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بسم هللا الرحمن الرحيم
تقديم
ـ� ،والصــاة والســام عــى شأ�ف الخلــق والمرسـ ي ن
الحمــد هلل رب العالمـ ي ن
ـل� ،ســيدنا محمــد

أ
ين
ال ي ن
والتابعــ� ،ومــن تبعهــم
مــ� ،وعــى آلــه وصحبــه ،ومــن اهتــدى بهديــه مــن الصحابــة
الديــن ،وبعــد؛
بإحســان إىل يــوم ّ
فينهــل المســلم مــن الهــدي النبــوي علــوم دينــه ودنيــاه ،ويسـ يـر عــى درب المصطفــى،

صــى هللا عليــه وســلم ،ليتمثــل سـ يـرته العطــرة ف ي� حياتــه كلهــا ،فرســول هللا ،صــى هللا عليــه
ف
وحاكمــا ،وسياســ ًيا،
زوجــا وأبًــا ،ومربيــا،
ً
وســلم ،صاحــب أعظــم شــخصية ي� التاريــخ ،كان ً

ن
ش
ـى
وقائــداً ومحاربـاً ،وزاهـ ًـدا وقاض ًيــا .وكــون دار إ
الفتــاء الفلســطينية تنـ بـري لنــر الوعــي الديـ ي
ـ� أبنــاء المجتمــع ،فيرسهــا أن تهــدي لقرائهــا أ
بـ ي ن
العـزاء الجــزء الثالــث عـ شـر مــن كتــاب (الرســول

أ
الســوة محمــد ،صــى هللا عليــه وســلم) ،الــذي يعــرض بعض ـاً مــن هــدي المصطفــى ،عليــه
وســرته الطاهــرة ،بطريقــة ميــرة ،تمتــاز ببســاطة العــرض ،ووضــوح
الصــاة والســام،
ي
الفكــرة ،ودقــة المعلومــة.ظ
ـ� مقــاال ،ســبق شن�هــا ف� زاويــة الرســول أ
الصــدار ثمانيــة وخمسـ ي ن
الســوة،
ً
ويضــم هــذا إ
ي

ت
ـى تنـ شـر كل يــوم جمعــة ف ي� صحيفــة
صــى هللا عليــه وســلم ،ضمــن صفحــة القــدس الدينيــة الـ ي
القــدس ،وشــملت هــذه المقــاالت موضوعــات عديــدة ،منهــا :عبــادات ،ومعامــات ،والسـ يـرة
النبويــة ،والمــرى أ
والرسى ،وأخــاق وقيــم.
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وتأســياً بهــدي الحبيــب محمــد ،صــى هللا عليــه وســلم ،القائــل(َ :ل يَشْ ــكُ ُر هللاَ َم ْن َل يَشْ ــكُ ُر
ن
يــر� أن أتقــدم بالشــكر والتقديــر مــن الذيــن ســاهموا ف ي� إنجــاز هــذا العمــل
ــاس)(*)،
ال َّن َ
ي
1

الفتــاء الفلســطينية ،وصحيفــة القــدس ،ســائال ً المــوىل عــز وجــل
الطيــب ،مــن موظفــي دار إ
ـران حســناتهم ،وأن ينفــع هللا بعملهــم المسـ ي ن
أن يجعلــه ف� مـ ي ز
ـلم� ،كمــا أســأله عــز وجــل أن
ي
الفتــاء الفلســطينية منهـا ً للعلــم والخـ يـر والهدايــة ،إنــه الموفــق إىل ســبيل الرشــاد.
يديــم دار إ
وأخــراً نقــول :إن أصبنــا ف� هــذا الكتــاب وغــره مــن أ
العمــال ،فبنعمــة مــن هللا وفضــل،
ي
ي
ي

ســائل� هللا العفــو والعافيــة ،وقبــول أ
ين
العمــال الصالحــة،
وإن أخطأنــا فمــن عنــد أنفســنا،
بفضــل جــوده وكرمــه.

الشيخ محمد أحمد حسني
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أ
ف
أ ن
نن
لبا� .
*س� ب يأ� داود ،كتاب الدب ،باب ي� شكر المعروف ،وصححه ال ي
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الرسول األسوة ملسو هيلع هللا ىلص
محمد ،صىل الله عليه وسلم
ودعاؤه إذا قام من الليل
الحلقة األوىل
عــن ابــن َعبـ ٍ ض
ـى ،صــى اللــه عليــه وســلم ،إذا قــام مــن
َّ
ر� اللــه عنهمــا ،قــال( :كان النـ ب ي
ـاس ،ي
أ
ــن،
الح ْم ُ
ــل يَ َت َه َّج ُ
ــد ،أنــت َق ِّي ُ
ــد ،قــال :اللهــم لــك َ
ــن ِف ِيه َّ
ــم الســموات َوال َ ْر ِضَ ،و َم ْ
ال َّل ْي ِ
و َلكَ الحمد ،لك م ْلكُ السموات و أ
ال َ ْر ِض َو َم ْن ِف ِيه َّن،
َ ُْ
َ
َ
ُ
و َلكَ الحمد ،أنت نُور السموات و أ
ال َ ْر ِض َو َم ْن ِف ِيه َّن،
َ ُْ
َ
َ
ُ
و َلكَ الحمد ،أنت ملكُ السموات و أ
ال َ ْر ِض،
َ ُْ
َ
َ
َِ
الج َّن ُة َح ٌّقَ ،وال َّنا ُر َح ٌّق،
الح ُّقَ ،و ِلقَاؤُكَ َح ٌّقَ ،و َق ْو ُلكَ َح ٌّقَ ،و َ
الح ُّقَ ،و َو ْع ُدكَ َ
الح ْمد ُ،أنت َ
َو َلكَ َ
السا َع ُة َح ٌّق،
َوال َّن ِب ُّي َ
ون َح ٌّقَ ،و ُم َح َّم ٌد ،صىل الله عليه وسلمَ ،ح ٌّقَ ،و َّ
ـت،
ـتَ ،و ِإ َل ْيــكَ َحاك َْمـ ُ
اص ْمـ ُ
ـتَ ،و ِإ َل ْيــكَ أَنَ ْبـ ُ
ـتَ ،و َع َل ْيــكَ ت ََو َّك ْلـ ُ
اللهــم لــك أَ ْس ـ َل ْم ُتَ ،و ِبــكَ َآم ْنـ ُ
ـتَ ،و ِبــكَ خَ َ
ـت
س ْر ُت ومــا أَ ْع َل ْنـ ُ
َفاغ ِْفـ ْـر يل مــا َق َّد ْمـ ُ
ـت ،ومــا أَخَّ ـ ْـر ُت ،ومــا أَ ْ َ
َ�كَ )
المق َِّد ُمَ ،وأَن َْت ُ
أنت ُ
المؤَخِّ ُر ،ال ِإ َلهَ إال أنت ،أو ال ِإ َلهَ غ ي ْ ُ
ش
ـى ،صــى اللــه عليــه وســلم ،كان يــردده خــال
يخـ بـر هــذا الحديــث ال�يــف عــن دعــاء للنـ ب ي
(*)
1

قيامــه مــن الليــل يتهجــد ،وكان يبــدأه بحمــد اللــه ،والشــهادة لــه ســبحانه بــدوام القيــام بتدبـ يـر أمــور
الســماوات أ
والرض ومــن فيهــن ،وأن لــه ملكهمــا ،وهــو نورهمــا ،جــاء ف ي� عمــدة القــاري ،أن قولــه:
(إذا قــام مــن ال َّل ْيـ ِـل يَ َت َه َّجـ ُـد) ،ظاهــر الــكالم :أنــه كان يدعــو بهــذا الدعــاء أول مــا يقــوم إىل الصــاة،
والق ـرار بوعــده ووعيــده ،و قولــه( :اللهـ َّـم) أصلــه
ويخلــص الثنــاء عــى اللــه تعــاىل بمــا هــو أهلــه ،إ
يــا اللــه ،وقولــه( :أنــت َقيــم الســماوات و أ
ال َ ْر ِض) والقيــم والقيــام والقيــوم بمعـ نـى واحــد ،وهــو
َ
ِّ ُ
لك)(الرساء.)79 :
* صحيح البخاري ،كتاب التهجد ،باب التهجد بالليل وقوله عز وجل( :ومن الليل فتهجد به نافلة
إ
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الدائــم القيــام بتدبـ يـر الخلــق ،المعطــي لــه مــا بــه قوامــه ،أو القائــم بنفســه ،المقيــم لغـ يـره ،وقــال
ابــن عبــاس القيــوم هــو الــذي ال يــزول ،وقيــل هــو القائــم عــى كل نفــس ،ومعنــاه مدبــر أمرهــا،
ش
ـ�ء ،إذا هيــأ لــه جميــع مــا يحتــاج إليــه ،وقيــل قيــم
وقيــل قيــام عــى المبالغــة ،مــن قــام بالـ ي
الســموات أ
والرض خالقهمــا ،وممســكهما أن تــزوال ،وقــال قتــادة معـ نـى القيــم القائــم عــى خلقــه،
بآجالهــم وأعمالهــم وأرزاقهــم.
الَرض) أي منورهمــا ،و ُقــرىء{ :ال َّلــهُ نُــور الســماوات و أ
أ
ال َ ْر ِض}
ُ َّ َ َ ِ َ
قولــه( :أنــت نُــو ُر الســماوات َو ْ ِ
ـره ف� الســموات أ
ض
نز
والرض مــن كل عيــب ،ومـ بـرأ مــن كل
ـا� ،مــن التنويــر ،وقيــل مـ ي
عــى صيغــة المـ ي

()1

ريبــة ،وقيــل هــو اســم مــدح ،يقــال :فــان نــور البلــد ،وشــمس الزمــان ،وقــال أبــو العاليــة :مزيــن
بالنبيــاء والعلمــاء أ
الرض أ
الســموات بالشــمس والقمــر والنجــوم ،ومزيــن أ
والوليــاء ،وقــال ابــن بطــال:
والرض ومــن فيهــن ،أي بنــورك يهتــدي مــن ف� الســموات أ
أنــت نــور الســموات أ
والرض ،وقيــل :معنــاه
ي
ذو نــور الســموات أ
والرض.
أ
ف
ف
أ �ث
و� روايــة( :لــك ُم ْلــكُ الســماوات
قولــه(ُ :م ْلــكُ الســماوات َوال َ ْر ِض) كــذا ي� روايــة الك يــن ،ي

أ
ش
�ء صــح وجــوده وتحقــق ،فهــو حــق،
الحـ ُّ
َوال َ ْر ِض) قولــه( :أنــت َ
ـق) معنــاه المتحقــق وجــوده ،وكل ي
ومنــه قولــه تعــاىل{ :ا ْل َحا َّقـ ُـة}()2؛ أي الكائنــة حق ـاً بغـ يـر شــك ،وهــذا الوصــف للــه تعــاىل بالحقيقــة
والخصوصيــة ،وال ينبغــي لغـ يـره ،وقــال ابــن التـ ي ن
ـ� :يحتمــل أن يكــون معنــاه أنــت الحــق بالنســبة
إىل مــن يدعــي فيــه أنــه إلــه ،أو بمعـ نـى أن مــن ســماك إله ـاً ،فقــد قــال الحــق ،وإنمــا عــرف الحــق ف ي�
ق
ف
ـوا�؛ ألن المســافة بـ ي ن
ن
ـ� المعــرف بالــام
الموضعـ يـ� ،وهمــا أنــت الحــق ،ووعــدك الحــق ،ونكــر ي� البـ ي
الجنســية والنكــرة قريبــة ،بــل رصحــوا بــأن مؤداهمــا واحــد ،ال فــرق إال َّ بــأن ف ي� المعرفــة إشــارة إىل أن
ف
ت
ـى :عرفهمــا
ـى دخــل عليهــا الــام معلومــة للســامع ،ي
و� النكــرة ال إشــارة إليــه ،وقــال الطيـ ب ي
الماهيــة الـ ي
ق
البــا� ،ومــا ســواه ف ي� معــرض الــزوال ،وكــذا وعــده مختــص
للحــر؛ ألن اللــه هــو الحــق الثابــت
ي
ق
ف
ـوا� للتعظيــم.
إ
بالنجــاز دون وعــد غـ يـره ،والتنكـ يـر ي� البـ ي
 .1النور.35 :
 .2الحاقة.1 :
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ـق) الوعــد يطلــق ،وي ـراد بــه الخـ يـر والـ شـر كالهمــا ،والخـ يـر أو الـ شـر
الحـ ُّ
قولــهَ :
(و َو ْعـ ُـدكَ َ

ْــر}( ،)1وليــس ف ي� وعــد اللــه خلــف ،فــا يخلــف
خاصــة ،قــال اللــه تعــاىل{ :الشَّ ــ ْيطَ ُ
ان يَ ِع ُدك ُ
ُــم ا ْل َفق َ
ـن أَ ْح َسـ ُنوا ِبا ْل ُح ْسـ ن َـى}( ،)2إال ّ مــا تجــاوز عنــه ،وقيــل ف ي� قولــه{ِ :إ َّن ال َّلــهَ َو َع َد ُكـ ْـم
الميعــادَ ،
{ويَ ْجـ ِـز َي ا َّل ِذيـ َ
ـق} ()3؛ أي وعــد الجنــة مــن أطاعــه ،ووعــد النــار مــن كفــر بــه ،ويحتمــل أن يريــد أن وعــده
الحـ ِّ
َو ْعـ َـد َ
حــق ،بمعـ نـى إثبــات أنــه قــد وعــد بالحــق بالبعــث ،والحـ شـر ،والثــواب ،والعقــاب ،إنــكاراً لقــول مــن
أنكــر وعــده بذلــك ،وكــذب الرســل فيمــا بلغــوه مــن وعــده ،ووعيــده.
ـق) اللقــاء البعــث ،أو رؤيــة اللــه تعــاىل ،وقيــل المــوت ،وفيه ضعــف ،ورده
قوله(:و ِل َقــاؤُكَ َحـ ٌّ
َ
ن
ـا� :فــإن قلــت القــول يوصــف بالصــدق
(و َق ْو ُلــكَ َحـ ٌّ
النــووي .قولــهَ :
ـق)؛ أي صــدق وعــدل ،وقــال الكرمـ ي
والكــذب ،يقــال قــول صــدق أو كــذب ،ولهــذا قيــل الصــدق هــو بالنظــر إىل القــول المطابــق للواقــع
والحــق ،بالنظــر إىل الواقــع المطابــق للقــول ،وقــد يقــال أيض ـاً قــول ثابــت ،ثــم إنهمــا متالزمــان،
ـق) فيــه القـرار بهمــا أ
وبالنبيــاء ،وقــال ابــن التـ ي ن
ـ� :فيــه ثالثــة أوجــه؛
ـقَ ،وال َّنــا ُر َحـ ٌّ
الج َّنـ ُـة َحـ ٌّ
إ
قولــهَ :
(و َ
أحدهــا ،أن خـ بـره بذلــك ال يدخلــه كــذب ،وال تغيـ يـر ،ثانيهــا ،أن خـ بـر مــن أخـ بـر عنــه بذلــك ،وبلغــه
حــق ،ثالثهــا ،أنهمــا قــد خلقتــا(.)4
عــى أمــل متابعــة ش�ح مــا تبقــى مــن عبــارات وألفــاظ هــذا الحديــث ش
ال�يــف ف ي� الحلقــة

القادمــة ،وصــى اللــه وســلم عــى نبينــا محمــد ،وعــى آلــه الطاهريــن ،وأزواجــه أجمعـ ي ن
ـ� ،وعــى مــن
تبعــه بإحســان إىل يــوم الديــن.

 .1البقرة.268 :
 .2النجم.31:
 .3إبراهيم.22 :
 .4عمدة القاري .167 - 166/ 7
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الرسول األسوة ملسو هيلع هللا ىلص
محمد ،صىل الله عليه وسلم
ودعاؤه إذا قام من الليل
الحلقة الثانية
عــن ابــن َعبـ ٍ ض
ـى ،صــى اللــه عليــه وســلم ،إذا قــام
َّ
ر� اللــه عنهمــا ،قــال( :كان النـ ب ي
ـاس ،ي
ـق،
الســا َع ُة َحـ ٌّ
ـقَ ،و ُم َح َّمـ ٌـد ،صــى اللــه عليــه وســلمَ ،حـ ّ
ـون َحـ ٌّ
مــن ال َّل ْيـ ِـل يَ َت َه َّجـ ُـد ،قــالَ ... :وال َّن ِب ُّيـ َ
ـقَ ،و َّ
ـت،
ـتَ ،و ِإ َل ْيــكَ َحاك َْمـ ُ
اص ْمـ ُ
ـتَ ،و ِإ َل ْيــكَ أَنَ ْبـ ُ
ـتَ ،و َع َل ْيــكَ ت ََو َّك ْلـ ُ
اللهـ َّـم لــك أَ ْس ـ َل ْم ُتَ ،و ِبــكَ َآم ْنـ ُ
ـتَ ،و ِبــكَ خَ َ
المؤَخِّ ـ ُـر ،ال ِإ َلــهَ إال
الم َقـ ِّـد ُمَ ،وأَنْـ َ
س ْر ُت ،ومــا أَ ْع َل ْنـ ُ
َفاغ ِْفـ ْـر يل مــا َق َّد ْمـ ُ
ـت ُ
ـت ،أنــت ُ
ـت ،ومــا أَخَّ ـ ْـر ُت ،ومــا أَ ْ َ
ـركَ )
أنــت ،أو ال ِإ َلــهَ َغـ ي ْ ُ

()1

أ
ض
ش
ر� اللــه
وقفــت الحلقــة الســابقة عنــد �ح مجمــل للجــزء الول مــن حديــث ابــن عبــاس ،ي

ـى ،صــى اللــه عليــه وســلم ،يقولــه إذا قــام مــن ال َّل ْيـ ِـل يَ َت َه َّجـ ُـد،
عنهمــا ،الــذي يــروي فيــه مــا كان النـ ب ي
أ
ـن
فــكان يبــدأ دعــاءه بحمــد اللــه ،والثنــاء عليــه ســبحانه ،فهــو ســبحانه َق ِّيـ ُـم الســماوات َوال َ ْر ِضَ ،و َمـ ْ
ـن ،وهــو نورهمــا ،ومــن فيهــن ،وهــو ملكهمــا ،وهــو الحــق ،ووعــده حــق ،ولقــاؤه حــق ،وقولــه
ِف ِيهـ َّ
حــق ،والجنــة حــق ،والنــار حــق.
ن
ـا� مــن حديــث ابــن عبــاس ،المشــار إليــه أعــاه ،حســب مــا انتهــى عنــده الـ شـرح
والجــزء الثـ ي
ف
ـقَ ،و ُم َح َّمـ ٌـد،
ـون َحـ ٌّ
المجمــل ي� الحلقــة الســابقة ،يبــدأ مــن قولــه صــى اللــه عليــه وســلمَ ...(:وال َّن ِب ُّيـ َ
ــق)...
الســا َع ُة َح ٌّ
صــى اللــه عليــه وســلم َح ٌّ
ــقَ ،و َّ

ـق) شــهادة وإقـرار بنبــوة النبيـ ي ن
ـ� ،فهــم مكلفــون
ـون َحـ ٌّ
(وال َّن ِب ُّيـ َ
قولــه صــى اللــه عليــه وســلمَ :

ين
النبيــ� ،وإن كان داخــا ً فيهــم،
بالنبــوة ،مــن عنــد اللــه ،وخــص محمــداً بالذكــر ،رغــم أنــه مــن
وعطفــه عليهــم ،مــن قبيــل عطــف الخــاص عــى العــام تعظيمــاً.

()2

الرساء) 78 :
.1صحيح البخاري ،كتاب التهجد ،باب التهجد بالليل ،وقوله عز وجل{ :ومن الليل فتهجد به نافلة لك} إ
ئ
 .2حاشية السيوطي عىل ن ن
س�
النسا�.210/ 3 ،
ي
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ف
ــق)؛ أي يــوم القيامــة ،وأصــل الســاعة
الســا َع ُة َح ٌّ
وجــاء ي� عمــدة القــاري ،أن قولــهَ :
(و َّ
القطعــة مــن الزمــان ،ثــم أطلــق عــى يــوم القيامــة ،فصــار اســماً لهــا.

وقولــه صــى اللــه عليــه وســلم( :اللهـ َّـم لــك أَ ْسـ َل ْم ُت)؛ أي انقــدت وخضعــت ألمــرك ونهيك،

واستســلمت لجميــع مــا أمــرت بــه ،ونهيــت عنــه.
ـت)؛ أي صدقــت بــك ،وبمــا أنزلــت مــن أخبــار وأمــر ونهــي ،فظاهــره أن
(و ِبــكَ َآم ْنـ ُ
وقولــهَ :
ض
اليمــان المعرفــة
ـا� أبــو بكــر :إ
الســام ،وإنمــا إ
اليمــان ليــس بحقيقــة إ
إ
اليمــان التصديــق ،وقــال القـ ي
أ
ف
ـت ِب ُم ِؤْمـ ٍـن َل َنــا}()1؛ أي بمصــدق ،إال ّ أن
{و َمــا أَنْـ َ
باللــه ،والول أشــهر ي� كالم العــرب ،قــال اللــه تعــاىلَ :
باليمــان ،فيكــون مؤمنـاً مســلماً ،وقــد
الســام إذا كان بمعـ نـى االنقيــاد والطاعــة ،فقــد ينقــاد المكلــف إ
إ
أ
ف
ـا� :المســلم
يكــون مصدق ـاً ي� بعــض الحــوال دون بعــض ،فيكــون مســلماً ال مؤمن ـاً ،وقــال الخطـ ب ي
الحــوال دون بعــض ،والمؤمــن مســلم ف� أ
قــد يكــون مؤمنـاً ف� بعــض أ
الحــوال جميعهــا ،فــكل مؤمــن
ي
ي

مســلم ،وليــس كل مســلم مؤمن ـاً.

المــر إليــك ،قاطع ـاً للنظــر عــن أ
وقولــه( :وع َليــكَ تَو َّك ْلــت)؛ أي فوضــت أ
الســباب العاديــة،
َ ُ
ََ ْ

ن
ـى إال ّ مــا كتــب يل
ويقــال :أي تـ بـرأت مــن الحــول والقــوة ،ورصفــت أمــري إليــك ،وأيقنــت أنــه لــن يصيبـ ي
ف
الــكا� .
ــم المفــوض إليــه ،قــال الفــراء :الوكيــل
وعــ� ،ففوضــت أمــري إليــك ،و ِن ْع َ
ي
يّ
والنابــة الرجــوع ،أي رجعــت
ــت)؛ أي رجعــت إليــك ف ي�
تدبــر أمــري ،إ
(و ِإ َل ْيــكَ أَنَ ْب ُ
ي
وقولــهَ :
ن
ـى
اص ْمـ ُ
إليــك مقبـا ً بالقلــب عليــك ،ومعنــاه رجعــت إىل عبادتــك .وقولــهَ :
(و ِبــكَ خَ َ
ـت)؛ أي وبمــا أعطيتـ ي

ـت)؛
(و ِإ َل ْيــكَ َحاك َْمـ ُ
مــن ب
ال�هــان والســنان ،خاصمــت المعانــد ،وقمعتــه بالحجــة والســيف .وقولــهَ :
ن
ـى وبينــه ،ال غـ يـرك ممــا كانــت تحاكــم
أي كل مــن جحــد الحــق حاكمتــه إليــك ،وجعلتــك الحاكــم بيـ ي
إليــه الجاهليــة؛ مــن صنــم وكاهــن ونــار ونحــو ذلــك ،والمحاكمــة رفــع القضيــة إىل الحاكــم ،وقيــل:
ظاهــره أن ال يحاكمهــم إال ّ اللــه ،وال يـ ض
ـ� َق ْو ِم َنــا
ـح بَ ْي َن َنــا َوبَـ ي ْ ن َ
ـر� إال بحكمــه ،قــال اللــه تعــاىلَ { :ربَّ َنــا ا ْف َتـ ْ
ـ�}
ِبا ْل َحـ ِّ
ـر ا ْلفَا ِت ِحـ ي ن َ
ـق َوأَنْـ َ
ـت خَ ـ ي ْ ُ

()2

 .1يوسف.17:
 .2أ
العراف.89 :
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ثــم مــن قولــه( :لــك أَس ـ َلمت) إىل قولــه( :وإ َليــكَ حاكَمــت) قــدم صــاة أ
الفعــال المذكــورة
َِ ْ َ ْ ُ
ْ ْ ُ
فيــه؛ ل إلشــعار بالتخصيــص ،وإفــادة الحــر ،وكذلــك ف ي� قولــه( :ولــك الحمــد) ف ي� أربعــة مواضــع.
ـت ومــا أَخَّ ـ ْـر ُت) إنمــا قــال ذلــك صــى اللــه عليــه وســلم ،مــع أنــه
وقولــهَ ( :فاغ ِْفـ ْـر يل مــا َق َّد ْمـ ُ

مغفــور لــه ،لوجهـ ي ن
والجــال للــه تعــاىل ،والتعظيــم لــه عــز
ـ� :أحدهمــا :للتواضــع ،وهضــم النفــس ،إ
وجــل.

ن
ـا� :للتعليــم ألمتــه ،ليقتــدوا بــه ف ي� أصــل الدعــاء والخضــوع ،وحســن التـ ضـرع ،والرغبــة
الثـ ي

والرهبــة ،والمغفــرة تغطيــة الذنــب ،وكل مــا غطــى فقــد غفــر ،ومنــه المغفــرة.
وقوله( :ما َق َّد ْم ُت)؛ أي قبل هذا الوقت( ،وما أَخَّ ْر ُت) عنه.
أ
بالشــفاق والدعــاء إىل اللــه تعــاىل ،والرغبــة إليــه أن
أمــر النبيــاء ،عليهــم الصــاة والســام ،إ
يغفــر مــا يكــون مــن غفلــة تعـ تـري البـ شـر ،ومــا قــدم مــا مـ ضـى ،ومــا أخّ ــر مــا يســتقبل ،وذلــك مثــل
ـن َذن ِْبــكَ َو َمــا تَأَخَّ ـ َـر}( ،)1وقــال أهــل التفسـ يـر :الغفـران ف ي�
قولــه تعــاىلِ { :ل َيغْ ِفـ َـر َلــكَ ال َّلــهُ َمــا تَ َقـ َّـد َم ِمـ ْ
ض
المــا� والمســتقبل.
حقــه يتنــاول مــن أفعالــه
ي
ــت)؛ أي ومــا أظهــرت ،أو
ــت)؛ أي ومــا أخفيــت( ،ومــا أَ ْع َل ْن ُ
س ْر ُت ومــا أَ ْع َل ْن ُ
وقولــه( :ومــا أَ ْ َ
ن
ن
ـت ا ْل ُمؤَخِّ ـ ُـر) قــال ابــن
ـا�.وقوله( :أنــت ا ْل ُم َقـ ِّـد ُم َوأَنْـ َ
ـ� ،ومــا تحــرك بــه لسـ ي
المعــى مــا حدثــت بــه نفـ ي
الول ،وأنــت آ
التــ� :أنــت أ
ين
الخــر.
ين
آملــ� ف ي� الحلقــة القادمــة التمكــن مــن بيــان أهميــة حديــث ابــن عبــاس ســالف الذكــر،
()2

ومتابعــة الوقــوف عنــد المزيــد مــن ذكــر دعــاء التهجــد وقيــام الليــل ،حســب مــا جــاء عنــه صــى اللــه
عليــه وســلم ،وعــى آلــه الطاهريــن ،وأزواجــه أجمعـ ي ن
ـ� ،وعــى مــن تبعــه بإحســان إىل يــوم الديــن.

 .1الفتح.2 :
 .2عمدة القاري.167 /7 ،
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الرسول األسوةملسو هيلع هللا ىلص
محمد ،صىل الله عليه وسلم
ودعاؤه إذا قام من الليل
الحلقة الثالثة واألخرية
الم ِؤْم ِنـ ي ن َ َ ش
� ٍء كان
(سـأَ ْل ُت َعا ِئشَ ـ َـة أُ َّم ُ
عــن ب يأ� ســلمة بــن عبــد الرحمــن بــن َعـ ْ
ـو ٍف ،قــالَ :
ـ�ِ :بـأ ِّي َ ي ْ
ـح َصالتَــهُ إذا قــام مــن ال َّل ْيـ ِـل؟ قالــت :كان إذا قــام مــن ال َّل ْيـ ِـل
ـى ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،يَ ْف َت ِتـ ُ
نَـ ِب ي ُّ
أ
ـب
ا ْف َت َتـ َ
السـ َـم َاو ِ
س ِافيـ َـلَ ،ف ِاطـ َـر َّ
ات َوال َ ْر ِضَ ،عا ِلـ َـم الْغَ ْيـ ِ
ـح َصالتَــهُ  :اللهـ َّـم َر َّب َج ب ْ َ�ا ِئيـ َـل َو ِميكَا ِئيـ َـل َو ِإ ْ َ
َوالشَّ ـ َها َد ِة ،أنــت ت َْح ُكـ ُـم بـ ي ن
ـق
الحـ ِّ
يمــا كَانُــوا فيــه يَخْ َت ِل ُفـ َ
ـادكَ ِف َ
ـد ن ي� ِل َمــا اخْ ُت ِلـ َـف فيــه مــن َ
ـ� ِع َبـ ِ
ـون ،اهْ ـ ِ ِ
ص ٍاط ُم ْس ـ َت ِق ٍيم).
ِب ِإ ْذ ِنــكَ ِ ،إنَّــكَ تَ ْهـ ِـدي مــن تَشَ ــا ُء إىل ِ َ

()1

ض
ش
ر� اللــه عنهمــا ،الــذي
وقفــت الحلقتــان الســابقتان عنــد �ح مجمــل لحديــث ابــن عبــاس ،ي

ـى ،صــى اللــه عليــه وســلم ،يقولــه :إذا قــام مــن ال َّل ْيـ ِـل يَ َت َه َّجـ ُـد ،وعــن أهميــة
يــروي فيــه مــا كان النـ ب ي
ن
ن
ش
ـا� ،قولــه :هــذا الحديــث مــن جوامــع
ـقال� عــن الكرمـ ي
هــذا الحديــث ال�يــف يذكــر ابــن حجــر العسـ ي
الكلــم؛ ألن لفــظ القيــم إشــارة إىل أن وجــود الجواهــر ،وقوامهــا منــه ،والنــور إىل أن أ
العـراض أيضـاً
ِّ
منــه ،والملــك إىل أنــه حاكــم عليهــا ،إيجــاداً وإعدام ـاً ،يفعــل مــا يشــاء ،وكل ذلــك مــن نعــم اللــه
ـق)
ـت الحـ ّ
تعــاىل عــى عبــاده ،فلهــذا قــرن كال ً منهــا بالحمــد ،وخصــص الحمــد بــه ،ثــم قولــه( :أنْـ َ
إشــارة إىل المبــدأ والقــول ونحــوه إىل المعــاش ،والســاعة ونحوهــا إشــارة إىل المعــاد.
والســام ،والتــوكل
اليمــان إ
الشــارة إىل النبــوة ،وإىل الج ـزاء ثواب ـاً وعقاب ـاً ،ووجــوب إ
وفيــه إ
ض
والتــرع إىل اللــه تعــاىل ،والخضــوع لــه.
والنابــة،
إ
ـى ،صــى اللــه عليــه وســلم ،بعظمة ربــه ،وعظيــم قدرتــه ،ومواظبته
وفيــه زيــادة معرفــة النـ ب ي

والق ـرار بصــدق وعــده ووعيــده،
عــى الذكــر والدعــاء ،والثنــاء عــى ربــه ،واالعـ تـراف لــه بحقوقــه ،إ
وفيــه اســتحباب تقديــم الثنــاء عــى المســألة عنــد كل مطلــوب ،اقتــداء بــه صــى اللــه عليــه وســلم .

()2

 .1صحيح مسلم ،كتاب صالة المسافرين وقرصها ،باب الدعاء ف ي� صالة الليل وقيامه.
 .2فتح الباري.5 /3 ،
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افتتاح صالة قيام الليل:
ض
ن
ر� اللــه عنهــا ،تجيــب ف ي� الحديــث أعــاه عــن اســتفهام حــول مــا
أم المؤمنـ يـ� عائشــة ،ي
ـى ،صــى اللــه عليــه وســلم ،صالتــه إذا قــام مــن الليــل ،فــكان يقــول( :اللهــم َر َّب
كان يفتتــح بــه النـ ب ي
ج�ائيـ َـل وميكَائيـ َـل وإسافيـ َـلَ ،فاطــر الســماوات و أ
ال َ ْر ِضَ ،عا ِلـ َـم الْغَ ْيــب َوالشَّ ـ َها َد ِة ،أنــت ت َْح ُكـ ُـم بـ ي ن
ـ�
ِ َ َّ َ َ ِ َ
َ بْ َ ِ َ ِ ِ َ ِ ْ َ ِ
ِ
ـق ِب ِإ ْذ ِنــكَ ِ ،إنَّــكَ تَ ْهـ ِـدي مــن تَشَ ــا ُء
الحـ ِّ
يمــا كَانُــوا فيــه يَخْ َت ِل ُفـ َ
ـادكَ ِف َ
ـد ن ي� ِل َمــا اخْ ُت ِلـ َـف فيــه مــن َ
ِع َبـ ِ
ـون ،اهْ ـ ِ ِ
ص ٍاط ُم ْســ َت ِق ٍيم)
إىل ِ َ

ش
�ء؛
ج�يــل وميكائيــل وإرسافيــل إ
وتخصيــص المالئكــة ب
بالضافــة ،مــع أنــه تعــاىل رب كل ي
ج�يــل بالذكــر هنــا؛ ألنــه أمـ ي ن
ش
ـ�
ـر بعــض العلمــاء تقديــم ب
لت�يفهــم وتفضيلهــم عــى يغ�هــم ،وفـ َّ
الكتــب الســماوية ،فســائر أ
المــور الدينيــة راجعــة إليــه ،وأخــر إرسافيــل؛ ألنــه أمـ ي ن
ـ� اللــوح المحفــوظ

والصــور ،فإليــه أمــر المعــاش والمعــاد ،ووســط ميكائيــل؛ ألنــه أخــذ بطــرف مــن كل منهمــا؛ ألنــه أمـ ي ن
ـ�
ـالرزاق المقومــة للديــن والدنيــا آ
القطــر والنبــات ونحوهمــا ،ممــا يتعلــق بـ أ
()1
والخــرة.

ويذكــر النــووي أن كل ذلــك وشــبهه وصــف لــه ســبحانه بدالئــل العظمــة ،وعظيــم القــدرة والملــك،
ولــم يســتعمل ذلــك فيمــا يحتقــر ويســتصغر ،فــا يقــال رب الحـ شـرات ،وخالــق القــردة والخنازيــر،
()2
ش
�ء ،وحينئــذ تدخــل هــذه ف ي� العمــوم ،واللــه أعلــم.
وإنمــا يقــال خالــق المخلوقــات ،وخالــق كل ي
ومع� فاطر السماوات أ
()3
والرض؛ أي ت
ن
مخ�عهما وموجدهما عىل يغ� مثال.
ن
ـب َوالشَّ ـ َها َد ِة)؛ أي بمــا غــاب وظهــر عنــد
ومعــى قولــه صــى اللــه عليــه وســلمَ ( :عا ِلـ َـم الْغَ ْيـ ِ

ـر بـ ي ن
ـادكَ ) يــوم القيامــة ،بالتميـ ي ز
غـ يـره( ،أنــت ت َْح ُكـ ُـم بـ ي ن
ـ� المحــق والمبطــل ،بالثــواب والعقــاب،
ـ� ِع َبـ ِ
ف
ـق)
الحـ ِّ
يمــا كَانُــوا فيــه يَخْ َت ِل ُفـ َ
ِ(ف َ
ـون) مــن أمــر الديــن ي� أيــام الدنيــا( ،اهْ ـ ِـدِ ن ي� ِل َمــا اخْ ُت ِلـ َـف فيــه مــن َ
ص ٍاط ُم ْس ـ َت ِق ٍيم) جملــة
مــن بيــان لمــا ِ(ب ِإ ْذ ِنــكَ )؛ أي بتوفيقــك وتيسـ يـرك(ِ ،إنَّــكَ تَ ْهـ ِـدي مــن تَشَ ــا ُء إىل ِ َ
مســتأنفة متضمنــة للتعليــل.

()4

 .1عون المعبود.334/ 2 ،
 .2صحيح مسلم شب�ح النووي.57 /6 ،
 .3تحفة أ
الحوذي.237 /9 ،
 .4عون المعبود.334/ 2 ،
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خالصة املستنبط من دعاء قيام الليل واستفتاحه:
ت
ن
ش
ـى كان يناجــي بهــا
الحديــث ال�يــف الــذي بـ يـ� أيدينــا وســابقه ،يظهـران نمــط المناجــاة الـ ي
الرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم ،ربــه جــل ف ي� عــاه ،عنــد افتتــاح صــاة تهجــده مــن الليــل وخاللهــا،
ن
ـا�
فــكان يركــز عــى إخــاص الثنــاء عليــه ســبحانه ،وكان ينتقــي لذلــك ذك ـراً خاص ـاً ،تتجــى فيــه معـ ي
والكبــار ،وبعــد الثنــاء المشــتمل عــى الشــهادة للــه تعــاىل ،بمــا هــو
بالجــال إ
الق ـرار للــه ســبحانه إ
إ
أهلــه ســبحانه ،وتأكيــد حمــده ،كان عليــه الصــاة والســام ،يشــهد بنبــوة أ
النبيــاء ،عليهــم الســام،
اليمــان وأركانــه
ويخــص نبوتــه بالشــهادة ،ويقــر بالســاعة ،وكل هــذا وذاك ينســجم مــع مفهــوم إ
ومقتضياتــه ،وكان يتبــع هــذه المقدمــات العقائديــة والتعبديــة بطلــب العفــو مــن اللــه والمغفــرة،
والقـرار بوحدانيته.
ثــم كان يختــم دعــاءه بمثــل مــا بــدأ بــه مــن الشــهادة للــه ســبحانه بمــا هــو أهلــه ،إ
والمالحــظ أن دعــاء افتتــاح التهجــد تمـ ي ز
القـرار للــه ســبحانه بالربوبيــة والقــدرة
ـر بعــد ذكــر إ
يح ُكـ ُـم بـ ي ن
ـ�
عــى ترصيــف أمــور الســماوات ،الشَّ ـ َها َدة لــه ســبحانه بعلــم الغيــب والشــهادة ،وأنــه ْ
ـون ،وكان عليــه الصــاة والســام ،يســأل اللــه الهــدى ،وينبــع دعــاؤه مــن
يمــا كَانُــوا فيــه يَخْ َت ِل ُفـ َ
ـاده ِف َ
ِع َبـ ِ
عقيــدة إيمانيــة راســخة ،ت
وي�جــم حالــة تعبديــة خالصــة ،ويشــمل رجــاء صــاح شــأن العابــد ف ي� الدنيــا
آ
ف
والخــرة ،سـ ي ن
ـأس
ـائل� اللــه العـ ي
ـ� القديــر أن يهدينــا ي� صالتنــا وقيامنــا ودعائنــا ونهــج حياتنــا ،للتـ ي
بنبينــا الكريــم ،محمــد ،صــى اللــه عليــه وســلم ،وعــى آلــه الطاهريــن ،وأزواجــه أجمعـ ي ن
ـ� ،وعــى
مــن تبعــه بإحســان إىل يــوم الديــن.
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الرسول األسوةملسو هيلع هللا ىلص
محمد ،صىل الله عليه وسلم
يبني أركان اإلسالم
ض
ن
ـى
عــن ابــن ُع َمـ َـر ،ي
ر� اللــه عنهمــا ،قــال :قــال رســول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم( :بُـ ِ ي َ
ـاء
ال ْسـ ُ
ِإ
ـاةَ ،و ِإي َتـ ِ
الصـ ِ
ـام عــى خَ ْمـ ٍـس؛ شَ ـ َها َد ِة أَ ْن ال ِإ َلــهَ إال اللــهَ ،وأَ َّن ُم َح َّمـ ًـدا رســول ال َّلـ ِـهَ ،و ِإ َقـ ِ
ـام َّ
الســام،
ـو ِم َر َم َضـ َ
ـان) ( ،)1هــذا الحديــث لــه أهميــة خاصــة ،لتعلقــه بعقيــدة إ
الـ َّزك َِاةَ ،و َ
الحـ ِّ
ـجَ ،و َصـ ْ
أ
ت
الــى يــدور عليهــا مــدار
وأبــرز فروضــه العمليــة ،مــن هنــا ب
اعتــره بعــض العلمــاء مــن الحاديــث ي
ن
الســام عــى أربعــة أحاديــث:
إ
ـى ،وعبــد الرحمــن بــن مهــدي :أن مــدار إ
الســام ،فعــن ابــن المديـ ي
أ
ن
(ال َ ْع َمـ ُ
ال ْس ـا َ ُم َعـ َـى خَ ْمـ ٍـس)،
ـى ِإ
ـال ِبال ِّن َّيـ ِ
ـات) ،و(ال َ يَ ِحـ ُّـل َد ُم ْامـ ِـر ٍئ ُم ْسـ ِـل ٍم ِإال َّ ِب ِإ ْحـ َـدى ث َ ـاَث) ،و(بُـ ِ ي َ
ـن أَنْكَ ـ َـر)
الم َّد ِعــيَ ،وا ْل َي ِمـ ي ن ُ
و(ال َب ِّي َنـ ُـة َعـ َـى ُ
ـ� َعـ َـى َمـ ْ

()2

تشبيه اإلسالم بالبناء:

رســالة الســام جــاءت مكملــة للرســاالت الســماوية أ
الخــرى ،وكانــت بمثابــة لبنــة أُكمــل بهــا
إ
ض
ر� اللــه عنــه ،أَ َّن َر ُسـ َ
ـول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،قــال(ِ :إ َّن
رصح النبــوات ،فعــن ب يأ� هُ َريْـ َـر َة ،ي
أ
ـع َل ِب َنـ ٍـة مــن ز َِاويَـ ٍـة،
ـى ،ك ََم َثـ ِـل َر ُجـ ٍـل بَـ ن َـى بَ ْي ًتــاَ ،فأَ ْح َسـ َنهُ َ ،وأَ ْج َم َلــهُ  ،إال َم ْو ِضـ َ
ـى َو َم َثـ َـل الَن ِْب َيـ ِ
َم َثـ ِ ي
ـاء مــن َق ْبـ ِ ي
ـت هــذه ال َّل ِب َنـ ُـة؟ قــالَ :فأَنَــا ال َّل ِب َنـ ُـة،
ـون لــهَ ،ويَقُو ُلـ َ
ـون ِبـ ِـهَ ،ويَ ْع َج ُبـ َ
َف َج َعـ َـل النــاس يَطُو ُفـ َ
ـون :هَ ـ َّـا ُو ِض َعـ ْ
ـ�)
وأنــا خَ ا ِتـ ُـم ال َّن ِب ِّيـ ي ن َ

()3

الســام ،والرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم ،يشــبه ف ي� هــذا
فالديانــات مثــل البنــاء ،وكذلــك إ

الحديــث ش
الســام بالبنــاء ،الــذي يقــوم عــى دعائــم خمــس ،يختــل وجــوده بفقــدان
ال�يــف أعــاه إ
أي منهــا ،يقــول أبــو الحســن الســندي :وهــذا ظاهــر ف� أنــه ال بــد مــن اجتمــاع هــذه أ
المــور الخمســة؛
ي
ن
السالم عىل خمس.
 .1صحيح البخاري ،كتاب إ
ب� إ
اليمان ،باب قول ب ي
الن� ،صىل الله عليه وسلم :ي
المن�.662 /1 :
 .2البدر ي
ن
النبي� ،صىل الله عليه وسلم.
 .3صحيح البخاري ،كتاب المناقب ،باب خاتم ي
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أ
الســام
الســام ســالماً عــن خطــر الــزوال ،وكلمــا زال واحــد مــن هــذه المــور ،يخــاف زوال إ
ليكــون إ
الســام ببيــت مخمســة زوايــاه،
بتمامــه ،وللتنبيــه عــى هــذا المعـ نـى تأ� بلفــظ البنــاء ،وفيــه تشــبيه إ
وتلــك الزوايــا أجـزاؤه ،فبوجودهــا أجمــع ،يكــون البيــت ســالماً ،وعنــد زوال واحــد يخــاف عــى تمــام
البيــت.

()1

تعريف مجمل بأركان اإلسالم وأهميتها:

الســام بخمســة ،وقــد جــاء ف ي� مرقــاة المفاتيح،
يتضــح مــن الحديــث أعــاه أنــه يحــدد أركان إ
ف
أنــه لتــازم الشـ ي ن
التيــان بهمــا عىل
الســام مــن إ
ـهادت� ش�عـاً ،جعلتــا خصلــة واحــدة ،وال بــد ي� صحــة إ
التــوال ت
وال�تيــب ،وإقــام الصــاة؛ أي المفروضــة ،وإيتــاء الــزكاة؛ أي إعطائهــا وتمليكهــا لمصارفهــا،
ي
ف
و� روايــة (وحــج البيــت)؛
والمـراد بهــا الصدقــة المكتوبــة ،والحــج بفتــح الحــاء ،وكرسهــا مصــدران ،ي
أي قصــده ألداء النســك.
وصــوم رمضــان؛ أي أيامــه ،شب�ائــط وأركان معلومــة ،قيــل :فيــه حــذف شــهر ،وفيــه أن
ـان}( ،)2إضافتــه بيانيــة ،قــال النــووي :ذكــر البخــاري
رمضــان اســم للشــهر ،وقولــه تعــاىل{ :شَ ـ ْه ُر َر َم َضـ َ
أ
ف
اليمــان؛ ي ن
الســام
الســام يطلــق عــى الفعــال ،وأن إ
ليبــ� أن إ
هــذا الحديــث ي� مفتتــح كتــاب إ
الربعــة أ
واليمــان قــد يكونــان بمعـ نـى واحــد ،وقــال ابــن حجــر :وجــه ذكــر أ
الخـ يـرة مــع الشـ ي ن
ـهادت�،
إ

ف
الســام عليهمــا فقــط للتنبيــه عــى تعظيــم شــأنها ،وأنهــا أظهــر شــعائر
وإن توقــف الدخــول ي� إ
الســام؛ إذ بهــا يتــم االستســام ،وبـ تـرك بعضهــا ينحــل قيــد االنقيــاد ،ولــم يذكــر الجهــاد؛ ألنــه
إ
أ
ف
ف
()3
ن ت
الســام.
ـى هــي أعظــم شــعائر إ
فــرض كفايــة إال ي� بعــض الحــوال ،والــكالم ي� فــروض العـ يـ� ،الـ ي
حرص هذه األركان وترتيبها:
بالنســبة إىل حــر أ
ن
الســام ف ي� هــذه
الركان بهــذه ،يقــول
العيــى :إن وجــه حــر أركان إ
ي

ـرك ،وهــو الصــوم ،أو
الخمســة؛ بــأن العبــادة إمــا قوليــة ،وهــي الشــهادة ،أو غـ يـر قوليــة ،فهــي إمــا تـ ي
ن
مــال ،وهــو الــزكاة ،أو مركــب منهمــا ،وهــو الحــج.
فعــ� ،وهــو إمــا ي
بــد� ،وهــو الصــاة ،أو ي
ي
ئ
 .1حاشية السندي عىل ن ن
س�
النسا�.108/ 8 :
ي
 .2البقرة.185 :

 .3مرقاة المفاتيح.132 - 131 /1 :
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أ
ف
وفيمــا يتعلــق بوجــه ت
ال�تيــب ي ن
اليمــان أصــل
بــ� هــذه الركان ،فالحكمــة ي� ذلــك ،أن إ
للعبــادات ،فتعـ ي ن
ـ� تقديمــه ،ثــم الصــاة؛ ألنهــا عمــاد الديــن ،ثــم الــزكاة؛ ألنهــا قرينــة الصــاة ،ثــم
ض
()1
فبالــرورة يقــع الصــوم آخــراً.
الحــج للتغليظــات الــواردة فيــه ونحوهــا،
وإىل جانــب الحديــث الصحيــح أعــاه ،جــاءت روايــات تؤكــد تقــدم ذكــر الحــج عــى الصــوم،
ن
ـام عــى خَ ْمـ ٍـس؛ عــى أَ ْن يُ ْع َبـ َـد
ال ْسـ ُ
ـى ِإ
فعــن ابــن ُع َمـ َـر ،عــن النـ ب ي
ـى ،صــى اللــه عليــه وســلم ،قال(:بُـ ِ ي َ
ـان)
ـو ِم َر َم َضـ َ
ـاء ال ـ َّزك َِاةَ ،و َحـ ِّ
ـتَ ،و َصـ ْ
ـج ا ْل َب ْيـ ِ
ـاةَ ،و ِإي َتـ ِ
الصـ ِ
اللــهَ ،ويُ ْك َفـ َـر ِب َمــا ُدونَــهُ َ ،و ِإ َقـ ِ
ـام َّ

()2

وهنــاك روايــات صحيحــة أخــرى ،تقــدم فيهــا ذكــر الصيــام عــى ذكــر الحــج ،فعــن ابــن
ن
ـام عــى خَ ْم َسـ ٍـة؛ عــى أَ ْن يُ َو َّحـ َـد اللــه،
ال ْسـ ُ
ـى ِإ
ُع َمـ َـر ،عــن النـ ب ي
ـى ،صــى اللــه عليــه وســلم ،قــال( :بُـ ِ ي َ

ـان؟ قــال:
ـام َر َم َضـ َ
ـام َر َم َضـ َ
ـج َو ِص َيـ ُ
ـج .فقــال َر ُجـ ٌـلَ :
ـانَ ،و َ
الحـ ُّ
الحـ ِّ
ـاء الـ َّزك َِاةَ ،و ِص َيـ ِ
ـاةَ ،و ِإي َتـ ِ
الصـ ِ
َو ِإ َقـ ِ
ـام َّ
ـج ،هَ َكـ َـذا َسـ ِـم ْع ُتهُ مــن رســول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم)(  )3وقــد اختلــف
ـام َر َم َضـ َ
الِ ،ص َيـ ُ
ـان َو َ
الحـ ُّ
ن
العلمــاء ف� الجمــع ي ن
بالمعــى ،أو ألن
بــ� الروايــات ،بنــاء عــى اختالفهــم ف ي� حكــم روايــة الحديــث
ي
الصيــام ســبق الحــج الــذي فــرض بعــد الســنة السادســة للهجــرة ،بينمــا فــرض الصيــام ف ي� الســنة
الثانيــة.
يقــول صاحــب مرقــاة المفاتيــح :وكالهمــا صحيــح ،ولــذا قــدم البخــاري كتــاب الحــج عــى
الصــوم ،والجمهــور أخــروه عــن جميــع العبــادات؛ لكــون وجوبــه يتعلــق بآخــر العمــر.

()4

سـ ي ن
ـ� القديــر أن يهدينــا لنحافــظ عــى أركان دينــه القويــم ،كمــا حافــظ عليهــا
ـائل� اللــه العـ ي
نبينــا الكريــم ،محمــد بــن عبــد اللــه ،عليــه الصــاة وأفضــل التســليم ،وعــى آلــه الطاهريــن ،وأزواجــه
ين
ين
الميامــ� ،وعــى مــن تبعــه بإحســان إىل يــوم الديــن.
أجمعــ� ،وأصحابــه الغــر

 .1عمدة القاري.120/ 1:
ن
السالم عىل خمس).
 .2صحيح مسلم ،كتاب إ
(ب� إ
اليمان ،باب قول ب ي
الن� ،صىل الله عليه وسلم :ي
 .3التخريج نفسه.
 .4مرقاة المفاتيح.132/ 1 ،
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الرسول األسوة ملسو هيلع هللا ىلص
محمد ،صىل الله عليه وسلم
يؤكد فرض صيام رمضان ويبني فضله
ض
ت
ن
ـى
ـى ،صــى اللــه عليــه وســلم ،فقــالُ :د َّلـ ِ ي
ر� اللــه عنــه( :أَ َّن أَ ْع َر ِاب ًّيــا أ� النـ ب ي
عــن ب يأ� هُ َريْـ َـر َة ،ي
ش
المكْ ُتوبَـ َـة،
عــى َع َمـ ٍـل إذا َع ِم ْل ُتــهُ َدخَ ْلـ ُ
الصــا َة َ
ـركُ ِبـ ِـه شــيئاًَ ،وت ُِقيـ ُـم َّ
ـت ا ْل َج َّنـ َـة ،قــال :ت َْع ُبـ ُـد ال َّلــهَ َل تُـ ْ ِ
ـ� بيــده ،ال أَ ِزيـ ُـد عــى هــذا ،فلمــا
َوتُــؤَ ِّدي ال ـ َّزكَا َة ا ْل َمف ُْر َ
ـوم َر َم َضـ َ
وضـ َـةَ ،وت َُصـ ُ
ـان ،قــالَ :وا َّلـ ِـذي نَ ْفـ ِ ي

س ُه أَ ْن يَ ْنظُـ َـر إىل َر ُجـ ٍـل مــن أَهْ ـ ِـل ا ْل َج َّنـ ِـةَ ،ف ْل َي ْنظُـ ْـر إىل
ـى ،صــى اللــه عليــه وســلم :مــن َ َّ
َو َّل ،قــال النـ ب ي
هــذا)

()1

ف
يؤكــد هــذا الحديــث ش
الســام ،فالرســول ،صــى اللــه
ال�يــف فــرض صيــام شــهر رمضــان ي� إ
عليــه وســلم ،وجــه طالــب الجنــة إىل صومــه ،إىل جانــب أداء كل مــن الصــاة والــزكاة المفروضتـ ي ن
ـ�،

ش�يطــة انطــاق هــذا أ
الداء مــن قصــد التعبــد للــه ،مــن غـ يـر ش�ك بــه ســبحانه ،وهــذا يؤكــد مــا
ف
ف
ـب َع َل ْي ُكـ ُـم
جــاء ي� حديــث أركان إ
الســام ،وقولــه تعــاىل ي� الق ـرآن الكريــم{ :يَــا أَيُّ َهــا ا َّل ِذيـ َ
ـن َآم ُنــواْ ك ُِتـ َ
ـون}( ،)2ومعـ نـى كتــب :أي فــرض ،وأمــر اللــه
ـن ِمــن َق ْب ِل ُكـ ْـم َل َع َّل ُكـ ْـم تَ َّت ُقـ َ
الص َيـ ُ
ـب َعـ َـى ا َّل ِذيـ َ
ِّ
ـام ك ََمــا ك ُِتـ َ
ف
ف
ـاس
ـان ا َّلـ ِـذي أُنـ ِـز َل ِفيـ ِـه ا ْل ُقـ ْـر ُ
أيض ـاً بصيــام رمضــان ي� قولــه جــل ي� عــاه{ :شَ ـ ْه ُر َر َم َضـ َ
آن هُ ـ ًـدى لل َّنـ ِ

َان َم ِريض ـاً أَ ْو َعـ َـى َس ـف ٍَر
ـان َف َمــن شَ ـ ِـه َد ِمن ُكـ ُـم الشَّ ـ ْه َر َف ْل َي ُص ْمــهُ َو َمــن ك َ
ـات مـ َ
َوبَ ِّي َنـ ٍ
ـن ا ْل ُهـ َـدى َوا ْلف ُْر َقـ ِ
ـرواْ ال ّلــهَ
َف ِعـ َّـد ٌة مـ ْ
ـن أَيَّـ ٍ
ـر َو ِل ُتك ِْم ُلــواْ ا ْل ِعـ َّـد َة َو ِل ُتكَ ـ ب ِّ ُ
ـر َوال َ يُ ِريـ ُـد ِب ُكـ ُـم ا ْل ُعـ ْ َ
ـام أُخَ ـ َـر يُ ِريـ ُـد ال ّلــهُ ِب ُكـ ُـم ا ْل ُيـ ْ َ

ون}
َعـ َـى َمــا هَ َدا ُكـ ْـم َو َل َع َّل ُكـ ْـم تَشْ ــكُ ُر َ
ض
ر� اللــه عنهــم ،ف ي� أحاديثهــم الصحيحــة فــرض الصيــام ،فابــن
وذكــر كبــار الصحابــة ،ي
ض
ـى ،صــى اللــه عليــه وســلمَ ،عاشُ ــو َرا َءَ ،وأَ َمـ َـر ِب ِص َي ِامـ ِـه ،فلمــا
(صـ َ
ر� اللــه عنهمــا ،قــالَ :
ـام النـ ب ي
ُع َمـ َـر ،ي
()3

ُــركَ )
ــر َض َر َم َض ُ
ــان ت ِ
ُف ِ

()4

 .1صحيح البخاري ،كتاب الزكاة ،باب وجوب الزكاة.
 .2البقرة.183 :
 .3البقرة.185 :
 .4صحيح البخاري ،كتاب الصوم ،باب وجوب صوم رمضان.
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ض
ـوم يــوم َعاشُ ــو َرا َء ف ي� ا ْل َج ِاه ِل َّيـ ِـة ،ثُـ َّـم
ر� اللــه عنهــا( :أَ َّن ُق َريْشً ــا كانــت ت َُصـ ُ
وعــن َعا ِئشَ ـ َـة ،ي
ـان)( ،)1فبعــد فــرض صيــام
أَ َمـ َـر رســول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلمِ ،ب ِص َي ِامـ ِـه حـ تـى ُفـ ِـر َض َر َم َضـ ُ
رمضــان ،خــرج الصيــام آ
الخــر إىل دائــرة المســنون ،أو دائــرة الفديــة والكفــارات ،ففــرض الصيــام
الــذي يتعلــق بزمــن محــدد ومتكــرر يخــص شــهر رمضــان دون ســواه.
وصيــام رمضــان فــرض ،بـ ي ن
ـ� العلمــاء باالســتناد إىل مبــادئ ش
ال�يعــة الغـراء ،ش�وط وجوبــه،
والقامــة ،والطهــارة مــن الحيــض والنفــاس.
الســام ،والبلــوغ ،والعقــل ،والقــدرة ،إ
وهــي :إ
فضل رمضان وصيامه:

لصيــام شــهر رمضــان فضــل عظيــم ،أعظمــه غفـران الذنــوب ،فعــن ب يأ� هُ َريْـ َـر َة ،قــال :قــال

اح ِت َســابًا ،غ ُِفـ َـر لــه مــا تَ َقـ َّـد َم مــن
ـام َر َم َضـ َ
رســول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم( :مــن َصـ َ
ـان ِإ َيمانًــا َو ْ
ــه)
َذن ِْب ِ

()2

فر ُســول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،يقــول( :إذا جــاء
ومــن فضائلــه فتــح أبــواب الجنــة بمجيئــهَ ،

الج َّنـ ِـة)
َر َم َضـ ُ
ـانُ ،ف ِت َحـ ْ
اب َ
ـت أَبْـ َ
ـو ُ
ف
و� روايــة صحيحــة تفصيليــة أخــرى ،عـ بـر عــن فتــح أبــواب الجنــة عنــد مجــيء رمضــان،
ي
ض
بفتــح أبــواب الســماء ،إضافــة إىل إغــاق أبــواب جهنــم ،وتصفيــد الشـ ي ن
ر�
ـياط� ،فعــن أبَ ي� هُ َريْـ َـر َة ،ي
()3

اب
اللــه عنــه ،يقــول :قــال رســول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم ( :إذا دخــل شَ ـ ْه ُر َر َم َضـ َ
ـانُ ،ف ِّت َحـ ْ
ـت أَبْـ َ
ـو ُ
ن ()4
�)
ــمَ ،و ُس ْل ِســ َل ْت الشَّ ــ َي ِاط ي ُ
ــم ِاءَ ،و ُغ ِّلق ْ
اب َج َه َّن َ
الس َ
َــت أَبْ َ
ــو ُ
َّ
ومــن فضائــل رمضــان ،أن اللــه ســبحانه خصــص للصائمـ ي ن
ـ� بابـاً مــن أبــواب الجنــة ،ال يدخــل
ض
ـى ،صــى اللــه عليــه وســلم ،قــال(ِ :إ َّن ف ي�
منــه إال الصائمــون ،فعــن َس ـ ْه ٍل ،ي
ر� اللــه عنــه ،عــن النـ ب ي
الج َّنـ ِـة بَابًــا ،يُ َقـ ُ
َ�هُ ـ ْـم،
الصا ِئ ُمـ َ
الريَّـ ُ
َ
ـان ،يَ ْدخُ ـ ُـل منــه َّ
ـون يــوم ا ْل ِق َي َامـ ِـةَ ،ل يَ ْدخُ ـ ُـل منــه أَ َحـ ٌـد غ ي ْ ُ
ـال لــهَّ :
يُ َقـ ُ
ـق ،فلــم يَ ْدخُ ـ ْـل
َ�هُ ـ ْـم ،فــإذا َدخَ ُلــوا ،أُغ ِْلـ َ
ُومـ َ
الصا ِئ ُمـ َ
ـون؟ َف َيق ُ
ـال :أَيْـ َ
ـن َّ
ـون ،ال يَ ْدخُ ـ ُـل منــه أَ َحـ ٌـد غ ي ْ ُ
منــه أَ َحـ ٌـد)

()5

 .1صحيح البخاري ،كتاب الصوم ،باب وجوب صوم رمضان.
اليمان.
اليمان ،باب صوم رمضان احتساباً من إ
 .2صحيح البخاري ،كتاب إ
 .3صحيح البخاري ،كتاب الصوم ،باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان ،ومن رأى كله واسعاً.
 .4التخريج نفسه.
للصائم� .ن
 .5صحيح البخاري ،كتاب الصوم ،باب الريان
ي
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بداية الشهر ونهايته:

مــن بديهيــات العلــم والمعرفــة أن أ
الشــهر القمريــة تتعلــق ببدايــات بعضهــا ونهاياتهــا

أحــكام تعبديــة ،منهــا مــا يخــص البــدء بصيــام شــهر رمضــان ،واالنتهــاء منــه ،ومنهــا مــا يخــص أيــام
ض
ر� اللــه عنهمــا ،قــال( :ســمعت َر ُسـ َ
ـول ال َّلــه ،صــى اللــه عليــه
الحــج ،وغـ يـر ذلــك ،فعــن ابــن ُع َمـ َـر ،ي
ــد ُروا لــه)
ُــمَ ،فا ْق ُ
ُــم َع َل ْيك ْ
ــرواَ ،ف ِــإ ْن غ َّ
وســلم ،يقــول :إذا َرأَيْ ُت ُمــو ُه َف ُص ُ
ومــوا ،وإذا َرأَيْ ُت ُمــو ُه َفأَ ْف ِط ُ

()1

وعــدا عــن لــزوم البــدء بصيامــه بعــد ثبــوت رؤيــة هاللــه ،والكــف عــن الصيــام بعــد ثبــوت
ـال لــه ،هنــاك أحــكام ش�عيــة خاصــة بتوقيــت شــهر رمضــان ،منهــا النهــي عــن
رؤيــة شــهر شــوال التـ ي
ض
ن
ش
ر� اللــه عنــه ،عــن
صيــام يــوم أو اثنـ يـ� قبــل ثبــوت الرؤيــة ال�عيــة لهاللــه ،فعــن ب يأ� هُ َريْـ َـر َة ،ي

ـو ٍم أو يَ ْو َمـ ي ْ ن
ـ� ،إال أَ ْن
ـن أحدكــم َر َم َضـ َ
ـى ،صــى اللــه عليــه وســلم ،قــال( :ال يَ َتق ََّد َمـ َّ
ـو ِم يَـ ْ
ـان ِب َصـ ْ
ِ
النـ ب ي
ُــون َر ُج ٌ
ــو َم)
يَك َ
ــل كان يَ ُص ُ
ــوم َص ْو َمــهُ َ ،ف ْل َي ُص ْ
ــم ذلــك ال َي ْ

()2

فرمضــان شــهر فــرض اللــه صيامــه ،ووعــد صائميــه بالمغفــرة ،ودخــول الجنــة مــن بابهــا
ين
الشــياط� ،وموعدنــا هــذا العــام مســاء التاســع
الريــان ،وهيــأ لهــم أجــواء نقيــة مــن مؤثــرات
ش
والع�يــن مــن شــعبان 1440هـــ ،وفــق الخامــس مــن أيــار2019م ،مــع متابعــة مراقبــة وتحــري رؤيــة
هــال شــهر رمضــان ،فــإن ثبتــت الرؤيــة ليلتئــذ ،فيكــون اليــوم التــال هــو أ
الول مــن أيــام شــهر
ي
رمضــان ،وإال فيكــون المتمــم لشــهر شــعبان ،ويكــون يــوم الثالثــاء الــذي يليــه هــو أ
الول منــه ،ب ّلغنــا
اللــه رمضــان ،وأعاننــا عــى صيامــه وحســن قيامــه ،عــى ســنة نبينــا الكريــم محمــد ،صــى اللــه عليــه
ـ� ،وأصحابــه الغــر الميامـ ي ن
وســلم ،وعــى آلــه الطاهريــن ،وأزواجــه أجمعـ ي ن
ـ� ،ومــن تبعــه بإحســان إىل
يــوم الديــن.

 .1صحيح البخاري ،كتاب الصوم ،باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان ومن رأى كله واسعاً.
 .2صحيح البخاري ،كتاب الصوم ،باب ال يتقدم رمضان بصوم يوم وال ي ن
يوم� .
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الرسول األسوةملسو هيلع هللا ىلص
محمد ،صىل الله عليه وسلم
يبرش الصامئني مبقامهم يف اآلخرة
عــن طَ ْل َحــة بــن ُع َب ْيـ ِـد ال َّلـ ِـه ،قــال( :جــاء َر ُجـ ٌـل إىل رســول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،مــن

أَهْ ـ ِـل ن َْجـ ٍـد ثَا ِئـ َـر الـ َّـرأْ ِس ،يُ ْسـ َـم ُع َد ِو ُّي َص ْو ِتـ ِـه ،وال يُ ْف َقــهُ مــا يقــول ،حـ تـى َدنَــا ،فــإذا هــو يَ ْس ـأَ ُل عــن
الســام ،فقــال رســول ال َّلــه ،صــى اللــه عليــه وســلم  :خَ مــس ص َلــو ف
ـو ِم َوال َّل ْي َلـ ِـة ،فقــال :هــل
ات ي� ا ْل َيـ ْ
ْ ُ َ َ ٍ
ِ
ِإ ْ ِ
ـان،
ـام َر َم َضـ َ
ـو َع ،قــال رســول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلمَ :و ِص َيـ ُ
َ�هَ ــا؟ قــال :ال ،إال أَ ْن تَطَـ َّ
ـى غ ي ْ ُ
َعـ َ ي َّ
ـو َع ،قــالَ :و َذ َكـ َـر لــه رســول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم،
ـر ُه؟ قــالَ :ل ،إال أَ ْن تَطَـ َّ
ـى َغـ ي ْ ُ
قــال :هــل َعـ َ ي َّ
الر ُجـ ُـل ،وهــو يقــول :واللــه ال أَ ِزيـ ُـد
َ�هَ ــا؟ قــال :ال إال أَ ْن تَطَـ َّ
ـى غ ي ْ ُ
ـو َع ،قــالَ :فأَ ْدبَـ َـر َّ
الـ َّزكَا َة ،قــال :هــل َعـ َ ي َّ
()1
ـح إن َصـ َـد َق)
ـص ،قــال رســول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،أَ ْف َلـ َ
عــى هــذا ،وال أَنْ ُقـ ُ

أ
ت
الــى ي ن
ش
حــ�
يتضــح مــن هــذا الحديــث ال�يــف أن صيــام رمضــان مــن الركان الرئيســة ،ي
ـرام بهــا ،عــى الوجــه المـ شـروع ،تضمــن لــه النجــاة ف� آ
يحافــظ المســلم عــى االلـ ت ز
الخــرة ،والفــوز
ي
ـث ف ي� روايــة صحيحــة أخــرى مــن يرغــب ف ي�
بالجنــة ،حـ تـى إن الرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم ،حـ َّ

الســام،
النظــر إىل شــخص مــن أهــل الجنــة بالنظــر إىل هــذا الشــخص ،الــذي تعهــد بــأداء فرائــض إ
س ُه أَ ْن يَ ْنظُـ َـر إىل َر ُجـ ٍـل مــن أَهْ ـ ِـل
ـى ،صــى اللــه عليــه وســلم( :مــن َ َّ
دون أن يزيــد عليهــا ،حيــث قــال النـ ب ي
ــر إىل هــذا)
َ
الج َّن ِــةَ ،ف ْل َي ْنظُ ْ

()2

الفوز والنجاة بأداء األركان:

ممــا يــدل عليــه هــذا الحديــث أن العــرة ليســت بكميــات أ
الفعــال والقربــات ،بقــدر مــا
ب
أ
ت
ـى تــؤدى بصــدق وإخــاص ،وعــى الوجــه
هــي بنوعيتهــا وأنواعهــا ،فالفرائــض والركان العظيمــة ،الـ ي
المـ شـروع دون نقــص وال زيــادة ،ترتقــي بمؤديهــا إىل أن ينــال النجــاح ف� امتحــان آ
الخــرة ،ومــا أدراك
ي
السالم.
اليمان ،باب الزكاة من إ
 .1صحيح البخاري ،كتاب إ
 .2صحيح البخاري ،كتاب الزكاة ،باب وجوب الزكاة.
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ف
النســان جوارحــه بمــا كان يقــول ويفعــل،
مــا هــو؟ يــوم تــو� كل نفــس مــا كســبت ،وتشــهد عــى إ
ـو َم نَخْ ِتـ ُـم َعـ َـى أَ ْف َو ِاه ِهـ ْـم َوتُ َك ِّل ُم َنــا أَيْ ِد ِيهـ ْـم َوتَشْ ـ َه ُد أَ ْر ُج ُل ُهـ ْـم ِب َمــا كَانُــوا
مصداق ـاً لقولــه تعــاىل{ :ا ْل َيـ ْ
ف
ـو َم ا ْل ِق َي َامـ ِـة ِك َتاب ـاً
يَك ِْس ـ ُب َ
ون}( ،)1ويقــول عــز وجــلَ :
ـان أَ ْل َز ْم َنــا ُه طَا ِئـ َـر ُه ِ ي� ُع ُن ِقـ ِـه َونُخْ ـ ِـر ُج َلــهُ يَـ ْ
{وك َُّل ِإ َ
نسـ ٍ
ـو َم َع َل ْيــكَ َح ِســيباً}
يَ ْل َقــا ُه َمنشُ ــوراً* ا ْقـ َـرأْ ك َتابَــكَ َك َفــى ِب َنف ِْســكَ ا ْل َيـ ْ

()2

فالــذي يــؤدي أركان الســام عــى الوجــه الســليم ،يضمــن لنفســه مقامـاً محمــوداً ف� آ
الخــرة،
إ
ي

يــوم يـ ت
ـؤ� النــاس كتــب أعمالهــم ،فيفــوز آخذوهــا بأيمانهــم ،ويخــر الذيــن يأخذونهــا بشــمائلهم،
ـون ال تَخْ َفــى ِمن ُكـ ْـم خَ ِافيـ ٌـة* َفأَ َّمــا َمـ ْ ُ ت
و� ِك َتابَــهُ ِب َي ِم ِينـ ِـه َف َي ُقـ ُ
ـول
حيــث يقــول تعــاىل{ :يَ ْو َم ِئـ ٍـذ ت ُْع َر ُضـ َ
َ
ـن أ ِ ي َ
هَ ــاؤُم ا ْقــرءوا كتابيــهْ * إ ن ِّ� ظَننــت أَ ن ِّ� مــاق حســابيهْ * َفهـ ف
راض َيـ ٍـة* ِ ف ي� َج َّنـ ٍـة َعا ِل َيـ ٍـة* ُقطُو ُف َهــا
ُ
ُ َ
ـو ِ ي� ِعيشَ ـ ٍـة ِ
ِي َ ُ ي ُ ٍ ِ َ ِ
َ َِِ
ف أ
ـام ا ْلخَ ا ِليـ ِـة* َوأَ َّمــا َمـ ْ ُ ت
ش
و� ِك َتابَــهُ ِب ِشـ َـما ِل ِه َف َي ُقـ ُ
ـول
ا�بُــوا هَ ِنيئ ـاً ِب َمــا أَ ْس ـ َل ْف ُت ْم ِ ي� ْالَيَّـ ِ
َ
َدا ِن َيـ ٌـة* ُك ُلــوا َو ْ َ
ـن أ ِ ي َ
ن ن
ن
ـى َما ِليــهْ * هَ َلــكَ
ـى َلـ ْـم أُ َ
ـت ا ْلق ِ
ـابيهْ * يَا َل ْي َت َهــا كَانَـ ِ
وت ِك َت ِابيــهْ * َو َلـ ْـم أَ ْد ِر َمــا ِح َسـ ِ
َاض َيـ َـة* َمــا أَ ْغـ َـى َعـ ِّ ي
يَا َل ْي َتـ ِ ي
ف
ن
اسـ ُلكُو ُه*
ـى ُسـ ْلطَا ِنيهْ * خُ ـ ُـذو ُه َفغُ ُّلو ُه*ثُـ َّـم ا ْل َج ِحيـ َـم َص ُّلــو ُه* ثُـ َّـم ِ ي� ِس ْل ِسـ َل ٍة َذ ْر ُع َهــا َسـ ْب ُع َ
ون ِذ َراعـاً َف ْ
َعـ ِّ ي
ـو َم هَ اهُ َنــا َح ِميـ ٌـم*
ـن ِبال َّلـ ِـه ا ْل َع ِظيـ ِـم* َوال يَ ُحـ ُّ
ِإنَّــهُ ك َ
َان َل يُ ِؤْمـ ُ
ـس َلــهُ ا ْل َيـ ْ
ـض َعـ َـى طَ َعـ ِ
ـام ا ْل ِم ْسـ ِـك ي ِن�* َف َل ْيـ َ
()3
ـون}
ـن ِغ ْسـ ِـل ي ٍن�* ال يَأْ ُك ُلــهُ ِإال الخَ ِاطئـ َ
َوال طَ َعـ ٌ
ـام ِإال ِمـ ْ
فــا غرابــة مــن بشــارة النـ بـى ،صــى اللــه عليــه وســلم ،لمــن الـ ت ز
الســام دون
ـرم بــأداء أركان إ
ي
أ
ن
ـى االســتقامة عــى رصاط اللــه
ســواها مــن فضائــل العمــال ،إذ المحافظــة عــى حســن أدائهــا ،يعـ ي
القويــم ،وقــد حــرص عقــاء الخلــق ومؤمنوهــم عــى العمــل وفــق هــذا الـراط ،ليفــوزوا بالجنــة،
اج َعــل
ـى اللــه وخليلــه إبراهيــم ،عليــه الســام ،يقــول عــز وجــلَ :
{و ْ
وينجــوا مــن النــار ،فعــى لســان نـ ب ي
أ
ف آ
ـن* َو ْ ن
ـ�*
ـن َّ
ـى ِمــن َو َرثَـ ِـة َج َّنـ ِـة ال َّن ِعيـ ِـم* َواغ ِْفـ ْـر ِلب َ ي� ِإنَّــهُ ك َ
ِّ يل ِل َسـ َ
الضا ِّلـ ي ن َ
َان ِمـ َ
ـان ِصـ ْـد ٍق ِ ي� ال ِخ ِريـ َ
اج َع ْلـ ِ ي
ـون* إال َمـ ْ ت
ـع َمـ ٌ
ـت ا ْل َج َّنـ ُـة
ـو َم يُ ْب َع ُثـ َ
ـو َم ال يَن َفـ ُ
ـون* يَـ ْ
َوال تُخْ ـ ِـزِ ن ي� يَـ ْ
ـب َسـ ِـل ٍيم* َوأُ ْز ِل َفـ ِ
ـال َوال بَ ُنـ َ ِ
ـن أَ َ� ال َّلــهَ ِب َق ْلـ ٍ

ـن}
ِل ْل ُم َّت ِقـ ي ن َ
ـ�* َوبُـ ِّـرز َِت ا ْل َج ِحيـ ُـم ِللْغَ ِاويـ َ

()4

 .1يس.65 :
الرساء.14 - 13 :
 .2إ
 .3الحاقة.37 - 18 :
 .4الشعراء91 - 84 :
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خصائص للصامئني:
الشــواهد القرآنيــة ســالفة الذكــر إضافــة لحديــث طلحــة بــن عبيــد اللــه ،تــدل عــى مقــام
عبــاد اللــه المخلصـ ن ف آ
تذك�هــم ف ي� حلقــة ســابقة بوعــد
ـ� ي� الخــرة ،ومنهــم الصائمــون الذيــن تــم ي
ي

ين
ين
المحتســب� أن يغفــر اللــه لهــم مــا تقــدم مــن ذنوبهــم ،ومــا تأخــر ،ووعــدوا بــأن
الصائمــ�
يدخلــوا الجنــة مــن بــاب الريــان ،الــذي خصــص لهــم ،ولــم يقتــر اختصــاص الصيــام عــى هــذا
ض
ر� اللــه عنــه ،عــن
التخصيــص ،بــل إن اللــه تعــاىل خــص نفســه بالصيــام وجزائــه ،فعــن ب يأ� هُ َريْـ َـر َة ،ي
ـو َم ،فإنــه يل ،وأنــا أَ ْجـ ِـزي ِبـ ِـه،
الصـ ْ
ـى ،صــى اللــه عليــه وســلم ،قــال( :ك ُُّل َع َمـ ِـل بــن آ َد َم لــه ،إال َّ
النـ ب ي
َو َلخُ ُلـ ُ
ـك) ( ،)1وإضافــة إىل ذلــك فالصائمــون وعــدوا
الم ْسـ ِ
ـح ِ
ـوف َفـ ِـم َّ
الصا ِئـ ِـم أَطْ َيـ ُ
ـب ِع ْنـ َـد ال َّلـ ِـه مــن ِريـ ِ

ض
ـى ،صــى اللــه
بمباعــدة وجوههــم عــن النــار ،فعــن ب يأ� َسـ ِـع ٍيد ،ي
ر� اللــه عنــه ،قــال :ســمعت النـ ب ي
ف
()2
� خَ ِري ًفــا)
عليــه وســلم ،يقــول( :مــن َصـ َ
ـار َسـ ْب ِع ي ن َ
ـام يَ ْو ًمــا ي� َسـ ِـب ِيل ال َّلـ ِـه ،بَ َّعـ َـد اللــه َو ْج َهــهُ عــن ال َّنـ ِ
باعــد اللــه وجوهنــا والمؤمنـ ي ن
ـ� والمؤمنــات عــن النــار ،وأعاننــا اللــه عــى صيــام رمضــان،
وحســن قيامــه ،عــى الوجــه الــذي يرضيــه ســبحانه ،عــى ســنة نبينــا الكريــم محمــد ،صــى اللــه عليــه
ـ� ،وأصحابــه الغــر الميامـ ي ن
وســلم ،وعــى آلــه الطاهريــن ،وأزواجــه أجمعـ ي ن
ـ� ،ومــن تبعــه بإحســان إىل
يــوم الديــن.

 .1صحيح البخاري ،كتاب اللباس ،باب ما يذكر ف ي� المسك.

والس� ،باب فضل الصوم ف ي� سبيل الله.
 .2صحيح البخاري ،كتاب الجهاد
ي

24

الرسول األسوة ملسو هيلع هللا ىلص
محمد ،صىل الله عليه وسلم
يربط قبول الصيام واملثوبة عليه بسلوك الصائم
الحلقة األوىل
ض
ر� اللــه عنــه ،قــال :قــال رســول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم( :مــن لــم
عــن ب يأ� هُ َريْـ َـر َة ،ي
ــل بــهَ ،ف َليــس ل َّلــه حاج ٌ ف
()1
ش
�ابَــهُ )
ورَ ،و َ
ــة ي� أَ ْن يَ َ
يَ َ
الع َم َ ِ ِ ْ َ ِ ِ َ َ
ــد ْع َق ْ
ــو َل الــ ُّز ِ
ــد َع طَ َع َامــهُ َو َ َ
هــذا الحديــث ش
كثــراً مــا يــردده المســلمون ،وبخاصــة الدعــاة ،والخطبــاء،
ال�يــف ي
ف
ف
ن
ـا� هــذا الحديــث وتدبــره فوائــد عمليــة
والمدرســون ي� المســاجد ي
وغ�هــا ،وال ريــب أن ي� اســتيعاب معـ ي
تنبغــي مراعاتهــا.
ت
ن
ـى حــدد ســبحانه غايــة
ومعــى هــذا الحديــث ينســجم مــع المفهــوم الشــامل للعبــادة ،الـ ي

()2
ت
ـى
ـن َو ِإ
خلــق الجــن إ
{و َمــا خَ َل ْقـ ُ
والنــس بهــا ،فقــال تعــاىلَ :
الجـ َّ
النـ َ
ـس ِإال ِل َي ْع ُبـ ُـد ِ
ـت ِ
ون}  ،فالغايــة الـ ي

والنــس لهــا ،وبعــث جميــع الرســل يدعــون إليهــا ،هــي عبادتــه المتضمنــة لمعرفتــه،
خلــق اللــه الجــن إ
والع ـراض عمــا ســواه.
والقبــال عليــه ،إ
والنابــة إليــه ،إ
ومحبتــه ،إ

()3

سلوك العابدين:

بمقتــى الداللــة الشــاملة للعبــادة ،فإنهــا ال تقتــر عــى الشــعائر والفرائــض أ
ض
والركان

التعبديــة ،وإنمــا تتجــاوز ذلــك ،لتشــمل كل مــا يصــدر عــن المــرء مــن ســلوك يقصــد بــه التقــرب إىل
اللــه ،ونيــل مثوبتــه ،والتحــرز عــن مســببات ســخطه ،فالعابد الحــق ينســجم بيعــه ،ش
و�اؤه ،وزواجه،
ف
ت
ـزك ،ويحــج،
ـ� ،ويـ ي
ـى يؤديهــا وهــو يصــوم ،ويصـ ي
وقولــه ،وعملــه ي� شــأنه كلــه ،مــع منهــج العبــادة الـ ي
ـ� ،بـ ي ن
ـ� المنهجـ ي ن
مــن هنــا نبــه عليــه الصــاة والســام ،إىل خطــورة التناقــض بـ ي ن
ـ� الــذي يصــوم للــه،
 .1صحيح البخاري ،كتاب الصوم ،باب من لم يدع قول الزور والعمل به ف ي� الصوم.
 .2الذاريات.56 :

تفس� السعدي .813/ 1
 .3ي
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ن
ـى عــن
ويعمــل الخطايــا مــن أمثــال قــول الــزور ،والعمــل بــه ،فاللــه يأمــر بعبادتــه ،وهــو ســبحانه غـ ي
العالمـ ي ن
ـ� ،وقــد أشــار إىل هــذه اللفتــة ســبحانه ف ي� مواضــع قرآنيــة عــدة ،فبيانــه للغايــة مــن الخلــق
حســب آيــة الذاريــات ســالفة الذكــر ،ألحقــه بقولــه تعــاىل{َ :مــا أُ ِريـ ُـد ِم ْن ُهــم ِمــن رز ٍْق َو َمــا أُ ِريـ ُـد أَن
يطْعمـ ( )1ف
و� ســياق الحديــث عــن هــدي الحــج ،يقــول تعــاىلَ { :لــن يَ َنـ َ
وم َهــا َوال ِد َماؤُهَ ــا
ـال ال َّلــهَ ُل ُح ُ
ُ ِ ُ ِ
ـون}  ،ي

ش
�}(،)2
الم ْح ِسـ ِـن ي ن َ
ـر ُ
َو َل ِكــن يَ َنا ُلــهُ ال َّت ْقـ َ
ـوى ِمن ُكـ ْـم ك ََذ ِلــكَ َســخَّ َرهَ ا َل ُكـ ْـم ِل ُتكَ ـ ب ِّ ُ
ـروا ال َّلــهَ َعـ َـى َمــا هَ َدا ُكـ ْـم َوبَـ ِّ ِ
فاللــه ال يريــد مــن خلقــه رزقـاً ،وال ينالــه لحــوم الهــدي الــذي يتقربــون بــه إليــه ،وهــو ليــس بحاجــة
إىل جوعهــم وعطشــهم حـ ي ن
ـ� يصومــون ،وعوضـاً عــن ذلــك يريــد اللــه مــن عبــاده أن يتقــوه ويعبــدوه،
وينتهــوا عمــا نهاهــم عنــه مــن مثالــب الســلوك.
ف
اجـ ٌـة) مجــاز عــن عــدم االلتفــات والقبــول،
ـس ِل َّلـ ِـه َح َ
جــاء ي� عمــدة القــاري ،أن قولــهَ ( :ف َل ْيـ َ
الرادة؛ إذ اللــه ال يحتــاج إىل
فنفــى الســبب وأراد المســبب ،قــال ابــن بطــال :وضــع الحاجــة موضــع إ
ن
ش
ـى ليــس للــه إرادة ف ي� صيامــه ،وقــال أبــو عمــر :ليــس معنــاه أن يؤمــر بــأن يــدع صيامــه،
ي
�ء ،يعـ ي
وإنمــا معنــاه التحذيــر مــن قــول الــزور ،ومــا ذكــر معــه ،قــال :فمــن اغتــاب ،أو شــهد زوراً أو منكـراً،
ـس
لــم يؤمــر بــأن يــدع صيامــه ،ولكنــه يؤمــر باجتنــاب ذلــك؛ ليتــم لــه أجــر صومــه ،ثــم قولــهَ ( :ف َل ْيـ َ
()3
ن
ـى بالــذي يصــوم بهــذا الوصــف.
ِل َّلـ ِـه َح َ
اجـ ٌـة) يعـ ي
ويؤيــد هــذا المعـ نـى مــا رواه أبــو هُ َريْـ َـر َة ،إذ قــال :قــال رســول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم:
� ،فقــال:
الم ْر َسـ ِـل ي ن َ
الم ِؤْم ِنـ ي ن َ
ـ� ِب َمــا أَ َمـ َـر ِبـ ِـه ُ
ـب ال يَ ْق َبـ ُـل إال طَ ِّي ًبــاَ ،و ِإ َّن ال َّلــهَ أَ َمـ َـر ُ
(أَيُّ َهــا النــاس؛ ِإ َّن ال َّلــهَ طَ ِّيـ ٌ
ـن
ـات َوا ْع َم ُلــوا َصا ِل ًحــا ن يإ� ِب َمــا ت َْع َم ُلـ َ
ـون َع ِليـ ٌـم} وقــال{ :يــا أَيُّ َهــا ا َّل ِذيـ َ
الر ُسـ ُـل ُك ُلــوا مــن الطَّ ِّي َبـ ِ
{يــا أَيُّ َهــا ُّ
ـر ،يَ ُمـ ُّـد يَ َديْـ ِـه إىل
الس ـف ََر أَشْ ـ َ
َآم ُنــوا ُك ُلــوا مــن طَ ِّي َبـ ِ
الر ُجـ َـل يُ ِطيـ ُـل َّ
ـع َث أَ ْغـ ب َ َ
ـات مــا َر َز ْق َنا ُكـ ْـم} ثُـ َّـم َذ َكـ َـر َّ

ش
الحـ َـر ِامَ ،فـأَ ن َّ�
�بُــهُ َحـ َـر ٌامَ ،و َم ْل َب ُســهُ َحـ َـر ٌامَ ،و ُغـ ِـذ َي ِب َ
َّ
السـ َـم ِاء ،يــا َر ِّب ،يــا َر ِّبَ ،و َمطْ َع ُمــهُ َحـ َـر ٌامَ ،و َم ْ َ
اب ِل َذ ِلــكَ ؟!)
يُ ْس ـ َت َج ُ

()4

 .1الذاريات.57 :
 .2الحج.37 :
 .1عمدة القاري.276/ 10 ،
 .4صحيح مسلم ،كتاب الزكاة ،باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها.
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فأجــر العبــادة وقبولهــا يرتبطــان جذريـاً بحســن ســلوك العابــد ،واللــه ال يضيــع أجــر الذيــن
ـع أَ ْجـ َـر
يحســنون العمــل ،مصداق ـاً لوعــده سـ
ـات ِإنَّــا ال ن ُِضيـ ُ
ـبحانه{:إ َّن ا َّل ِذيـ َ
الصا ِل َحـ ِ
ـن َآم ُنــوا َو َع ِم ُلــوا َّ
ِ
ــن َع َمــا ً}
ــن أَ ْح َس َ
َم ْ

()1

الجود يف رمضان:
أ
الدلــة عــى ربــط العبــادة بســلوك العابــد كثـ يـرة ،منهــا عــى ســبيل المثــال ممارســة الرســول،
صــى اللــه عليــه وســلم ،لســلوك الجــود والكــرم ف ي� رمضــان ،فــكان يبلــغ بــه الحــرص عليهمــا فيــه
ق
ـا� أيــام العــام ،عــى الرغــم مــن أنــه كان جــواداً دائمـاً ،فعــن ابــن َعبـ ٍ ض
ز
ر�
َّ
مبلغـاً يتمـ يـر عــن بـ ي
ـاس ،ي
ـون
ـو ُد مــا يَ ُكـ ُ
ـر ،وكان أَ ْجـ َ
ـى ،صــى اللــه عليــه وســلم :أَ ْجـ َ
ـو َد النــاس ِبالخَ ـ ي ْ ِ
اللــه عنهمــا ،قــال( :كان النـ ب ي
ف
ف
ـان حـ ي ن
ـان ،حـ تـى يَ ْن َسـ ِـلخَ ،
الســام ،يَ ْل َقــا ُه ك َُّل َل ْي َلـ ٍـة ي� َر َم َضـ َ
ي� َر َم َضـ َ
ـ� يَ ْل َقــا ُه ِج ب ْ ِ�يـ ُـل ،وكان ِج ب ْ ِ�يـ ُـل ،عليــه َّ
ـو َد
ـى ،صــى اللــه عليــه وســلم ،ال ُقـ ْـر َ
الســام ،كان أَ ْجـ َ
آن فــإذا َل ِق َيــهُ ِج ب ْ ِ�يـ ُـل ،عليــه َّ
يَ ْعـ ِـر ُض عليــه النـ ب ي
الم ْر َس ـ َل ِة)
ـح ُ
ـر مــن ِّ
ِبالخَ ـ ي ْ ِ
الريـ ِ

()2

اليجابيــات ف ي� ســلوك الصائــم ،إىل جانــب دوره
فهــذا يــدل عــى أن الصيــام ينبغــي أن يعــزز إ
ف
ز ف
الطفــاء
و� الحديــث الســالف ،كان إ
الممـ يـر ي� تعديــل الســلبيات وإطفائهــا ،فهنــا كان التعزيــز للجــود ،ي

لقــول الــزور ،والعمــل بــه ،وقــس عــى ذلــك مــا شــابه مــن الســلوك.
ـ� العبــادة وســلوك العابديــن ،سـ ي ن
فهــذه مؤكــدات واضحــة عــى االرتبــاط الوثيــق بـ ي ن
ـائل� اللــه
ـ� القديــر أن ييــر متابعــة الوقــوف عنــد مزيــد منهــا ف ي� الحلقــة القادمــة ،وأن يعيننــا عــى أداء
العـ ي
العبــادة ،ومنهــا الصيــام عــى الوجــه الــذي يرضيــه ســبحانه ،كمــا أداهــا نبينــا الكريــم محمــد ،صــى
ـ� ،وعــى أصحابــه الغــر الميامـ ي ن
اللــه عليــه وســلم ،وعــى آلــه الطاهريــن ،وأزواجــه أجمعـ ي ن
ـ� ،ومــن
تبعــه بإحســان إىل يــوم الديــن.

 .1الكهف.30 :
ف
الن� ،صىل الله عليه وسلم ،يكون ي� رمضان.
 .2صحيح البخاري ،كتاب الصوم ،باب أجود ما كان ب ي
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الرسول األسوةملسو هيلع هللا ىلص
محمد ،صىل الله عليه وسلم
يربط قبول الصيام واملثوبة عليه بسلوك الصائم
الحلقة الثانية واألخرية
ض
ر� اللــه عنــه ،قــال :قــال رســول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم( :قــال اللــه:
عــن أبَ ي� هُ َريْـ َـر َة ،ي
ـو ِم
الص َيـ ُ
الص َيـ َ
ـو ُم َصـ ْ
ـام ُج َّنـ ٌـة ،وإذا كان يَـ ْ
ـام ،فإنــه يل ،وأنــا أَ ْجـ ِـزي ِبـ ِـهَ ،و ِّ
ك ُُّل َع َمـ ِـل ابــن آ َد َم لــه ،إال ِّ
ن
ـس
أَ َح ِد ُكـ ْـم ،فــا يَ ْر ُفـ ْ
ـث ،وال يَ ْصخَ ـ ْ
ـبَ ،فـ ِـإ ْن َســابَّهُ أَ َحـ ٌـد ،أو َقاتَ َلــهُ َ ،ف ْل َي ُقـ ْـل يإ� ْامـ ُـرؤٌ َصا ِئـ ٌـمَ ،وا َّلـ ِـذي نَ ْفـ ُ
ُم َح َّمـ ٍـد بيــدهَ ،لخُ ُلـ ُ
ـان يَف َْر ُح ُه َمــا،
ـح ا ْل ِم ْسـ ِ
ـكِ ،ل َّ
ـوف َفـ ِـم َّ
الصا ِئـ ِـم أَطْ َيـ ُ
لصا ِئـ ِـم َف ْر َح َتـ ِ
ـب ِع ْنـ َـد ال َّلـ ِـه مــن ِريـ ِ

ـي َربَّــهُ َفـ ِـر َح ِب َص ْو ِمـ ِـه)
إذا أَ ْفطَـ َـر َفـ ِـر َح ،وإذا َل ِقـ َ

(*)
1

وقفــت الحلقــة الســابقة عنــد ربــط المثوبــة عــى العبــادة بســلوك العبــد ،وذلــك ينســجم
مــع المفهــوم الشــامل للعبــادة ،الـ تـى ال تقتــر عــى الشــعائر والفرائــض أ
والركان التعبديــة ،وإنمــا
ي
تشــمل كل مــا يصــدر عــن المــرء مــن ســلوك يقصــد بــه التقــرب إىل اللــه تعــاىل ،ونيــل مثوبتــه ،والتحــرز
عــن مســببات ســخطه ،أ
والدلــة عــى ربــط العبــادة بســلوك العابــد كثـ يـرة ،منهــا ممارســة الرســول،
صــى اللــه عليــه وســلم ،لســلوك الجــود والكــرم ف ي� رمضــان ،ممــا يــدل بوضــوح عــى دور عبــادة
ف
اليجابيــات ف� ســلوك الصائــم ،إىل جانــب دورهــا الممـ ي ز
ـر ف ي� تعديــل الســلبيات فيــه
الصيــام ي� تعزيــز إ
ي
وإطفائهــا.
حلم الصائم وأناته:

ف
اليجابيــات ف ي� ســلوك
الحديــث
القــدس أعــاه يركــز عــى دور عبــادة الصيــام ي� تعزيــز إ
ي
الصائــم ،وإطفــاء الســلبيات منــه وتعديلهــا ،فالصيــام ُجنــة ،أي وقايــة ،جــاء ف ي� عمــدة القــاري ،أن
(ج ّنــة) كل مــا سـ تـر ،ومنــه المجــن وهــو الـ تـرس ،ومنــه ســمي الجــن الســتتارهم عــن العيــون،
قولــهُ :
* صحيح البخاري ،كتاب الصوم ،باب هل يقول ن يإ� صائم إذا شتم.
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وإنمــا كان الصــوم جنــة مــن النــار؛ ألنــه إمســاك عــن الشــهوات ،والنــار محفوفــة بهــا ،وقــال عيــاض:
أ
آ
معنــاه ت
خــر قطــع النــووي.
يســر مــن الثــام ،أو مــن النــار ،أو بجميــع ذلــك ،وبال ي
وقولــه( :فــا يرفــث) معنــاه ال يفحــش ،والمـراد مــن الرفــث هنــا الــكالم الفاحــش ،ويطلــق
عــى الجمــاع ،وعــى مقدماتــه ،وعــى ذكــره مــع النســاء ،ويحتمــل أن يكــون النهــي عمــا هــو أعــم
ـى :ال يفهــم مــن هــذا أن غـ يـر الصــوم يبــاح فيــه مــا ذكــر ،وإنمــا المـراد أن المنــع
منهــا ،وقــال القرطـ ب ي
مــن ذلــك يتأكــد بالصــوم.
ن
ن
ـا� :أي كالمـاً لســانياً
وقولــهَ ( :فـ ِـإ ْن َســابَّهُ أَ َحـ ٌـد أو َقاتَ َلــهُ َف ْل َي ُقـ ْـل يإ� ْامـ ُـرؤٌ َصا ِئـ ٌـم) قــال الكرمـ ي
ليســمعه الشــاتم ،والمقاتــل ،ن ز
في�جــر غالب ـاً ،أو كالم ـاً نفســانياً؛ أي يحــدث بــه نفســه ،ليمنعهــا مــن
ين
المعنيــ� .
مشــاتمته ،وعنــد الشــافعي يجــب الحمــل عــى كال

()1

وقولــه( :ال يصخــب) فيــه نفــي الصخــب عــن ســلوك الصائــم ،وهــو بمعـ نـى النهــي ،يقــول
ن
العســقال� :والصخــب الخصــام والصيــاح ،والمــراد بالنهــي عــن ذلــك تأكيــده حالــة
ابــن حجــر
ي
فغــر الصائــم منهــي عــن ذلــك أيضــاً.
الصــوم ،وإال
ي

()2

تحذير العابد من اإلفالس:
الرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم ،ركــز عــى �ض ورة العنايــة بســلوك العابديــن ،حـ ي ن
ـ� حــذر
مــن ذهــاب أجــور الذيــن يــؤدون العبــادات الشــعائرية ومثوبتهــم إذا لــم يهذبــوا ســلوكهم ،فقــال:
ـس مــن
(أَتَـ ْـد ُر َ
ـس ِفي َنــا مــن ال ِد ْرهَ ـ َـم لــه ،وال َم َتــا َع ،فقــالِ :إ َّن ا ْل ُمف ِْلـ َ
ـس؟ قالــوا :ا ْل ُمف ِْلـ ُ
ون مــا ا ْل ُمف ِْلـ ُ
ت
ـامَ ،و َزك ٍَاةَ ،ويَ ـ ِأْ ت ي� قــد شَ ـ َت َم هــذاَ ،و َقـ َـذ َف هــذاَ ،وأَك ََل َمـ َ
ـال
ـى ،يَ ـ ِأْ ت ي� يــوم ا ْل ِق َي َامـ ِـة ِب َصـ َـا ٍةَ ،و ِص َيـ ٍ
أُ َّمـ ِ ي

ـت
هــذاَ ،و َس ـفَكَ َد َم هــذاَ ،و�ض َ َ َب هــذاَ ،ف ُي ْعطَــى هــذا مــن َح َسـ َنا ِت ِهَ ،وهَ ـ َـذا مــن َح َسـ َنا ِت ِهَ ،فـ ِـإ ْن َف ِن َيـ ْ
ف
()3
ـار)
َح َس ـ َناتُهُ قبــل أَ ْن يُ ْقـ ض َ
ـى مــا عليــه ،أُ ِخـ َـذ مــن خَ طَايَاهُ ـ ْـمَ ،فطُ ِر َحـ ْ
ـت عليــه ،ثُـ َّـم طُـ ِـر َح ي� ال َّنـ ِ
يقــول النــووي :معنــاه أن هــذا حقيقــة المفلــس ،وأمــا مــن ليــس لــه مــال ،ومــن قــل مالــه،
فالنــاس يســمونه مفلسـاً ،وليــس هــو حقيقــة المفلــس؛ ألن هــذا أمــر يــزول وينقطــع بموتــه ،وربمــا
 .1عمدة القاري  ،258 - 257 /10بترصف.
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ينقطــع بيســار يحصــل لــه بعــد ذلــك ف ي� حياتــه ،وإنمــا حقيقــة المفلــس هــذا المذكــور ف ي� الحديــث،
العــدام المقطــع ،فتؤخــذ حســناته لغرمائــه ،فــإذا فرغــت
فهــو الهالــك الهــاك التــام ،والمعــدوم إ
()1
حســناته ،أخــذ مــن ســيئاتهم ،فوضــع عليــه ،ثــم ألقــي ف ي� النــار ،فتمــت خســارته ،وهالكه ،وإفالســه
فالعبــد اليقــظ يــدرك مــآالت الربــط بـ ي ن
ـ� عبادتــه وســلوكه العــام ،فمطلــوب عبــادات الصــاة
والصيــام والــزكاة والحــج ،يتقاطــع مــع مطلوبــات تهذيــب الســلوك ،فالعابــد يــدرك أنــه ينبغــي أن
يكــون صادقـاً أمينـاً عفيفـاً ،صاحــب مخـ بـر ومظهــر طاهريــن نقيـ ي ن
ـ� ،يعــم خـ يـره كل مــن حولــه ،ومــن
وصــف المؤمنـ ي ن
ـ� الــذي نالــوه بحســن ســلوكهم مــا جــاء ف ي� الــذي يق ـرأ الق ـرآن ،حيــث شــبهه صــى
أ
أ
ـع ِر ِّي ،قــال:
ـوس الَشْ ـ َ
اللــه عليــه وســلم ،بالترجــة ،والــذي ال يق ـرأه مثلــه مثــل التمــرة ،فعــن ب يأ� ُمـ َ
أ
يح َهــا
الم ِؤْمـ ِـن الــذي يَ ْقـ َـرأُ ا ْل ُقـ ْـر َ
قــال رســول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم(َ :م َثـ ُـل ُ
آن ،ك ََم َثـ ِـل الُت ُْر َّجـ ِـةِ ،ر ُ
ـح لهــاَ ،وطَ ْع ُم َهــا
الم ِؤْمـ ِـن الــذي ال يَ ْقـ َـرأُ ال ُقـ ْـر َ
آن ،ك ََم َثـ ِـل ال َّت ْمـ َـر ِة ،ال ِريـ َ
ـبَ ،و َم َثـ ُـل ُ
ـبَ ،وطَ ْع ُم َهــا طَ ِّيـ ٌ
طَ ِّيـ ٌ
ـو)...
ُح ْلـ ٌ

()2

الســام بربــط العبــادة الشــعائرية بســلوك
ممــا ســبق يتضــح لــكل متدبــر عاقــل مــدى عنايــة إ
العابديــن ف� مناحيــه المختلفــة ،كيــف ال؟! والمؤمــن شــامة ي ن
بــ� النــاس.
ي
فهــذه دالالت ش�عيــة واضحــة لالرتبــاط الوثيــق ي ن
بــ� العبــادة وســلوك العابديــن ،وثمــار
هــذا االرتبــاط ،أعاننــا اللــه عــى حســن عبادتــه ،عــى الوجــه الــذي يرضيــه ســبحانه ،كمــا أداهــا نبينــا
الكريــم محمــد ،صــى اللــه عليــه وســلم ،وعــى آلــه الطاهريــن ،وأزواجــه أجمعـ ي ن
ـ� ،وعــى أصحابــه
ين
الميامــ� ،ومــن تبعــه بإحســان إىل يــوم الديــن.
الغــر
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الرسول األسوةملسو هيلع هللا ىلص
محمد ،صىل الله عليه وسلم
يودع رمضان بشد املئزر ،وإحياء الليل ،وإيقاظ األهل
ض
ش
ـر
ـى ،صــى اللــه عليــه وســلم ،إذا دخــل ا ْل َعـ ْ ُ
ر� اللــه عنهــا ،قالــت( :كان النـ ب ي
عــن َعا ِئشَ ـ َـة ،ي
()1
ــد ِمــئ ْ ز َ َر ُهَ ،وأَ ْح َيــا َل ْي َلــهُ َ ،وأَيْقَــ َ
ظ أَهْ َلــهُ )
شَ َّ
بضــع أيــام ويودعنــا شــهر رمضــان لهــذا العــام 1440هـــ ،فهنيئ ـاً لمــن وفقــه اللــه لحســن
صيامــه ،وقيــام ليلــه ،وبهــذه المناســبة يحســن التذكـ يـر بســنة االجتهــاد ف ي� أداء مزيــد مــن العبــادة

ش
ـر شَ ـ َّـد ِمـئ ْ ز َ َر ُهَ ،وأَ ْح َيــا َل ْي َلــهُ ،
النوعيــة قبيــل وداع رمضــان ،فــكان عليــه الصــاة والســام إذا دخــل ا ْل َعـ ْ ُ
ظ أَهْ َلــهُ  ،أي أنــه كان يحــرص عــى أداء مزيــد مــن العبــادة ف� الثلــث أ
َوأَيْ َقـ َ
الخـ يـر مــن رمضــان ،جــاء ف ي�
ي
عمــدة القــاري ،أن قولــه( :إذا دخــل العـ شـر) أي العـ شـر آ
الخــر ،وقولــه( :شــد مـئز ره) أي إزاره ،وهــو
كنايــة إمــا عــن تــرك الجمــاع ،وإمــا عــن االســتعداد للعبــادة ،واالجتهــاد لهــا ،زائــداً عــى مــا هــو عادتــه
ف
ـا� إرادة الحقيقــة أيض ـاً بــأن شــد م ـئز ره
صــى اللــه عليــه وســلم ،وإمــا عنهمــا كليهمــا مع ـاً ،وال ينـ ي
ظاه ـراً أيض ـاً.

()2

وورد بيــان الحــرص عــى تكثيــف العبــادة ف� العـ شـر أ
الواخــر مــن رمضــان ف ي� روايــات صحيحــة
ي

ض
ر� اللــه عنهــا ،قالــت( :كان رســول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،إذا دخــل
أخــرى ،فعــن عائشــة ،ي

ش
ـر أَ ْح َيــا ال َّل ْيـ َـل َوأَيْ َقـ َ
ظ أَهْ َلــهُ َو َجـ َّـد َوشَ ـ َّـد ا ْل ِمـئ ْ ز َ َر)( ،)3و(كان رســول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم،
ا ْل َعـ ْ ُ
يجتهــد ف� ا ْلعـ ش ْ أ
ف
()4
ـر ِه)
ـر ال َ َو ِاخـ ِـر مــا ال يَ ْج َت ِهـ ُـد ي� َغـ ي ْ ِ
َ ْ َِ ُ ي َ ِ

الع� أ
 .1صحيح البخاري ،كتاب فضل ليلة القدر ،باب العمل ف� ش
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فهــذه الروايــات الصحيحــة تتضافــر ف ي� التأكيــد عــى االجتهــاد ف ي� العبــادة مــع وداع رمضــان،

الوىل مــن ليــال العـ شـر أ
ويبــدأ الحــرص عــى زيــادة التعبــد ف� رمضــان بــدءاً مــن الليلــة أ
الواخــر مــن
ي
ي

رمضــان ،ومــن دالالت هــذا الحــرص شــد المـئز ر ،وإحيــاء الليــل ،وإيقــاظ أ
الهــل ليشــاركوا ف ي� تقديــم
ف
ـال المباركــة.
المزيــد مــن الطاعــة والعبــادة ي� هــذه الليـ ي
االعتكاف يف العرش األواخر:
العــر أ
أ
ش
الواخــر مــن
ليــال
دلــت الحاديــث الصحيحــة ســالفة الذكــر عــى أهميــة إحيــاء ي
ض
ن
ـى،
ر� اللــه عنهــا ،كيفيــة هــذا إ
الحيــاء ،فقالــت( :كان النـ ب ي
رمضــان ،وفصلــت أم المؤمنـ يـ� عائشــة ،ي

صــى اللــه عليــه وســلم ،يعتكـ ُـف ف� ا ْلعـ ش ْ أ
ـانَ ،فكُ ْنـ ُ �ض
ـى
ـر ال َ َو ِاخـ ِـر مــن َر َم َضـ َ
َ ْ َِ
ـت أَ ْ ِ ُب لــه ِخ َبــا ًءَ ،ف ُي َصـ ِّ ي
ي َ ِ
ض
ــة َعا ِئشَ َ
اســ َتأْ َذن َْت َحف َْص ُ
ــت ِخ َبــا ًء،
َــت لهــاَ ،ف�ض َ َ بَ ْ
َــر َب ِخ َبــا ًءَ ،فأَ ِذن ْ
الص ْب َ
ــح ،ث ُ َّ
ُّ
ــم يَ ْدخُ ُلــهُ َ ،ف ْ
ــة أَ ْن ت ْ ِ
ـى ،صــى اللــه عليــه وســلمَ ،رأَى
ـب بنــت َج ْحـ ٍـش �ض َ َ بَـ ْ
ـت ِخ َبــا ًء آخَ ـ َـر ،فلمــا أَ ْص َبـ َ
فلمــا َرأَتْــهُ َزيْ َنـ ُ
ـح النـ ب ي
أ
الَخْ بيـ َـة ،فقــال :مــا هــذا؟ َفأُخْ ـ بـر ،فقــال النــى ،صــى اللــه عليــه وســلم ،ألـ بـر تُــر ْو َن بهـ َّ ت
ـركَ
َِ
َِ
ـن؟ َفـ َ َ
َ ِِ
بي

ش
اال ْع ِت ـك َ
ـو ٍال)
ـرا مــن شَ ـ َّ
َاف ذلــك الشَّ ـ ْه َر ،ثُـ َّـم ا ْع َت َكـ َـف َعـ ْ ً
فقــد ثبــت ف ي� الروايــات الصحيحــة أن رســول اللــه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،كان يحــرص عــى
ش أ
ف
ف
ـ� ،ويذكــر
االعتــكاف ي� العــر الواخــر مــن رمضــان ،وكان يعتكــف ي� المســجد ،فيمكــث فيــه ،يصـ ي
()1

اللــه ،ويســتغفره ،ويق ـرأ الق ـرآن ،وال يخــرج مــن المســجد إال لحاجــة ماســة ،ومــن أحــكام االعتــكاف
أن النيــة تشـ تـرط لــه كســائر العبــادات ،والمســجد ش�ط العتــكاف الرجــال دون النســاء ،فالمـرأة يمكنهــا
االعتــكاف ف ي� مســجد بيتهــا ،إال إذا تيــر لهــا االعتــكاف ف ي� مســجد مــع أمــن الفتنــة ،وبعــد اســتئذان

ش
الــزوج ،ويمنــع المعتكــف مــن معـ ش
ـون ِ ف ي�
ـن َوأَن ُتـ ْـم َع ِاك ُفـ َ
ـا�ة زوجــه ،لقولــه تعــاىلَ :
ا�وهُ ـ َّ
{...وال َ تُ َب ِ ُ
ـاج ِد ِت ْلــكَ ُحـ ُـدو ُد ال ّلـ ِـه َف ـا َ تَق َْربُوهَ ــا ،)2(}...وتفاصيــل أحــكام االعتــكاف وآدابــه ،يمكــن االطــاع
ا ْل َم َسـ ِ
عليهــا ف ي� كتــب الفقــه ومصــادره.

 .1صحيح البخاري ،كتاب االعتكاف ،باب اعتكاف النساء.
 .2البقرة.187:
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إحياء ليلة القدر يف املسجد األقىص املبارك:
ت
ـى يكــون إلحيائهــا ف ي� جنبات
يحـ ي ي
ـى المســلمون بعــد غــروب شــمس هــذا اليــوم ليلة القــدر ،الـ ي
المســجد أ
القــى المبــارك فضــل خــاص ،يدركــه الذيــن يشــدون الرحــال إليــه مــن بقــاع الدنيــا،
وبخاصــة مــن القاطنـ ي ن
ـ� ف ي� أكنافــه ،ممــن تتــاح لهــم فرصــة الوصــول إليــه ،إلقامــة الصــاة وتــاوة
ف
الثبــات للدنيــا بأرسهــا بمــدى الحــب المكنــون ف� صــدور المسـ ي ن
ـلم�
القـرآن ،إضافــة إىل المســاهمة ي� إ
ي
لمســجدهم المبــارك ،ومــرى نبيهــم ،صــى اللــه عليــه وســلم ،وقبلتهــم أ
الوىل ،فهنيئ ـاً لهــم أن

ت
ـى هــي خـ يـر مــن ألــف شــهر ف ي� هــذا المــكان الطاهــر،
يــر اللــه لهــم إقامــة هــذه الليلــة المباركــة ،الـ ي
المحــارص مــن قــوى البغــي والطغيــان ،راجـ ي ن
ـ� لهــم أن يــؤدوا عبادتهــم فيــه بخشــوع ،وحــرص عــى
قداســته ،وأن ينتهــزوا كل ســاعات تلــك الليلــة بالصــاة والذكــر ،ليفــوزوا برضــا اللــه وحســن مثوبتــه.
غفران ما تقدم من الذنوب:

الخــاص للــه تعــاىل ف ي�
ُوعــد الصائمــون القائمــون بغفــران ذنوبهــم ،ش�يطــة إ

صيامهــم وقيامهــم ،وممــا يدعــو للتدبــر العميــق أن الرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم،
ت
اليمــان واالحتســاب للمثوبــة عــى الصيــام والقيــام بالغفــران ،ي ن
حــ� وعــد
كــرر
اشــراط إ
ــه ،صــى اللــه عليــه وســلم( :مــن
ــر َة قــال :قــال رســول ال َّل ِ
أصحابهمــا بذلــك ،فعــن ب يأ� هُ َريْ َ
ــه،
ــام َر َم َض َ
َص َ
ــر لــه مــا تَق َّ
ــان ِإ َيمانًــا َو ْ
َــد َم مــن َذن ِْب ِ
ــه)( )1وعنــه ،قــال رســول ال َّل ِ
اح ِت َســابًا غ ُِف َ
ــه)
صــى اللــه عليــه وســلم( :مــن قــام َر َم َض َ
ــر لــه مــا تَق َّ
ــان ِإ َيمانًــا َو ْ
َــد َم مــن َذن ِْب ِ
اح ِت َســابًا غ ُِف َ

()2

اح ِت َســابًا غ ُِفـ َـر لــه
وعنــه ،قــال رســول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم( :مــن يَ ُقـ ْـم َل ْي َلـ َـة ا ْل َقـ ْـد ِر ِإ َيمانًــا َو ْ
مــا تَ َقـ َّـد َم مــن َذن ِْبـ ِـه)
ـ� اللــه العــ� القديــر أن يمــن علينــا والصائمـ ي ن
راجـ ي ن
ـ� بالمغفــرة والقبــول ،وأن يكتبنــا ممــن
ي
يزحزحــون عــن النــار ،ويدخلــون الجنــة بســام مــع أ
الب ـرار ،وأن يكرمنــا بالـ شـرب مــن حــوض نبينــا
ُ
ين
محمــد ،صــى اللــه عليــه وســلم ،وعــى آلــه الطاهريــن ،وأزواجــه أجمعـ ي ن
الميام�،
ـ� ،وأصحابــه الغــر
()3

ومــن تبعــه بإحســان إىل يــوم الديــن.
اليمان.
اليمان ،باب صوم رمضان احتساباً من إ
 .1صحيح البخاري ،كتاب إ
اليمان.
اليمان ،باب تطوع قيام رمضان من إ
 .2صحيح البخاري ،كتاب إ
اليمان.
اليمان ،باب قيام ليلة القدر من إ
 .3صحيح البخاري ،كتاب إ
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الرسول األسوةملسو هيلع هللا ىلص
محمد ،صىل الله عليه وسلم
يسن صيام الستة من شوال
أ
ض
ر� اللــه عنــه ،أَ َّن َر ُسـ َ
ـول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،قــال:
عــن ب يأ� أَيُّـ َ
ـوب الَن َْصـ ِ
ـار ِّي ،ي

ــر)
ــام َر َم َض َ
(مــن َص َ
ــام َّ
ــان ،ث ُ َّ
ــم أَتْ َب َعــهُ ِســ ًّتا مــن شَ َّ
ــو ٍال ،كان ك َِص َي ِ
الدهْ ِ

()1

عبــادة اللــه ال تقتــر عــى مواســم معينــة ،وال تنحــر بأشــكال محــددة ،بــل هــي مطلوبــة
ف
ون}(،)2
ـن َو ِإ
{و َمــا خَ َل ْقـ ُ
مــن الخلــق ي� شــأنهم كلــه ،مصداقـاً لقولــه عــز وجــلَ :
الجـ َّ
النـ َ
ـس ِإال ِل َي ْع ُبـ ُـد ِ
ـت ِ
فالصيــام مثـا ً فرضــه اللــه عــى المسـ ي ن
ـلم� ف ي� شــهر رمضــان ،فــإذا مــا انتهــى الشــهر ،وجــب التعبــد إىل
اللــه تعــاىل بفطــر يــوم العيــد ،ويحــرم عــى أي كان التنطــع بصيامــه مثلمــا حــرم عليــه الفطــر ف ي� أيــام
ض
ت
ـان نهــى رســول
ر� اللــه عنــه ،قــال( :هَ ـ َـذ ِان يَ ْو َمـ ِ
ـى ســبقته ،فعــن ُع َمـ َـر بــن الخَ طَّـ ِ
ـاب ،ي
رمضــان الـ ي
آ
ـون
ـو ُم الخَ ـ ُـر تَأْ ُك ُلـ َ
ـو ُم ِفطْ ِر ُكـ ْـم مــن ِص َي ِام ُكـ ْـمَ ،وال َيـ ْ
ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،عــن ِص َي ِام ِه َمــا؛ يَـ ْ
فيــه مــن ن ُُسـ ِـكك ُْم)
أ
ت
ش
ـى تنبغــي مراعاتهــا لمــن يصــوم الســت مــن شــوال ،االنتبــاه إىل
ومــن الحــكام ال�عيــة الـ ي
أنهــا مســتقلة عــن صــوم رمضــان ،وال تعتـ بـر جــزءاً منــه ،تف�كهــا ال يخــل بصومــه ،وصومهــا يكــون
()3

منفصـا ً عنــه بالعيــد ،وهــال الشــهر الجديــد ،وحكــم صومهــا الســنة أو االســتحباب ،وال يصــل درجة
الوجــوب ،إال إذا ت
اقــرن بملــزم مــن نــذر أو ي ن
يمــ� ،أو قضــاء.
ومــن صــام الســت مــن شــوال ف� عــام ،ال يلــزم بهــا ف� أ
العــوام التاليــة ،بــل يبقــى مخـ يـراً
ُ
ي
ي

ف ي� صومهــا ،أو تــرك ذلــك ،ال كمــا يظــن بعــض النــاس مــن أنــه إن صامهــا لزمــه صومهــا كل عــام،
مــع التأكيــد عــى أن مــن يصومهــا ،ويحافــظ عــى ذلــك أفضــل ممــن تي�كهــا ،مــن حيــث نيــل أ
الجــر
والثــواب ،فأفضــل أ
العمــال أدومهــا.

 .1صحيح مسلم ،كتاب الصيام ،باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعاً لرمضان
( -2الذاريات)56 :
 .3صحيح البخاري ،كتاب الصوم ،باب صوم يوم الفطر.
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متى تصام الست من شوال؟

بالنســبة إىل كيفيــة صيــام الســت مــن شــوال ،ومـ تـى تصــام فيــه ،فيجــوز البــدء بصومهــا ف ي�
ن
ـا� أيــام شــوال ،وحـ تـى نهايتــه ،ويجــوز أن تصــام متتاليــة،
ـال ليــوم عيــد الفطــر؛ أي مــن ثـ ي
اليــوم التـ ي
الثنـ ي ن
ـ� والخميــس مــن
أو متفرقــة ،وال بــأس فيمــا يفعلــه بعــض النــاس مــن حــرص عــى أدائهــا أيــام إ

شــهر شــوال ،فالرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم ،ذكــر ف ي� ســياق التشــجيع عــى صومهــا حــرف "مــن"
دون تقييــد بــأول الشــهر أو وســطه أو آخــره ،ودون تحديــد تتابــع أو تفريــق ،أو أيــام مخصوصــة مــن
ف
الطــاق ،غـ يـر أن
الشــهر ،فتجــوز أن تــؤدى بنــاء عــى ذلــك ي� أي ســتة أيــام مــن شــهر شــوال عــى إ
ـار ُعواْ ِإ َل
المســارعة ألدائهــا أوىل ،مــن بــاب المســارعة لفعــل الخـ يـر المطلــق ،عم ـا ً بقولــه
َ
تعاىل{:و َسـ ِ
أ
ن ()1
ـ�}
ات َوال َ ْر ُض أُ ِعـ َّـد ْت ِل ْل ُم َّت ِقـ ي َ
السـ َـم َاو ُ
َمغْ ِفـ َـر ٍة مــن ربِّ ُكـ ْـم َو َج َّنـ ٍـة َع ْر ُض َهــا َّ
جــاء ف ي� صحيــح مســلم بـ شـرح النــووي ،أن بعــض العلمــاء اســتحبوا أن تصــام الســت متوالية

عقــب يــوم الفطــر ،فــإن فرقهــا أو أخرهــا عــن أوائــل شــوال إىل أواخــره ،حصلــت فضيلــة المتابعــة؛
ال�تيــب ت
ألنــه يصــدق أنــه أتبعــه ســتاً مــن شــوال( ،)2وقولــه( :ثــم) تفيــد ت
وال�اخــي ،يعـ نـى ت
ال�تيــب
ي
ن
ت
ـى أن يقــع صيامهــا خــال شــوال دون اشـ تـراط الفوريــة ،وال التتابــع ف ي�
بعــد رمضــان ،وال�اخــي يعـ ي
ذلــك.
قضاء ما فات مقدم:
مــن كان عليــه مــن المسـ ي ن
ـلم� والمســلمات قضــاء أيــام أفطرهــا بعــذر المــرض أو الســفر،
أو الحيــض أو النفــاس ،أو غـ يـر ذلــك مــن أعــذار الفطــر ف ي� رمضــان ،فعليــه أن يقضيهــا الحقـاً ،لقولــه
ـام أُخَ ـ َـر}(،)3
ات َف َمــن ك َ
مريض ـاً أَ ْو َعـ َـى َس ـف ٍَر َف ِعـ َّـد ٌة مـ ْ
ـن أَيَّـ ٍ
ســبحانه وتعــاىل{ :أَيَّام ـاً َّم ْعـ ُـدو َد ٍ
َان ِمن ُكــم ِ

فاللــه لــم يحــدد أيام ـاً لاللـ ت ز
الطــاق ،وليــس
ـرام بقضــاء أيــام رمضــان فيهــا ،بــل قــال عــى وجــه إ
ـام أُخَ ـ َـر}.
التقييــد { َف ِعـ َّـد ٌة ِّمـ ْ
ـن أَيَّـ ٍ
 .1آل عمران.133 :
ش
 .2صحيح مسلم ب�ح النووي.560 /8 :
 .3البقرة.184 :
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وقضــاء أ
اليــام الفائتــة يكــون أوالً ،قبــل الـ شـروع ف ي� صيــام ســتة مــن شــوال؛ وذلــك حـ تـى

يتحقــق ف ي� الصائــم ش�ط مــن صــام رمضــان ،ثــم صــام ســتاً مــن شــوال ،فبعــض العلمــاء يشـ تـرطون
ســداد القضــاء قبــل الـ شـروع ف ي� ســنة الســت مــن شــوال ،فالمســارعة ف ي� قضــاء الديــن المســتحق ،أوىل
نن
ـدس ،قــال عليــه الصــاة والســام:
مــن االنشــغال عنــه بــأداء الســ� والنوافــل ،ففــي الحديــث القـ ي
ش
ـب يإل ِم َّمــا
ـ� ٍء أَ َحـ َّ
ِ(إ َّن ال َّلــهَ قــال :مــن َعــا َدى يل َو ِل ًّيــاَ ،ف َقـ ْـد آ َذنْ ُتــهُ ِبا ْل َحـ ْـر ِب ،ومــا تَ َقـ َّـر َب ي ّ
إل َع ْبـ ِـدي ِبـ َ ي ْ
ـت عليــه ،ومــا يَـ َز ُال َع ْبـ ِـدي يَ َت َقـ َّـر ُب يإل ِبال َّن َو ِافـ ِـل حـ تـى أُ ِح َّبــهُ  ،فــإذا أَ ْح َب ْب ُتــهُ كنــت َسـ ْـم َعهُ الــذي
ا ْف ت َ َ� ْضـ ُ
ت
ت
ش
ـ� بهــاَ ،و ِإ ْن َس ـأَ َل ِ ن ي�
ـى يَ ْب ِطـ ُ
ـر ُه الــذي يُ ْبـ ِ ُ
يَ ْسـ َـم ُع ِبـ ِـهَ ،وبَـ َ َ
ـر ِبـ ِـهَ ،ويَـ َـد ُه الـ ي
ـش بهــاَ ،و ِر ْج َلــهُ الـ ي
ـى يَ ْمـ ِ ي
أ
ن أ
ئ
ش
الم ِؤْمـ ِـن،
� ٍء أنــا َف ِاع ُلــهُ  ،تَـ َـر ُّد ِدي عــن نَ ْفـ ِـس ُ
ل ُ ْع ِط َي َّنــهُ َ ،و َل ـ ِ ن ْ
اس ـ َت َعا َ ِذ ي� ل ُ ِع َيذنَّــهُ  ،ومــا تَـ َـر َّد ْد ُت عــن َ ي ْ
(*)
ـو َت ،وأنــا أَ ْكـ َـر ُه َم َســا َءتَهُ ).
يَكْ ـ َـر ُه َ
المـ ْ
1

الكمــل ،والثــواب أ
الجــر أ
الفضــل لمــن أراد نيــل أ
والصيــام عــى هــذا الوجــه هــو أ
الجــزل،

غـ يـر أن مــن ضاقــت بــه أيــام شــوال ،بحيــث ال تعــد تتســع للقضــاء ،والســت مــن شــوال ،فيجــوز لــه
تأخــر القضــاء ،والبــدء بالســت؛ ت
حــى ال يفوتــه فضــل صيامهــا ،واللــه تعــاىل أعلــم.
ي
سـ ي ن
ـائل� اللــه العــ� القديــر أن يجعلنــا ممــن يحرصــون عــى أداء الفرائــض والسـ ن ن
ـ� والنوافل،
ي

عــى الوجــه المـ شـروع؛ لننــال محبتــه ورضــاه ســبحانه ،ونفــوز بجنــة الفــردوس ،وصــى اللــه وســلم
الســوة ،محمــد بــن عبــد اللــه ،وعــى آلــه الك ـرام ،وصحابتــه أ
عــى رســولنا أ
الب ـرار ،وعــى مــن تبعــه
بإحســان إىل يــوم الديــن.

* صحيح البخاري ،كتاب الرقاق ،باب التواضع.
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يبني فضل أيام من ذي الحجة
ف
ـام أَ ْف َضـ َـل
ـى ،صــى اللــه عليــه وســلم ،أَنَّــهُ قــال( :مــا َ
عــن ابــن َع َّبـ ٍ
الع َمـ ُـل ي� أَيَّـ ٍ
ـاس ،عــن النـ ب ي

ف
الج َهــا ُد ،إال َر ُجـ ٌـل خَ ـ َـر َج يُخَ ِاطـ ُـر ِب َنف ِْسـ ِـه َو َما ِلـ ِـه ،فلــم
الج َهــا ُد؟ قــال :وال ِ
منهــا ي� هــذه ،قالــوا :وال ِ
يَ ْر ِج ْ ش
ــ� ٍء)
ــع ِب َ ي ْ

()1

هــا نحــن عــى أبــواب شــهر ذي الحجــة للعــام  1440هـــ ،حيــث مــن المتوقــع أن تبــدأ أيــام
أ
أ
ف
ش
و� خاتمتهــا؛ أي
عــره الوىل ،ذات الفضــل والهميــة ،وتــؤدى فيهــا بعــض أهــم أعمــال الحــج ،ي

ف� العـ ش
ـا� مــن ذي الحجــة ،يــؤدي الحجــاج أعمــاال ً عــدة مــن أعمــال الحــج ،ويمكنهــم أن يختمــوا
ي

ين
حجهــم ف� يومــي ش
التاليــ� لــه.
الت�يــق
ي

ف
و� الحديــث أعــاه ،بيــان رصيــح لفضــل أيــام مــن ذي الحجــة ،فالعمــل فيهــا كمــا جــاء فيــه،
ي

يفضــل كثــراً مــن أ
العمــال ،حـ تـى الجهــاد ف ي� ســبيل اللــه ،إال أن يخــرج العبــد مخاطـراً بنفســه ومالــه،
ي
ف� ســبيل اللــه ،وقــد اختلــف ف� الم ـراد بهــذه أ
اليــام ،فبعــض الروايــات تــدل عــى أنهــا العـ شـر مــن
ي
ي

ت
ش
ـ� يــوم
ـى تـ ي
ذي الحجــة ،وبعضهــا كروايــة ابــن عبــاس أعــاه ،قــد يفهــم منهــا أنهــا أيــام الت�يــق الـ ي
ـا� مــن ذي الحجــة ،والعيـ نـى رد عــى مــن حــدد المـراد أ
العـ ش
باليــام ف ي� حديــث البــاب ،أيــام عـ شـر ذي
ي َّ
ال�يــف ،وأيــام ش
الحجــة ،بــأن الـ شـ�ء يـ شـرف بمجاورتــه للـ شـ�ء ش
الت�يــق تقــع تلــو أيــام العـ شـر،
ي
ي
وقــد ثبــت بهــذا الحديــث أفضليــة أيــام العـ شـر ،وثبتــت أيضـاً بذلــك أفضليــة أيــام ش
الت�يــق.

()2

 .1صحيح البخاري ،أبواب العيدين ،باب فضل العمل ف� أيام ش
الت�يق.
ي
 .2عمدة القاري ،290 /6 ،بترصف.
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القسم بالليايل العرش والشفع والوتر:
بالليال
افتتــح اللــه ســبحانه ســورة الفجــر المكيــة بالقســم بالفجــر ،ثــم أتبــع ذلــك بالقســم
ي
{وا ْلف َْجــر* َو َل َي ٍ ش
ش
ْــر}
العــر والشــفع والوتــر ،فقــال عــز وجــلَ :
ِ
ــر* َوالشَّ ــف ِْع َوا ْل َوت ِ
ــال َع ْ ٍ
ف
بت�يــر الخــاف
يقــدم ال ـرازي لتفسـ يـر الم ـراد بالمقســم بمــا ذكــر ي� فاتحــة هــذه الســورة الكريمــة ،ب
أ
ف
ت
ن
ـى أقســم اللــه تعــاىل بهــا ال بــد وأن
بـ يـ� العلمــاء ي� تحديــد ذلــك ،فيقــول :اعلــم أن هــذه الشــياء الـ ي
()1

يكــون فيهــا إمــا فائــدة دينيــة ،مثــل كونهــا دالئــل باهــرة عــى التوحيــد ،أو فائــدة دنيويــة ،توجــب بعثـاً
ولجــل مــا ذكرنــاه اختلفــوا ف� تفســر هــذه أ
عــى الشــكر ،أو مجموعهمــا ،أ
الشــياء اختالف ـاً شــديداً،
ي
ي
فــكل أحــد فــره بمــا رآه أعظــم درجــة ف ي� الديــن ،وأكـ ثـر منفعــة ف ي� الدنيــا.

()2

العــر ،أنهــا ش
ش
عــر ذي الحجــة عنــد الجمهــور،
بالليــال
وممــا ورد ف ي� تحديــد المقصــود
ي

الول مــن المحــرم ،وفيهــا عاشــوراء ،وقيــل :العـ شـر أ
وقيــل :العـ شـر أ
الواخــر مــن رمضــان ،وقيــل:
العــر أ
ش
الول منــه.

()3

أمــا الشــفع والوتــر ،فالخــاف بـ ي ن
ـ� المفرسيــن ف ي� المقصــود بهمــا واســع ،وممــا أورده الـرازي
مــن آراء بالخصــوص ،أن الشــفع يــوم النحــر ،والوتــر يــوم عرفــة ،وإنمــا أقســم اللــه بهمــا شل�فهمــا،
وأمــا يــوم النحــر ،فيقــع فيــه القربــان ،وأكـ ثـر
أمــا يــوم عرفــة ،فهــو الــذي عليــه يــدور أمــر الحــجّ ،
أمــور الحــج مــن الطــواف المفــروض ،والحلــق والرمــي ،ويــروى يــوم النحــر هــو يــوم الحــج أ
الكـ بـر،

فلمــا اختــص هــذان اليومــان بهــذه الفضائــل ،ال جــرم أقســم اللــه بهمــا ،ومــن تلــك آ
الراء أن أيــام
ف
ش
ـام
الت�يــق أيــام بقيــة أعمــال الحــج ،فهــي أيــام ش�يفــة ،قــال اللــه تعــاىلَ :
{وا ْذ ُكـ ُـرواْ ال َّلــهَ ِ ي� أَيَّـ ٍ
ودات َف َمــن ت ََع َّجـ َـل ف� يَ ْو َمـ ي ْ ن
ـ� َفــا ِإثْـ َـم َع َل ْيـ ِـه ،)4(}...والشــفع هــو يومــان بعــد يــوم النحــر ،والوتــر
َّم ْعـ ُـد ٍ
ِي
ِ
هــو اليــوم الثالــث ،ومــن ذهــب إىل هــذا القــول ،قــال :بــأن حمــل الشــفع والوتــر عــى هــذا أوىل مــن
 .1الفجر3 - 1:
الكب�.147 /31 ،
.2
التفس� ي
ي
ن
ز
 .3التسهيل لعلوم الت�يل .196 /4
 .4البقرة.203 :
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ـ� :أ
حملهمــا عــى العيــد وعرفــة ،مــن وجهـ ي ن
الول ،أن العيــد وعرفــة دخــا ف ي� العـ شـر ،فوجــب أن يكــون

ـا� أن بعــض أعمــال الحــج إنمــا يحصــل ف� هــذه أ
ن
اليــام ،فحمــل
المـراد بالشــفع والوتــر يغ�همــا ،والثـ ي
ي
اللفــظ عــى هــذا يفيــد القســم بجميــع أيــام أعمــال المناســك.

()1

أيام وليال مباركة:
آ
ت
ش
رغــم االختــاف ف ي� تحديــد المــراد
الــى ترجــح
ي
بالليــال العــر ،والشــفع والوتــر ،فــالراء ي

ش
ومعتــرة ،فــأي أيــام العــام
بالعــر مــن ذي الحجــة ويــوم عرفــة الــذي يســبقه ،قويــة
ربطهــا
ب
أ
ف
ت
ت
ـى فيهــا
ـى تكــون ي� تلــك اليــام والليـ ي
ـال المباركــة ،الـ ي
ولياليــه ،تجتمــع فيهــا أعمــال فاضلــة ،كتلــك الـ ي

أ
ت
ـى تــؤدى فيهــا ،ويأتيهــا ضيــوف الرحمــن مــن كل
العبــادات المعتــادة ،إضافــة إىل قداســة المكنــة الـ ي
ال�يــة عــى ضيوفــه بالمغفــرة ،فيعــودون مــن
فــج عميــق ،ليشــهدوا منافــع لهــم ،ويتفضــل فيهــا رب ب
ذنوبهــم كيــوم ولدتهــم أمهاتهــم ،أي أنهــم بالحــج يتطهــرون مــن درن الخطايــا ،ويعــودون بعــده
النجــاز العظيــم قــدر المســتطاع ،وإذا مــا
صفحــات بيضــاء ،فعليهــم لــزوم المحافظــة عــى هــذا إ
والنابــة ،تجاوب ـاً مــع أوامــر ربهــم
وقعــت منهــم ســيئات بعــد ذلــك ،لزمتهــم المســارعة إىل التوبــة إ
ات
السـ َـم َاو ُ
لهــم بالخصــوص ،حيــث يقــول عــز وجــلَ :
ـار ُعواْ ِإ َل َمغْ ِفـ َـر ٍة ِّمــن َّربِّ ُكـ ْـم َو َج َّنـ ٍـة َع ْر ُض َهــا َّ
{و َسـ ِ
أ
ن ()2
ــ�}
ــد ْت ِل ْل ُم َّت ِق ي َ
َوال َ ْر ُض أُ ِع َّ
فيــا لهــا مــن أيــام وليــال مباركــة ،جديــرة أن ينتهزهــا المســلمون ف� مشــارق أ
الرض ومغاربهــا،
ي
والنابــة.
للتوبــة واالســتغفار إ
سـ ي ن
ـ� القديــر أن يهدينــا ســواء الســبيل ،وأن ييــر لحجــاج بيتــه الحـرام الحــج
ـائل� اللــه العـ ي

المـ بـرور ،والســعي المشــكور ،وأن يتــوج حجهــم بعفــوه ومغفرتــه ،وأن يردهــم إىل أوطانهــم سـ ي ن
ـالم�

غانمـ ي ن
ـ� ،وصــى اللــه وســلم وبــارك عــى نبينــا الكريــم محمــد ،وعــى آلــه الطاهريــن ،وأزواجــه أمهات
ـ� ،وعــى أصحابــه الغــر الميامـ ي ن
المؤمنـ ي ن
ـ� ،وعــى مــن تبعــه ووااله بإحســان إىل يــوم الديــن.
الكب�.148/ 31 ،
.1
التفس� ي
ي
 .2آل عمران.133:
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يبني فضل عرفة والنحر واألضحى
ث
ـق اللــه فيــه
ـر مــن أَ ْن يُ ْع ِتـ َ
عــن َر ُســول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،قــال( :مــا مــن يَـ ْ
ـو ٍم أَ ْكـ َ َ
ـؤُالء؟)
ـو ِم َع َر َفـ َـةَ ،و ِإنَّــهُ َل َي ْدنُــو ،ثُـ َّـم يُ َب ِاهــي ِب ِهـ ْـم َ
ـار مــن يَـ ْ
المال ِئ َكـ َـة ،فيقــول :مــا أَ َرا َد هَ ـ ِ
َع ْبـ ًـدا مــن ال َّنـ ِ
ف ي� الحديــث أعــاه بيــان لفضــل يــوم عرفــة ،وأكـ بـر هدايــا اللــه للحجــاج فيــه ،فهــو أكـ ثـر
أ
ـ� المنيبـ ي ن
اليــام شــهوداً لنعمــة العتــق مــن النــار ،الـ تـى يتفضــل اللــه بمنحهــا للتائبـ ي ن
ـ� مــن عبــاده،
ي
وهــم هنــا حجــاج بيتــه العتيــق ،الذيــن أفاضــوا مــن عرفــة ،مســتغفرين ملبـ ي ن
ـ� ،اســتجابة ألمــر رب

()1

العالمـ ي ن
ـن
ـس َع َل ْي ُكـ ْـم ُج َنـ ٌ
ـاح أَن تَ ْب َتغُ ــواْ َف ْض ـا ً ِّمــن َّربِّ ُكـ ْـم َفـ ِـإ َذا أَ َف ْض ُتــم ِّمـ ْ
ـ� ،حيــث يقــول تعــاىلَ { :ل ْيـ َ
آل�*
ـن َّ
الض ي ن َ
ـات َفا ْذ ُكـ ُـرواْ ال ّلــهَ ِعنـ َـد ا ْل َمشْ ـ َ
ـع ِر ا ْل َحـ َـر ِام َوا ْذ ُكـ ُـرو ُه ك ََمــا هَ َدا ُكـ ْـم َو ِإن كُن ُتــم ِّمــن َق ْب ِلـ ِـه َل ِمـ َ
َع َر َفـ ٍ
()2
اس ـ َتغْ ِف ُرواْ ال ّلــهَ ِإ َّن ال ّلــهَ َغ ُفــو ٌر َّر ِحيـ ٌـم}
ـث أَ َفـ َ
ثُـ َّـم أَ ِف ُ
ـن َح ْيـ ُ
يضــواْ ِمـ ْ
ـاس َو ْ
ـاض ال َّنـ ُ
صيام يوم عرفة:
ف ي� الوقــت الــذي ينشــغل فيــه حجــاج بيــت اللــه الح ـرام ،بالذكــر ،والدعــاء ،واالســتغفار،
والتلبيــة ،والصــاة ،وتــاوة القـرآن ،خــال وقوفهــم ف� عرفــة ،وهــو الركــن أ
الكـ بـر للحــج ،فــإن يغ�هــم
ي
مــن المسـ ي ن
ـلم� يشــاركونهم كثـ يـراً مــن تلــك الشــعائر ،إضافــة إىل صيامهــم يــوم عرفــة عــى ســبيل
التطــوع ،رجــاء أن ينالــوا مثوبــة ذلــك ،كمــا جــاء ف ي� الحديــث الصحيــح ،أَ َّن َر ُسـ َ
ـول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه

الس ـ َن َة ا ْل َم ِاض َيـ َـة َوا ْل َب ِاق َيـ َـة)...
ـو ِم يَـ ْ
(سـ ِـئ َل عــن َصـ ْ
ـو ِم َع َر َفـ َـة؟ فقــال :يُ َك ِّفـ ُـر َّ
عليــه وســلمُ :

()3

يوم النحر واألضحى:

ـال ليــوم عرفــة هــو يــوم النحــر ،الــذي يــؤدي فيــه الحجــاج عــدداً مــن أعمــال
اليــوم التـ ي
 .1صحيح مسلم ،كتاب الحج ،باب ف ي� فضل الحج والعمرة ويوم عرفة.

 .2البقرة.199 - 198:
ن
ثن� والخميس.
 .3صحيح مسلم ،كتاب الصيام ،باب استحباب صيام ثالثة أيام من كل شهر ،وصوم يوم عرفة وعاشوراء إ
وال ي
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الحــج ،يف�مــون جمــرة العقبــة الكـ بـرى ،وينحــرون هديهــم أو يذبحــون ،ويتحللــون مــن إحرامهــم،
الفاضــة ،ويتحلــل بهــذا الطــواف
فيحلقــون أو يقــرون ،ويلبســون المخيــط ،وبعضهــم يطــوف إ
ـلم� فيحتفلــون ف� هــذا اليــوم بــأول أيــام عيــد أ
التحلــل أ
الكـ بـر ،أمــا غـ يـر الحجــاج مــن المسـ ي ن
الضحــى
ي
المبــارك ،فيصلــون صــاة العيــد ،الـ تـى يبــدأ بعدهــا وقــت نحــر أ
الضاحــي أو ذبحهــا ،حســب أمــر رب
ي
العالمـ ي ن
تعاىل(:إنَّــا أَ ْعطَ ْي َنــاكَ ا ْلك َْوثَـ َـر* َف َصـ ِّـل ِل َربِّــكَ َوان َْحـ ْـر}( ،)1فـ شـرط عــى المضحــي
ـ� ،حيــث يقــول
ِ
ـى ،صــى اللــه عليــه وســلم،
أن يبــدأ بالتضحيــة بعــد صــاة العيــد ،فعــن ُج ْنـ َـد ٍب ،قــال( :صــى النـ ب ي

َ
ـن
ـىَ ،ف ْل َي ْذبَـ ْ
ـح ،فقــال :مــن َذبَـ َ
ـب ،ثُـ َّـم َذبَـ َ
ـح أُخْ ـ َـرى َمكَانَ َهــاَ ،و َمـ ْ
يــوم ال َّن ْحـ ِـر ،ثُـ َّـم خَ طَـ َ
ـح قبــل أ ْن يُ َصـ ِّ ي َ

اسـ ِـم ال َّلـ ِـه)
ـحَ ،ف ْل َي ْذبَـ ْ
لــم يَ ْذبَـ ْ
ـح ِب ْ

()2

ـب ،فقــالِ :إ َّن أَ َّو َل مــا
ـى ،صــى اللــه عليــه وســلم  ،يَخْ طُـ ُ
وعــن ا ْلـ ب َ َ
ـر ِاء ،قــال( :ســمعت النـ ب ي

َ
نَ ْب َ ُ
ــن َف َع َ
ــاب ُســ َّن َت َنا)
ــم ن َْر ِج َ
ــلَ ،فق ْ
ــى ،ث ُ َّ
ــرَ ،ف َم ْ
َــد أَ َص َ
ــعَ ،ف َن ْن َح َ
ــدأ مــن يَ ْو ِم َنــا هــذا ،أ ْن ن َُص ِّ ي َ

()3

وممــا أُثــر مــن أعمــال نبينــا الهــادي ،صــى اللــه عليه وســلم ،يــوم النحــر ،خطبته المشــهورة
ض
ت
ر�
ـى حـ ّ
ـث فيهــا عــى امتثــال قيــم إيمانيــة وأخالقيــة نبيلــة ،فعــن ابــن ُع َمـ َـر ،ي
بخطبــة الــوداع ،والـ ي
ـو ٍم هــذا؟ قالــوا :اللــه
ـى ،صــى اللــه عليــه وســلمِ ،ب ِمـ ن ًـى :أَتَـ ْـد ُر َ
ون أَ ُّي يَـ ْ
اللــه عنهمــا ،قــال( :قــال النـ ب ي
ون أَ ُّي بَ َلـ ٍـد هــذا؟ قالــوا :اللــه َو َر ُســو ُلهُ أَ ْع َلـ ُـم،
ـو ٌم َحـ َـر ٌام ،أَ َف َتـ ْـد ُر َ
َو َر ُســو ُلهُ أَ ْع َلـ ُـم ،فقــال :فــإن هــذا يَـ ْ

ون أَ ُّي شَ ـ ْه ٍر هــذا؟ قالــوا اللــه َو َر ُســو ُلهُ أَ ْع َلـ ُـم ،قــال :شَ ـ ْه ٌر َحـ َـر ٌام ،قــال:
قــال :بَ َلـ ٌـد َحـ َـر ٌام ،أَ َف َتـ ْـد ُر َ
اض ُكـ ْـم ،ك َُح ْر َمـ ِـة يَ ْو ِم ُكـ ْـم هــذا ،ف ي� شَ ـ ْه ِرك ُْم هــذا ،ف ي�
فــإن ال َّلــهَ َحـ َّـر َم َع َل ْي ُكـ ْـم ِد َما َء ُكـ ْـمَ ،وأَ ْم َوا َل ُكـ ْـمَ ،وأَ ْع َر َ
ض
ـى،
بَ َل ِد ُكـ ْـم هــذا ،وقــال ِهشَ ـ ُ
ـاز :أخـ بـر ن ي� ن َِافـ ٌ
ـام بــن الْغَ ـ ِ
ـع عــن ابــن ُع َمـ َـر ،ي
ر� اللــه عنهمــاَ ،و َقـ َـف النـ ب ي
ـ� الجمــر ف
ت
ـو ُم
ـى َحـ َّ
ـج بهــذا ،وقــال :هــذا يَـ ْ
صــى اللــه عليــه وســلم ،يــوم ال َّن ْحـ ِـر بـ ي ن َ َ َ ِ
ات ي� ا ْل َح َّجـ ِـة ،الـ ي
ا ْلحـ أ
ـى ،صــى اللــه عليــه وســلم ،يقــول :اللهــم اشْ ـ َه ْدَ ،و َو َّد َع النــاسَ ،فقَا ُلــوا:
ـرَ ،فطَ ِفـ َ
َ ِّ
ـج ال َ ْكـ ب َ ِ
ـق النـ ب ي
اع)
هــذه َح َّجـ ُـة ا ْلـ َ
ـو َد ِ

()4

 .1الكوثر.2 - 1:
ف
ش
�ء وهو يخطب.
المام والناس ي� خطبة العيد ،وإذا سئل إ
 .2صحيح البخاري ،كتاب العيدين ،باب كالم إ
المام عن ي
أ
السالم.
 .3صحيح البخاري ،كتاب العيدين ،باب سنة العيدين لهل إ
 .4صحيح البخاري ،كتاب الحج ،باب الخطبة أيام ن
م� .
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لطائف عددية يف سورة الكوثر:
ممــا خلــص إليــه المتدبــرون ف� ســورة الكوثــر ذات الثــاث آيــات القصــار ،تضمنهــا أ
المــر
ي
ف
ت
ش
ش
ـى تليــه،
بالنحــر ،الــذي يفعلــه الحجــاج والمضحــون ي� العــا� مــن ذي الحجــة ،وأيــام الت�يــق الـ ي
اليــة أ
وعــدد كلمــات هــذه الســورة الكريمــة عـ شـرة ،آ
الوىل منهــا تضمنــت ذكــر عـ شـرة مــن الحــروف

الهجائيــة ،وكذلــك الثالثــة منهــا ،وأكـ ثـر الحــروف تكـراراً فيهــا هــو أ
اللــف ،وتكــرر ذكــره فيهــا  10مـرات،
ت
ـى لــم تذكــر فيهــا ســوى مــرة واحــدة عـ شـرة ،وآياتهــا الثــاث ،ختمــت بحــرف
ومجمــوع الحــروف الـ ي
ئ
ت
ن
ش
ـى تنتهــي بحــرف
ال ـراء ،وترتيبــه الهجـ ي
ـا� العــا� بـ يـ� الحــروف الهجائيــة ،وعــدد ســور الق ـرآن ،الـ ي

ال ـراء عـ شـرة ،وخاتمتهــا ســورة الكوثــر ،فهــذه حقائــق رقميــة ،اســتخلصت مــن أقــر ســور الق ـرآن
ـرل مــن رب أ
واليمــان بــأن القـرآن مـ ن ز
النــام ،الــذي
الكريــم ،تســتدعي التأمــل والتدبــر ،وتعزيــز الثقــة إ
{و ِإن
تحــدى إنــس الخلــق وجنهــم أن يأتــوا بســورة مــن مثلــه ،ولــو اجتمعــوا لذلــك )1(،فقــال تعــاىلَ :
ف
ون ال ّلـ ِـه ِإ ْن ُك ْن ُتـ ْـم
ـب ِّم َّمــا نَ َّز ْل َنــا َعـ َـى َع ْب ِدنَــا َفأْتُــواْ ِب ُســو َر ٍة ِّمــن ِّمث ِْلـ ِـه َوا ْد ُعــواْ شُ ـ َه َداءكُم ِّمــن ُد ِ
كُن ُتـ ْـم ِ ي� َريْـ ٍ
ـ�}
َص ِاد ِقـ ي ن َ

()2

وســورة الكوثــر مشــمولة بالتحــدي ،وإن كانــت أقــر ســور القـرآن الكريــم ،فالتحــدي مثلمــا
التيــان بأطــول ســور الق ـرآن ،فإنــه كذلــك قائــم بالنســبة إىل أصغرهــا وأقرصهــا.
هــو قائــم تجــاه إ
سـ ي ن
ـ� القديــر أن يغفــر لنــا الذنــوب والخطايــا ،وأن يعتــق رقابنــا وحجــاج بيتــه الحـرام
ـائل� اللــه العـ ي
مــن النــار ،وأن ش
يح�نــا يــوم القيامــة مــع الحبيــب محمــد ،صــى اللــه وســلم ،وبــارك عليــه وعــى
ـ� ،وعــى أصحابــه الغــر الميامـ ي ن
آلــه الطاهريــن ،وأزواجــه أمهــات المؤمنـ ي ن
ـ� ،وعــى مــن تبعــه ووااله
بإحســان إىل يــوم الديــن.

الط�ي ، 5/ 1 :بترصف.
تفس� ب
 .1ي
 .2البقرة.23 :
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الرسول األسوةملسو هيلع هللا ىلص
محمد ،صىل الله عليه وسلم
يبرش الحجاج واملعتمرين
الع ْمـ َـر ِة َك َّفــا َر ٌة ِل َمــا بَ ْي َن ُه َمــا،
(الع ْمـ َـر ُة إىل ُ
عــن َر ُســول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،قــالُ :
ــرو ُر ليــس لــه َجــ َزا ٌء إال ا ْل َج َّن ُ
ــة)
ــج َ
َو َ
الح ُّ
الم ب ْ ُ

(*)
1

مــن نفحــات اللــه ،ومننــه عــى عبــاده أنــه يتيــح لهــم فرص ـاً ل إلنابــة إليــه ،والتحلــل مــن
الوزار ،الـ تـى وقعــوا ف� شــباكها ،ومــن أ
أ
العمــال العظيمــة الـ تـى يكفــر بهــا ســبحانه ذنــوب المخطئـ ي ن
ـ�،
ي
ي
ي
ف
و� الحديــث أعــاه بيــان واضــح لــدور العمــرة ف ي� تكفـ يـر الذنــوب ،حيــث يمتــد أثرهــا
العمــرة والحــج ،ي
ت
ـال مــن الرفــث والفســق والجــدال،
ـى تليهــا ،أمــا الحــج المـ بـرور الخـ ي
بهــذا الخصــوص إىل العمــرة الـ ي
فج ـزاؤه الجنــة ،وأنعــم بــه مــن ج ـزاء وأكــرم!
أ
أ
ن
ت
ف ش
ـى
ورد ي� �ح الزرقـ ي
ـا� ،أن ظاهــر الحديــث أعــاه أن العمــرة الوىل هــي المكفــرة؛ لنهــا الـ ي
وقــع الخـ بـر عنهــا أنهــا تكفــر ،ولكــن الظاهــر مــن جهــة المعـ نـى أن العمــرة الثانيــة هــي المكفــرة لمــا

قبلهــا إىل العمــرة الســابقة ،فــإن التكفــر قبــل وقــوع الذنــب خــاف الظاهــر ،وقيــل :أ
الظهــر أنــه
ي
والكثــار منهــا؛ ألنــه إذا حمــل عــى غـ يـر ذلــك ،يشــكل بمــا إذا اعتمــر
خــرج مخــرج الحــث عــى العمــرة ،إ
مــرة واحــدة ،إذ يلــزم عليــه أن ال فائــدة لهــا؛ ألن فائدتهــا وهــو التكفـ يـر مـ شـروط بفعلهــا ثانيــة ،إال
ف
و� ثبــوت الحســنات،
أن يقــال لــم تنحــر فائــدة العبــادة ف ي�
ي
تكفــر الســيئات ،بــل يكــون فيهــا ،ي
ورفــع الدرجــات ،كمــا ورد ف� بعــض أ
الحاديــث مــن فعــل كــذا ،كتــب لــه كــذا حســنة ،ومحيــت عنــه
ي
كــذا ســيئة ،ورفعــت لــه كــذا درجــة ،فتكــون فائدتهــا إذا لــم تكــرر ثبــوت الحســنات ،ورفــع الدرجــات،
وقيــل :إذا لــم تكــرر كفــر بعــض مــا وقــع بعدهــا ،ال كلــه ،واللــه أعلــم ،بقــدر ذلــك البعــض.
والحــج المـ بـرور ،قــال ابــن عبــد الـ بـر :قيــل :هــو الــذي ال ريــاء فيــه ،وال ســمعة ،وال رفــث ،وال فســوق،
* صحيح البخاري ،كتاب العمرة ،باب وجوب العمرة وفضلها.
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ـاص،
ويكــون بمــال حــال ،وقيــل :هــو المقبــول ،وعالمتــه أن يرجــع خـ يـراً ممــا كان ،وال يعــاود المعـ ي
وقيــل :الــذي ال يخالطــه ش�ء مــن الثــم ،ورجحــه النــووي ،وقــال القرطــى :أ
القــوال المذكــورة ف ي�
إ
ي
بي
تفسـ يـره متقاربــة ،وهــي أنــه الحــج الــذي وفيــت أحكامــه ،ووقــع موقعـاً لمــا طلــب مــن المكلــف عــى
الوجــه أ
الكمــل.
آ
أ
ف
ــج هــذا
وقيــل :الظهــر أنــه الــذي ال معصيــة بعــده ،لقولــه ي� الحديــث الخــر( :مــن َح َّ

ـع كيــوم َو َل َدتْــهُ أُ ُّمــهُ )( ،)1إذ المعـ نـى حــج ،ثــم لــم يفعــل شــيئاً
ـت ،فلــم يَ ْر ُفـ ْ
ـث ،ولــم يَف ُْسـ ْ
ـقَ ،ر َجـ َ
ال َب ْيـ َ

مــن ذلــك ،ولهــذا عطفــه بالفــاء المشــعرة بالتعقيــب ،وإذا فــر بذلــك كان الحديثــان بمعـ نـى واحــد،
وتفسـ يـر الحديــث بالحديــث أوىل ،ويكــون الرجــوع بــا ذنــب ،كنايــة عــن دخــول الجنــة مــع السـ ي ن
ـابق�،
وقولــه( :ليــس لــه جـزاء إال الجنــة)؛ أي ال يقتــر لصاحبــه مــن الجـزاء عــى تكفـ يـر بعــض ذنوبــه ،بــل
ال بــد أن يدخــل الجنــة.

()2

منزلة الحج املربور يف سلم فضائل األعامل:
ن
ـى
الحــج ركــن رئيــس مــن أركان إ
الســام ،لقولــه صــى ال َّلــه ،صــى اللــه عليــه وســلم( :بُـ ِ ي َ
ـاء
ال ْسـ ُ
ِإ
ـاةَ ،و ِإي َتـ ِ
الصـ ِ
ـام عــى خَ ْمـ ٍـس؛ شَ ـ َها َد ِة أَ ْن َل ِإ َلــهَ إال اللــهَ ،وأَ َّن ُم َح َّمـ ًـدا رســول ال َّلـ ِـهَ ،و ِإ َقـ ِ
ـام َّ
ــان)
ــو ِم َر َم َض َ
الــ َّزك َِاةَ ،وا ْل َح ِّ
ــجَ ،و َص ْ

()3

وبالحــج يرجــع العبــد مــن ذنوبــه كيــوم ولدتــه أمــه ،والحــج يجــب مــا قبلــه مــن الذنــوب
ــد ُم مــا كان َق ْب َلــهُ )...
والخطايــا ،فعــن الرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم ،قــالَ :
(...وأَ َّن ا ْل َح َّ
ــج يَ ْه ِ
أ
ض
ن
نز
ر�
والحــج يحتــل م�لــة رفيعــة بـ يـ� ســائر فضائــل العمــال وأســماها ،فعــن ب يأ� هُ َريْـ َـر َة ،ي
أ
ــال أَ ْف َض ُ
ــان ِبال َّل ِــه
ــل؟ قــالِ :إ َيم ٌ
النــى ،صــى اللــه عليــه وســلم ،أَ ُّي ال َ ْع َم ِ
اللــه عنــه ،قــالُ :
(س ِــئ َل ب ي
ف
()5
ــهِ ،ق َ
َو َر ُســو ِل ِهِ ،ق َ
ــرو ٌر)
يــل :ث ُ َّ
يــل :ث ُ َّ
ــم َمــا َذا؟ قــال َح ٌّ
ــم َمــا َذا؟ قــالِ :ج َهــا ٌد ي� َس ِــب ِيل ال َّل ِ
ــج َم ب ْ ُ
()4

 .1صحيح البخاري ،كتاب المحرص ،باب قول الله عز وجل{ :وال فسوق وال جدال ف ي� الحج} [البقرة.]197 :
ن
.
الزرقا�360 - 359/ 2 ،
 .2بترصف عن ش�ح
ي
ن
السالم عىل خمس).
 .3صحيح البخاري ،كتاب إ
(ب� إ
اليمان ،باب قول ب ي
الن� ،صىل الله عليه وسلم :ي
السالم يهدم ما قبله وكذا الهجرة والحج.
اليمان ،باب كون إ
 .4صحيح مسلم ،كتاب إ
الم�ور.
 .5صحيح البخاري ،كتاب الحج ،باب فضل الحج ب
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واللــه يبعــث مــن يمــوت ف� الحــج ملبيـاً ،فعــن ابــن َعبـ ٍ ض
ر� اللــه َع ْن ُه ْمــا ،قــال( :بَ ْي َن َمــا
َّ
ي
ـاس ،ي
ـى ،صــى اللــه عليــه
َر ُجـ ٌـل َو ِاقـ ٌـف ِب َع َر َفـ َـةِ ،إ ْذ َو َقـ َ
ـع عــن َر ِاح َل ِتـ ِـه َف َو َق َص ْتــهُ  ،أو قــالَ :فأَ ْو َق َص ْتــهُ  ،قــال النـ ب ي
ـاء َو ِسـ ْـدرَ ،و َك ِّف ُنــو ُه ف� ث َ ْوبَـ ي ْ ن
ـث يــوم
ـ� ،وال ت َُح ِّنطُــو ُه ،وال تُخَ ِّمـ ُـروا َرأْ َســهُ  ،فإنــه يُ ْب َعـ ُ
وســلم :اغ ِْسـ ُلو ُه ِب َمـ ٍ
ي
ٍ
ِ
الق َي َامـ ِـة ُم َل ِّب ًيــا)
ِ

()1

مباهاة الرحمن بضيوف بيته العتيق:
أصحــاب أ
العمــال الســامية الذيــن يُعتـ بـرون مــن وفــود الرحمــن ،منهــم الحــاج ،فعــن ب يأ�
ض
ر� اللــه عنــه ،يقــول :قــال رســول اللــه ،صــى اللــه عليــه وســلم( :وفــد اللــه ثالثــة؛ الغازي،
هريــرة ،ي
والحــاج ،والمعتمــر)

()2

ومــن فضائــل الحــج ،ومنــازل الحجــاج ،أن اللــه تعــاىل يباهــي بالحجــاج مالئكتــه ،فعــن ابــن
ث
الم َسـ َّي ِب ،قــال( :قالــت َعا ِئشَ ـ ُـة :إن َر ُسـ َ
ـر مــن
ُ
ـول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،قــال :مــا مــن يَـ ْ
ـو ٍم أَ ْكـ َ َ
المال ِئ َكـ َـة ،فيقــول:
أَ ْن يُ ْع ِتـ َ
ـو ِم َع َر َفـ َـةَ ،و ِإنَّــهُ َل َي ْدنُــو ،ثُـ َّـم يُ َب ِاهــي ِب ِهـ ْـم َ
ـار مــن يَـ ْ
ـق اللــه فيــه َع ْبـ ًـدا مــن ال َّنـ ِ
ـؤُالء)
مــا أَ َرا َد هَ ـ ِ

()3

فيــا لهــا مــن مــكارم ومنــازل ،أعدهــا اللــه لمــن قصــده حاجـاً ملبيـاً متطهراً مــن ربــق الخطايا،
ين
الســع�،
راجــ� أن نكــون مــن زمــرة الذيــن يباهــي اللــه بهــم مالئكتــه ،ويعتــق رقابهــم مــن نــار
ي
ويســقيهم مــن حــوض نبيــه الكريــم محمــد ،صــى اللــه عليــه وســلم ،وبــارك ،عــى آلــه الطاهريــن،
ـ� ،وعــى أصحابــه الغــر الميامـ ي ن
وأزواجــه أمهــات المؤمنـ ي ن
ـ� ،وعــى مــن تبعــه ووااله بإحســان إىل يــوم
الديــن.

 .1صحيح البخاري ،كتاب الجنائز ،باب الكفن ف� ي ن
ثوب� .
ي
الصحيح� ،608 /1 ،وقال:هذا حديث صحيح عىل ش�ط مسلم ولم يخرجاه ،وصححه أ
ال ن
ين
لبا� .
 .2المستدرك عىل
ي
ف
 .3صحيح مسلم ،كتاب الحج ،باب ي� فضل الحج والعمرة ويوم عرفة.
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الرسول األسوةملسو هيلع هللا ىلص
محمد ،صىل الله عليه وسلم
يحذر من املامطلة يف أداء الديون
الحلقة األوىل
ض
ر� اللــه عنــه ،أَ َّن َر ُسـ َ
ـول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،قــال(َ :مطْـ ُـل
عــن ب يأ� هُ َريْـ َـر َة ،ي

ن
ــع)
ــى َف ْل َي ْت َب ْ
ــم ،فــإذا أُت ِْب َ
ــى ظُ ْل ٌ
ــع أحدكــم عــى َم ِ ي ٍّ
الغَ ِ ي ِّ
ف
ن
ت
ـى تكــون
يعـ ي
ـا� كثـ يـر مــن النــاس ي� هــذا الزمــان مــن مشــكلة الشــيكات الراجعــة ،أو الـ ي
ـ� ،وتنكــر بعــض المدينـ ي ن
ـ� بالمدينـ ي ن
ـ� الدائنـ ي ن
بــا رصيــد ،ومــن أزمــة الثقــة بـ ي ن
ـ� لواجباتهــم
الماليــة الخاصــة بتســديد الديــون أ
والقســاط المؤجلــة ف ي� مواعيــد اســتحقاقها ،وتتفاقــم هــذه
ت
المشــكلة أحيانــاً ،لتــؤدي إىل حــدوث انهيــارات ماليــة ف� بعــض ش
وحــى ف ي� بعــض
الــركات،
ي
و� ظــل ذلــك يحســن التذكــر بالهــدي القــر نآ� وتوجيهــات الرســول أ
ف
الســوة ،صــى
ي
ي
الــدول ،ي
ين
المدينــ� مــن المماطلــة مــع
اللــه عليــه وســلم ،بشــأن الموقــف مــن المديونيــة ،وتحذيــر
وجــود القــدرة عــى الســداد والوفــاء ،إىل جانــب �ض ورة توثيــق الديــون ف ي� عقــود ماليــة محكمــة،
وإضافــة إىل هــذا الجانــب ،يجــدر التذكـ يـر كذلــك بتوجيــه الدائنـ ي ن
ـ� إىل إمهــال المعرسيــن مــن
ـ� ،لمــا ف� إمهــال المعــر مــن فضــل وخــر ،يعــودان عــى أ
المدينـ ي ن
الف ـراد والمجتمعــات.
ي
ي
مطل الغني ظلم:
ف� الحديــث ش
ال�يــف أعــاه ،تحذيــر شــديد مــن الرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم،
ي
ن ف
ت
ـى
للمماطلـ يـ� ي� ســداد الديــون ،وهــم يقــدرون عــى ســدادها ،وإرجــاع الحقــوق الماليــة ،الـ ي
أ
ف
ف
ن
ـى)؛ أي تأخـ يـره أداء
ي� عهدتهــم إىل أصحابهــا ،جــاء ي� تحفــة الحــوذي ،أن قولــه(َ :مطْـ ُـل الْغَ ـ ِ ي ِّ
الديــن مــن وقــت إىل وقــت بغـ يـر عــذر ظلــم ،فــإن المطــل منــع أداء مــا اســتحق أداؤه ،وهــو
(*)
1

* صحيح البخاري ،كتاب الحواالت ،باب الحوالة وهل يرجع ف ي� الحوالة.
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المــكان.
حــرام مــن المتمكــن ،وإن كان ليــس متمكنــاً جــاز لــه
التأخــر إىل إ
ي
وجــاء ف ي� فتــح البــاري أن أصــل المطــل المــد ،قــال ابــن فــارس :مطلــت الحديــدة
أمطلهــا مط ـا ،إذا مددتهــا لتطــول ،وقــال أ
الزهــري :المطــل المدافعــة ،والم ـراد هنــا تأخـ يـر
ً
مــا اســتحق أداؤه بغـ يـر عــذر ،والغـ نـى مختلــف ف ي� تفريعــه ،ولكــن الم ـراد بــه هنــا مــن قــدر
عــى أ
الداء فأخــره ،ولــو كان فقـ يـراً ،وهــل يتصــف بالمطــل مــن ليــس القــدر الــذي اســتحق
عليــه حــا�ض اً عنــده ،لكنــه قــادر عــى تحصيلــه بالتكســب مث ـاً؟ أطلــق أكـ ثـر الشــافعية عــدم
()1

الوجــوب ،ورصح بعضهــم بالوجــوب مطلقـاً ،وفصــل آخــرون بـ ي ن
ـ� أن يكــون أصــل الديــن وجب
يعــ� بــه فيجــب ،وإال فــا.
بســبب
ي
ن
ـى) هــو مــن إضافــة المصــدر للفاعــل عنــد الجمهــور ،والمعـ نـى
وقولــه(َ :مطْـ ُـل الْغَ ـ ِ ي ِّ
ن
أنــه يحــرم عــى
الغــى القــادر أن يمطــل بالديــن بعــد اســتحقاقه ،بخــاف العاجــز.
ي
ن
والمعــى أنــه يجــب وفــاء الديــن ،ولــو كان
وقيــل :هــو مــن إضافــة المصــدر للمفعــول،

ف
ن
ـى ،فهــو
مســتحقه غني ـاً ،وال يكــون غنــاه ســبباً لتأخـ يـر حقــه عنــه ،وإذا كان كذلــك ي� حــق الغـ ي
الفقــر أوىل.
ف ي� حــق
ي
ـع) تقــول:
ـى َف ْل َي ْت َبـ ْ
وال يخفــى بعــد هــذا التأويــل قولــه( :فــإذا أُت ِْبـ َ
ـع أحدكــم عــى َمـ ِ ي ٍّ
تبعــت الرجــل بحقــي اتبعــه تباعــة بالفتــح إذا طلبتــه ،والمــىء بالهمــز مأخــوذ مــن المــاء؛ أي
أ ف
ن
ن
ـع) لالســتحباب
ـى لفظـاً ومعـ نـى ،والمــر ي� قولــه( ،ف ْل َي ْت َبـ ْ
صــار مليـاً ،وقــال الكرمـ ي
ـا� :المـ ي
ـ� كالغـ ي
()2
والرشــاد.
عنــد الجمهــور ،وقيــل :ل إلباحــة إ

أداء األمانات إىل أهلها وتحريم أكلها بالباطل:
أمــر اللــه عــز وجــل ف� قرآنــه الكريــم بــأداء أ
المانــات إىل أهلهــا ،فقــال جــل شــأنه{ِ :إ َّن
ي
أ
ـاس أَن ت َْحك ُُمــواْ ِبا ْل َعـ ْـد ِل ِإ َّن
ـات ِإ َل أَهْ ِل َهــا َو ِإ َذا َحك َْم ُتــم بَـ ي ْ ن َ
ـ� ال َّنـ ِ
ال ّلــهَ يَأْ ُم ُر ُكـ ْـم أَن تُــؤ ُّدواْ ال َ َمانَـ ِ
ال ّلــهَ نعمــا يعظُ ُكــم بــه إن ال ّلــهَ كَان ســميعاً بصــر ًا} ( ،)3والديــون مــن أ
المانــات المودعــة لــدى
ِ ِ ِ َّ
َِ ي
َ َ ِ
ِ ِ َّ َ ِ
.1تحفة أ
الحوذي.445/ 4 :
 .2فتح الباري.465 /4 :
 .3النساء.58 :
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ت
ن
ـى يلزمهــم أن يؤدوهــا إىل أصحابهــا عنــد اســتحقاق الســداد ،ويحــرم عليهــم
المدينـ يـ� ،والـ ي
إنكارهــا أو التقصـ يـر ف ي� ســدادها؛ ألنهــم إن فعلــوا ذلــك كانــوا مــن الذيــن يأكلــون أمــوال النــاس
ف
ـن
بالباطــل ،واللــه جــل ي� عــاه نهــى عــن هــذا الفعــل الظالــم ،فقــال عــز وجل{:يَــا أَيُّ َهــا ا َّل ِذيـ َ
ُــم َوال َ تَ ْق ُت ُلــواْ
ــل ِإال َّ أَن تَك َ
َــر ٍاض ِّمنك ْ
ُــم بَ ْي َنك ْ
َآم ُنــواْ ال َ تَأْ ُك ُلــواْ أَ ْم َوا َلك ْ
ُــون ِت َجــا َر ًة َعــن ت َ
ُــم ِبا ْل َب ِاط ِ

َان ِب ُكـ ْـم َر ِحيم ـاً}
أَنف َُس ـك ُْم ِإ َّن ال ّلــهَ ك َ
جــاء ف� التفســر الكبــر ،أنــه تعــاىل خــص أ
الكل هاهنــا بالذكــر ،وإن كانــت ســائر
ي
ي
ي
أ
أ
الترصفــات الواقعــة عــى الوجــه الباطــل محرمــة؛ لمــا أن المقصــود العظــم مــن المــوال
أ
()2
ــون أَ ْم َ
ــوال ا ْل َي َت َامــى ظُ ْلمــاً}...
الكل،
يــن يَأْ ُك ُل َ
ي
ونظــره قولــه تعــاىل{ِ :إ َّن ا َّل ِذ َ
ـ� ،أ
وذكــروا ف� تفسـ يـر الباطــل وجهـ ي ن
الول :أنــه اســم لــكل مــا ال يحــل ف ي� الـ شـرع؛ كالربــا
ي
والغصــب والرسقــة والخيانــة وشــهادة الــزور ،وأخــذ المــال باليمـ ي ن
ـ� الكاذبــة ،وجحــد الحــق،
ض
ن
ر� اللــه عنهــم ،أن الباطــل هــو كل مــا يؤخــذ مــن
والثـ ي
ـا� مــا روي عــن ابــن عبــاس والحســن ،ي
()3
النســان بغـ يـر عــوض.
إ
فإنــكار حــق الدائنـ ي ن
ـ� أو المماطلــة ف ي� تســديد الديــن لهــم ،ينــدرج ضمــن أكل أمــوال
آ
ف
ف
و� القــرآن الكريــم والســنة النبويــة
النــاس بالباطــل ،المنهــي عنــه ي� هــذه اليــة الكريمــة ،ي
()1

المطهــرة شــواهد كثـ يـرة تســاند مبــدأ لــزوم حفــظ أمــوال النــاس ،ومنــع التعــدي عليهــا بغـ يـر
حــق ،والمــال شــقيق الــروح ،وهــو مــن الـ ضـرورات الخمــس الـ تـى جــاءت ش
الســامية
ال�يعــة إ
ي
الغــراء لحفظهــا ،والــذب عنهــا.
عــى أمــل التمكــن مــن متابعــة الحديــث عــن التحذيــر مــن المماطلــة ف ي� أداء الديــون،
ف� ضــوء الهــدي الق ـر نآ� ،وهــدي خاتــم النبيـ ي ن
ـ� محمــد ،صــى اللــه عليــه وســلم ،وعــى آلــه
ي
ي
ين
ين
الميامــ� ،وعــى مــن تبعــه
المؤمنــ� ،وعــى أصحابــه الغــر
الطاهريــن ،وأزواجــه أمهــات
بإحســان إىل يــوم الديــن.
 .1النساء.29 :
 .2النساء.10 :
الكب�.57/ 10 :
.3
التفس� ي
ي
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الرسول األسوةملسو هيلع هللا ىلص
محمد ،صىل الله عليه وسلم
يحذر من املامطلة يف أداء الديون
الحلقة الثانية
ض
ـول ال َّلـ ِـه ،صـ َّـى اللــهُ َع َليـ ِـه َوسـ َّل َم ،ك َ ت
ر� اللــه عنــه( :أَ َّن َر ُسـ َ
الر ُجـ ِـل
َ
ْ َ
َان يُــؤْ َ� ِب َّ
عــن ب يأ� هريــرة ،ي
المتـ ف
ـنَ ،ف َي ْسـأَ ُل :هَ ـ ْـل تَـ َـركَ ِل َديْ ِنـ ِـه َف ْضـ ًـاَ ،فـ ِـإ ْن ُحـ ِّـد َث أَنَّــهُ تَـ َـركَ ِل َديْ ِنـ ِـه َو َفــا ًء َصـ َّـىَ ،و ِإ َّل
ـو َّ�َ ،ع َل ْيـ ِـه َّ
الديْـ ُ
َُ َ

ـوحَ ،قـ َ
َقـ َ
ـن
ـال :أَنَــا أَ ْو َل ِبا ْل ُم ِؤْم ِنـ ي ن َ
ـال ِل ْل ُم ْسـ ِـل ِم ي ن َ
ـح ال َّلــهُ َع َل ْيـ ِـه ال ُف ُتـ َ
�َ :ص ُّلــوا َعـ َـى َص ِاح ِب ُكـ ْـمَ ،ف َل َّمــا َف َتـ َ
ـ� ِمـ ْ
أَنْفُســهمَ ،فمــن تُـ ف
(*)
الم ِؤْم ِنـ ي ن َ ت
ـن تَـ َـركَ َمـ ً
ـال َف ِل َو َرث َ ِتـ ِـه)
ـن ُ
ـى َق َضــاؤُ ُهَ ،و َمـ ْ
ـو يِّ�َ ِمـ َ
ِ ِ ْ َ ْ ُ
ـ� َفـ َ َ
ـركَ َديْ ًنــاَ ،ف َعـ َ ي َّ
تعرضــت الحلقــة الســابقة إىل التذكــر بالهــدي الق ـر نآ� ،وتوجيهــات الرســول أ
الســوة ،صــى
ي
ي
ين
المدينــ� مــن المماطلــة مــع وجــود
اللــه عليــه وســلم ،بشــأن الموقــف مــن المديونيــة ،وتحذيــر
1

ت
ـى ف ي� ذممهــم إىل أصحابهــا ،كمــا
القــدرة عــى الســداد والوفــاء ،ولــزوم إرجــاع الحقــوق الماليــة الـ ي
وقفــت الحلقــة عنــد جانــب أداء أ
المانــات إىل أهلهــا ،وتحريــم أكل أمــوال النــاس بالباطــل ،مــع
التأكيــد عــى أن إنــكار حــق الدائنـ ي ن
ـ� ،أو المماطلــة ف ي� التســديد ،ينــدرج ضمــن إثــم أكل أمــوال النــاس
بالباطــل.
الصالة عىل امليت املدين:
التدايــن أو االســتالف أو االقـ تـراض ،مصطلحــات تطلــق عــى عمليــات أخــذ أمــوال خاصــة
ـ� أو ت
ـ� أو مسـ ي ن
مق�ضـ ي ن
بأشــخاص أو جهــات مــن قبــل مدينـ ي ن
ـتلف� ،ســواء أكانــوا أف ـراداً أم جماعــات،

والق ـراض لمــا يكــون حســناً لوجــه اللــه تعــاىل يكــون محمــوداً ،وينــدرج ضمــن التعــاون عــى الـ بـر
إ
والتقــوى ،ومســاعدة القــوي للضعيــف والمحتــاج ،أي إنــه مــن القيــم النبيلــة ،أ
والخــاق الحميــدة،

ـث عليهــا النــى أ
ت
الســوة ،صــى اللــه عليــه وســلم ،وهــو المبعــوث ليتمــم
الســام ،وحـ َّ
ـى جــاء بهــا إ
الـ ي
بي
* صحيح البخاري ،كتاب الكفالة ،باب من تكفل عن ميت ديناً فليس له أن يرجع.
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مــكارم أ
الخــاق ،لكــن التهــاون والتســويف ف ي� ســداد الديــون عــده صــى اللــه عليــه وســلم ،مط ـاً،
إن صــدر عــن قــادر ،وهــو ظلــم قبيــح ،لــذا حاربــه عليــه الصــاة والســام ،وبلــغ ف ي� تنفـ يـره منــه أن
امتنــع عــن الصــاة عــى المديــن ،حـ تـى يســد دينــه ،كمــا جــاء ف ي� حديــث ب يأ� هريــرة المثبــت أعــاه،
والــذي هــو بمثابــة رســالة واضحــة الداللــة للموقــف الصــارم مــن المماطلــة ف ي� ســداد الديــن ،يذكــر
ن
ـقال� تفسـ يـر العلمــاء لهــذا ،إذ قالــوا :كأن الــذي فعلــه ،صــى اللــه عليــه وســلم،
ابــن حجــر العسـ ي
مــن تــرك الصــاة عــى مــن عليــه ديــن؛ ليحــرض النــاس عــى قضــاء الديــون ف ي� حياتهــم ،والتوصــل
النــى ،صــى اللــه عليــه وســلم ،والصــاة عــى مــن عليــه
إىل ب
الــراءة منهــا ،لئــا تفوتهــم صــاة ب ي
ديــن ،ورد ف ي� حكمهــا وجهــان ،قــال النــووي :الصــواب الجــزم بجوازهــا مــع وجــود الضامــن ،كمــا ف ي�
حديث مسلم.
ف
ش
ـى ،صــى اللــه عليــه وســلم ،كان يق ـض ي ديــن
ي
و� صحيــح مســلم بــرح النــووي ،أن النـ ب ي
ـ� مــن مــال مصالــح المسـ ي ن
المدينـ ي ن
ـلم� ،وقيــل :مــن خالــص مــال نفســه ،وخلــص النــووي إىل أن معـ نـى
النــى ،صــى اللــه عليــه وســلم ،قــال :أنــا قائــم بمصالحكــم ف ي� حيــاة أحدكــم
هــذا الحديــث أن ب ي
()2
ين
الحالــ� ،فــإن كان عليــه ديــن قضيتــه مــن عنــدي ،إن لــم يُخ ّلــف وفــاء.
وموتــه ،وأنــا وليــه ف ي�
()1

إبرام عقد الدين ولزوم الوفاء به:
ت
ـى بي�مهــا المســلم مــع غـ يـره يُلــزم بالوفــاء بهــا معهــم ،عمـا ً بقولــه عــز وجــل:
العقــود الـ ي

ـود} قيــل :إن العقــود
{يَــا أَيُّ َهــا ا َّل ِذيـ َ
ـود  ،)3(}...ومعـ نـى قولــه تعــاىل{ :أَ ْو ُفــواْ ِبا ْل ُع ُقـ ِ
ـن َآم ُنــواْ أَ ْو ُفــواْ ِبا ْل ُع ُقـ ِ
النســان مــع غـ يـره؛ مــن بيــع ونــكاح وشــبه ذلــك ،وقيــل :مــا عقــده مــع ربــه مــن الطاعــات،
هنــا عقــدة إ
كالحــج ،والصيــام ،وشــبه ذلــك ،وقيــل :مــا عقــده اللــه عليهــم مــن التحليــل والتحريــم ف ي� دينــه ،ذكــر
مجم ـاً ،ثــم فصــل بعــد ذلــك.

()4

 .1نيل أ
الوطار .284/ 5
 .2صحيح مسلم شب�ح النووي.60/ 11 ،
 .3المائدة.1 :
ن
ز
 .3التسهيل لعلوم الت�يل.166 /1 ،
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واليــة القرآنيــة أ
آ
الطــول ،تناولــت عقــد الديــن ،وبعــض تفصيالتــه ،فقــال عــز وجــل{ :يَــا
ــد ِل َوال َ
ــب ِبا ْل َع ْ
ــمى َفا ْك ُت ُبــو ُه َو ْل َيكْ ُتــب بَّ ْي َنك ْ
ــل ُّم َس ًّ
أَيُّ َهــا ا َّل ِذ َ
ُــم كَا ِت ٌ
ــن ِإ َل أَ َج ٍ
يــن َآم ُنــواْ ِإ َذا ت ََدايَن ُتــم ِب َديْ ٍ
ـس
ـب َو ْل ُي ْم ِلـ ِـل ا َّلـ ِـذي َع َل ْيـ ِـه ا ْل َحـ ُّ
ـب ك ََمــا َع َّل َمــهُ ال ّلــهُ َف ْل َيكْ ُتـ ْ
ـب أَ ْن يَكْ ُتـ َ
يَـأْ َب كَا ِتـ ٌ
ـق َو ْل َي َّتـ ِـق ال ّلــهَ َربَّــهُ َوال َ يَ ْبخَ ـ ْ
ـو َف ْل ُي ْم ِلـ ْـل َو ِل ُّيــهُ
َان ا َّلـ ِـذي َع َل ْيـ ِـه ا ْل َحـ ُّ
ِم ْنــهُ شَ ـ ْيئاً َفــإن ك َ
ـق َسـ ِـفيهاً أَ ْو َض ِعيف ـاً أَ ْو ال َ يَ ْس ـ َت ِط ُ
يع أَن يُ ِمـ َّـل هُ ـ َ

اس َتشْ ــه ُدوا شَ ــه َيديْن مــن ِّر َجا ِل ُكـ ْـم َفــإن َّلـ ْـم يَكُونَــا َر ُج َلـ ي ْ ن
ـو َن
ـان ِم َّمــن ت َْر َضـ ْ
ـ� َف َر ُجـ ٌـل َو ْام َرأَتَـ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِبا ْل َعـ ْـد ِل َو ْ ِ
مــن الشُّ ـهداء أَن تَضـ َّـل إْحداهُ مــا َفت َذ ِّكــر إحداهُ مــا أ
الُخْ ـ َـرى َوال َ يَـأْ َب الشُّ ـ َه َداء ِإ َذا َمــا ُد ُعــوا َوال َ ت َْسـأَ ُم ْوا
ََ
ْ َ َ ُ َِ ْ َ َ
ِ َ
ِ
أَن تَكْ ُت ُبــو ُه َص ِغـ يـراً أَو ك َِبـ يـراً ِإ َل أَ َج ِلـ ِـه َذ ِل ُكـ ْـم أَ ْق َسـ ُ
ـوم ِللشَّ ـ َها َد ِة َوأَ ْد ن َ� أَال َّ ت َْرتَابُــوا ِإال َّ أَن
ط ِعنـ َـد ال ّلـ ِـه َوأَ ْقـ ُ
�ض
ـاح أَال َّ تَكْ ُت ُبوهَ ــا َوأَشْ ـ ِـه ُد ْوا ِإ َذا تَ َبايَ ْع ُتـ ْـم َوال َ
تَ ُكـ َ
ـس َع َل ْي ُكـ ْـم ُج َنـ ٌ
ـون ِت َجــا َر ًة َحــا ِ َ ًة ت ُِد ُيرونَ َهــا بَ ْي َن ُكـ ْـم َف َل ْيـ َ

ش
ـب َوال َ شَ ـ ِـه ٌيد َو ِإن تَف َْع ُلــوا َف ِإنَّــهُ ُف ُسـ ٌ
� ٍء
يُ َضــآ َّر كَا ِتـ ٌ
ـوق ِب ُكـ ْـم َواتَّ ُقــوا ال ّلــهَ َويُ َع ِّل ُم ُكـ ُـم ال ّلــهُ َوال ّلــهُ ِب ـك ُِّل َ ي ْ
َع ِليـ ٌـم}

(*)
1

فتفصيــل جوانــب عقــد الديــن ف� هــذه آ
اليــة القرآنيــة المتعبــد بتالوتهــا مــن المحــال أن
ي
يكــون عبث ـاً ،بــل كان ذلــك لغايــة ســامية ،عــى أن يدركهــا المتدبــرون ف� آ
اليــات القرآنيــة ،ليكــون
ي
ت
ـى منهــا عقــود الديــن ،الزمــة الوفــاء ،وواجبــة القضــاء ،دون مماطلــة ،وال
منهــم الوفــاء بالعقــود ،والـ ي
ين
الدائنــ� .
تســويف ،وال إنــكار لحقــوق

ن
ـ� القديــر أن ييــر متابعــة الحديــث عــن التحذيــر مــن المماطلــة ف ي� تســديد
راجـ يـ� اللــه العـ ي
الديــون ،ف ي� ضــوء الهــدي الق ـر ن يآ� ،وهديــه صــى اللــه وســلم عليــه ،وعــى آلــه الطاهريــن ،وأزواجــه
ين
ين
الميامــ� ،وعــى مــن تبعــه بإحســان إىل يــوم الديــن.
المؤمنــ� ،وعــى أصحابــه الغــر
أمهــات

* البقرة.282 :
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الرسول األسوةملسو هيلع هللا ىلص
محمد ،صىل الله عليه وسلم
يحذر من املامطلة يف أداء الديون
الحلقة الثالثة
ض
ر� اللــه عنــه ،أَ َّن َر ُسـ َ
ـول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،قــالَ ( :ل ُتــؤَ ُّد َّن
عــن ب يأ� هريــرة ،ي

ــة ،ت
الحق َ
َــاء)
ــاة َ
ُ
ــاة ا ْلق َْرن ِ
ــاء مــن الشَّ ِ
الج ْل َح ِ
حــى يُقَــا َد ِللشَّ ِ
الق َي َام ِ
ُــوق إىل أَهْ ِل َهــا يــوم ِ
واصلــت الحلقــة الســابقة التحذيــر مــن المماطلــة ف ي� تســديد الديــون ،فتعرضــت إىل تــرك
()1

الصــاة عــى الميــت المديــن ،وإىل االهتمــام بعقــد الديــن ،إذ إن أطــول آيــة قرآنيــة تناولــت بعــض
جوانبــه ،ممــا يحفــز عــى توثيــق الديــون ،والوفــاء بهــا ،فالمؤمنــون عنــد ش�وطهــم ،واللــه أمرهــم
بالوفــاء بالعقــود.
وعيد آلكيل حقوق الناس بالباطل:
يحلــو لبعــض النــاس التســويف ف� قضــاء الديــون المســتحقة عليهــم آ
للخريــن ،وهــذا كمــا
ي
ف
و�
ســلف بيانــه مــن أكل أمــوال النــاس بالباطــل ،وصاحبــه ظالــم ،والظلــم ظلمــات يــوم القيامــة ،ي
ال�يــف أعــاه تحذيــر مــن التفريــط ف� حقــوق آ
الحديــث ش
الخريــن ،أو التنكــر لهــا ،فمــن فعــل ذلــك
ي
الداء ف� آ
ف� الدنيــا ،ســيكون منــه أ
الخــرة ،فاللــه ال تضيــع عنــده الحقــوق ،مهمــا صغــرت أو عظمــت،
ي
ي
حـ تـى إن الحيوانــات يقتــص لبعضهــا مــن بعــض ،ويؤيــد المعـ نـى المتضمــن ف ي� الحديــث أعــاه ،قولــه
أ
ش
ـو َم ،قبل
� ٍءَ ،ف ْل َي َت َح َّل ْلــهُ منــه ال َيـ ْ
صــى اللــه عليــه وســلم( :مــن كانــت لــه َمظْ َل َمـ ٌـة لخيــه مــن ِع ْر ِضـ ِـه أو َ ي ْ
ـن لــه
أَ ْن َل يَ ُكـ َ
ـون ِدي َنــا ٌر ،وال ِد ْرهَ ـ ٌـم ،إن كان لــه َع َمـ ٌـل َصا ِلـ ٌ
ـح أُ ِخـ َـذ منــه ِب َقـ ْـد ِر َمظْ َل َم ِتـ ِـهَ ،و ِإ ْن لــم تَ ُكـ ْ
ات َص ِاح ِبـ ِـهَ ،ف ُح ِمـ َـل عليــه) ( ،)2فهــل مــن معتـ بـر؟!
َح َس ـ َن ٌ
ات ،أُ ِخـ َـذ مــن َس ـ ِّي َئ ِ
 .1صحيح مسلم ،كتاب ال� والصلة آ
والداب ،باب تحريم الظلم.
ب

 .2صحيح البخاري ،كتاب المظالم والغصب ،باب من كانت له مظلمة عند الرجل فحلّلها له ،هل ي ّ ن
يب� مظلمته.
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إفالس املامطل يوم القيامة:

إضافــة إىل مــا ســلف مــن تحذيـرات للمماطلـ ي ن
ـ� ف ي� قضــاء مــا عليهــم مــن ديــن ،فــإن المســوف
والمماطــل ف ي� قضــاء الديــون ،ينــدرج تحــت وصــف المفلــس الــذي حــذر الرســول ،صــى اللــه عليــه
وســلم ،المسـ ي ن
ـس
ـلم� مــن التلبــس بصفاتــه وســلوكه ،فقــال( :أَتَـ ْـد ُر َ
ـس؟ قالــوا :ا ْل ُمف ِْلـ ُ
ون مــا ا ْل ُمف ِْلـ ُ

ت
ـام،
ـى ،يَـ ِأْ ت ي� يــوم ا ْل ِق َي َامـ ِـة ِب َصـ َـا ٍةَ ،و ِص َيـ ٍ
ِفي َنــا مــن َل ِد ْرهَ ـ َـم لــه ،وال َم َتــا َع ،فقــالِ :إ َّن ا ْل ُمف ِْلـ َ
ـس مــن أُ َّمـ ِ ي
َو َزك ٍَاةَ ،ويَـ ِأْ ت ي� قــد شَ ـ َت َم هــذاَ ،و َقـ َـذ َف هــذاَ ،وأَك ََل َمـ َ
ـال هــذاَ ،و َسـفَكَ َد َم هــذاَ ،و�ض َ َ َب هــذاَ ،ف ُي ْعطَــى
ـى مــا عليــه ،أُ ِخـ َـذ مــن
ـت َح َس ـ َناتُهُ  ،قبــل أَ ْن يُ ْقـ ض َ
هــذا مــن َح َس ـ َنا ِت ِهَ ،وهَ ـ َـذا مــن َح َس ـ َنا ِت ِهَ ،فـ ِـإ ْن َف ِن َيـ ْ
ـ� للدائنـ ي ن
ـت عليــه ،ثُـ َّـم طُــر َح ف� ال َّنــار)( ،)1وبمــا أن الديــن حــق عــى المدينـ ي ن
ـ� ،فــإن
خَ طَايَاهُ ـ ْـمَ ،فطُ ِر َحـ ْ
ِ ي
ِ
فاتهــم أخــذه وتحصيلــه منهــم ف� الدنيــا ،ففــي آ
الخــرة ســيأخذون مقابلــه مــن حســنات المدينـ ي ن
ـ�،
ي
فــإن لــم يجــدوا لديهــم حســنات ،فســيتم الســداد بطريقــة أخــرى ،إذ يؤخــذ مقابــل هــذا الحــق
المضيــع مــن ســيئات أصحابــه ،وتلقــى الســيئات المأخــوذة عــى كاهــل الذيــن رحلــوا عــن الدنيــا،
ف
ـى ،صــى اللــه عليــه وســلم ،عــى
ي
و� ذممهــم حقــوق ضيعوهــا عــى أصحابهــا ،مــن هنــا حــث النـ ب ي
ف
ــم ،وقبــل التعــرض لحالــة
التحلــل مــن حقــوق العبــاد ي� الدنيــا ،قبــل أَ ْن َل يَك َ
ُــون ِدي َنــا ٌر وال ِد ْرهَ ٌ
الفــاس الموصوفــة ف ي� الحديــث آنــف الذكــر.
إ
الدين يقىض من رأسامل تركة امليت املدين:
ألهميــة الديــن ،والتأكيــد عــى حــق الدائــن ف ي� اســتيفاء دينــه ،أمــر اللــه عــز وجــل بتســديد
ديــون الميــت مــن رأســمال تركتــه ،قبــل أن تــوزع عــى الورثــة المسـ ي ن
وصي ُكـ ُـم
ـتحق� ،فقــال تعاىل{:يُ ِ
ظ أ
ـو َق اث ْ َن َتـ ي ْ ن
الُن َث َيـ ي ْ ن
ال ّلــهُ ِ ف ي� أَ ْوال َ ِد ُكـ ْـم ِل َّلذ َكـ ِـر ِم ْثـ ُـل َحـ ِّ
ـت
ـن ث ُ ُل َثــا َمــا تَـ َـركَ َو ِإن كَانَـ ْ
ـ� َف َل ُهـ َّ
ـ� َفـ ِـإن ُكـ َّ
ـن ِن َســاء َفـ ْ
ِ
ِ
أ
َان َلــهُ َو َلـ ٌـد َفـ ِـإن َّلـ ْـم يَ ُكــن َّلــهُ
السـ ُـد ُس ِم َّمــا تَـ َـركَ ِإن ك َ
َو ِاحـ َـد ًة َف َل َهــا ال ِّن ْصـ ُـف َولَبَ َويْـ ِـه ِلـك ُِّل َو ِاحـ ٍـد ِّم ْن ُه َمــا ُّ
أ
ـوص ِب َهــا أَ ْو َديْـ ٍـن
ـوا ُه َف أل ُ ِّمـ ِـه ال ُّث ُلـ ُ
ـث َفـ ِـإن ك َ
َان َلــهُ ِإخْ ـ َ
َو َلـ ٌـد َو َو ِرثَــهُ أَبَـ َ
ـو ٌة َفل ُ ِّمـ ِـه ُّ
السـ ُـد ُس ِمــن بَ ْعـ ِـد َو ِص َّيـ ٍـة يُـ ِ ي
َان َع ِليم ـاً َح ِكيم ـاً}
ون أَيُّ ُهـ ْـم أَ ْقـ َـر ُب َل ُكـ ْـم نَفْع ـاً َف ِر َ
ـن ال ّلـ ِـه ِإ َّن ال ّلــهَ ك َ
آبَآؤُ ُكـ ْـم َوأَبناؤُ ُكـ ْـم ال َ تَـ ْـد ُر َ
يضـ ًـة ِّمـ َ
 .1صحيح مسلم ،كتاب ال� والصلة آ
والداب ،باب تحريم الظلم.
ب
 .2النساء.11:
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()2

ن
ـوص ِب َهــا أَ ْو َديْـ ٍـن} مما يشـ يـر إىل أهمية
فبـ يـ� اللــه تعــاىل أن التوزيــع يكــون ِ{مــن بَ ْعـ ِـد َو ِص َّيـ ٍـة يُـ ِ ي
ـر عــى هــذه أ
العنايــة بــأداء الديــون إىل أصحابهــا ،أ
ال�عيــة تتضافــر ف� ت
ال�كـ ي ز
فالحــكام ش
الهميــة ،حـ تـى
ي
الخريــن الواجبــة ألصحابهــا ،أي عاقــل لزمــه هــذا أ
ال يتعامــى عــن أداء حقــوق آ
الداء.
الله يعني املدين العازم عىل األداء:
يســاند التحذيــر الشــديد مــن التســويف والمماطلــة ف� أداء الديــون ،تشــجيع عــى أ
الداء مــن
ي
نــوع خــاص ،مخصــص لمــن اقتضتهــم حاجــة ملحــة إىل االســتدانة ،يحفزهــم عــى الســداد والقضاء،
ويتمثــل هــذا التحفـ ي ز
ال�يــة ســبحانه بــأن يعينهــم عــى الســداد مــادام لديهــم عــزم
ـر بوعــد مــن رب ب
ض
ـو َال
ـى ،صــى اللــه عليــه وســلم ،قــال( :مــن أَخَ ـ َـذ أَ ْمـ َ
بــه ،فعــن ب يأ� هُ َريْـ َـر َة ،ي
ر� اللــه عنــه ،عــن النـ ب ي
ـن أَخَ ـ َـذ يُ ِريـ ُـد ِإت َْل َف َهــا ،أَتْ َل َفــهُ اللــه)(*) ،فهــذا الحديــث النبــوي
النــاس يُ ِريـ ُـد أَ َدا َءهَ ــا ،أَ َّدى اللــه عنــهَ ،و َمـ ْ
1

ش
ال�يــف ،يحــرك وجــدان المديــن ،ويحفــز عقلــه؛ ليعــزم عــى أداء مــا عليــه مــن ديــون ،بعيــداً عــن
المماطلــة والتســويف ،مــا دام لديــه يقـ ي ن
ـ� بــأن لــه مــن اللــه عون ـاً عــى قضــاء ديونــه ،وقــد وعــد
ســبحانه المتقـ ي ن
ـ� بــأن يجعــل لهــم مخرج ـاً ،ويرزقهــم مــن حيــث ال يحتســبون ،وينســجم مــع هــذا
الوعــد ،ويتمـ ش
ـا� مــع فحــواه أداء اللــه عمــن أخــذ أمــوال النــاس ،وهــو يريــد أداءهــا ،حســب الوعــد
المشــار إليــه ف ي� الحديــث آنــف الذكــر عــن الرســول ،صــى اللــه وســلم عليــه ،وعــى آلــه الطاهريــن،
ـ� ،وعــى أصحابــه الغــر الميامـ ي ن
وأزواجــه أمهــات المؤمنـ ي ن
ـ� ،وعــى مــن تبعــه بإحســان إىل يــوم الديــن.

* صحيح البخاري ،كتاب ف ي� االستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس ،باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتالفها.
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الرسول األسوةملسو هيلع هللا ىلص
محمد ،صىل الله عليه وسلم
يحذر من املامطلة يف أداء الديون
الحلقة الرابعة واألخرية
ـاص ،أَ َّن َر ُسـ َ
ـول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،قــال( :يُغْ َفـ ُـر
عــن عبــد ال َّلـ ِـه بــن َع ْمـ ِـرو بــن ا ْل َعـ ِ
ــن)
ْــب إال َّ
الديْ َ
ــه ِيد ك ُُّل َذن ٍ
ِللشَّ ِ

(*)
1

بالتنفــر مــن المماطلــة بــأداء الديــون
وقفــت الحلقــة الســابقة عنــد قضايــا ذات صلــة
ي

ين
آكل حقــوق النــاس بالباطــل ،ومــن فعــل ذلــك ف ي�
المســتحقة عــى
المدينــ� ،فركــزت عــى وعيــد ي
الخــرة ،حيــث الحســاب عــى عظيــم أ
الداء ف� آ
الدنيــا ،ســيكون منــه أ
وصغ�هــا ،حـ تـى الحيوانات
المــور
ي
ي
ـى ،صــى اللــه عليــه وســلم ،مــن كانــت لــه َمظْ َل َمـ ٌـة
يقتــص لبعضهــا مــن بعــض يومئــذ ،وقــد حــث النـ ب ي

أ
ش
ـون ِدي َنــا ٌر ،وال ِد ْرهَ ـ ٌـم ،ويســند هــذا
ـو َم ،قبــل أَ ْن َل يَ ُكـ َ
� ٍء ،أن يَ َت َح َّل ْلــهُ منــه ا ْل َيـ ْ
لخيــه مــن ِع ْر ِضـ ِـه أو َ ي ْ
ت
ـوف� والمماطلـ ي ن
تحذيــر للمسـ ي ن
ـى ســيواجهونها يــوم القيامــة ،وتأكيــداً عــى
ـ� مــن حالــة إ
الفــاس ،الـ ي

حــق الدائــن ف ي� اســتيفاء دينــه ،أمــر اللــه عــز وجــل بتســديد ديــون الميــت مــن رأســمال تركتــه.
ديون الشهيد:

مــن موجبــات العنايــة بتســديد الديــون المســتحقة ،بقــاء انشــغال ذمــم المدينـ ي ن
ـ� بهــا يــوم

ف
و� الحديــث ش
ال�يــف أعــاه صورة
القيامــة ،فســبق التذكـ يـر بالكــف عــن الصــاة عــى الميــت المديــن ،ي

ف آ
ف
ت
نز
ـى
أخــرى للتنفـ يـر مــن المماطلــة ي� أداء الديــون ،إذ إن الشــهيد صاحــب الم�لــة الرفيعــة ي� الخــرة ،الـ ي
بســببها تمـ نـى صــى اللــه عليــه وســلم ،أن يقتــل ف ي� ســبيل اللــه ،ويعــود للحيــاة مـرات ومـرات ،إال أن
الشــهيد يغفــر لــه يــوم القيامــة كل ذنــب ســوى الديــن ،وورد ف ي� روايــة أخــرى ،قولــه عليــه الصــاة
ف
الدين.
المارة ،باب من ُقتل ي� سبيل الله ُكفّرت خطاياه إال ّ
* صحيح مسلم ،كتاب إ
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ف
ش
ـن)( ،)1فلــوال فظاعــة المماطلــة ف ي� أداء الديــون
� ٍء إال َّ
الديْـ َ
والســام( :ا ْل َق ْتـ ُـل ي� َسـ ِـب ِيل ال َّلـ ِـه يُ َك ِّفـ ُـر ك َُّل َ ي ْ

مــا ُج ِعـ َـل الديــن ســبباً إلبقــاء حــق الدائنـ ي ن
ـ� ف ي� ذمــة الشــهداء ،الذيــن تكفــل اللــه بالعفــو عــن ذنوبهــم

جميعهــا إال الديــن ،وفصلــت روايــة صحيحــة أخــرى خـ بـر بقــاء الديــون ف ي� ذمــم الشــهداء ،فعــن ب يأ�
َق َتــا َد َة يحــدث عــن رســول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم( :أَنَّــهُ قــام ِف ِيهـ ْـم ،فذكــر لهــم أَ َّن ا ْل ِج َهــا َد ف ي�
أ
ـام َر ُجـ ٌـل ،فقــال :يــا َر ُسـ َ
ـت
ال َيمـ َ
ـالَ ،ف َقـ َ
َسـ ِـب ِيل ال َّلـ ِـهَ ،و ْ ِإ
ـت إن ُق ِت ْلـ ُ
ـول ال َّلــه ،أَ َرأَيْـ َ
ـان ِبال َّلـ ِـه ،أَ ْف َضـ ُـل ْال َ ْع َمـ ِ
ف
ن
ـت ف ي�
ـاي؟ فقــال لــه رســول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم :نعــم إن ُق ِت ْلـ َ
ـى خَ طَايَـ َ
ي� َسـ ِـب ِيل ال َّلـ ِـه ،تُ َك َّفـ ُـر َعـ ِّ ي
ـر ُم ْد ِبـ ٍـر ،ثُـ َّـم قــال رســول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم
َسـ ِـب ِيل ال َّلـ ِـهَ ،وأَنْـ َ
ـت َص ِابـ ٌـر ُم ْح َت ِسـ ٌ
ـبُ ،مق ِْبـ ٌـل َغـ ي ْ ُ

َ :كيـ َـف ُق ْلــت؟ قــال :أَرأَيــت إن ُقت ْلـ ف
ن
ـاي؟ فقــال رســول ال َّلـ ِـه ،صــى
ِ ُ
َ ْ َ
َ
ـى خَ طَايَـ َ
ْ
ـت ي� َسـ ِـب ِيل ال َّلـ ِـه أَتُ َك َّفـ ُـر َعـ ِّ ي
ـن ،فــإن ِج ب ْ ِ�يـ َـل ،عليــه
ـر ُم ْد ِبـ ٍـر ،إال َّ
اللــه عليــه وســلم :نعــمَ ،وأَنْـ َ
الديْـ َ
ـت َص ِابـ ٌـر ُم ْح َت ِسـ ٌ
ـبُ ،مق ِْبـ ٌـل َغـ ي ْ ُ
السـ َـام ،قــال يل ذلــك)( ،)2فديــون العبــاد تحــول دون تمتــع الشــهداء بالعفــو العــام.
َّ
االستعانة بالدعاء عىل قضاء الديون:
ـ� ف� الدنيــا آ
ن
والخــرة،
ممــا يعـ بـر عــن إ
الشــعار بخطــورة الديــن ،وآثــاره الوخيمــة عــى المدينـ ي ي

ف
االســتعاذة باللــه منــه ،فعــن َعا ِئشَ ـ َـة ،أَ َّن َر ُسـ َ
الصـ َـا ِة:
ـول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،كان يَ ْد ُعــو ي� َّ

ن
ـالَ ،وأَ ُعــو ُذ ِبــكَ مــن ِف ْت َنـ ِـة
ـيح َّ
الد َّجـ ِ
(اللهــم يإ� أَ ُعــو ُذ ِبــكَ مــن َعـ َـذ ِاب ا ْل َقـ ب ْ ِ
ـرَ ،وأَ ُعــو ُذ ِبــكَ مــن ِف ْت َنـ ِـة ا ْل َم ِسـ ِ
ن
ث
ـر مــا
ا ْل َم ْح َيــا َو ِف ْت َنـ ِـة ا ْل َم َمـ ِ
ـات ،اللهــم يإ� أَ ُعــو ُذ ِبــكَ مــن ا ْل َمأْثَـ ِـم َوا ْل َمغْ ـ َـرم ،فقــال لــه َقا ِئـ ٌـل :مــا أَ ْكـ َ َ
الر ُجـ َـل إذا َغـ ِـر َم َحـ َّـد َث َف َكـ َـذ َبَ ،و َو َعـ َـد َفأَخْ َلـ َـف)
ت َْس ـ َت ِع ُيذ مــن ا ْل َمغْ ـ َـر ِم! فقــالِ :إ َّن َّ

()3

ن
ـى :قولــه( :والمغــرم)؛ أي ومــن
والديــن مــن أنــواع المغــرم المســتعاذ منــه ،يقــول العيـ ي

ـ� يعــد بـ أ
المغــرم؛ أي الغرامــة ،وهــي مــا يلزمــك أداؤه ،كالديــن والديــة ،)4(.والغــارم المديــن حـ ي ن
ـالداء
مــرات تلــو مــرات ،وال يحصــل منــه الوفــاء ،وبــذا يكــذب ويخلــف.
ف
الدين.
المارة ،باب من ُقتل ي� سبيل الله ُكفّرت خطاياه إال ّ
 .1صحيح مسلم ،كتاب إ
 .2التخريج نفسه.
أ
 .3صحيح البخاري ،كتاب الذان ،باب الدعاء قبل السالم.
 .4عمدة القاري.5 /23 ،
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ض
ر� اللــه
وتكــررت الروايــات المؤكــدة عــى االســتعاذة مــن المأثــم والمغــرم ،فعــن َعا ِئشَ ـ َـة ،ي

ـى ،صــى اللــه عليــه وســلم ،كان يقــول( :اللهــم ن يإ� أَ ُعــو ُذ ِبــكَ مــن ا ْلك ََسـ ِـل َوا ْل َهـ َـر ِم،
عنهــا ،أَ َّن النـ ب ي
ـن ِف ْت َنـ ِـة ال َّنــارَ ،و َعـ َـذاب ال َّنــارَ ،و ِمـ ْ ش
� ِف ْت َنـ ِـة
ـرَ ،و ِمـ ْ
َوا ْل َمأْثَـ ِـم َوا ْل َمغْ ـ َـر ِمَ ،و ِمـ ْ
ِ
ِ
ـرَ ،و َعـ َـذ ِاب ا ْل َقـ ب ْ ِ
ـن ِف ْت َنـ ِـة ا ْل َقـ ب ْ ِ
ِ
ـن َ ِّ
ا ْل ِغـ ن َـىَ ،وأَ ُعــو ُذ ِبــكَ مــن ِف ْت َنـ ِـة ا ْل َف ْقـ ِـر ،)1()...فاالســتعاذة مــن الديــون ،جــاءت ف ي� ســياق االســتعاذة مــن
أمــور عظيمــة ،كعــذاب القـ بـر وفتنتــه ،والنــار وفتنتهــا.

وقــد تَمثــل الســلف الصالــح ذلــك ،فطلبــوا العــون مــن اللــه جــل ف ي� عــاه؛ ليق ـض ي عنهــم
ـع عــى شــقه
ـح يَأْ ُم ُرنَــا إذا أَ َرا َد أَ َح ُدنَــا أَ ْن يَ َنـ َ
ـام أَ ْن يَ ْضطَ ِجـ َ
الديــون ،فعــن ُسـ َه ْي ٍل ،قــال( :كان أبــو َصا ِلـ ٍ
أ
أ
ش
� ٍء،
السـ َـم َاو ِ
ْالَيْ َمـ ِـن ،ثُـ َّـم يقــول :اللهــم َر َّب َّ
ات َو َر َّب الرضَ ،و َر َّب ا ْل َعـ ْـر ِش ا ْل َع ِظيـ ِـمَ ،ربَّ َنــا َو َر َّب كل َ ي ْ

نز
ش
ش
� ٍء أنــت ِآخـ ٌـذ
َفا ِلـ َ
ـو َر ِاة َو ْ ِإ
ـق َ
ـر َل ال َّتـ ْ
ـب َوال َّنـ َ
الحـ ِّ
الن ِْجيـ ِـلَ ،والف ُْر َقـ ِ
ـوىَ ،و ُمـ ْ ِ
ـان ،أَ ُعــو ُذ ِبــكَ مــن َ ِّ
� كل َ ي ْ
أ
الَو ُلَ ،ف َليــس َقب َلــكَ ش َ�ء ،وأَنْـ آ
ش
ـت الظَّ ِاهـ ُـر،
يْ ٌ َ َ
� ٌءَ ،وأَنْـ َ
ِب َن ِاص َي ِتـ ِـه ،اللهــم أنــت ْ َّ
ْ َ ْ
ـت ْال ِخـ ُـرَ ،ف َل ْيـ َ
ـس بَ ْعـ َـدكَ َ ي ْ
()2
ش
ش
ـنَ ،وأَغ ِْن َنــا مــن ا ْل َف ْقـ ِـر)
� ٌء ،ا ْقـ ِـض َع َّنــا َّ
� ٌءَ ،وأَنْـ َ
ـت ا ْل َب ِاطـ ُ
الديْـ َ
َف َل ْيـ َ
ـنَ ،ف َل ْيـ َ
ـس َف ْو َقــكَ َ ي ْ
ـس ُدونَــكَ َ ي ْ
عــى أن يدفــع التحذيــر الــذي تـ َّـم التذكـ يـر بــه مــن المماطلــة ف ي� أداء الديــون المســتحقة
ف
عــى المدينـ ي ن
والحجــام عــن االســتدانة إال لحاجــات ماســة ،فالدين
ـ� ،إىل المســارعة ي� قضــاء الديــون ،إ
وذل ف� النهــار ،ومطــل القــادر عــى أ
يدفــع الخطايــا والذنــوب ،وهــو هَ ف
الداء ظلــم،
ّ
ــم ي� الليــل ٌ ،ي
حســب مــا رصح بــه خاتــم النبيـ ي ن
ـ� محمــد ،صــى اللــه وســلم ،وعــى آلــه الطاهريــن ،وأزواجــه أمهــات
ـ� ،وعــى أصحابــه الغــر الميامـ ي ن
المؤمنـ ي ن
ـ� ،وعــى مــن تبعــه بإحســان إىل يــوم الديــن.

 .1صحيح البخاري ،كتاب الدعوات ،باب التعوذ من المأثم والمغرم.
 .2صحيح مسلم ،كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ،باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع.
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الرسول األسوةملسو هيلع هللا ىلص
محمد ،صىل الله عليه وسلم
يشجع عىل إنظار املعرس
الحلقة األوىل
ـوا َرى عنــه ،ثُـ َّـم َو َجـ َـد ُه،
ـب غ َِر ًيمــا لــهَ ،ف َتـ َ
عــن عبــد ال َّلـ ِـه بــن ب يأ� َق َتــا َد َة( :أَ َّن أَبَــا َق َتــا َد َة طَ َلـ َ

ن
ـر ،فقــال :آل َّلـ ِـه؟ قــال :آل َّلـ ِـه ،قــالَ :فـ ِـإ ن ي ِّ� ســمعت َر ُسـ َ
ـول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم،
فقــال :يإ� ُم ْعـ ِ ٌ
ــع عنــه)
ــر ،أو يَ َض ْ
ُــر ِب يَ ْ
ــو ِم ا ْل ِق َي َام ِ
ــةَ ،ف ْل ُي َنف ْ
س ُه أَ ْن يُ ْن ِج َيــهُ اللــه مــن ك َ
يقــول :مــن َ َّ
ِّــس عــن ُم ْع ِ ٍ
ف
ن
ـى ،ومنهــم الفقـ يـر،
النــاس ي� مســتوى المعيشــة والقــدرات الماليــة درجــات ،فمنهــم الغـ ي

(*)
1

القـراض
ومنهــم مســتور الحــال ،وعــادة مــا يحتــاج بعــض النــاس إىل مســاعدة آخريــن ،وهنــا يحــدث إ
والســام أجــاز القــرض الحســن الــذي يلـ ت ز
ـرم المقـ تـرض فيــه بــأداء مــا اقـ تـرض ،دون
واالقـ تـراض ،إ
زيــادة عليــه ،مــن بــاب أن كل قــرض جــر نفعـاً فهــو ربــا محــرم ،وأطــول آيــة ف� القـرآن هــي آ
اليــة 282
ي
ت
ـى تناولــت إج ـراءات تتعلــق بالديــن ،وتوثيقــه.
مــن ســورة البقــرة ،والـ ي
مهل من كرب يوم القيامة:
نجاة امل ُ ْ
ق
ف
ن
ش
ش
ـر� االســتدانة،
الحديــث ال�يــف أعــاه ،يتعلــق بجانــب أخـ ي
ـا� متصــل بطـ ي
ـا� وديـ ي
ـى ومعـ ي

فالمديــن يأخــذ ليســد للدائــن حقــه ،وســبق التذكـ يـر بواجــب المديــن تجــاه الســداد ،فحرمــت عليــه
ف
و� المقابــل؛ فــإن الدائــن
المماطلــة ،ب
واعت�تهــا ظلم ـاً إن صــدرت مــن قــادر عــى الوفــاء والســداد ،ي
مدعــو إىل التنفيــس عــن المعــر بتأجيــل مطالبتــه بالديــن المســتحق عليــه ،ويبلــغ ن ز
م�لــة أبلــغ وأرفــع
حـ ي ن
ـ� يعفــو عنــه ،ويتنــازل عــن الحــق الواجــب لــه عليــهِ ،حســبة للــه تعــاىل ،وقــد بــدأ عليــه الصــاة
ـو ِم ا ْل ِق َي َامـ ِـة) وأي عاقــل
س ُه أَ ْن يُ ْن ِج َيــهُ اللــه مــن ُكـ َـر ِب يَـ ْ
والســام ،خطابــه التشــجيعي بقولــه( :مــن َ َّ
يؤمــن بمــا ســيكون يــوم القيامــة يفــوت فرصــة الحصــول عــى النجــاة مــن كــرب يــوم القيامــة؟! الــذي
* صحيح مسلم ،كتاب المساقاة ،باب فضل إنظار المعرس.
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مــن أهوالــه أ
الوىل صعــق المخلوقــات ،ثــم بعثهــم للحـ شـر والحســاب ،كمــا جــاء ف ي� قولــه عــز وجــل:
ـق مــن ف� الســماوات ومــن ف� ْ أ
ف
ال َ ْر ِض ِإ َّل َمــن شَ ــاء ال َّلــهُ ثُـ َّـم ن ُِفــخَ ِفيـ ِـه أُخْ ـ َـرى
َ
{ون ُِفــخَ ِ ي� ُّ
ـور َف َص ِعـ َ َ ِ ي َّ َ َ ِ َ َ ِ ي
الصـ ِ
ون}( ،)1ويصــف اللــه حــال النــاس ف ي� هــذا اليــوم العظيــم ،وهــم يواجهــون
ـام يَنظُـ ُـر َ
َفـ ِـإ َذا هُ ــم ِق َيـ ٌ
ش
ـو َم ت ََر ْونَ َهــا ت َْذهَ ُل
� ٌء َع ِظ ٌ
يم* يَـ ْ
ـاس اتَّ ُقــوا َربَّ ُكـ ْـم ِإ َّن َز ْل َز َلـ َـة َّ
أهوالــه فيقــول تعــاىل{ :يَــا أَيُّ َهــا ال َّنـ ُ
الســا َع ِة َ ي ْ
ـن
ـت َوت ََضـ ُ
ك ُُّل ُم ْر ِض َعـ ٍـة َع َّمــا أَ ْر َض َعـ ْ
ـاس ُسـكَا َرى َو َمــا هُ ــم ِب ُسـكَا َرى َو َل ِكـ َّ
ـع ك ُُّل َذ ِ
ات َح ْمـ ٍـل َح ْم َل َهــا َوتَـ َـرى ال َّنـ َ
اب ال َّلـ ِـه شَ ـ ِـد ٌيد}
َعـ َـذ َ
ف
و� الســنة النبويــة أخبــار عديــدة عــن أهــوال يــوم القيامــة ،فرســول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه
ي
ش
الر َجـ ُ
ون ُح َفــا ًة ُعـ َـرا ًة ُغـ ْـر ًل ،قالــت َعا ِئشَ ـ ُـة :فقلــت :يــا َر ُسـ َ
ـال َوال ِّن َســا ُء
ـر َ
ـول ال َّلـ ِـه؛ ِّ
وســلم ،يقــول( :ت ُْحـ َ ُ
أ
()3
اك)
ــر أَشَ ُّ
ــد مــن أَ ْن يُ ِه َّم ُه ْ
ــر بَ ْع ُض ُه ْ
ــم إىل بَ ْع ٍ
ــم َذ ِ
ــض؟! فقــالْ :ال َ ْم ُ
يَ ْنظُ ُ
()2

الذين تفرج كربهم يوم القيامة:

ســالكو درب تفريــج عمــوم كــروب المكروبـ ي ن
ـ� ف ي� الدنيــا ،يفــرج اللــه كربهــم يــوم القيامــة،

ـن
فرســول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،قــال( :ا ْل ُم ْسـ ِـل ُم أَخُ ــو ا ْل ُم ْسـ ِـل ِمَ ،ل يَظْ ِل ُمــهُ  ،وال يُ ْسـ ِـل ُمهُ َ ،و َمـ ْ
ُ
ف
ف
ـن َفـ َّـر َج عــن ُم ْسـ ِـل ٍم ك ُْربَـ ًـةَ ،فـ َّـر َج اللــه عنــه ك ُْربَـ ًـة مــن
اجـ ِـة أَ ِخيـ ِـه ،كان اللــه ي� َح َ
كان ي� َح َ
اج ِتـ ِـهَ ،و َمـ ْ
ت
ـو ِم ا ْل ِقي َامـ ِـةَ ،و َمـ ْ ت
ـر ُه اللــه يــوم ا ْل ِق َي َامـ ِـة)( ،)4واســتخدم ف ي� هــذا الحديــث
ـات يَـ ْ
ك ُُربَـ ِ
َ
ـر ُم ْسـ ِـل ًماَ ،سـ َ َ
ـن َسـ َ َ
ف
و� روايــة أخــرى اســتخدم لفــظ (نفــس) مضافـاً
لفــظ (فــرج) للتعبـ يـر عــن أداء مهمــة جليلــة للمعــر ،ي
ـس عــن ُم ِؤْمـ ٍـن
إليــه تخصيــص التيسـ يـر عــن المعــر بالذكــر ،فقــال صــى اللــه عليــه وســلم( :مــن نَ َّفـ َ
ـر
ك ُْربَـ ًـة مــن ُكـ َـر ِب ُّ
ـو ِم ا ْل ِق َي َامـ ِـةَ ،و َمـ ْ
ـس اللــه عنــه ك ُْربَـ ًـة مــن ُكـ َـر ِب يَـ ْ
الدنْ َيــا ،نَ َّفـ َ
ـن يَـ َّ َ
ـر ،يَـ َّ َ
ـر عــى ُم ْعـ ِ ٍ
آ
آ
ف
ف
ف
ت
ال ِخــر ِةَ ،و َمـ ْ ت
ـو ِن ا ْل َع ْبـ ِـد
ـر ُه اللــه ي� ُّ
اللــه عليــه ي� ُّ
الدنْ َيــا َو ْال ِخـ َـر ِةَ ،وال َّلــهُ ي� َعـ ْ
ـر ُم ْسـ ِـل ًماَ ،سـ َ َ
ـن َسـ َ َ
الدنْ َيــا َو ْ َ
ف
()5
ـو ِن أَ ِخيـ ِـه)...
مــا كان ا ْل َع ْبـ ُـد ي� َعـ ْ
 .1الزمر.68 :
 .2الحج.2 - 1:
ش
 .3صحيح البخاري ،كتاب الرقاق ،باب كيف الح�.
 .4صحيح البخاري ،كتاب المظالم والغصب ،باب ال يظلم المسلم المسلم وال يسلمه.
 .5صحيح مسلم ،كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ،باب فضل االجتماع عىل تالوة القرآن وعىل الذكر.
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يقــول النــووي بــأن هــذا الحديــث عظيــم ،جامــع ألنــواع مــن العلــوم والقواعــد آ
والداب،
ومعـ نـى نفــس الكربــة أزالهــا ،وفيــه فضــل قضــاء حوائــج المسـ ي ن
ـلم� ،ونفعهــم بمــا تيــر مــن علــم أو
مــال أو معاونــة ،أو إشــارة بمصلحــة ،أو نصيحــة وغـ يـر ذلــك ،وفضــل السـ تـر عــى المسـ ي ن
ـلم� ،وفضــل
إنظــار المعــر.

()1

الدعوة القرآنية إلمهال املعرس:

يتمــا� الحــث عــى إمهــال المعرسيــن الــوارد ف� أ
الحاديــث ش
ش
ال�يفــة آنفــة الذكــر ،مــع
ي
ف
ُــم ِإن
{و ِإن ك َ
التوجيــه القــر ن يآ� ي� قولــه تعــاىلَ :
ــر َّلك ْ
ــر ٍة َوأَن ت ََص َّد ُقــواْ خَ ي ْ ٌ
ــر ٍة َف َن ِظ َ
ــر ٌة ِإ َل َم ْي َ َ
َان ُذو ُع ْ َ
اليــة القرآنيــة توســطت آ
كُنتــم تَع َلمــون}( ،)2وممــا يدعــو إىل التدبــر ،وإمعــان النظــر أن هــذه آ
اليــات
ُ ْ ْ ُ َ
الـ تـى حرمــت الربــا ،وشــنت حربـاً عليــه ،وبَـ ي ْ ن
ـ� آيــة الديــن ،فبــدال ً مــن اللجــوء إىل زيــادة أعبــاء المديــن
ي
ـث عــى إمهــال
المعــر بفــرض زيــادات ربويــة عليــه عنــد عجــزه عــن الســداد ،فــإن اللــه عــز وجــل حـ َّ
المعــر ،وعــرت آ
اليــة الكريمــة عــن التجــاوز عــن الديــن المســتحق عنــد عجــز المديــن عــن ســداده
ب
بالتصــدق ،إضافــة إىل وعــد بالجـزاء بالخـ يـر لمــن يفعــل هــذا التصــدق ،والحديــث المذكــور ينســجم
تمام ـاً مــع هــذا المضمــون ،لهــذه آ
اليــة القرآنيــة الكريمــة.
ـ� ،وأن يجــزي أصحــاب أ
ـائل� اللــه العــ� القديــر أن يفــرج كــرب المكروبـ ي ن
سـ ي ن
اليــادي البيضــاء
ي

ـ� ،منظــري المعرسيــن والعافـ ي ن
العافـ ي ن
ـ� عنهــم ،خـ يـر الجـزاء ،الــذي نرجــو أن نوفــق لمتابعــة الحديــث
عنــه ف ي� الحلقــة القادمــة ،ف ي� ضــوء مــا جــاء ف ي� ســنة نبينــا الهــادي محمــد ،صــى اللــه عليــه وســلم،
ـ� ،وأصحابــه الغــر الميامـ ي ن
وعــى آلــه الطاهريــن ،وأزواجــه أمهــات المؤمنـ ي ن
ـ� ،ومــن تبعــه بإحســان إىل
يــوم الديــن.

 .1صحيح مسلم شب�ح النووي.21/ 17 ،
 .2البقرة.280 :
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الرسول األسوةملسو هيلع هللا ىلص
محمد ،صىل الله عليه وسلم
يشجع عىل إنظار املعرس
الحلقة الثانية واألخرية
عــن ب يأ� هُ َريْـ َـر َة ،أَ َّن َر ُسـ َ
ـن النــاس،
ـول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،قــال( :كان َر ُجـ ٌـل يُ َد ِايـ ُ

ــاو ْز عنــهَ ،ل َع َّ
ــي ال َّلــهَ ،
َفــك َ
َان يقــول ِل َف َتــا ُه :إذا أَتَ ْي َ
ــل ال َّلــهَ يَ َت َج َ
ــراَ ،ف َت َج َ
ــاو ُز َع َّنــاَ ،ف َل ِق َ
ــت ُم ْع ِ ً
ــاو َز عنــه)
َف َت َج َ

(*)
1

تــم الوقــوف ف ي� الحلقــة الســابقة عنــد نجــاة الميرسيــن عــى المعرسيــن مــن كــرب يــوم
القيامــة ،الــذي تكــون فيــه أهــوال عظيمــة ،وكــرب شــديد ينتــاب النــاس ،حســب الــوارد بالخصــوص
ف ي� القــرآن الكريــم والســنة النبويــة المطهــرة ،وإذا حظــي منفــس كــرب النــاس بمنحــة تفــرج كربــه
يــوم القيامــة ،فــإن إمهــال المعــر أو العفــو عنــه ،حالــة مهمــة ،وخاصــة مــن حــاالت التنفيــس
ت
ـى يحصــل مــن يفعلهــا عــى هــذه المنحــة الربانيــة الكريمــة ،فالــذي يــره أن يفــوز
العــام للكــروب الـ ي
بالنجــاة مــن كــرب يــوم القيامــة ،فعليــه بأمــر يقــدر عليــه ف ي� دنيــاه إن كان مــن أصحــاب اليــد العليــا،

ت
ـى تقــرض أصحــاب الحاجــات والمعوزيــن مــن النــاس ،وذلــك بالتجــاوز عــن المديــن الــذي اســتدان
الـ ي
ليقـض  ،لكنــه عجــز عــن الوفــاء ،لعــر انتابــه ،فإمهالــه حـ تـى تتيــر أمــوره فضيلــة ،أ
والفضــل منــه
ي

العفــو عنــه ومســامحته ،ممــا يفتــح لــه بــاب فــرج يفرحــه ،ويقلــل همــه ،ويحــل أزمتــه ،واللــه ف ي�

المقابــل يجــازي صاحــب هــذا الكــرم بكــرم أكـ بـر ،حيــث وعــد المتجــاوز عــن حقــه حســبة للــه تعــاىل
ت
ـى ســتكون مذهلــة وصعبــة.
بــأن يفــرج عنــه كــرب يــوم القيامــة ،الـ ي
* صحيح مسلم ،كتاب المساقاة ،باب فضل إنظار المعرس.
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منهج امليرسين للناس:

المعــر هــو الــذي تضطــره الظــروف لمكابدة العيــش ،والوقــوع ف ي� أنفــاق الضيــق والحاجة،

والتيسـ يـر يخالــف التعسـ يـر ،فمــن كان لــه عنــد أنــاس حــق واجــب الســداد ،وعجــزوا عــن االلـ ت ز
ـرام
بواجبهــم نحــوه ،ألســباب قاهــرة ،ألن الريــاح تجــري أحيان ـاً عــى غـ يـر مــا تشــتهي الســفن ،فبعــض
النــاس يخططــون ألداء واجبــات لزمتهــم ،ويجدولــون برامجهــم وحســاباتهم ،لكنهــم يصدمــون
ت
ث
ث
ـأ� المــكارم
بعقبــات تحــول دون ذلــك ،ومــا أكــر تلــك العقبــات ،ومــا أكــر صورهــا وأشــكالها ،وهنــا تـ ي
مــن أصحــاب الجــود أ
والخــاق النبيلــة ،الذيــن حـ ي ن
ـ� يدركــون أن هنــاك عجـزاً حقيقيـاً أعــاق الملـ ت ز
ـرم
ـ� بهــا القـرآن الكريــم ونبيــه الكريــم،
لهــم بدينــه ،يمهلونــه إىل ميــرة ،وتلــك مكرمــة حــث عــى التحـ ي
عليــه الصــاة والســام ،وأخــذ بهــا الخـ يـرون مــن الســلف الصالــح ،الذيــن كان منهــم الرجــل المشــار
إليــه ف� الحديــث ش
ال�يــف أعــاه ،والــذي كان يأمــر فتــاه ومحصــل ديونــه وجابيهــا بــأن يتجــاوز عــن
ي
ومــن مــن النــاس بــا
المعرسيــن ،حرص ـاً منــه عــى أن ينــال مــن اللــه مكرمــة التجــاوز عــن ذنوبــهَ ،
ذنــوب إال مــن عصــم اللــه؟! فحقــق اللــه لهــذا المتجــاوز أمنيتــه وتجــاوز عنــه.
وهنــاك روايــات صحيحــة عديــدة تعاضــد مضمــون هــذا الخـ بـر الصحيــح ،منهــا مــا رواه

ـت
ـاتَ ،ف َدخَ ـ َـل ا ْل َج َّنـ َـةَ ،ف ِقيـ َـل لــه :مــا ُك ْنـ َ
ـى ،عليــه الصــاة والســام( :أَ َّن َر ُجـ ًـا َمـ َ
ُح َذيْ َفــة ،عــن النـ ب ي
ـر،
ت َْع َمـ ُـل؟ قــالَ :ف ِإ َّمــا َذ َكـ َـر َو ِإ َّمــا ُذ ِّكـ َـر -فقــال :ن يإ� كنــت أُبَ ِايـ ُ
ـع النــاسَ ،فكُ ْنـ ُ
ـت أُن ِْظـ ُـر ا ْل ُم ْعـ ِ َ
ف
وأَتَجـ ف
ود( :وأنــا َسـ ِـم ْع ُتهُ مــن رســول ال َّلـ ِـه،
السـك َِّة ،أو ي� ال َّن ْقـ ِـدَ ،فغُ ِفـ َـر لــه ،فقــال أبــو َم ْسـ ُ
َ َ َّ
ـع ٍ
ـو ُز ي� ِّ
صــى اللــه عليــه وســلم)

()1

إنظار املعرس:
ــر ٍاش ،أَ َّن ُح َذيْف َ
ــه ،صــى اللــه عليــه
َــة َح َّدث َ ُه ْ
ــم ،قــال :قــال رســول ال َّل ِ
ــي بــن ِح َ
عــن ِربْ ِع ِّ

ـر شــيئا؟ قــال:
ـن كان َق ْب َل ُكـ ْـمَ ،فقَا ُلــوا :أَ َع ِم ْلـ َ
وســلم( :تَ َل َّقـ ْ
ـت ا ْل َم َل ِئ َكـ ُـة ُر َ
وح َر ُجـ ٍـل ِم َّمـ ْ
ـت مــن ا ْلخَ ـ ي ْ ِ
ن
ـوزُوا عــن
َل ،قالــوا :ت ََذ َّكـ ْـر ،قــال :كنــت أُ َد ِايـ ُ
ـرَ ،ويَ َت َجـ َّ
ـن النــاسَ ،ف ُآمـ ُـر ِف ْت َيـ ِ ي
ـا� أَ ْن يُ ْن ِظـ ُـروا ا ْل ُم ْعـ ِ َ
ــوزُوا عنــه)
ــوس ،قــال :قــال اللــه عــز وجــل :ت ََج َّ
ا ْل ُم ِ ِ

()2

 .1صحيح مسلم ،كتاب المساقاة ،باب فضل إنظار المعرس.
 .2التخريج نفسه.
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وعــن عبــد ال َّل ِه بــن ب يأ� َق َتا َد َة( :أَ َّن أَبَا َق َتــا َد َة طَ َل َب غ َِر ًيما لهَ ،ف َت َوا َرى عنــه ،ث ُ َّم َو َج َد ُه ،فقال:
ن
ـر ،فقــال :آل َّلـ ِـه؟! قــال :آل َّلـ ِـه ،قــالَ :فـ ِـإ ن ي ِّ� ســمعت َر ُسـ َ
ـول ال َّلـ ِـه ،صــى الله عليه وســلم،
ي
(إ� ُم ْعـ ِ ٌ
()1
ـع عنــه)
ـر ،أو يَ َضـ ْ
س ُه أَ ْن يُ ْن ِج َيــهُ اللــه مــن ُكـ َـر ِب يَـ ْ
ـو ِم ا ْل ِق َي َامـ ِـةَ ،ف ْل ُي َن ِّفـ ْ
يقــول :مــن َ َّ
ـس عــن ُم ْعـ ِ ٍ
العمل عىل تجنب الوقوع يف اإلعسار:
الســام المتســم بالتــوازن ف ي� شت�يعــه وأحكامــه ،فإنــه إىل جانــب نهيــه
انطالقـاً مــن منهــج إ
ـ� عــى التجــاوز عــن المدينـ ي ن
عــن المماطلــة والتســويف ف� أداء الديــون ،شــجع الدائنـ ي ن
ـ� أو إنظارهــم
ي
المــكان ،فحــث عــى العمــل ،وبـ ي ن
ـ� أن
العســار قــدر إ
إىل وقــت يــر ،وأيضـاً هنــا أمــر بتجنــب دواعــي إ
ض
ر� اللــه عنــه ،يقــول :قــال
أطيــب الكســب هــو الــذي يكــون مــن ثمــار عمــل اليــد ،فعــن ب يأ� هُ َريْـ َـرة ،ي

أ
ـر لــه مــن أَ ْن
رســول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلمَ ( :ل َ ْن يَ ْح َت ِطـ َ
ـب أحدكــم ُح ْز َمـ ًـة عــى ظَ ْهـ ِـر ِه ،خَ ـ ي ْ ٌ
()2
يَ ْس ـأَ َل أَ َحـ ًـداَ ،ف ُي ْع ِط َيــهُ أو يَ ْم َن َعــهُ )

ـب ا ْل ُمس ِفـ ي ن
ـ�َ}(،)3
وحــث عــى تجنــب إ
الرساف والتبذيــر ،قــال تعــاىلَ { :
ُس ُفــواْ ِإنَّــهُ ال َ يُ ِحـ ُّ
ِْ
...وال َ ت ْ ِ

ش
آت
س ِفـ ي ن َ
ـ�} ( ،)4وقــال عــز وجــلَ { :و ِ
ُس ُفــواْ ِإنَّــهُ ال َ يُ ِحـ ُّ
وقــال ســبحانه...{ :و ُك ُلــواْ َو ْ َ
ـب ا ْل ُم ْ ِ
ا�بُــواْ َوال َ ت ْ ِ
ً ()5
السـ ِـب ِيل َوال َ تُ َبـ ِّ
ـذ ْر ت َ ْب ِذيـرا}
َذا ا ْل ُقـ ْـرب َ� َح َّقــهُ َوا ْل ِم ْسـ ِـك ي ن َ
� َوابْـ َ
ـن َّ

الســام عــى الســماحة ف ي� القضــاء واالقتضــاء ،فقــال صــى اللــه عليــه وســلمَ ( :ر ِح َم
وحـ َّ
ـث إ
ت
()6
اللــه َر ُج ً
ــى)
ــرى ،وإذا ا ْق َت ض َ
ــا َس ْ
ــم ًحا إذا بَــا َع ،وإذا اشْ َ َ

فــرج اللــه عنــا وعــن مفرجــي كــرب المكروبـ ي ن
ـ� ،كــرب يــوم الديــن ،ويــر اللــه للمعرسيــن مــا

يفــرج عنهــم إعســارهم ،ويحفــظ مــاء وجوههــم ،وصــى اللــه وســلم ،عــى نبينــا الهــادي محمــد،
ـ� ،وأصحابــه الغــر الميامـ ي ن
وعــى آلــه الطاهريــن ،وأزواجــه أمهــات المؤمنـ ي ن
ـ� ،ومــن تبعــه بإحســان إىل
يــوم الديــن.

 .1صحيح مسلم ،كتاب المساقاة ،باب فضل إنظار المعرس.
أ
والكل.
 .2صحيح البخاري ،كتاب المساقاة ،باب بيع الحطب
 .3أ
النعام.141 :
 .4أ
العراف31:

الرساء.26 :
 .5إ
ف
ف
ش
 .6صحيح البخاري ،كتاب البيوع ،باب السهولة والسماحة ي� ال�اء والبيع ،ومن طلب حقاً فليطلبه ي� عفاف.
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الرسول األسوةملسو هيلع هللا ىلص
محمد ،صىل الله عليه وسلم
من فيح مؤاخاته بني املهاجرين واألنصار
الحلقة األوىل
الم ِدي َنـ َـة ،آخَ ــى رســول ال َّلـ ِـه،
عــن ِإبْ َر ِاهيــم بــن َسـ ْ
ـع ٍد ،عــن أبيــه عــن َجـ ِّـد ِه ،قــالَ ( :ل َّمــا َق ِد ُمــوا َ
صــى اللــه عليــه وســلم ،بـ ي ن
ـع ،قــال ِل َع ْبـ ِـد الرحمــن :ن يإ�
ـو ٍفَ ،و َسـ ْ
ـ� عبــد الرحمــن بــن َعـ ْ
ـع ِد بــن َّ
الر ِبيـ ِ
أَ ْكـ ث َـر أ
الَن َْصــار َمــاالًَ ،فأَ ْق ِسـ ُـم َمــال ِن ْص َفـ ي ْ ن
ـانَ ،فانْظُـ ْـر أَ ْع َج َب ُه َمــا ِإ َل ْيــكَ َف َسـ ِّـم َها يل أُطَ ِّل ْق َهــا،
ـ�َ ،وِ يل ْام َرأَتَـ ِ
ُ
ِي
ِ
ِ
ف
ـن ُســو ُقك ُْم؟ َف َد ُّلــو ُه عــى
فــإذا انْق ََضـ ْ
ـت ِع َّدتُ َهــا َف ت َ ز َ� َّو ْج َهــا ،قــال :بَــا َركَ اللــه لــك ي� أَهْ ِلــكَ َو َما ِلــكَ  ،أَيْـ َ

ن
ـع الْغُ ـ ُـد َّو ،ثُـ َّـم جــاء يَ ْو ًمــا
ـب إال َو َم َعــهُ َف ْضـ ٌـل مــن أَ ِقـ ٍـط َو َسـ ْـمن ،ثُـ َّـم تَابَـ َ
ـى َق ْي ُن َقــا َع ،فمــا انْ َق َلـ َ
ُسـ ِ
ـوق بَـ ِ ي
ْت
ـت ،قــالَ :كـ ْـم ُس ـق َ
ـى ،صــى اللــه عليــه وســلمَ ،م ْه َيـ ْـم؟ قــال :تَ َز َّو ْجـ ُ
َو ِبـ ِـه أَثَـ ُـر ُص ْفـ َـر ٍة ،فقــال النـ ب ي
ـب ـ شَ ــكَّ ِإبْ َر ِاهيـ ُـم)( ،)1ومعـ نـى َ(م ْه َيـ ْـم) أي مــا
ـب ،أو َوز َْن نَـ َ
ِإ َل ْي َهــا؟ قــال :نَـ َ
ـو ٍاة مــن َذهَ ـ ٍ
ـوا ًة مــن َذهَ ـ ٍ
ـوا ًة) هــي خمســة دراهــم.
حالــك ،ومــا شــأنك ،ومــا الخـ بـر؟ وقولــه( :نَـ َ

()2

أبرز أعامل ما بعد الهجرة:
الرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم ،بعــد أن هاجــر والمسـ ي ن
ـلم� إىل المدينــة المنــورة ،وصــارت
لهــم دولــة ،اجتمــع عــى نــرة ديــن اللــه فيهــا المهاجــرون أ
والنصــار ،بقيادتــه صــى اللــه عليــه
ت
ـى امتــازت بالحكمــة ،وحســن التدبـ يـر ،والمثابــرة ،برعايــة اللــه تعــاىل وحفظــه وتوفيقــه،
وســلم ،الـ ي
وقــد حصــن عليــه الصــاة والســام ،دولتــه بتقويــة أ
الوارص بـ ي ن
ـ� أبنائهــا ،وبنــاء مســجد عــى التقــوى؛
ـ� اللــه وعبــاده ،وأبــرم معاهــدات مــع غـ يـر المسـ ي ن
ليكــون معقــل عزهــا ،وتوثيــق الصلــة بـ ي ن
ـلم� مــن

ن
ـاك� المدينــة ،لضمــان عيشــهم الكريــم ،ت
واح�امهــم لنظــام دولتــه ،وضبــط العالقــة بينهــم وبـ ي ن
ـ�
سـ ي
ـأ� وقفــة مــع أحــد هــذه أ
ت
المسـ ي ن
العمــال العظيمــة.
ـلم� ،وفيمــا يـ ي
أ
ب� المهاجرين أ
الن� ،صىل الله عليه وسلم ،ي ن
والنصار.
 .1صحيح البخاري ،كتاب مناقب النصار ،باب إخاء ب ي
 .2عمدة القاري.256/ 16 :
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املؤاخاة بني املهاجرين واألنصار:

بــ� المهاجريــن أ
الخــاء الــذي تــم ي ن
والنصــار ،والــذي
يشــر إىل صــورة إ
الحديــث أعــاه ي

ـو َن مــن اندماجهــم مجتمــع المدينــة الصلــب ،الــذي
وطــدت مــن خاللــه العالقــة بينهمــا ،والذيــن تَكـ َّ
ف
ـ�
{وأَ َّلـ َـف بَـ ي ْ ن َ
أشــار رب ب
ال�يــة ســبحانه إىل فضلــه ي� تآلــف قلــوب فئاتــه وأف ـراده ،فقــال عــز وجــلَ :
ف أ
ـ� ُق ُل ِوب ِهـ ْـم َو َلــ ِـك َّن ال ّلــهَ أَ َّلـ َـف بَ ْي َن ُهـ ْـم ِإنَّــهُ َع ِزيـ ٌز
ـت َمــا ِ ي� ال َ ْر ِض َج ِميعـاً َّمــا أَ َّل َفــت بَـ ي ْ ن َ
ـو أَن َف ْقـ َ
ُق ُل ِوب ِهـ ْـم َلـ ْ
حكيــم}( ،)1فتوطيــد أ
ـ� أبنــاء المجتمــع المســلم ،ركـ ي ز
الوارص بـ ي ن
ـرة مهمــة للمحافظــة عليــه ،وتقويتــه،
َِ ٌ
ـ� ف� إخضاعــه ت ز
ن
وج�وتهــم ،ولتكــون لديــه
الب�ازهــم ب
ليصمــد أمــام أعاصـ يـر مســتهدفيه ،والطامعـ ي ي
القــدرة عــى القيــام بواجبــه تجــاه دينــه ،ووجــوده ،ومقدســاته ،والــذب عــن حياضــه ،واالنتصــار
ـ� المهاجريــن أ
ـتضعف� أينمــا وجــدوا ،ولــم تتــم المؤاخــاة بـ ي ن
ين
والنصــار مجاملــة لموقــف ،أو
للمسـ
و� إطــار معايــر ش�عيــة ،مؤداهــا أ
ف
المــل ف ي� نيــل
ي
رفعـاً لعتــب ،وإنمــا انطلقــت مــن قناعــات إيمانيــة ،ي
الثــواب ،وتحقيــق المنعــة والعــزة ،وخضوعـاً ألمــر اللــه ســبحانه ،ورســوله ،صــى اللــه عليــه وســلم،
حيــث أُمــروا بالطاعــة المطلقــة لهمــا ف ي� المنشــط والمكــره ،والعــر واليــر ،وأمــام أمرهمــا تُلغــى
للهــواء ،واللــه عــز وجــل وضــح بجــاء ال يقبــل التأويــل لــزوم أ
الخيــارات ،ويرفــض الخضــوع أ
الخــذ
ـى ال َّلــهُ َو َر ُســو ُلهُ أَ ْمـراً أَن
َان ِل ُم ِؤْمـ ٍـن َوال ُم ِؤْم َنـ ٍـة ِإ َذا َقـ ض َ
{و َمــا ك َ
بمبــدأ طاعتــه فيمــا يأمــر ،فقــال ســبحانهَ :

ـن أَ ْم ِر ِهـ ْـم َو َمــن يَ ْعـ ِـص ال َّلــهَ َو َر ُســو َلهُ َف َقـ ْـد َضـ َّـل َضـ َـاال ً ُّم ِبين ـاً}
يَ ُكـ َ
ـر ُة ِمـ ْ
ـون َل ُهـ ُـم ا ْل ِخـ ي َ َ

()2

فالمؤاخــاة انطلقــت مــن هــذه المبــادئ والقيــم ،فكانــت قويــة ووطيــدة ،وصــل أ
المــر
بأطرافهــا كمــا ف ي� الحديــث أن يقــدم أحــد طرفيهــا شــطر مالــه ألخيــه ،بــل ويبــدي اســتعداداً لـ تـرك
ف
تز
ش
و� المقابــل؛ ُو ِجـ َـد الطــرف
إحــدى أزواجــه؛ لي�وجهــا أخــوه ،وفــق الضوابــط ال�عيــة بالخصــوص ،ي
العفيــف غـ يـر الطامــع بالــذي بـ ي ن
ـ� يــدي أخيــه ،وإنمــا يأخــذ منــه بقــدر الحاجــة الماســة دون توســع،
فقــدر ألخيــه عرضــه الكريــم ،وطلــب أن يدلــه عــى الســوق ،ليمــارس فيــه نشــاطه وجهــده بحثـاً عــن

الــرزق ،دون اتــكال عــى متـ بـرع ،بســخاوة وجــود ،فذهــب إىل الســوق ،وغــاب أيامـاً ،ثــم عــاد منجـزاً

وكاســباً ،ت ز
وم�وجــاً.
 .1أ
النفال.63 :
 .2أ
الحزاب.36 :
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الثناء القرآين عىل املهاجرين واألنصار:
ف
ف
ن
ـر� المؤاخــاة الرئيسـ ي ن
ـ� ،وهمــا المهاجــرون
أثــى اللــه عــز وجــل ي� قرآنــه الكريــم عــى طـ ي
والنصــار ،وذلــك ف� آيــات قرآنيــة عديــدة ،منهــا آيتــان متتاليتــان مــن ســورة الحـ شـر ،ف� أ
أ
الوىل منهمــا،
ي
ي
أثـ نـى عــى المهاجريــن ووصفهــم بالصادقـ ي ن
الشــارة إىل بعــض صفاتهــم وأعمالهــم ،فقــال
ـ� ،بعــد إ
ـن ال َّلـ ِـه َو ِر ْض َوانـاً
يار ِهـ ْـم َوأَ ْم َوا ِل ِهـ ْـم يَ ْب َتغُ ـ َ
تعــاىلِ { :ل ْل ُف َقـ َـراء ُ
ـون َف ْضـا ً مـ َ
ـن ا َّل ِذيـ َ
الم َه ِاج ِريـ َ
ـن أُخْ ِر ُجــوا ِمــن ِد ِ

ـون}
الص ِاد ُقـ َ
ـر َ
ون ال َّلــهَ َو َر ُســو َلهُ أُ ْو َل ِئــكَ هُ ـ ُـم َّ
َويَنـ ُ ُ
و� آ
اليــة الـ تـى تلتهــا مــدح أ
ف
النصــار ،لحبهــم المهاجريــن ،واحتضانهــم إياهــم ،وإيثارهــم
ي
ي
()1

ــم َوال
ــم يُ ِح ُّب َ
ال َيم َ
الــدا َر َو ِإ
ــوءوا َّ
ي
بالخــر ،فقــال تعــاىلَ :
ــر ِإ َل ْي ِه ْ
ــان ِمــن َق ْب ِل ِه ْ
ــن هَ َ
ــون َم ْ
{وا َّل ِذ َ
يــن تَ َب َّ
اج َ
يجــد ف
اصـ ٌـة َو َمــن يُـ َ
ـوق
ـو ك َ
اجـ ًـة ِّم َّمــا أُوتُــوا َويُؤْ ِثـ ُـر َ
َِ ُ َ
ور ِهـ ْـم َح َ
ون َعـ َـى أَنف ُِسـ ِـه ْم َو َلـ ْ
َان ِب ِهـ ْـم خَ َص َ
ون ِ ي� ُص ُد ِ
()2
ــون}
المف ِْل ُح َ
شُ َّ
ــم ُ
ــه َفأُ ْو َل ِئــكَ هُ ُ
ــح نَف ِْس ِ
ويجمــع الفريقـ ي ن
ـ� قاســم مشـ تـرك أعظــم ،أنهــم ينتــرون للديــن ،ويتعاونــون عــى ذلــك،

والمكانــات المتاحــة لديــه ،ممــا أهلهــم لنيــل رضــاه ســبحانه ،مصداقـاً لقولــه ســبحانه:
كل بطريقتــه ،إ
أ
أ
ـن اتَّب ُعوهُ ــم بإ ْحسـ ض
� ال ّلــهُ َع ْن ُهـ ْـم َو َر ُضــواْ
ُون ال َ َّو ُلـ َ
ـابق َ
َ
ـن ُ
الم َه ِاج ِريـ َ
ـون ِمـ َ
ـن َوال َ َ
ـار َوا َّل ِذيـ َ َ
{و َّ
ِِ َ ٍ
السـ ِ
نصـ ِ
ـان َّر ِ ي َ
أ
()3
ـو ُز ا ْل َع ِظيـ ُـم}
ـات ت َْجـ ِـري ت َْح َت َهــا الَنْ َهــا ُر خَ ا ِل ِديـ َ
ـن ِفي َهــا أَبَــداً َذ ِلــكَ ا ْل َفـ ْ
َع ْنــهُ َوأَ َعـ َّـد َل ُهـ ْـم َج َّنـ ٍ
ـ� أن ييــر اللــه ف� حلقــة الحقــة متابعــة الوقــوف عنــد مزيــد مــن فيــح المؤاخــاة بـ ي ن
راجـ ي ن
ـ�
ي
أ
ض
ر� اللــه عنهــم وأرضاهــم ،ومــن تبعهــم بإحســان ،وصــى اللــه وســلم
المهاجريــن والنصــار ،ي
وبــارك ،عــى مبلغهــم الديــن ،وعــى آلــه الطاهريــن ،وأزواجــه أمهــات المؤمنـ ي ن
ـ� ،وأصحابــه الغــر
ين
الميامــ� ،ومــن تبعهــم بإحســان إىل يــوم الديــن.
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الرسول األسوةملسو هيلع هللا ىلص
محمد ،صىل الله عليه وسلم
من فيح مؤاخاته بني املهاجرين واألنصار
الحلقة الثانية
عــن أ� هُ ريــر َة ،ضر� اللــه عنــه ،عــن النــى ،صــى اللــه عليــه وســلم ،قــال( :لــو أَن ْ أ
الَن َْصــا َر
َّ
بي َ ْ َ
ي
بي
أ
أ
سـ َلكُوا واديــا أو شــعباَ ،لسـ َلك ف
ـار ،فقــال أبــو
ـو َل ا ْل ِه ْجـ َـر ُة َلكُ ْنـ ُ
ِ ًْ َ ُ
َ ِ ً
ـارَ ،و َلـ ْ
َ
ـت ْامـ َـرأً مــن ْالَن َْصـ ِ
ْت ي� َو ِادي ْالَن َْصـ ِ
َــرو ُه ـ أو ك َِل َم ً
ــرى ـ)
ــر َة :مــا ظَ َل َ
ــة أُخْ َ
هُ َريْ َ
ــم ِبــ ِأبَ ي� َوأُ ِّمــي؛ َآو ْو ُه َون َ ُ

()1

مكانة املهاجرين واألنصار:

مــن تقديــره صــى اللــه عليــه وســلم ،أ
للنصــار ،وهــو المهاجــر مــع مــن هاجــروا إليهــم
ف
ض
مــن المسـ ي ن
ر� اللــه
ـلم� انتصــاراً للديــن ،تمنيــه أن يكــون ام ـرأً منهــم ،كمــا ي� حديــث ب يأ� هريــرة ،ي
عنــه أعــاه ،الــذي يتوافــق مــع المعـ ن ت
ـى ختمــت بهــا الحلقــة الســابقة ،بشــأن الثنــاء القـر ن يآ� عــى
ي
ـا� الـ ي
المهاجريــن أ
والنصــار ،الذيــن جمعهــم قاســم مشـ تـرك أعظــم ،أنهــم ينتــرون للديــن ،ويتعاونــون
والمكانــات المتاحــة لديــه ،ممــا أهلهــم لنيــل رضــاه وغفرانــه ســبحانه،
عــى ذلــك ،كل بطريقتــه ،إ
أ
أ
ـان
ُون ال َ َّو ُلـ َ
ـابق َ
مصداقـاً لقولــه عــز وجــلَ :
ـار َوا َّل ِذيـ َ
ـن ا ْل ُم َه ِاج ِريـ َ
ـون ِمـ َ
ـن َوال َ َ
{و َّ
ـن اتَّ َب ُعوهُ م ِب ِإ ْح َسـ ٍ
السـ ِ
نصـ ِ
أ
ض
ـو ُز
ـات ت َْجـ ِـري ت َْح َت َهــا الَنْ َهــا ُر خَ ا ِل ِديـ َ
ـن ِفي َهــا أَبَــداً َذ ِلــكَ ا ْل َفـ ْ
� ال ّلــهُ َع ْن ُهـ ْـم َو َر ُضــواْ َع ْنــهُ َوأَ َعـ َّـد َل ُهـ ْـم َج َّنـ ٍ
َّر ِ ي َ
يــم}
ا ْل َع ِظ ُ

()2

أ
ف
ون} خمسة أقوال:
جاء ف ي�
ُون ال َ َّو ُل َ
الس ِابق َ
ي
التفس� ،أن ي� قوله تعاىلَ :
{و َّ

ين
القبلت� مع رسول الله ،صىل الله عليه وسلم.
أحدها :أنهم الذين صلوا إىل
ن
والثا� :أنهم الذين بايعوا رســول الله ،صىل الله عليه وســلم ،بيعة الرضوان ،وهي الحديبية.
ي
والثالث :أنهم أهل بدر.
 .1صحيح البخاري ،كتاب مناقب أ
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والرابــع :أنهــم أصحــاب رســول اللــه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،جميعهــم ،حصــل لهــم الســبق
بصحبته .
والخامس :أنهم السابقون بالموت والشهادة ،سبقوا إىل ثواب الله تعاىل.
أ
الخ�يــة،
فالمهاجــرون والنصــار مــن أصحــاب الســبق بالخـ يـر ،وتصــدروا بمجموعهــم ســلم ي
ض
بالمقارنــة مــع مــن عقبهــم مــن المسـ ي ن
ـى ،صــى اللــه
ـلم� ،فعــن عبــد ال َّلـ ِـه ،ي
ر� اللــه عنــه ،عــن النـ ب ي
ـو ٌام،
ـن يَ ُلونَ ُهـ ْـم ،ثُـ َّـم ا َّل ِذيـ َ
ـر النــاس َقـ ْـرِ ن ي� ،ثُـ َّـم ا َّل ِذيـ َ
ـن يَ ُلونَ ُهـ ْـم ،ثُـ َّـم يَ ِجــي ُء أَ ْقـ َ
عليــه وســلم ،قــال( :خَ ـ ي ْ ُ
()1

ت َْسـ ِـب ُق شَ ـ َها َد ُة أَ َح ِد ِهـ ْـم يَ ِمي َنــهُ َ ،ويَ ِمي ُنــهُ شَ ـ َها َدتَهُ )

()2

من شواهد اإلقرار بفضل األنصار:
يشــر إىل عمــق التقديــر الــذي كان الرســول ،صــى اللــه عليــه
حديــث ب يأ� هريــرة أعــاه ،ي
أ
اليــواء والنــرة ،وبعــد تحقــق االنتصــارات المتعاقبــة
وســلم ،يكنــه للنصــار ،الذيــن كان منهــم إ
ـلم� عــى أعدائهــم ،حــدث إشــكال لــدى بعــض أ
للمسـ ي ن
النصــار لمــا أعطــى الرســول ،صــى اللــه عليــه
النصــار ،فطمــأن جمعهــم بقولــه( :لــو أَن أ
وســلم ،مــن غنائــم هــوازن ،ولــم يعــط أ
الَن َْصــا َر َسـ َلكُوا
َّ
ِ
أ
أ
واديــا أو شــعباَ ،لســ َلك ف
ــار)...
ــر ُة َلكُ ْن ُ
ُ
َ ِ ً
ــارَ ،و َل ْ
ِ ًْ َ
ــت ْام َ
ــو َل ا ْل ِه ْج َ
ــرأً مــن ْالَن َْص ِ
ْت ي� َو ِادي ْالَن َْص ِ
ت
ـى تضمنــت مزيــداً مــن التفصيــل لهــذه الواقعــة المعـ بـرة ،تلــك
ومــن الروايــات الصحيحــة الـ ي
ت
ـى رواهــا البخــاري ف ي� صحيحــه ،عــن عبــد ال َّلـ ِـه بــن َزيْـ ِـد بــن َع ِاصـ ٍـم ،قــالَ ( :ل َّمــا أَ َفــا َء اللــه عــى
الـ ي

َر ُســو ِل ِه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،يــوم ُح َنـ ي ْ ن
ـ�َ ،ق َسـ َـم ف ي� النــاس ف ي� ا ْل ُمؤَ َّل َفـ ِـة ُق ُلوبُ ُهـ ْـم ،ولــم يُ ْعـ ِـط
ٍ
أ
ش
ـر
الَن َْصــا َر شــيئاًَ ،ف َكأَنَّ ُهـ ْـم َو َجـ ُـدوا ِإ ْذ لــم يُ ِص ْب ُهـ ْـم مــا أَ َصـ َ
ـاب النــاسَ ،فخَ طَ َب ُهـ ْـم ،فقــال :يــا َم ْعـ َ َ
أ
ـ� َفأَ َّل َف ُكــم اللــه ِب ي�؟ وكنتــم عالــة
ـار ،أَ َلـ ْـم أَ ِج ْد ُكـ ْـم ُضـ َّـا ًل َف َه َدا ُكــم اللــه ِب ي�؟ َو ُك ْن ُتـ ْـم ُم َتف َِّر ِقـ ي ن َ
الَن َْصـ ِ
ـن ـ قــال :مــا يَ ْم َن ُع ُكـ ْـم أَ ْن ت ُِجي ُبــوا َر ُسـ َ
ـول
َفأَ ْغ َنا ُكــم اللــه ِب ي� ـ ُك َّل َمــا قــال شــيئاً قالــوا :اللــه َو َر ُســو ُلهُ أَ َمـ ُّ
ـن ،قــال :لــو ِش ـ ْئ ُت ْم
ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،قــالُ :ك َّل َمــا قــال شــيئاً قالــوا :اللــه َو َر ُســو ُلهُ أَ َمـ ُّ
ـى ،صــى اللــه
ـرَ ،وت َْذهَ ُبـ َ
ُق ْل ُتـ ْـم ِج ْئ َت َنــا َكـ َـذا َو َكـ َـذا ،أَت َْر َضـ ْ
ـب النــاس ِبالشَّ ـ ِ
ـو َن أَ ْن يَ ْذهَ ـ َ
ـاة َوا ْل َب ِعـ ي ِ
ـون ِبال َّنـ ِب ي ِّ
المس�.490 /3 ،
 .1زاد
ي
ُ
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أ
ـع ًبا،
ـو َسـ َلكَ النــاس َو ِاديًــا َو ِشـ ْ
اله ْجـ َـر ُة َلكُ ْنـ ُ
ـارَ ،و َلـ ْ
عليــه وســلم ،إىل ِر َحا ِل ُكـ ْـم؟ َلـ ْ
ـت امـرأً مــن ْالَن َْصـ ِ
ـوال ِ
أ
أ
اص ِب ُ�وا
ـع َب َهاْ ،الَن َْصــا ُر ِشـ َ
ـار َو ِشـ ْ
َل َسـ َلك ُ
ـاس ِدثَــا ٌرِ ،إنَّ ُكـ ْـم َسـ َت ْلق َْو َن بَ ْعـ ِـدي أُثْـ َـر ًةَ ،ف ْ
ـعا ٌرَ ،وال َّنـ ُ
ْت َو ِاد َي ْالَن َْصـ ِ
()1
ـو ِض)
ـوِ ن ي� عــى ا ْل َحـ ْ
حـ تـى تَ ْل َقـ ْ
ف
و� اقتبــاس مــن روايــة صحيحــة تفصيليــة أخــرى لهــذه الواقعــة ،عــن أَنَــس بــن َما ِلـ ٍ ض
ر�
ي
ـك ،ي
أ
ـار بعــد
اللــه عنــه ،أن رســول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،لمــا ُحــدث ِب َمقَا َلــة نَــاس مــن الَن َْصـ ِ
(...ج َم َع ُهـ ْـم ف ي� ُق َّبـ ٍـة مــن آدم ،ولــم يَـ ْـد ُع َم َع ُهـ ْـم
ـو ِاز َنَ ،
ـو ِال هَ ـ َ
توزيعــه مــا أَ َفــا َء اللــه عليــه مــن أَ ْمـ َ
ن
ـى َع ْن ُكـ ْـم؟ فقــال
ـى ،صــى اللــه عليــه وســلم ،فقــال :مــا َح ِديـ ٌ
َ�هُ ـ ْـم ،فلمــا ْ
غ يْ َ
ـث بَلَغَ ـ ِ ي
اج َت َم ُعــوا قــام النـ ب ي
أ
ؤَســاؤُ نَا يــا َر ُسـ َ
ـاس ِم َّنــا َح ِدي َثـ ٌـة أَ ْسـ َنانُ ُه ْم،
ـول ال َّلـ ِـه ،فلــم يَقُو ُلــوا شــيئاًَ ،وأَ َّمــا نَـ ٌ
ـار :أَ َّمــا ُر َ
ُف َق َهــا ُء الَن َْصـ ِ
ـول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،يُ ْع ِطــي قريشـاً َويَ ت ْ ُ� ُك َنــاَ ،و ُسـ ُيو ُف َنا تَ ْقطُـ ُـر من
َفقَا ُلــوا :يَغْ ِفـ ُـر اللــه ِل َر ُسـ ِ
ـى ،صــى اللــه عليــه وســلمَ ،فـ ِـإ ن ي ِّ� أُ ْع ِطــي ِر َجـ ً
ـال َح ِدي ـ ِث ي َع ْهـ ٍـد ِب ُك ْفـ ٍـر؛ أَتَأَ َّل ُف ُهـ ْـم،
ِد َما ِئ ِهـ ْـم ،فقــال النـ ب ي
أ
ـو
ـو ِالَ ،وت َْذهَ ُبـ َ
ـب النــاس ِبال َ ْمـ َ
أَ َمــا ت َْر َضـ ْ
ـى ،صــى اللــه عليــه وســلم ،إىل ِر َحا ِل ُكـ ْـم؟ َفـ َ
ـو َن أَ ْن يَ ْذهَ ـ َ
ـون ِبال َّنـ ِب ي ِّ
ـون ِبـ ِـه ،قالــوا :يــا َر ُسـ َ
ـى،
ـر ِم َّمــا يَ ْنق َِل ُبـ َ
ال َّلـ ِـه َل َمــا تَ ْنق َِل ُبـ َ
ـون ِبـ ِـه خَ ـ ي ْ ٌ
ـول ال َّلـ ِـه ،قــد َر ِضي َنــا ،فقــال لهــم النـ ب ي

ـوا ال َّلــهَ َو َر ُســو َلهُ  ،صــى اللــه
صــى اللــه عليــه وســلمَ :س ـ َت ِج ُد َ
ـروا حـ تـى تَ ْل َقـ ْ
ون أُثْـ َـر ًة شَ ـ ِـد َيد ًةَ ،ف ْ
اصـ ِب ُ
عليــه وســلمَ ،فــإ ن ِّ� عــى ا ْلحــوض) ( ،)2فهــذان الشــاهدان الصحيحــان يــدالن عــى مــا كان أ
للنصــار مــن
َ ِْ
ِي
تقديــر واعـ ت ز
ـراز.
والعــر مــن فيــح المؤاخــاة ي ن
ين
بــ�
آملــ� ف ي� الحلقــة التاليــة متابعــة اســتلهام الــدروس
ب
أ
ض
ر� اللــه عنهــم وأرضاهــم ،ومــن تبعهــم بإحســان ،وصــى اللــه وســلم
المهاجريــن والنصــار ،ي
وبــارك ،عــى مبلغهــم الديــن ،وعــى آلــه الطاهريــن ،وأزواجــه أمهــات المؤمنـ ي ن
ـ� ،وأصحابــه الغــر
ين
الميامــ� ،ومــن تبعهــم بإحســان إىل يــوم الديــن.

 .1صحيح البخاري ،كتاب المغازي ،باب غزوة الطائف.
 .2التخريج نفسه.
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الرسول األسوةملسو هيلع هللا ىلص
محمد ،صىل الله عليه وسلم
من فيح مؤاخاته بني املهاجرين واألنصار
الحلقة الثالثة واألخرية
ـن أَك َْذ ُب
ـن ،فــإن الظَّـ َّ
ـى ،صــى اللــه عليــه وســلم ،قــال(ِ :إيَّا ُكـ ْـم َوالظَّـ َّ
عــن ب يأ� هُ َريْـ َـر َة ،عــن النـ ب ي
اسـ ُـدوا ،وال ت ََدابَـ ُـروا ،وال تَ َباغ َُضــواَ ،وكُونُــوا ِع َبــا َد ال َّلـ ِـه
الحديــث ،وال ت ََح َّس ُســوا ،وال ت ََج َّس ُســوا ،وال ت ََح َ
ِإخْ َوانًــا)

()1

تعرضــت الحلقــة الســابقة إىل تقديــر ســبق المهاجريــن أ
والنصــار ،وبيــان مكانتهــم الرفيعــة
ف
الســام ،فاللــه تعــاىل ن
عــر عــن
ي� إ
أثــى عــى هــذا الســبق ،والرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم ،ب
ـرازه أ
تقديــره واعـ ت ز
بالنصــار ،معربـاً عــن اعـ ت ز
ـرازه بــأن يكــون منهــم ،ويســلك شــعبهم وواديهــم ،فهنيئـاً
أ
الســام ،والــذب عــن حياضــه،
ـو� لهــم وللمهاجريــن ســبقهم لنــرة إ
للنصــار هــذا العلــو ،وطـ ب
ين
الخــر مــن ي ن
المســلم� .
بــ�
وتصدرهــم ســلم
ي

وكونوا عباد الله إخوانًا:
أ
ف
اللهــي بــأن المؤمنـ ي ن
يتمـ ش
ـ� إخــوة ،حيــث
الق ـرار إ
ـا� المــر النبــوي ي� الحديــث أعــاه مــع إ
ـون}(،)2
ـ� أَخَ َويْ ُكـ ْـم َواتَّ ُقــوا ال َّلــهَ َل َع َّل ُكـ ْـم ت ُْر َح ُمـ َ
يقــول عــز وجــل{ِ :إن ََّمــا ا ْل ُم ِؤْم ُنـ َ
ـو ٌة َفأَ ْص ِل ُحــوا بَـ ي ْ ن َ
ـون ِإخْ ـ َ
أ
والخــوة هنــا أوســع مــن نطــاق أخــوة القرابــة والنســب والرضــاع ،وإنمــا هــي أخــوة تنطلــق مــن
اليمــان ،وتتأكــد بالعمــل بمقتضــاه ،ومــا دام المؤمنــون إخــوة ،وهــم بـ شـر يتوقــع منهــم االختــاف،
إ
المــر اللهــي الــوارد ف� آ
ـراع ،ومــن أ
اليــة الكريمــة ،يتبـ ي ن
وأن يحــدث بينهــم الشــقاق والـ ن ز
ـ� أن ســلبية
إ
ي
الخــوة مرفوضــة ،فــا يقبــل مــن المسـ ي ن
ـراع بـ ي ن
ـلم� االكتفــاء بمشــاهدة الـ ن ز
ـ�
المواقــف حيــال ن ـزاع إ

ـلم� ،أو ســماع أ
بعــض أطـراف المسـ ي ن
الخبــار عنــه ،دون أن يحركــوا ســاكناً لمعالجتــه ،والتخلــص مــن
أ�ض اره.
 .1صحيح البخاري ،كتاب أ
الدب ،باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر.
 .2الحجرات.10 :
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رفض العصبية املنتنة:
ـت� ،تَ ّكــون منهمــا المجتمــع المســلم أ
المهاجــرون أ
ـ� رئيسـ ي ن
والنصــار مثلــوا ش�يحتـ ي ن
الول،
الســام والمسـ ي ن
ورغــم تضحيــات الفريقـ ي ن
ـلم� ،إال أنهــم يبقــون
ـ� انتصــاراً للديــن ،والــذب عــن دولــة إ
بـ شـراً ،يتوقــع وقوعهــم ف ي� أخطــاء وذنــوب ،ســواء عــى مســتوى أفرادهــم أو جماعاتهــم ،وحـ تـى ف ي�
عالقاتهــم مــع بعضهــم بعض ـاً ،ووجــود االنتمــاءات المختلفــة ف ي� المجتمــع ،يتيــح المجــال أحيان ـاً
ـ� المختلفـ ي ن
للوقــوع ف� مزالــق الشــيطان ،الــذي يعمــل وحزبــه عــى توســيع الـ شـرخ بـ ي ن
ـ� ،إلضعافهــم،
ي
والتمكــن مــن الســيطرة عليهــم ،وعــى مواقفهــم بســهولة ويــر ،وهــذا مــا كاد يكــون بـ ي ن
ـ� المهاجريــن
أ
ض
ت
ن
ر�
والنصــار حــى والرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم ،بـ يـ� ظهرانيهــم ،فعــن َج ِابـ َـر بــن عبــد ال َّلـ ِـه ،ي
ف
ف
ـن َر ُجـ ًـا
–س ـ ْف َي ُ
انَ :مـ َّـر ًة ي� َج ْيـ ٍـشَ -فك ََسـ َ
ـع َر ُجـ ٌـل مــن ا ْل ُم َه ِاج ِريـ َ
اللــه عنهمــا ،قــال( :كنــا ي� َغ ـ َز ٍاة ،قــال ُ
أ
أ
أ
ـنَ ،ف َسـ ِـم َع ذلــك رســول
ـار ،وقــال ُ
الم َه ِاجـ ِـر ُّي :يــا َل ْل ُم َه ِاج ِريـ َ
ـار ُّي :يــا َل ْلَن َْصـ ِ
ـار ،فقــال الَن َْصـ ِ
مــن ْالَن َْصـ ِ

ـوى الجاهليــة؟! قالــوا :يــا َر ُسـ َ
ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،فقــال :مــا بَـ ُ
ـع َر ُجـ ٌـل
ـول ال َّلـ ِـه؛ ك ََسـ َ
ـال َد ْعـ َ
أ
ـار ،فقــالَ :د ُعوهَ ــاَ ،ف ِإنَّ َهــا ُم ْن ِت َنـ ٌـةَ ،ف َسـ ِـم َع ِب َذ ِلــكَ عبــد ال َّلـ ِـه بــن أبُ ي َ ٍّ�،
مــن ا ْل ُم َه ِاج ِريـ َ
ـن َر ُجـ ًـا مــن الَن َْصـ ِ
أ
فقــالَ :فع ُلوهَ ــا أَمــا واللــه { َلـئ ن رجعنــا إىل المدينــة َليخْ رجـ أ
ـى ،صــى الله
َ
ِ ْ ََ َْ
َ
َ ِ َ ِ ُ ِ َ َّ
ـن ال َ َعـ ُّز منهــا ال َ َذ َّل} َف َب َلــغَ النـ ب ي

ن
ـام ُع َمـ ُـر ،فقــال :يــا َر ُسـ َ
ـى،
ـى أَ�ض ْ ِ ْب ُع ُنـ َ
عليــه وســلمَ ،ف َقـ َ
ـول ال َّلـ ِـه؛ َد ْعـ ِ ي
ـق هــذا ا ْل ُم َن ِافـ ِـق ،فقــال النـ ب ي
صــى اللــه عليــه وســلم :دعــهُ َ ،ل يتحــد ُث النــاس أَن محمــدا ي ْقتـ ُـل أَصحابــهُ  ،وكَانَـ أ
ث
ـر من
َْ
َ َ َ َّ
َّ ُ َ َّ ً َ ُ ْ َ َ َ ْ
ـت الَن َْصــا ُر أَ ْكـ َ َ
()1
الم ِدي َنـ َـة ،ثُـ َّـم إ َّن ا ْل ُم َهاجريـ َ ث
ـن حـ ي ن
ـروا بَ ْعـ ُـد)
ـ� َق ِد ُمــوا َ
ُ
الم َه ِاج ِريـ َ
ـن َكـ ُ ُ
ِ
ِ ِ
فالرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم ،حســم الــرد بــأن االنتصــار للحميــة والفئويــة دعــوى
ـ� المسـ ي ن
ـراع والشــقاق بـ ي ن
جاهليــة منتنــة ،واللــه تعــاىل حــذر مــن تداعيــات الـ ن ز
ـلم� ،حيــث تضعــف
يعــواْ ال ّلــهَ َو َر ُســو َلهُ َوال َ تَ َنا َز ُعــواْ َف َت ْفشَ ـ ُلواْ
{وأَ ِط ُ
بــه شــوكتهم ،ويفشــلهم جميع ـاً ،فقــال جــل شــأنهَ :
ـن} ( ،)2واجتمــاع هــذا التحذيــر مــع الحــث عــى بنــاء
ـرواْ ِإ َّن ال ّلــهَ َمـ َ
ـب ِر ُ
الص ِاب ِريـ َ
ـع َّ
يح ُكـ ْـم َو ْ
َوت َْذهَ ـ َ
اصـ ِب ُ

واليثــار ،وبخاصــة حـ ي ن
العالقــات بـ ي ن
ـ�
واليمــان ،إ
ـ� أف ـراد المجتمــع وفئاتــه عــى أســاس مــن الحــب ،إ

 .1صحيــح البخــاري ،كتــاب تفسـ يـر الق ـرآن ،ســورة المنافقـ ي ن
ـ� ،بــاب قولــه( :ســواء عليهــم أســتغفرت لهــم أم لــم تســتغفر لهــم لــن يغفــر
اللــه لهــم إن اللــه ال يهــدي القــوم الفاسـ ي ن
ـق�)(المنافقون.)6 :
 .2أ
النفال.46 :
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مشــركة ،ومصــر واحــد ،كمــا كان ف� حالــة المهاجريــن أ
ت
والنصــار ،حيــث
تكــون لجميعهــم قضيــة
ي
ي

ت
ـى تعاقبــت متواليــة ،حـ تـى أعــز
كانــت التضحيــات ،وكان إ
اليــواء ،فنتجــت عــن ذلــك االنتصــارات الـ ي
اللــه دينــه ،وجــاء الحــق ،وزهــق الباطــل ،وجــاء نــر اللــه والفتــح ،ويــر اللــه للمسـ ي ن
ـلم� ونبيهــم،
ّ

صــى اللــه عليــه وســلم ،الفتــح المبـ ي ن
ـ� .

هل من معترب؟
الناظــر ف� نجــاح أ
المــس ،وانتصــارات البارحــة ،مقارنــة مــع خــوار اليــوم ،بمــا فيــه مــن
ي
ت
ـى طالــت البــاد والعبــاد ،و ُدنســت ف ي� ظلهــا المقدســات ،يجــد بالفحــص ،والتدبــر،
حالــة االنهـزام الـ ي
الن ،بالمقارنــة مــع نجــاح أ
وتشــخيص الحالــة ،أن مــن أبــرز فشــل آ
التخــ� عــن منظومــة
المــس،
ي
المبــادئ والقيــم أ
وت�ذمــت مواقــف آ
والحــكام ،الـ تـى رفــع مقــام أ
الولـ ي ن
ـ� لمــا أخــذوا بهــا ،ش
الخريــن
ي ُ
لمــا تخلــوا عنهــا ،فأصبــح المســلمون شــيعاً ،كل حــزب بمــا لديهــم فرحــون ،ال تؤلــم بعضهــم جـراح
إخوانهــم ،ولــم يعــودوا كمــا أحــب لهــم نبيهــم ،صــى اللــه عليــه وســلم ،كالبنيــان يشــد بعضــه
بعض ـاً ،وكالجســد الــذي يتداعــى للســهر والحمــى ،إذا اشــتىك منــه عضــو ،حســب قولــه صــى اللــه
وســلم ( :م َثـ ُـل ا ْلمؤْمنـ ن ف
ـو
ُ ِِ ي َ
ـ� ي� ت ََوا ِّد ِهـ ْـمَ ،وت ََر ُ
َ
اح ِم ِهـ ْـمَ ،وت ََعاطُ ِف ِهـ ْـمَ ،م َثـ ُـل ا ْل َج َسـ ِـد إذا اشْ ـ َت َك منــه ُع ْضـ ٌ
ـان يَشُ ـ ُّـد بَ ْع ُضــهُ
ت ََدا َعــى لــه َســا ِئ ُر َ
الس ـ َه ِر َوا ْل ُح َّمــى)( ،)1وقولــه(ِ :إ َّن ا ْل ُم ِؤْمـ َ
الج َسـ ِـد ِب َّ
ـن ِل ْل ُم ِؤْمـ ِـن كَا ْل ُب ْن َيـ ِ

بَ ْع ًضــا َوشَ ـ َّبكَ أَ َص ِاب َعــهُ )

()2

والمســلم� كافــة لرصاطــه المســتقيم ،ودينــه القويــم ،وألــف ي ن
ين
بــ� قلوبنــا،
هدانــا اللــه

ـراع مــن بيننــا ،راجـ ي ن
ورصف الشــقاق والـ ن ز
ـ� أن ينفــع اللــه المتدبريــن بهــذه الشــواهد ،ذات الصلــة
أ
ض
ن
ر� اللــه عنهــم وأرضاهــم ،ومــن تبعهــم بإحســان،
بفيــح المؤاخــاة بـ يـ� المهاجريــن والنصــار ،ي
وصــى اللــه وســلم وبــارك ،عــى مبلغهــم الديــن ،وعــى آلــه الطاهريــن ،وأزواجــه أمهــات المؤمنـ ي ن
ـ�،
ين
الميامــ� ،ومــن تبعهــم بإحســان إىل يــوم الديــن.
وأصحابــه الغــر

 .1صحيح مسلم ،كتاب ال� والصلة آ
ين
المؤمن� وتعاطفهم وتعاضدهم.
والداب ،باب تراحم
ب
أ
ف
وغ�ه.
 .2صحيح البخاري ،كتاب الصالة ،باب تشبيك الصابع ي� المسجد ي
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الرسول األسوةملسو هيلع هللا ىلص
محمد ،صىل الله عليه وسلم
يقيم يف املسجد الذي أُسس عىل التقوى من أول يوم

الحلقة األوىل
يرغــب اللــه نبيــه محمــداً ،صــى اللــه عليــه وســلم ،بــأن يقــوم ف ي� المســجد الــذي أُســس عــى
ـو ٍم
ـوى ِمـ ْ
ـن أَ َّو ِل يَـ ْ
ـس َعـ َـى ال َّت ْقـ َ
التقــوى مــن أول يــوم ،فقــال تعــاىل{ :ال َ تَ ُقـ ْـم ِفيـ ِـه أَبَــداً َّل َم ْسـ ِـج ٌد أُ ِّسـ َ
يــه ِر َج ٌ
يــن}
أَ َح ُّ
ــال يُ ِح ُّب َ
ــق أَن تَق َ
ــب ُ
المطَّ ِّه ِر َ
يــه ِف ِ
ُــوم ِف ِ
ــرواْ َوال ّلــهُ يُ ِح ُّ
ــون أَن يَ َتطَ َّه ُ

()1

آ
ف
بالقامــة ف ي� مســجد آخــر ،فقــد
القامــة ي� مســجد ،وترغيبـاً إ
اليــة الكريمــة تتضمــن نهيـاً عــن إ

القامــة ف ي� مســجد الـ ضـرار ،الــذي تــم ذكــره
نهــى اللــه نبيــه الكريــم ،صــى اللــه عليــه وســلم ،عــن إ

ف آ
ـ�
ـن اتَّخَ ـ ُـذواْ َم ْسـ ِـجد ًا �ض ِ َاراً َو ُك ْف ـراً َوتَف ِْريق ـاً بَـ ي ْ ن َ
ي� اليــة الكريمــة الســابقة لهــذه ،فقــال تعــاىلَ :
{وا َّل ِذيـ َ

ـن ِإ ْن أَ َر ْدنَــا ِإال َّ ا ْل ُح ْسـ ن َـى َوال ّلــهُ يَشْ ـ َه ُد
الم ِؤْم ِنـ ي ن َ
ُ
ـن َحــا َر َب ال ّلــهَ َو َر ُســو َلهُ ِمــن َق ْبـ ُـل َو َل َي ْح ِل َفـ َّ
ـ� َو ِإ ْر َصــاداً ِّل َمـ ْ
ــون}
ــم َلك َِاذبُ َ
ِإنَّ ُه ْ

()2

النهي عن اإلقامة يف مسجد الرضار:
جــاء ف ي� أضــواء البيــان ،أن مســجد الـ ضـرار كان بمنطقــة قبــاء ،وطلبــوا مــن رســول اللــه ،صــى

اللــه عليــه وســلم ،أن يصــ� لهــم فيــه تــركاً ف� ظاهــر أ
المــر ،وتقري ـراً لوجــوده ،يتذرعــون بذلــك،
ب ي
ي
ولكــن اللــه كشــف عــن حقيقتهــم.
وجــاءت آ
اليــة بمقارنــة بـ ي ن
ـس
ـ� المســجدين ،فقــال تعــاىل لــه{ :ال َ تَ ُقـ ْـم ِفيـ ِـه أَبَـ ًـدا َّل َم ْسـ ِـج ٌد أُ ِّسـ َ
يــه ِر َج ٌ
َع َ
ــرواْ}
ــو ٍم أَ َح ُّ
ــال يُ ِح ُّب َ
ــق أَن تَق َ
ْــوى ِم ْ
ــن أَ َّو ِل يَ ْ
ــى ال َّتق َ
يــه ِف ِ
ُــوم ِف ِ
ــون أَن يَ َتطَ َّه ُ

 .1التوبة.108 :
 .2التوبة.107 :
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أ
ف
وجــاءت بعــد ذلــك مبـ ش
ـس
ـا�ة مقارنــة أخــرى أعــم مــن الوىل ،ي� قولــه تعــاىل{ :أَ َف َمـ ْ
ـن أَ َّسـ َ
ف
ـار
ـر أَم َّمـ ْ
ـوى ِمـ َ
ـن ال ّلـ ِـه َو ِر ْضـ َ
بُ ْن َيانَــهُ َعـ َـى تَ ْقـ َ
ـن أَ َّسـ َ
ـو ٍان خَ ـ ي ْ ٌ
ـار َفانْ َهــا َر ِبـ ِـه ِ ي� نَـ ِ
ـى شَ ـفَا ُجـ ُـر ٍف هَ ـ ٍ
ـس بُ ْن َيانَــهُ َعـ َ َ
ف
ـع
ـواْ ِري َبـ ًـة ِ ي� ُق ُل ِوب ِهـ ْـم ِإال َّ أَن تَ َقطَّـ َ
ـو َم الظَّا ِل ِمـ ي ن َ
ـ�* ال َ يَـ َز ُال بُ ْن َيانُ ُهـ ُـم ا َّلـ ِـذي بَ َنـ ْ
َج َه َّنـ َـم َوال ّلــهُ ال َ يَ ْهـ ِـدي ا ْل َقـ ْ
ُق ُلوبُ ُهـ ْـم َوال ّلــهُ َع ِليـ ٌـم َح ِكيـ ٌـم}

()1

ـ� مبدأيــن متغايريــن ،وأن أ
وبهــذا يكــون الســبب ف� نــزول آ
اليــة ،هــو المقارنــة بـ ي ن
الوليــة ف ي�
ي
آ ف
()2
ــو ٍم} أوليــة نســبية؛ أي بالنســبة إىل كل مســجد ف ي� أول.
اليــة ي� قولــه{ِ :م ْ
ــن أَ َّو ِل يَ ْ
أول مسجد يف تاريخ اإلسالم:
أ
ف
ـى ،عليــه الصــاة والســام،
لهميــة المســجد ي� إ
الســام ،تصــدرت إقامتــه أوائــل أعمــال النـ ب ي

بعــد هجرتــه مــن مكــة المكرمــة إىل المدينــة المنــورة ،حيــث أســس مســجد قبــاء ،وأقــام فيــه مــا
عــرة أيــام ،قبــل أن تحــط رحالــه ف� موضــع إقامتــه الدائمــة ف� المدينــة المنــورة ،ي ن
يقــارب ش
وحــ�
ي
ي
ش ف
ـر( :أَ َّن َر ُسـ َ
ـول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه
حصلــت �ع ي� إقامــة المســجد النبــوي ،فعــن ُعـ ْـر َوة بــن ال ُّزبَـ ي ْ ِ
وســلم ،ف� طريــق هجرتــه مــن مكــة المكرمــة إىل المدينــة المنــورةَ ،لبـ َ ف ن
ـع
ـو ٍف ِب ْضـ َ
ـى َع ْمـ ِـرو بــن َعـ ْ
ي
ِ
ـث ي� بَـ ِ ي
ش
ـوىَ ،و َصـ َّـى فيــه رســول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه
ـس َ
ـس عــى ال َّت ْقـ َ
الم ْسـ ِـج ُد الــذي أُ ِّسـ َ
ـر َة َل ْي َلـ ًـةَ ،وأُ ِّسـ َ
َعـ ْ َ
ش
ـول ،صــى اللــه
ـ� معــه النــاس ،حـ تـى بَ َر َكـ ْ
وســلم ،ثُـ َّـم َر ِكـ َ
الر ُسـ ِ
ـت ِع ْنـ َـد َم ْسـ ِـج ِد َّ
ـب َر ِاح َل َتــهُ َ ،ف َســا َر يَ ْمـ ِ ي
ـى فيــه يَ ْو َم ِئـ ٍـذ ِر َجـ ٌ
� ،وكان ِم ْربَـ ًـدا ِلل َّت ْمـ ِـر ِل ُس ـ َه ْي ٍل
الم ْسـ ِـل ِم ي ن َ
ـال مــن ُ
عليــه وســلمِ ،با ْل َم ِدي َنـ ِـة ،وهــو يُ َصـ ِّ ي
ـ� يتيمـ ن ف
َو َس ـ ْهل ،غ َ ن
ـع َد بــن ُز َرا َر َة ،فقــال رســول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم،
ـ� ،ي� َح ْجـ ِـر أَ ْسـ َ
ٍ
ُالمـ ي ْ ِ َ ِ َ ي ْ ِ
نز
حـ ي ن
ـر ُل ،ثُـ َّـم َد َعــا رســول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم،
ـ� بَ َر َكـ ْ
ـت ِبـ ِـه َر ِاح َل ُتــهُ  ،هــذا إن شَ ــا َء اللــه ا ْل َمـ ْ ِ
المـ ي ْ ن
ـاو َم ُه َما ِبا ْل ِم ْربَـ ِـدِ ،ل َي َّت ِخـ َـذ ُه َم ْسـ ِـج ًداَ ،ف َقــاال ال بَـ ْـل نَ َه ُبــهُ لــك يــا َر ُسـ َ
ـول ال َّلـ ِـهَ ،فـأبَ َ� رســول
ـ�َ ،ف َسـ َ
الغُ َ ِ
ـق
ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،أَ ْن يَ ْق َب َلــهُ ِم ْن ُه َمــا ِه َبـ ًـة ،حـ تـى ابْ َتا َعــهُ ِم ْن ُه َمــا ،ثُـ َّـم بَ َنــا ُه َم ْسـ ِـج ًداَ ،وطَ ِفـ َ
ـ� ف ي� بُ ْن َيا ِنـ ِـهَ ،ويَ ُقـ ُ
ـ�:
ـول وهــو يَ ْن ُقـ ُـل ال َّلـ ِب ن َ
رســول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،يَ ْن ُقـ ُـل َم َع ُهــم ال َّلـ ِب ن َ
 .1التوبة.110 - 109 :
 .2أضواء البيان.323 /8 ،
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الح َم ُال ال ِح َم َال خَ ْي ب َ ْ� هذا أَبَ ُّر َربَّ َنا َوأَطْ َه ْر
هذا ِ
أ
آ
أ
َويَق ُ
الم َه ِاج َره
ُول :اللهم ِإ َّن ال َ ْج َر أَ ْج ُر الخرة َفا ْر َحم الَن َْصا َر َو ُ
ف أ
يث أَ َّن َر ُسـ َ
ـول
ـع ِر َر ُجـ ٍـل مــن ا ْل ُم ْسـ ِـل ِم ي ن َ
َف َت َم َّثـ َـل ِب ِشـ ْ
اب :ولــم يَ ْبلُغْ َنــا ي� ال َ َح ِاد ِ
� لــم يُ َسـ َّـم يل ،قــال ابــن ِشـ َه ٍ
ـت).
ـع ٍر تَـ ٍّ
ـت ِشـ ْ
ـام يغ� هــذا ال َب ْيـ ِ
ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،ت ََم َّثـ َـل ِب َب ْيـ ِ

()1

املسجد الذي أُسس عىل التقوى من أول يوم:
ورد االختــاف بـ ي ن
ـ� الروايــات ف ي� تحديــد المقصــود بالمســجد الــذي أُســس عــى التقــوى ،هــل

ـر الــوارد ذكــره أعــاه ،أورد
هــو المســجد النبــوي؟ أم مســجد قبــاء؟ فبخــاف حديــث ُعـ ْـر َوة بــن ال ُّزبَـ ي ْ ِ

ف
ـس عــى
ـان أَ َّن َ
الم ْسـ ِـج َد الــذي أُ ِّسـ َ
مســلم ي� صحيحــه الحديــث المثبــت نصــه أعــاه تحــت بَــاب :بَ َيـ ِ
ـى ،صــى اللــه عليــه وســلمِ ،با ْل َم ِدي َنـ ِـة ،ومــن تعقيبــات ابــن حجــر عــى هــذا
ال َّت ْقـ َ
ـوى هــو َم ْسـ ِـج ُد النـ ب ي
الخــاف وأبعــاده ،إشــارته بــأن الجمهــور عــى أن المـراد بــه مســجد قبــاء ،وقولــه بعــد ذلــك :والحــق
أن كال منهمــا أُســس عــى التقــوى ،وقولــه تعــاىل ف� بقيــة آ
اليــة{ِ :فيـ ِـه ِر َجـ ٌ
ـون أَن يَ َتطَ َّهـ ُـرواْ} يؤيــد
ً
ـال يُ ِح ُّبـ َ
ي

كــون المـراد مســجد قبــاء ،وعــى هــذا ،فالــر ف ي� جوابــه صــى اللــه عليــه وســلم ،بــأن المســجد الــذي
أُســس عــى التقــوى مســجده ،رفــع توهــم أن ذلــك خــاص بمســجد قبــاء ،واللــه أعلــم ،قــال الــداودي
وغـ يـره :ليــس هــذا اختالفـاً؛ ألن كال ً منهمــا أًســس عــى التقــوى.

()2

راجـ ي ن
القامــة ف ي� المســجد
ـ� أن ييــر اللــه متابعــة الوقــوف عنــد بعــض مغــازي ونفحــات إ

ـى ،صــى اللــه عليــه وســلم،
الــذي أســس عــى التقــوى مــن أول يــوم ،حســب التوجيهــات الربانيــة للنـ ب ي
ـ� ،وأصحابــه الغــر الميامـ ي ن
وعــى آلــه الطاهريــن ،وأزواجــه أمهــات المؤمنـ ي ن
ـ� ،ومــن تبعــه بإحســان إىل

يــوم الديــن.

أ
الن� ،صىل الله عليه وسلم ،وأصحابه إىل المدينة.
 .1صحيح البخاري ،كتاب مناقب النصار ،باب هجرة ب ي
 .2فتح الباري  245/ 7بترصف.
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الرسول األسوةملسو هيلع هللا ىلص
محمد ،صىل الله عليه وسلم
يقيم يف املسجد الذي أُسس عىل التقوى من أول يوم

الحلقة الثانية واألخرية
عــن ب يأ� َس ـ َل َم َة بــن عبــد الرحمــن ،قــال(َ :مـ َّـر ِب ي� عبــد الرحمــن بــن ب يأ� َسـ ِـع ٍيد الخُ ـ ْـد ِر ِّي ،قــال:
ف
ـت
ـوى ،قــال :قــال ب يأ�َ ( :دخَ ْلـ ُ
قلــت لــهَ :ك ْيـ َـف َسـ ِـم ْع َت أَبَــاكَ يَ ْذ ُكـ ُـر ي� َ
ـس عــى ال َّت ْقـ َ
الم ْسـ ِـج ِد الــذي أُ ِّسـ َ
ف
ــض ِن َســا ِئ ِه ،فقلــت :يــا َر ُس َ
ــه؛ أَ ُّي
ــول ال َّل ِ
ــت بَ ْع ِ
ــه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،ي� بَ ْي ِ
عــى رســول ال َّل ِ
ـرب بــه أ
ال َ ْر َض ،ثُـ َّـم قــال:
َ
ـس عــى ال َّت ْقـ َ
ـوى ،قــالَ :فأَخَ ـ َـذ َك ًّفــا مــن َح ْص َبــا َءَ ،فـ ض َ َ َ ِ ِ
الم ْسـ ِـج َديْ ِن الــذي أُ ِّسـ َ
()1
ــة ،قــال :فقلــت :أَشْ ــ َه ُد أَ ن ي ِّ� ســمعت أَبَــاكَ هَ ك َ
ُــر ُه)
ــج ِد َ
الم ِدي َن ِ
ــج ُدك ُْم هــذاِ ،ل َم ْس ِ
هــو َم ْس ِ
َــذا يَ ْذك ُ
ف
ن
ت
ـا� للرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم ،بــأن يقــوم
ورد ي� الحلقــة الســابقة ذكــر ال�غيــب الربـ ي
ف ي� المســجد الــذي أُســس عــى التقــوى مــن أول يــوم ،والــذي جــاء ف ي� ســياق آيــات كريمــة ،نهــى فيهــا
القامــة ف� مســجد الـ ضـرار ،والفــرق شاســع بـ ي ن
ـ� الـ ثـرى وال�ث يــا ،فمســجد
عليــه الصــاة والســام عــن إ
ي
الـ ضـرار أقيــم لتحقيــق أهــداف ش�يــرة ،بخــاف الــذي أســس عــى التقــوى ،والــذي اختلــف ف ي� تحديــده
بنــاء عــى الروايــات الــواردة بالخصــوص.
فضل املسجد النبوي ومسجد قباء:
والثــار الصحيحــة ،أ
الدلــة آ
ف� فضــل المســجدين وردت أ
فالدلــة عــى فضــل المســجد النبــوي
ي
ض
ت
ر� اللــه عنــه،
ـى تشــد إليهــا الرحــال ،فعــن ب يأ� هُ َريْـ َـر َة ،ي
كثـ يـرة ،فمــن ذلــك أنــه مــن المســاجد الـ ي
الر َحـ ُ
الحـ َـر ِام،
ـاج َدَ ،
الم ْسـ ِـج ِد َ
ـال إال إىل ثَالثَـ ِـة َم َسـ ِ
ـى ،صــى اللــه عليــه وســلم ،قــال( :ال تُشَ ـ ُّـد ِّ
عــن النـ ب ي
أ
()2
ــى)
ــج ِد ال َ ْق َ
الر ُس ِ
ــول ،صــى اللــه عليــه وســلمَ ،و َم ْس ِ
َو َم ْس ِ
ــج ِد َّ
النــى ،صــى اللــه عليــه وســلم،
 .1صحيــح مســلم ،كتــاب الحــج ،بــاب بيــان أن المســجد الــذي أســس عــى التقــوى هــو مســجد ب ي
بالمدينة.
ف
ف
 .2صحيح البخاري ،كتاب فضل الصالة ي� مسجد مكة والمدينة ،باب فضل الصالة ي� مسجد مكة والمدينة
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ـى ،صىل
والصــاة فيــه يتضاعــف ثوابهــا عــن الصــاة فيمــا ســواه غـ يـر المســجد الحـرام ،فالنـ ب ي
ف
الم ْسـ ِـج َد
ـوا ُه ،إال َ
ـاة ِف َ
يمــا ِسـ َ
ـف َصـ ٍ
ـر مــن أَ ْلـ ِ
اللــه عليــه وســلم ،قــالَ :
(صــا ٌة ي� َم ْسـ ِـج ِدي هــذا خَ ـ ي ْ ٌ
ــر َام)
َ
الح َ

()1

ض
ـى ،صــى
ر� اللــه عنهمــا ،قــال( :كان النـ ب ي
وممــا ورد بشــأن مســجد قبــاء ،عــن ابــن ُع َمـ َـر ،ي

ض
ر� اللــه
اللــه عليــه وســلم ،يَـ ِأْ ت ي� َم ْسـ ِـج َد ُق َبـ ٍ
ـاء ك َُّل َس ـ ْب ٍت َم ِاش ـ ًيا َو َر ِاك ًبــا ،وكان عبــد ال َّلـ ِـه ،بــن عمــر ،ي
عنهمــا ،يَف َْع ُلــهُ )

()2

فهــذه مــن أبــرز فضائــل هذيــن المســجدين حســب الــوارد ف ي� الســنة النبويــة المطهــرة ،ممــا
ف
يســتحث المسـ ي ن
ـلم� لالهتمــام بهمــا ،واســتذكار تاريخهمــا ن ز
الســام ،ودورهمــا ف ي� الدعــوة
وم�لتهمــا ي� إ
إليــه ،وبخاصــة ف ي� بدايتهــا.
أهمية املساجد ودورها:

يز
الممــرة بالفضــل
صحيــح أن لبعــض المســاجد مزايــا عــن يغ�هــا ،وعــى رأس المســاجد
المســجد الحــرام ف ي� مكــة المكرمــة ،ويليــه ف ي� الفضــل المســجد النبــوي ف ي� المدينــة المنــورة ،ثــم
القــى ف� بيــت المقــدس ،والمســاجد أ
المســجد أ
الخــرى لهــا تاريــخ وعراقــة وفضــل عــام تشـ تـرك
ي
فيــه جميعـاً ،والمســاجد المقامــة للــه وذكــره وتســبيحه ســبحانه ،ينبغــي أن تجنــب كل ألــوان الـ شـرك
وأشــكاله ،بحيــث ال يُدعــى فيهــا إال للــه عــز وجــل دون ســواه ،حســب أمــره ســبحانه ،إذ يقــول جــل مــن
ـع ال َّلـ ِـه أَ َحــداً}
ـاج َد ِل َّلـ ِـه َفــا ت َْد ُعــوا َمـ َ
قــالَ :
{وأَ َّن َ
الم َسـ ِ

()3

رجال املسجد الذي أُسس عىل التقوى من أول يوم:
المســجد الــذي أُســس عــى التقــوى مــن أول يــوم بشــهادة رب العالمـ ي ن
ـ� ،أُشــيد بطهــارة

يــه ِر َج ٌ
يــن}( ،)4والمقصــود
ــال يُ ِح ُّب َ
ــب ا ْل ُمطَّ ِّه ِر َ
{...ف ِ
رجالــه ،فقــال تعــاىلِ :
ــرواْ َوال ّلــهُ يُ ِح ُّ
ــون أَن يَ َتطَ َّه ُ
بالطهــارة هنــا حســب مــا جــاء ف ي� معظــم التفاسـ يـر ،هــي الطهــارة الحســية مــن النجاســة بالمــاء ،فقــد
 .1صحيح البخاري ،كتاب فضل الصالة ف ي� مسجد مكة والمدينة ،باب فضل الصالة ف ي� مسجد مكة والمدينة.
 .2صحيح البخاري ،كتاب فضل الصالة ف ي� مسجد مكة والمدينة ،باب من تأ� مسجد قباء كل سبت.
 .3الجن.18 :
 .4التوبة.108:
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كانــوا يســتنجون بالمــاء ،ونزلــت ف� أ
النصــار عــى قــول مــن قــال إن المســجد الــذي أســس عــى التقــوى
ي
ف ن
ـى عمــرو بــن عــوف خاصــة ،عــى قــول مــن قــال إن المســجد الــذي
هــو مســجد المدينــة ،ونزلــت ي� بـ ي
أســس عــى التقــوى هــو مســجد قبــاء( ،)1وال يمنــع هــذا أن يـراد بالطهــارة هنــا أيضـاً إضافــة لمــا ذكــر
الخلــو مــن الـ شـرك والنفــاق والذنــوب ،لتجتمــع بذلــك الطهــارة البدنيــة والقلبيــة والســلوكية ف ي� رجــال
المســجد الــذي أُســس عــى التقــوى مــن أول يــوم.
ف
ف
ـوت أَ ِذ َن
ووردت إ
{� بُ ُيـ ٍ
الشــادة برجــال المســاجد ي� مواضــع قرآنيــة أخــرى ،فيقــول عــز وجــل ِ :ي
آ
ـال* ِر َجـ ٌ
ـع
ـال ال تُ ْل ِه ِيهـ ْـم ِت َجــا َر ٌة َوال بَ ْيـ ٌ
ال َّلــهُ أَن ت ُْر َفـ َ
اسـ ُـمهُ يُ َسـ ِّب ُح َلــهُ ِفي َهــا ِبالْغُ ـ ُـد ِّو َوال َصـ ِ
ـع َويُ ْذ َكـ َـر ِفي َهــا ْ
عــن ذ ْكــر ال َّلــه وإ َقــام الصــاة وإيتــاء الـزكَاة يخَ ا ُفــون يومـاً تَت َق َّلــب فيــه ال ُق ُلــوب و أ
الَبْ َصــا ُر* ِل َي ْج ِزيَ ُهـ ُـم
َ ِ ِ ِ َ ِ ِ َّ ِ َ ِ َ
ُ َ
َّ ِ َ
َ َْ َ ُ ِ ِ
()2

ـاب}
ال َّلــهُ أَ ْح َسـ َ
ـن َمــا َع ِم ُلــوا َويَ ِز َيدهُ ــم ِّمــن َف ْض ِلـ ِـه َوال َّلــهُ يَـ ْـرز ُُق َمــن يَشَ ــا ُء ِبغَ ـ ي ْ ِ
ـر ِح َسـ ٍ
ت
ـى أمــر اللــه ببنائهــا وإعمارهــا ،وأن يذكــر فيهــا اســمه ،وحــر
والمســاجد بيــوت اللــه الـ ي
ـ� ،فقــال تعــاىل{ :إنَّمــا يعمــر مســاجد ال ّلــه مــن آمــن بال ّلــه وا ْليــوم آ
اللــه إعمارهــا بالمؤمنـ ي ن
ال ِخـ ِـر َوأَ َق َام
ِ َ َْ ُ ُ َ َ ِ َ ِ َ ْ َ َ ِ ِ َ َ ِْ
()4
يــن}
ــم يَخْ َ
ــن ُ
الصــا َ َة َو ت َآ� الــ َّزكَا َة َو َل ْ
الم ْه َت ِد َ
ـــئكَ أَن يَكُونُــواْ ِم َ
ــى أُ ْو َل ِ
َّ
ــش ِإال َّ ال ّلــهَ َف َع َ
()3

ممــا يشـ يـر إىل أهميــة مواصفــات رجــال المســاجد ،وأنــه ينبغــي العمــل دائمـاً عــى تحليهــم
باليمــان والقيــم أ
والخــاق ،ليكونــوا كمــا يحــب لهــم ربهــم ،متطهريــن ،حـ تـى يشــملهم بحبــه ورضــاه
إ
ســبحانه ،ويكونــوا مــن أصحــاب القلــوب المعلقــة ف ي� المســاجد الذيــن يظلهــم اللــه ف ي� ظلــه يــوم ال
ظــل إال ظلــه ،راجـ ي ن
الشــارة إليــه مــن عبــق نفحــات
ـ� أن نكــون منهــم ،وأن ينفــع اللــه بمــا تمــت إ
أ
أ
ف
ن
ـا� الموجــه إىل
المــر إ
بالقامــة ي� المســجد الــذي أُســس عــى التقــوى مــن أول يــوم ،حســب المــر الربـ ي

النـ بـى ،صــى اللــه عليــه وســلم ،وعــى آلــه الطاهريــن ،وأزواجــه أمهــات المؤمنـ ي ن
ـ� ،وأصحابــه الغــر
ي
الميامـ ي ن
ـ� ،ومــن تبعــه بإحســان إىل يــوم الديــن.

 .1التسهيل لعلوم ن ز
الت�يل.85/ 2 ،
الكب�.156 - 155/ 16 ،
لمزيد من التفصيل يمكن مراجعة
التفس� ي
ي
 .3النور.38 - 36 :
 .4التوبة.18:
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الرسول األسوةملسو هيلع هللا ىلص
محمد ،صىل الله عليه وسلم
وعنايته باملرسى واألرسى
الحلقة األوىل
ض
ـى ،صــى اللــه عليــه وســلم ،قــال( :ال تُشَ ـ ُّـد
عــن ب يأ� هُ َريْـ َـر َة ،ي
ر� اللــه عنــه ،عــن النـ ب ي
الر َحـ ُ
ـول ،صــى اللــه عليــه وســلم،
ـاج َد؛ َ
الم ْسـ ِـج ِد َ
الر ُسـ ِ
ـال إال إىل ثَالثَـ ِـة َم َسـ ِ
الحـ َـر ِامَ ،و َم ْسـ ِـج ِد َّ
ِّ
أ
()1
ــى)
ــج ِد ال َ ْق َ
َو َم ْس ِ
المــر بشــد الرحــال إىل المســجد أ
زيــادة عــى أ
القــى المبــارك ،باالقـ تـران مــع الحــث
عــى شــد الرحــال إىل ِص ْن َويــه؛ المســجد الحـرام ف� مكــة المكرمــة ،والمســجد النبــوي ش
ال�يــف
ي
ف� المدينــة المنــورة ،فهــذا الحديــث ش
ال�يــف يــدل بمــا ال يــدع مجــاال ً للشــك عــى أهميــة هــذه
ي
المســاجد الثالثــة ف� ديــن الســام ،وعباداتــه ،وتاريخــه ،ومقدســاته ،فهــي المســاجد أ
العظــم
إ
ي
الوىل وتاليهــا ،ومنطلــق دعوتــه ،ومهــد دولتــه أ
ف� الســام ،قبلــة الســام أ
الوىل ،وطرفــا
إ
ي إ
سى ِب َع ْبـ ِـد ِه
{سـ ْب َح َ
مــرى نبيــه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،مصداقـاً لقولــه عــز وجــلُ :
ان ا َّلـ ِـذي أَ ْ َ

أ
ـو
الحـ َـر ِام ِإ َل َ
ـن َ
الم ْسـ ِـج ِد َ
ـى ا َّلـ ِـذي بَا َر ْك َنــا َح ْو َلــهُ ِل ن ُ ِ�يَــهُ ِمـ ْ
َل ْيـا ً ِّمـ َ
ـن آيَا ِت َنــا ِإنَّــهُ هُ ـ َ
الم ْسـ ِـج ِد ال َ ْقـ َ
ـر}
السـ ِـم ُ
َّ
يع ال َب ِصـ ي ُ

()2

املراد بالرحال وشدها إىل هذه املساجد:
الرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم ،حــر ف� هــذا الحديــث ش
ال�يــف ،شت�يــع شــد
ي
الرحــال بقصــد التعبــد ،ونيــل الفضــل ،ومضاعفــة المثوبــة ف ي� هــذه المســاجد الثالثــة ،دون

ســواها مــن المســاجد ،مهمــا بلغــت عظمتهــا.
 .1صحيح البخاري ،كتاب فضل الصالة ف ي� مسجد مكة والمدينة ،باب فضل الصالة ف ي� مسجد مكة والمدينة.
الرساء.1 :
 .2إ
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ف
الر َح ُ
ــال) عــى صيغــة المجهــول ،بلفــظ
جــاء ي� عمــدة القــاري أن قولــه( :ال تُشَ ُّ
ــد ِّ
النفــي ،بمعـ نـى النهــي ،أي :ال تشــدوا الرحــال ،ونكتــة العــدول عــن النهــي إىل النفــي إلظهــار
الرغبــة ف ي� وقوعــه ،أو لحمــل الســامع عــى الـ تـرك أبلــغ حمــل ،بألطــف وجــه ،وقــال الطـ بـري:
النفــي أبلــغ مــن رصيــح النهــي ،كأنــه قــال :ال يســتقيم أن يقصــد بالزيــارة إال هــذه البقــاع؛
الختصاصهــا بمــا اختصــت بــه.
ف
الر َحـ ُ
ـال إىل ثَالثَـ ِـة
و� روايــة لمســلم ،عــن ال ُّزهْ ـ ِـر ِّي بهــذا إ
الســناد ،غـ يـر أَنَّــهُ قــال( :تُشَ ـ ُّـد ِّ
ي
ف
لغ�هــا.
غــر حــر ،وليــس ي� هــذه الروايــة منــع شــد الرحــال ي
ــاج َد)( ،)1فذكــره مــن ي
َم َس ِ
ثــم التعبـ يـر بشــد الرحــال خــرج مخــرج الغالــب ف� ركــوب المســافر ،وإال فــا فــرق بـ ي ن
ـ�
ي
ش
ـ� ف ي� هــذا المعـ نـى ،ويــدل عليــه قولــه ف ي�
ركــوب الرواحــل والخيــل والحافــات والطائـرات والمـ ي
ـر أَ َّن َر ُسـ َ
ـول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،قــال:
روايــة صحيحــة أخــرى عــن أبَ ي� هُ َريْـ َـر َة ،يُخْ ـ ِب ُ

ـاج َد؛ َم ْسـ ِـج ِد ا ْلك َْع َبـ ِـةَ ،و َم ْسـ ِـج ِديَ ،و َم ْسـ ِـج ِد ِإ ِيل َيــا َء)()2
(إنمــا يُ َســا َف ُر إىل ثَالثَـ ِـة َم َسـ ِ

والرحــال جمــع رحــل ،وهــو للبعـ يـر ،كالــرج للفــرس ،وهــو أصغــر مــن القتــب ،وشــد
الرحــل كنايــة عــن الســفر؛ ألنــه الزم للســفر ،وتقديــر الــكالم ال تشــد الرحــال إىل موضــع ،أو
مــكان ،إال إىل هــذه الثالثــة.

()3

تعريف مجمل باملساجد الثالثة:
ف
(و َم ْسـ ِـج ِد
الحـ َـر ِام) أي المحــرم ،وقولــهَ :
ي� عمــدة القــاري أيضـاً ،أن قولــهَ :
(الم ْسـ ِـج ِد َ
الرســول) أ
اللــف والــام فيــه للعهــد ،عــن ســيدنا محمــد ،صــى اللــه عليــه وســلم ،فــإن قيــل:
َّ ُ ِ
الشــارة إىل التعظيــم،
بالضافــة إليــه ،أجيــب بــأن :إ
(و َم ْسـ ِـج ِدي) إ
مــا نكتــة العــدول عــن قولــهَ :
عــى أنــه يجــوز أن يكــون هــذا مــن تــرف بعــض الــرواة ،والدليــل عليــه قولــه ف ي� حديــث ب يأ�
الر َح ُ
ــج ِد
ســعيد...( :وال تُشَ ُّ
ــال إال إىل ثَالث َ ِ
ــج ِديَ ،و َم ْس ِ
ــر ِامَ ،و َم ْس ِ
ــاج َدَ :م ْس ِ
ــة َم َس ِ
ــج ِد ا ْل َح َ
ــد ِّ
أ
()4
ــى)
ال َ ْق َ
 .1صحيح مسلم ،كتاب الحج ،باب ال تشد الرحال إال إىل ثالثة مساجد
 .2التخريج نفسه.
 .3عمدة القاري  ،253 - 252/ 7بترصف.
 .4صحيح البخاري ،كتاب جزاء الصيد ،باب حج النساء.

83

أ
ـى) بإضافــة الموصــوف إىل الصفــة ،وفيــه خــاف ،فجــوزه
وقولــهَ :
(و َم ْسـ ِـج ِد ال َ ْقـ َ

الكوفيــون ،كمــا ف� قولــه تعاىل{:ومــا كُنــت بجانــب الْغَ ــر� إ ْذ َق َضينــا إ َل مــوس أ
ال َ ْمر(}...القصــص،)44:
ََ
ْ ِب ي ِّ ِ
َْ ِ ُ َ
ي
َ ِ َ ِ ِ
الغــر� ،ومســجد البلــد الحــرام ،ومســجد
وأولــه البرصيــون بإضمــار المــكان؛ أي بجانــب المــكان
بي
القــى ،وســمي المســجد أ
المــكان أ
القــى لبعــده عــن المســجد الح ـرام ،إمــا ف ي� المســافة ،أو ف ي�
الزمــان ،وقــد ورد ف ي� الحديــث أنــه كان بينهمــا أربعــون ســنة ،فعــن ب يأ� َذ ٍّر ،قــال :قلــت( :يــا َر ُسـ َ
ـول ال َّل ِه؛
أ
أَي مســجد وضـ ف أ
ـى،
ُّ َ ْ ِ ٍ ُ ِ َ
الحـ َـر ُام ،قلــت :ثُـ َّـم أَ ٌّي؟ قــالَ :
ـع ي� الرض أَ َّو ُل؟ قــالَ :
الم ْسـ ِـج ُد َ
الم ْسـ ِـج ُد ال َ ْقـ َ

ـون َس ـ َن ًة)
قلــتَ :كـ ْـم بَ ْي َن ُه َمــا؟ قــال :أَ ْربَ ُعـ َ
وقــال الزمخـ شـري :المســجد أ
القــى بيــت المقــدس؛ ألنــه لــم يكــن حينئــذ وراءه مســجد،
وقيــل :هــو أقــى بالنســبة إىل مســجد المدينــة؛ ألنــه بعيــد مــن مكــة ،وبيــت المقــدس أبعــد منــه،
()1

وقيــل :ألنــه أقــى موضــع مــن أ
الرض ارتفاعـاً وقربـاً إىل الســماء ،يقــال :قــى المــكان ،يقصــو قصــواً
بعــد ،فهــو قــ� ،ويقــال :فــان بالمــكان أ
القــى ،والناحيــة القصــوى.
ي
وممــا يســتفاد مــن هــذا الحديــث أن فيــه فضيلــة هــذه المســاجد ،ومزيتهــا عــى يغ�هــا،
لكونهــا مســاجد أ
النبيــاء ،عليهــم الصــاة والســام؛ ألن المســجد الح ـرام قبلــة المسـ ي ن
ـلم� ،وإليــه
حجهــم ،ومســجد الرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم ،أســس عــى التقــوى ،والمســجد أ
القــى مــرى
ن أ
غــر هــذه
النــى ،صــى اللــه عليــه وســلم ،وقبلــة
المســلم� الوىل ،وفيــه أن الرحــال ال تشــد إىل ي
ي
بي
الثالثــة ،لكــن اختلفــوا عــى أي وجــه؟ فقــال النــووي :معنــاه ال فضيلــة ف ي� شــد الرحــال إىل مســجد

مــا غـ يـر هــذه الثالثــة ،ونقلــه عــن جمهــور العلمــاء ،وقــال ابــن بطــال هــذا الحديــث إنمــا هــو عنــد
()2
العلمــاء فيمــن نــذر عــى نفســه الصــاة ف ي� مســجد مــن ســائر المســاجد غـ يـر الثالثــة المذكــورة.
فهــذه مالمــح للعنايــة النبويــة بالمســجد أ
القــى المبــارك ،آملـ ي ن
ـ� أن ييــر اللــه متابعــة
الحديــث عــن العنايــة بالمــرى أ
والرسى ،حســب مــا جــاء ف ي� ســنة الرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم،
ـ� ،وعــى أصحابــه الغــر الميامـ ي ن
وبــارك علبــه وعــى آلــه الطاهريــن ،وأزواجــه أجمعـ ي ن
ـ� ،وعــى مــن
تبعــه بإحســان إىل يــوم الديــن.
 .1صحيح مسلم ،كتاب المساجد ومواضع الصالة.
 .2عمدة القاري ،253 - 252/ 7 ،بترصف.
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الرسول األسوةملسو هيلع هللا ىلص
محمد ،صىل الله عليه وسلم
وعنايته باملرسى واألرسى
الحلقة الثانية واألخرية
أ
ض
ـى ،صــى اللــه عليــه وســلم ،قــال:
ـوس الَشْ ـ َ
عــن ب يأ� ُمـ َ
ـع ِر ِّي ،ي
ر� اللــه عنــه ،عــن النـ ب ي
ــا� ،قــال ســ ْفيان :والع ن أ
يــضَ ،و ُفكُّــوا َ ن
(*)
ــر)
الم ِر َ
الجا ِئ َ
ــعَ ،و ُعــو ُدوا َ
(أَطْ ِع ُمــوا َ
ــا� ال َ ِس ي ُ
ُ َ ُ َ َ ِي
الع ِ ي َ
1

تعرضــت الحلقــة الســابقة إىل جانــب مــن العنايــة بالمــرى ،حيــث تــم بيــان المــراد
بالرحــال وشــدها إىل المســاجد الثالثــة ،كمــا ذكــر تعريــف مجمــل للمســاجد الثالثــة ،وفيمــا يخــص
أ
فسـ ِـمي بهــذا االســم لبعــده عــن المســجد الح ـرام ،إمــا ف ي� المســافة ،أو ف ي�
المســجد القــىُ ،
بالمســلم� التيقــن بمــا يدفــع كل تشــكيك بحقيقــة قصــد المســجد أ
ين
القــى
الزمــان ،ويحســن

ف
ف
الرساء القرآنيــة ،الـ تـى ربطــت بينــه وبـ ي ن
ـ� المســجد
المبــارك ،الموجــود ي� بيــت المقــدس ،ي� آيــة إ
ي
أ
ت
ـى تحــاول زعزعــة إيمانهــم بالمكانــة
الح ـرام ،دون أن يلقــوا بــاال ً لمروجــي الفــكار المشــبوهة ،الـ ي
الــى يحتلهــا المســجد أ
ت
القــى لديهــم.
العقائديــة ،ي

استرصاخ املرسى واألرسى:
ف� ظــل العــداء الظالــم ،واالســتهداف الواضــح للمــرى أ
والرسى ،يتقاطــع الحديــث
ي
عنهمــا ف� مشـ تـركات عــدة ،فهمــا أسـ يـران ،وحــق عــى المسـ ي ن
ـلم� نرصتهمــا ،وأداء الواجــب لهمــا،
ي
أ
ف
ـ�
وإذا كان الحــث عــى شــد الرحــال إىل المســجد القــى المبــارك ينــدرج ي� ســياق االنتصــار العمـ ي
أ
ن
ـطي� الــذي يكابــد المشــاق ،ويواجــه الصعــاب ،تلزمــه نــرة عمليــة
والواقعــي لــه ،فالسـ يـر الفلسـ ي
ف
و� الحديــث ش
ال�يــف أعــاه ،حــث واضــح عــى العمــل إلطــاق رساح
لتخفيــف آالمــه ومعاناتــه ،ي
ـا� الــذي يأمــر عليــه الصــاة والســام بفكــه هــو أ
أ
ن
السـ يـر ،الــذي مــن حقــه عــى
الرسى ،فالعـ ي
أمتــه أال تنســاه ،وأن تعمــل بــكل الســبل المتاحــة عــى إنقــاذه مــن قيــد أ
الرس ،فهــو يقبــع وراء
* صحيح البخاري ،كتاب أ
الطعمة ،باب منه.
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ـجانيه ،ليــس لجريمــة ارتكبهــا ،وإنمــا ألنــه رفــع الهامــة منتـراً لكرامــة أمتــه ،وحقوقهــا
قضبــان سـ ّ
ت
ش
الــى يدنســها الظالمــون صبــاح
الم�وعــة ،والدفــاع عــن حياضهــا ،والــذود عــن مقدســاتها ،ي
مســاء ،دون رادع أو حســيب.
ين
{و َمــا
وإذا كان اللــه ســبحانه ،قــد أنكــر التقاعــس عــن نــرة المسـ
ـتضعف� ،فقــال تعــاىلَ :
َل ُكــم ال َ تُقَات ُلـ ف
ـون َربَّ َنــا
ـن يَقُو ُلـ َ
ِ َ
ـون ِ ي� َسـ ِـب ِيل ال ّلـ ِـه َوا ْل ُم ْسـ َت ْض َع ِف ي ن َ
ْ
ـال َوال ِّن َســاء َوا ْل ِو ْلـ َـد ِان ا َّل ِذيـ َ
� ِمـ َ
الر َجـ ِ
ـن ِّ
اج َعــل َّل َنــا ِمــن َّل ُدنــكَ
اج َعــل َّل َنــا ِمــن َّل ُدنــكَ َو ِل ّي ـاً َو ْ
ـن هَ ــ ِـذ ِه ا ْلق َْريَـ ِـة الظَّا ِلـ ِـم أَهْ ُل َهــا َو ْ
أَخْ ِر ْج َنــا ِمـ ْ
نَصــراً}(*) ،فكيــف إذا كان المســتنرص والمســترصخ المــرى أ
والرسى؟! بمــا لهمــا مــن مكانــة ،وحــق
ِ ي
ين
ين
ين
ين
الظالمــ� ،وتبــث
المحتلــ�
الغاصبــ�
المســلم� وخاصتهــم ،فهمــا يكابــدان مــن
عــى عامــة
1

مكابدتهمــا شاشــات العــرض عــى اختــاف أشــكالها وأحجامهــا ،فمــن فاتــه الجلــوس أمــام التلفــاز،
ـ� يديــه هاتفــه الــذي يأتيــه بمســتجدات أ
فبـ ي ن
الخبــار أوال ً بــأول ،فكيــف إذاً ســيعذر المتقاعســون

ين
العــ� القديــر أن يجعــل للمــرى
ســائل� اللــه
عــن نرصتهمــا بمــا اســتطاعوا إىل ذلــك ســبيالً،
ي
أ
والرسى مــن لدنــه ولي ـاً ونصـ يـراً.
الســام ،وصفحــات تاريخهــا المجيــد ،أن يتســاءلوا عــن
وحــق لمطالعــي تاريــخ عــزة أمــة إ
معتصــم لـ أ
ـ�رسى والمــرى ،كالمعتصــم باللــه لمــا وصلتــه صيحــة امـرأة ،فلـ بـى النــداء ،وانتــر
للمســتغيثة مــن ظالميهــا ،ولمــا يشــتد الخنــاق بالمــرى أ
والرسى ،وتبــث أخبارهــم عــى الهــواء

لشـ تـى بقــاع الدنيــا ،يلجــأ المطالعــون للمشــهدين إىل إعــادة تــرداد قــول الشــاعر:
رب وا معتصماه انطلقت

ملء أفواه الصبايا اليتم

قد المست أسماعهم لكنها

ما المست نخوة المعتصم

ـ� ،وال تقريــع النــاس وتأنيبهــم،
وإعــادة اســتذكار هــذا الشــعر ال يكــون دافعــه التسـ ي
وإنمــا يهــدف إىل اســتنهاض الهمــم ،لتجــاوز التقصـ يـر ،واســتلهام العـ بـر مــن مواقــف مــن وجــب
ـأس بشــجاعتهم ،وكرامتهــم ،ويقظتهــم ،وحســن أدائهــم لواجبهــم ،وبخاصــة تجــاه أســمى
التـ ي
القضايــا.
* النساء.75 :
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يوم األسري الفلسطيني:
أ
ن
يوافــق الســابع ش
ســر
الفلســطي� ،الــذي حــق لــه أن يُ ْذكــر
عــر مــن نيســان يــوم ال ي
ي
الســر مجاالتهــا كثــرة ،فمعاضــدة أرسة أ
ويــؤازر ف� أيــام العــام كلهــا ،وأشــكال مــؤازرة أ
السـ يـر،
ي
ي
ي
والعنايــة بذويــه ،ولــو بالزيــارة المؤنســة ،وإدامــة الدعــاء لــه بالحريــة ،وحفــظ حقوقــه ،وتجنــب
أ
اليمــان ،الــذي
التعــدي عليهــا ،بــأي شــكل مــن الشــكال ،كل ذلــك ومــا شــابهه يعتـ بـر مــن أضعــف إ
يســتطيعه عامــة النــاس وخاصتهــم ،وينــدرج أداء هــذا المســتوى مــن المعاضــدة أ
للسـ يـر ف ي� إطــار
الحــث الق ـر ن يآ� العــام ،الــذي أمــر اللــه ســبحانه مــن خاللــه بالتعــاون عــى الـ بـر والتقــوى ،فقــال
العـ ْـد َو ِان َواتَّ ُقــواْ ال ّلــهَ ِإ َّن ال ّلــهَ
الثْـ ِـم َو ُ
ـوى َوال َ ت ََع َاونُــواْ َعـ َـى ِإ
تعــاىلَ :
ـر َوال َّت ْقـ َ
{...وت ََع َاونُــواْ َعـ َـى ا ْلـ ب ِّ
ـاب}
شَ ـ ِـد ُيد ا ْل ِع َقـ ِ
كمــا أن تجاهــل حقــوق أ
الرسى ،والنكــوص عــن أداء واجــب مؤازرتهــم ،ينــدرج ف ي� إطــار
()1

ــر َة قــال :قــال رســول ال َّل ِــه ،صــى اللــه عليــه وســلم( :ال
الخــذالن المنهــي عنــه ،فعــن ب يأ� هُ َريْ َ

ـع بَ ْعـ ٍـضَ ،وكُونُــوا
اجشُ ــوا ،وال تَ َباغ َُضــوا ،وال ت ََدابَـ ُـروا ،وال يَ ِبـ ْ
اسـ ُـدوا ،وال تَ َن َ
ت ََح َ
ـع بَ ْع ُض ُكـ ْـم عــى بَ ْيـ ِ

ـوى هــا هنــا
الم ْسـ ِـل ُم أَخُ ــو ُ
ِع َبــا َد ال َّلـ ِـه ِإخْ َوانًــاُ ،
الم ْسـ ِـل ِم ،ال يَظْ ِل ُمــهُ  ،وال يَخْ ُذ ُلــهُ  ،وال يَ ْح ِقـ ُـر ُه ،ال َّت ْقـ َ
ش
الم ْسـ ِـل ِم
ـر إىل َصـ ْـد ِر ِه ثَـ َ
َ
الم ْسـ ِـل َم ،ك ُُّل ُ
ـر ،أَ ْن يَ ْح ِقـ َـر أَخَ ــا ُه ُ
ـاث َمـ َّـر ٍ
ويُ ِشـ ي ُاتِ -ب َح ْسـ ِ
ـب ْامـ ِـر ٍئ مــن الـ َّ ِّ
عــى ا ْل ُم ْسـ ِـل ِم َحـ َـر ٌام؛ َد ُمــهُ َ ،و َما ُلــهُ َ ،و ِع ْر ُضــهُ )
ف
العانــة ،والنــر،
يذكــر النــووي عــن العلمــاء ي� قولــه( :وال يَخْ ُذ ُلــهُ ) ،قولهــم :الخــذل تــرك إ
ومعنــاه إذا اســتعان بــه ف ي� دفــع ظالــم ونحــوه ،لزمــه إعانتــه إذا أمكنــه ،ولــم يكــن لــه عــذر
()2

ش�عي.

()3

ين
العــ� القديــر ،أن يحفــظ مرسانــا وأرسانــا ،مــن كل كيــد ،وأن ييــر لنــا
ســائل� اللــه
ي
ين
وللمســلم� العمــل عــى إنقاذهمــا وتحريرهمــا نل�ضيــه ،ورســوله الكريــم محمــد ،صــى اللــه
ـ� ،وعــى أصحابــه الغــر الميامـ ي ن
عليــه وســلم ،وعــى آلــه الطاهريــن ،وأزواجــه أجمعـ ي ن
ـ� ،وعــى

مــن تبعــه بإحســان إىل يــوم الديــن.
 .1المائدة.2 :
آ
ال� والصلة والداب ،باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله.
 .2صحيح مسلم ،كتاب ب
 .3صحيح مسلم شب�ح النووي .120/ 16
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الرسول األسوةملسو هيلع هللا ىلص
محمد ،صىل الله عليه وسلم
يُبقي املسجد األقىص يف وجدان املسلمني ،وبؤرة اهتاممهم

الحلقة األوىل
الر َحـ ُ
الم ْسـ ِـج ِد
ـاج َد؛ َ
ـال إال إىل ثَالثَـ ِـة َم َسـ ِ
ـى ،صــى اللــه عليــه وســلم ،قــال( :ال تُشَ ـ ُّـد ِّ
عــن النـ ب ي
أ
(*)
ــى)
َ
ــج ِد ال َ ْق َ
الر ُس ِ
ــول ،صــى اللــه عليــه وســلمَ ،و َم ْس ِ
ــر ِامَ ،و َم ْس ِ
ــج ِد َّ
الح َ
تَوافــق يــوم أ
ين
الخمســ� لحادثــة إحــراق المســجد
الربعــاء  21آب 2019م ،مــع الذكــرى
1

أ
القــى المبــارك ،الـ تـى نفذهــا المجــرم الحاقــد ،اليهــودي أ
السـ تـر يال دينيــس مايــكل روهــان ،فقــد
ي
أ
ض
ن
ئن
ـا� ،وكثـ يـر
مــى نصــف قــرن عــى وقــوع هــذه الجريمــة النكـراء ،ومــا زال المســجد القــى يـ ويعـ ي
ف
ين
و� ســبات عــن الــذود عــن حياضــه.
مــن
المســلم� غافلــون عنــه ،ي
تذكري بحادثة إحراق املسجد األقىص:
ـا� ش�يــر
بعــد احتــال القــدس بنحــو أقــل مــن ثالثــة أعــوام ،أقــدم حاقــد وعنــري وإرهـ ب ي
أ
ف
و� كل عــام يتــم التذكـ يـر بهــذا الحــدث البشــع ،الــذي أتــت
عــى إحـراق المســجد القــى المبــارك ،ي
أ
ت
ـو� ،وحســب تقريــر شن�تــه وكالــة وفــا
ـى أُشــعلت فيــه عــى إحـراق منـ بـر صــاح الديــن اليـ ب ي
النـ يـران الـ ي
الرســمية ،فقــد هــدد الحريــق قبــة المســجد أ
الثريــة المصنوعــة مــن الفضــة الخالصــة ،ومــن ضمــن
ض
ت
ر� اللــه
ـى أتــت عليهــا النـ يـران ،مســجد عمــر ،ويمثــل ذكــرى دخــول عمــر بــن الخطــاب ،ي
المعالــم الـ ي
عنــه ،إىل مدينــة القــدس وفتحهــا ،إضافــة إىل تخريــب محـراب زكريــا المجــاور لمســجد عمــر ،ومقــام
أ
الربعـ ي ن
ـ� المجــاور لمح ـراب زكريــا ،وثالثــة أروقــة مــن أصــل ســبعة أروقــة ممتــدة مــن الجنــوب إىل
والقــواس والزخرفــة ،وجــزء من الســقف الذي ســقط عــى أ
العمــدة أ
الشــمال مــع أ
الرض خــال الحريق،
وغ�هــا.
وعموديــن مــع القــوس الحجــري الكبـ يـر بينهمــا تحــت قبــة المســجد ،و 74نافــذة خشــبية ،ي
* صحيح البخاري ،كتاب فضل الصالة ف ي� مسجد مكة والمدينة ،باب فضل الصالة ف ي� مسجد مكة والمدينة.
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كمــا ض
تــررت أجــزاء مــن القبــة الداخليــة المزخرفــة ،والجــدران الجنوبيــة ،وتحطمــت 48
نافــدة ف� المســجد مصنوعــة مــن الجبــص والزجــاج الملــون ،ت
الكثــر مــن الزخــارف.
واح�قــت
ي
ي
واســتطاع أبنــاء شــعبنا آنــذاك إنقــاذ مــا تبقــى ف� المســجد أ
القــى قبــل أن تجهــز عليــه النـ يـران ،بعــد
ي
الطفــاء مــن مــدن الخليــل ،وبيــت لحــم ومناطــق مختلفــة مــن الضفــة والبلديــات
أن هرعــت مركبــات إ
أ
ـ� منعهــا مــن ذلــك ،وقطعهــا
العربيــة إلنقــاذ القــى ،رغــم محــاوالت ســلطات االحتــال إ
الرسائيـ ي
ف
الطفــاء التابعــة
الميــاه عــن المنطقــة المحيطــة بالمســجد ي� يــوم الحريــق نفســه ،وتأخــرت مركبــات إ
لمــا يســمى ببلديــة االحتــال ف ي� القــدس بالمجــيء؛ إلطفــاء الحريــق.
وأثــار إحـراق المســجد أ
القــى مــن قبــل المتطــرف “مايــكل” ،ردود فعــل كبـ يـرة عنــد العــرب
ـلم� ،حيــث أدى ف� اليــوم التــال للحريــق آالف المسـ ي ن
والمسـ ي ن
ـلم� صــاة الجمعــة ف ي� الســاحة الخارجيــة
ي
ي
للمســجد أ
القــى ،واشــتعلت المظاهـرات ف ي� المدينــة المقدســة ،وكان مــن تداعيــات الحريــق عقد أول
ف
ت
ـى تضــم ف ي� عضويتهــا
مؤتمــر قمــة إســامي ي� الربــاط بالمغــرب ،وإنشــاء منظمــة المؤتمــر إ
الســامي الـ ي
آ
ت
الســامي.
الــدول إ
ـى صــارت تســمى الن منظمــة التعــاون إ
الســامية جميعهــا ،والـ ي
بــ� ردود الفعــل ،قــرار مجلــس أ
ومــن ي ن
الــدول رقــم  271لعــام  1969بتاريــخ 15
المــن
ي
ســبتم� ،والــذي أدان إرسائيــل لحــرق المســجد أ
القــى ف ي� يــوم  21أغســطس مــن ســنة  ،1969ودعــا
ب
ت
تغيــر وضــع القــدس ،والتقيــد بنصــوص اتفاقيــات جنيــف
الــى مــن شــأنها
إىل إلغــاء إ
ي
الجــراءات ي
الــدول الــذي ينظــم االحتــال العســكري.
والقانــون
ي

ن
ـا� ،وجــدت لــه مـ بـرراً وهــو "الجنــون"،
ســلطات االحتــال وبعــد إلقائهــا القبــض عــى الجـ ي
ليســافر إىل مســقط رأســه أسـ تـراليا ،بعــد أن مكــث فـ تـرة قصــرة ف� مستشــفى أ
للمـراض النفســية قــرب
ي ي

عــكا.

الوقــاف أ
وبــإ�اف وزارة أ
وتولــت لجنــة إعمــار المســجد أ
ش
الردنيــة
القــى ف ي� أوقــاف القــدس،
ومتابعتهــا ،إزالــة آثــار الحريــق الــذي تعــرض لــه المســجد أ
القــى وترميمــه ،وإعــادة صنــع منـ بـر
صــاح الديــن أ
اليــو� ،مــن خــال فريقهــا ن
الفــى المتكامــل ،الــذي بــدأ عملــه مطلــع .1970
بي
ي
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ومنــذ ذلــك الوقــت وقبلــه ،تعمــل ســلطات االحتــال جاهــدة ت
بشــى الوســائل والطــرق
لتهويــد المدينــة المقدســة ،وخاصــة المســجد أ
القــى المبــارك ،الــذي يعتـ بـر أوىل القبلتـ ي ن
ـ� ،وثالــث
(*)
ال� ي ن
المســجدين ش
يفــ� ،ف ي� محاولــة بائســة منهــا إلقنــاع العالــم أن القــدس ليســت عربيــة.
1

مكانة املسجد األقىص املبارك يف اإلسالم:

يــأ� الحديــث المذكــور ســابقاً ،والمتضمــن شت�يــع شــد الرحــال إىل المســجد أ
ت
القــى
ي
ف
الســام ،وهمــا المســجد الحـرام ف ي� مكــة المكرمة ،والمســجد
المبــارك إىل جانــب أعظــم مســجدين ي� إ
ف
النبــوي ش
وكب�هــا ،ليــدل عــى
صغ�هــا ي
ال�يــف ي� المدينــة المنــورة ،دون ســواها مــن المســاجد ،ي
أ
ف
الســام ،وعبــادة المسـ ي ن
ـلم� ووجدانهــم وتاريخهــم ،فهــو يحتل
أهميــة المســجد القــى المبــارك ي� إ
ف
ن
ـى �ض ورة العنايــة بــه ،والحــرص عــى تحريــره مــن يــد
مكانــة مرموقــة ي� العقيــدة إ
الســامية ،ممــا يعـ ي
غاصبيــه ،والرفــض القاطــع لــكل محــاوالت التقليــل مــن أهميتــه ،أو التهــاون بحــق المسـ ي ن
ـلم� التليــد
فيــه ،وتتضافــر مؤكــدات دينيــة كثــرة ف� بيــان مكانــة المســجد أ
القــى المبــارك ف ي� ديننــا الحنيــف،
ي ي

ت
وال�
وتراثنــا إ
الســامي ،وتاريخنــا الناصــع ،يحســن التذكـ يـر ببعضهــا بمناســبة اســتذكار حادثــة حرقــه ،ي
لــم تقــف االنتهــاكات عندهــا ،بــل هــي تتكــرر يومـاً بعــد يــوم ،مــن خــال اقتحامــه وتدنيســه ،وتضيــق
الخنــاق عليــه ،وعــى المرابطـ ن ف
والعمــار ،آملـ ي ن
ـ�
ـ� ي� أكنافــه ،والمحتشــدين فيــه للصــاة ،واالعتــكاف ،إ
ي
أن ييــر اللــه الوقــوف عنــد أبــرز مؤكــدات أهميــة المســجد أ
القــى المبــارك ومكانتــه الحقـاً ،بــدءاً
ن
المعــا� المتضمنــة ف ي� حديــث شــد الرحــال إليــه والمســجدين الحــرام والنبــوي ،عــى ســاكنه
مــن
ي
أفضــل الصــاة والســام ،وعــى آلــه الطاهريــن ،وأزواجــه أمهــات المؤمنـ ي ن
ـ� ،وعــى أصحابــه الغــر

الميامـ ي ن
ـ� ،ومــن تبعــه بإحســان إىل يــوم الديــن.

* وكالة وفا 43 ،عاماً عىل حريق المسجد أ
القىص ،شن� ف ي�  ،2012/ 8/ 18بترصف.

90

الرسول األسوةملسو هيلع هللا ىلص
محمد ،صىل الله عليه وسلم
يُبقي املسجد األقىص يف وجدان املسلمني ،وبؤرة اهتاممهم

الحلقة الثانية
ـول ال َّلــه؛ أَي مســجد وضــع ف� أ
ض
ر� اللــه عنــه ،قــال( :قلــت :يــا َر ُسـ َ
الرض أَ َّو َل؟
ِ ُّ َ ْ ِ ٍ ُ ِ َ ي
عــن أبَ ي� َذ ٍّر ،ي
أ
ـى ،قلــتَ :كـ ْـم كان بَ ْي َن ُه َمــا؟ قــال:
الحـ َـر ُام  .قــال :قلــت :ثُـ َّـم أَ ٌّي؟ قــالَ :
قــالَ :
الم ْسـ ِـج ُد َ
الم ْسـ ِـج ُد ال َ ْقـ َ
(*)
ــد َف َص ِّلــهْ  ،فــإن الف َْض َ
ــل فيــه)
أَ ْربَ ُع َ
الصــا ُة بَ ْع ُ
ــون َســ َن ًة ،ث ُ َّ
ــم أَيْ َن َمــا أَ ْد َر َك ْتــكَ َّ
1

أ
ف
ت
ـى مـ ضـى
تــم التذكـ يـر ي� الحلقــة الســابقة بحادثــة إح ـراق المســجد القــى المبــارك ،الـ ي

عــى ت
اق�افهــا خمســون عام ـاً ،ومــا زال هــذا المســجد العظيــم يتعــرض للتدنيــس ،واالقتحامــات،
واالســتهداف اليومــي بالـ شـر ،ويحــى عــن خطــط جهنميــة لتقســيمه زماني ـاً ومكاني ـاً ،تمهيــداً لهدمــه،
وإقامــة الهيــكل المزعــوم مكانــه ،أو محــل بعــض مكوناتــه ،وقــد بينــت الحلقــة الســابقة بعــض
أ�ض
ت
ـى نتجــت عنــه ،مــن خــال االستشــهاد بتقريــر صحفــي
تفاصيــل حــادث الحريــق ،وال ار الماديــة الـ ي
توثيقــي حــول الحادثــة المشــؤومة ،ش
و�ع ف ي� الحلقــة الســابقة بلفــت االنتبــاه إىل مكانــة المســجد
أ
ت
القــى المبــارك ف� عقيــدة المسـ ي ن
ـى يحســن التذكـ يـر ببعــض جوانبهــا ف ي� الذكــرى
ي
ـلم� ووجدانهــم ،الـ ي
ن
ـى حــق
الخمسـ يـ� إلحراقــه ،وبخاصــة مــع بــروز صيحــات تتقاطــع مــع أفــكار محتـ ي
ـ� القــدس ،ومغتصـ ب ي
ـلم� ف� المســجد أ
ن
القــى المبــارك ،ممــا يســتدعي التذكـ يـر ببعــض الحقائــق الدينيــة الدامغــة
المسـ ي ي
الــى تعاضــد مبــدأ لــزوم حمايــة المســجد أ
ت
القــى ،والــذود عــن حياضــه ،و�ض ورة تحريــره مــن
ي
ت
ـأ� عــرض مجمــل لبعــض تلــك الحقائــق.
غاصبيــه ،وفيمــا يـ ي

شد الرحال إىل املسجد األقىص املبارك:
ف
ض
ر� الله عنه ،المثبت نصه ف ي� صدر الحلقة الســابقة ،ثالثة أمور رئيســة:
ي� حديث ب يأ� هريرة ،ي
أوالهــا :الحــث عــى شــد الرحــال إىل المســاجد المذكــورة فيــه ،ومــن ضمنها المســجد أ
القــى المبارك.

* صحيح البخاري ،كتاب أحاديث أ
النبياء ،باب منه.

91

وثانيهــا :حــر شــد الرحــال التعبــدي بهــذه المســاجد ،دون ســواها مــن مســاجد الدنيــا،
ت
يــدل عــى عظمتهــا ،ي ز
ـى تحظــى بهــا
وتم�هــا عــن يغ�هــا مــن المســاجد ،عــى الرغــم مــن القداســة الـ ي
ف
الســام بشــكل عــام ،فالــذي يبـ نـى مســجداً للــه ،لــه ج ـزاء عظيــم عنــد رب العالمـ ي ن
ـ�،
المســاجد ي� إ
ي
ف
(*)
الج َّنـ ِـة ِم ْث َلــهُ )
ـن بَـ ن َـى َم ْسـ ِـج ًدا ِل َّلـ ِـه ،بَـ ن َـى اللــهُ َلــهُ ِ ي� َ
ـى ،صــى اللــه عليــه وســلم ،يقــول(َ :مـ ْ
فالنـ ب ي
وثالثهــا :الربــط الوثيــق ي ن
بــ� المســاجد المذكــورة فيمــا بينهــا ،حيــث يتســاءل المتدبــر
1

بحديــث حــر شــد الرحــال بهــذه المســاجد الثالثــة دون ســواها مــن مســاجد الخليقــة ،عــى مــا
لبعضهــا مــن مكانــة وتاريــخ وســعة وعظمــة ،فشــد الرحــال منحــر ف ي� المســجد الحـرام ،والمســجد
النبــوي ،والمســجد أ
القــى ،ممــا يعـ نـى أن بـ ي ن
ـ� هــذه المســاجد الثالثــة قواســم مشـ تـركة عظيمــة،
ي
تتعــدى صفــة المســجدية ،عــى مــا لهــا مــن أحــكام فقهيــة ،ومكانــة دينيــة ،وحــث عــام عــى رعايتهــا
وإعمارهــا ،والتجمــع فيهــا إلقامــة الصــاة والشــعائر التعبديــة ،فالمســاجد الثالثــة فاقــت هــذه
ن
ـا� بمـ ي ز
ـرة شت�يــع شــد الرحــال إليهــا طلب ـاً لمزيــد مــن المثوبــة؛ أي إنهــا تُقصــد بالســفر إليهــا
المعـ ي
الجــر ،وتحصيــل الثــواب ،بينمــا المســاجد أ
لنيــل أ
الخــرى ال يختلــف بعضهــا عــن بعــض مــن هــذه
الناحيــة ،واشـ تـراك المســاجد الثالثــة بهــذه المـ ي ز
ـرة ،يوحــي بعمــق الصلــة بينهــا ،ويســمح بــأن يفـ تـى
بتجريــم مــن يفــرط بــأي منهــا ،وأن الــذي يفــرط بأيهــا يكــون كالمفــرط بهــا جميعـاً ،وللتوضيــح أكـ ثـر،
القــى لـ أ
فــإن تعــرض المســجد أ
ـ�رس ،والتدنيــس ،والتهديــد بمحــوه عــن الوجــود ،ينبغــي لمســلمي
الدنيــا عــى مختلــف قدراتهــم ومســؤولياتهم أن يرفضــوه ،ويمنعــوه بــكل مــا أوتــوا مــن قــوة ،وإال
فالخطــب جلــل ،والتهــاون الــذي يبديــه بعــض المسـ ي ن
ـلم� تجاهــه ،ســيرسي ال قــدر اللــه إىل صنويــه،
وذاك ش� ال يتمنــاه مســلم ،وال يقبــل بحدوثــه.
ثاين مسجد وضع يف األرض:
ف
ض
ر� اللــه عنــه ،المثبــت نصــه أعــاه ،تأكيــد آخــر عــى المكانــة التاريخيــة
ي� حديــث ب يأ� ذر ،ي
ثــا� مــكان وضــع ف� أ
أ
ف
ن
ت
الرض
الــى يحتلهــا المســجد القــى المبــارك ي� إ
الســام ،فهــو ي
ي
والدينيــة ،ي
لعبــادة اللــه ،ولــم يســبقه ف ي� ذلــك ســوى المســجد الحـرام ف ي� مكــة المكرمــة ،الــذي أكــد اللــه تعــاىل
* صحيح مسلم ،كتاب المساجد ومواضع الصالة ،باب فضل بناء المساجد والحث عليها.
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ـ�}
ـاس َل َّلـ ِـذي ِب َب َّكـ َـة ُم َبــا َركاً َوهُ ـ ًـدى ِّل ْل َعا َل ِمـ ي ن َ
ـت ُو ِضـ َ
ـع ِلل َّنـ ِ
أســبقيته هــذه ،فقــال عــز وجــل{ِ :إ َّن أَ َّو َل بَ ْيـ ٍ
قــال الطيــى :لفــظ الحديــث موافــق للفــظ آ
اليــة ،والوضــع غـ يـر ،والبنــاء غـ يـر ،ومعـ نـى وضــع
بي

()1

اللــه جعلــه متعبــداً.

()2

الية تدل عىل أ
ويقول الرازي :إن آ
الولية ف� الفضل ش
وال�ف.
َّ
ي
ق
الغاصب� والمدنسـ ي ن
ين
ـو� نظريــة المحتلـ ي ن
ـ� للمســجد
ـ�
ممــا يدحــض الدعايــات المغرضــة لمسـ ي
أ
القــى المبــارك ،ف ي� زعــم حــق اليهــود التاريخــي ف ي� مكانــه أو محيطــه ،فتلــك نظريــة واهيــة ،تفتقــر
الدلــة الصحيحــة ،وحديــث الســبق التاريخــي للمســجد أ
إىل أ
القــى المبــارك ف ي� الوجــود عــى وجــه
أ
ت
ـى تعــارض هــذا الســبق ،وأنــه تــا المســجد
الرض ،يُبطــل مــا عــداه مــن النظريــات الخاطئــة ،الـ ي
أ
ف
ن
ـى مســجد بيــت المقــدس ،قيــل لــه
الحـرام ي� ذلــك ،يقــول ابــن حجــر :قولــه( :المســجد القــى) يعـ ي
أ
القــى لبعــد المســافة بينــه وبـ ي ن
ـ� الكعبــة ،وقيــل ألنــه لــم يكــن وراءه موضــع عبــادة ،وقيــل لبعــده
()3

عــن أ
القــذار والخبائــث ،والمقــدس المطهــر عــن ذلــك.

()4

ـائل� اللــه العــ� القديــر أن يحمــي المســجد أ
سـ ي ن
القــى المبــارك مــن كل ســوء وتدنيــس
ي

ين
ش
المســلم� جميعــاً لحبــه ،والــذود عنــه ،وأن يمكنهــم مــن شــد الرحــال إليــه،
و� ،وأن يهــدي
اســتجابة لتوجيهــات نبينــا محمــد ،صــى اللــه وســلم ،وبــارك عليــه ،وعــى آلــه الطاهريــن ،وأزواجــه
ـ� ،وعــى أصحابــه الغــر الميامـ ي ن
أمهــات المؤمنـ ي ن
ـ� ،وعــى مــن تبعــه ووااله بإحســان إىل يــوم الديــن.

 .1آل عمران.96 :
 .2فيض القدير .83/ 3
الكب�.127 /8 ،
.3
التفس� ي
ي
 .4فتح الباري.408 /6 ،
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الرسول األسوةملسو هيلع هللا ىلص
محمد ،صىل الله عليه وسلم
يُبقي املسجد األقىص يف وجدان املسلمني وبؤرة اهتاممهم

الحلقة الثالثة واألخرية
ض
ـى ،صــى اللــه عليــه وســلم،
عــن َج ِابــر بــن عبــد ال َّلـ ِـه ،ي
ر� اللــه عنهمــا ،قــال :ســمعت النـ ب ي
ـشُ ،قمـ ف
ن
ـت أُخْ ِب ُ�هُ ـ ْـم عــن
ـى ُق َريْـ ٌ
ـت ا ْل َم ْقـ ِـد ِسَ ،فطَ ِف ْقـ ُ
ـت ي� ا ْل ِح ْجـ ِـرَ ،ف َجـ َّـى اللــه يل بَ ْيـ َ
ْ ُ
يقــولَ ( :ل َّمــا كذبتـ ي
ــر إليــه)
آيَا ِت ِــه ،وأنــا أَنْظُ ُ

(*)
1

أ
ف
ف
الســام عــى
ركــزت الحلقــة الســابقة ي� ســياق إب ـراز مكانــة المســجد القــى المبــارك ي� إ

قضيــة شــد الرحــال إليــه ،مــن خــال حــر شــد الرحــال التعبــدي بالمســاجد الثالثــة وهــو واحــد
أ
ف
ن
ـا�
و� ذات الســياق تــم الوقــوف عنــد كــون المســجد القــى المبــارك ثـ ي
منهــا ،والربــط الوثيــق بينهــا ،ي
مســجد وضــع ف� أ
الرض لعبــادة اللــه ،مــع مــا تحملــه هــذه الداللــة مــن أهميــة وجوديــة ،وأســبقية
ي
تاريخيــة ،تدعــم حــق المسـ ي ن
ـلم� فيــه.
اإلرساء إىل املسجد األقىص املبارك:

والعظــم أ
الكــر أ
ـ� المســجد أ
الرساء عمــق الربــط الــذي تــم بـ ي ن
والقــدم ف ي�
تُظهــر حادثــة إ
ب
ـ� المســجد أ
الب�يــة ،وبـ ي ن
تاريــخ ش
القــى المبــارك ف ي� تلــك الرحلــة الدينيــة والتاريخيــة ،حيــث شــكل
ـر� الرحلــة مكانيـاً ،بينمــا كان الطــرف آ
أ
ف
الخــر هــو المســجد الحـرام ف ي� مكــة
المســجد القــى أحــد طـ ي
ف
و� الحديــث أعــاه دحــض واضــح ألباطيــل
المكرمــة ،الــذي ال يختلــف مســلمان عــى عظــم قــدره ،ي
أ
الزاعمـ ي ن
ـى ،صــى اللــه عليــه وســلم،
ـ� أن المقصــود بالمســجد القــى الــذي تــم إليــه إ
الرساء بالنـ ب ي
هــو مســجد وهمــي موجــود ف ي� جــزء مــن أنحــاء الجزيــرة العربيــة ،وأنــه ليــس مســجد بيــت المقــدس،
فذلــك زعــم باطــل ،ويخــدم نظريــات مشــبوهة ،تهــدف إىل زعزعــة إيمــان المسـ ي ن
ـلم� بمكانــة المســجد
ن
ام)(الرساء)1 :
ب� إرسائيل ،باب قوله( :أرسى بعبده ليال ً من المسجد الحر
إ
* صحيح البخاري ،كتاب ي
تفس� القرآن ،سورة ي
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أ
القــى المبــارك ،ت
حــى يتــم التهــاون فيــه ،واالســتهانة بمــا يجــري لــه مــن تدنيــس ومحــاوالت
اقتالعــه مــن الوجــود ،وهدمــه ومحــوه ،والرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم ،ف ي� حديثــه الســابق يبطــل
ف
الحجــر ،وصــار يــرد عــى
هــذه المزاعــم الهاويــة ،فبعــد تكذيــب قريــش ،لحادثــة إ
الرساء ،قــام ي� ِ
مــا يطرحــون عليــه مــن أســئلة الختبــار صدقــه ،بشــأن ذهابــه إىل بيــت المقــدس وعودتــه ف ي� الليلــة
ن
ـى أن
ـت ا ْل َم ْقـ ِـد ِسَ ،فطَ ِفـ ْ
ذاتهــاَ ،ف َجـ َّـى اللــه لــه بَ ْيـ َ
ـق يُخْ ِب ُ�هُ ـ ْـم عــن آيَا ِتـ ِـه ،وهــو ي ْنظُـ ُـر إليــه ،ممــا يعـ ي
الرساء أفصحــت بجــاء عــن عمــق الصلــة المتجــذرة بـ ي ن
ـ� المســجدين؛ الحـرام ف ي� مكــة المكرمــة،
رحلــة إ
أ
ف
ف
ف
ن
و�
ـى قريــش) ي
والمســجد القــى المبــارك ي� القــدس ،جــاء ي� عمــدة القــاري ،أن قولــه( :لمــا كذبـ ي
ف
ن
أ �ث
الحجــر) بكــر الحاء ،وهــو تحت مـ ي ز
ـراب الكعبة،
(� ِ
ـى) بالتأنيــث ،وقولــه :ي
روايــة الك يــن( :لمــا كذبتـ ي
وقولــه( :فجــى اللــه) أي كشــف اللــه تعــاىل ،وقولــه( :فطفقــت) مــن أفعــال المقاربــة ،بمعـ نـى ش�عــت
ـى ،صــى اللــه
(أخ�هــم) مــن إ
وأخــذت ،ب
الخبــار ،وقولــه( :عــن آياتــه) أي عالماتــه ،والــذي ســأل النـ ب ي
عليــه وســلم ،أن يصــف لهــم بيــت المقــدس هــو المطعــم بــن عــدي ،وكان ف ي� القــوم مــن ســافر إىل
ـال َر ُسـ ُ
ـت َل َنــا ا ْل َم ْسـ ِـج َد؟َ ...ف َقـ َ
ـول
بيــت المقــدس ،ورأى المســجد ،فقيــل لــه( :وهَ ـ ْـل ت َْسـ َت ِط ُ
يع أَ ْن تَ ْن َعـ َ

ـت أَن َْعـ ُ ت
ـت،
ـى بَ ْعـ ُ
ـتَ ،ف َمــا ِز ْلـ ُ
ـت أَن َْعـ ُ
اللـ ِـهَ ،صـ َّـى اللــهُ َع َل ْيـ ِـه َو َسـ َّل َمَ :ف َذهَ ْبـ ُ
ـض ال َّن ْعـ ِ
ـت َحـ َّـى ا ْل َت َبـ َ
ـس َعـ َ ي َّ

ـالَ :ف ِجــي َء ِبا ْل َم ْسـ ِـج ِدَ ،وأَنَــا أَنْظُـ ُـرَ ،...ف َن َع ُّتــهُ َ ...ف َقـ َ
َقـ َ
ـاب)
ـو ُم :أَ َّمــا ال َّن ْعـ ُ
ـال ا ْل َقـ ْ
ـت َف َواللـ ِـه َل َقـ ْـد أَ َصـ َ
ـ� بالمــكان الــذي يقــع فيــه المســجد أ
ال�يــف يؤيــد اليقـ ي ن
فهــذا الحديــث ش
القــى المبــارك،

()2()1

وهــو بيــت المقــدس ،دون ســواه.
املسجد األقىص يف عقيدة املسلمني وعبادتهم:
أ
ت
ـى
حادثــة إ
الرساء مــن خــال الحاديــث الصحيحــة الدالــة عليهــا ،أو المخـ بـرة عنهــا ،أو الـ ي
ـ� أيدينــا أعــاه ،وحديــث ابــن َعبـ ٍ ض
ال�يــف الــذي بـ ي ن
تصفهــا ،كالحديــث ش
ر� اللــه عنهمــا ،ف ي� َق ْو ِلـ ِـه
َّ
ـاس ،ي
ت
ـاس} قــالِ :هــي ُرؤْ يَــا َعـ ي ْ ن
ت ََعـ َ
ـ� ،أُ ِريَ َهــا رســول ال َّلـ ِـه،
ـى أَ َريْ َنــاكَ إال ِف ْت َنـ ًـة ِلل َّنـ ِ
ـال{ :ومــا َج َع ْل َنــا ُّ
ٍ
َ
الرؤْ يَــا الـ ي
ـج َر َة ا ْل َم ْل ُعونَـ َـة ف ي� ا ْل ُقـ ْـر ِآن}
ـت ا ْل َم ْقـ ِـد ِس ،قــالَ :
{والشَّ ـ َ
س َي ِبـ ِـه إىل بَ ْيـ ِ
صــى اللــه عليــه وســلمَ ،ل ْي َلـ َـة أُ ْ ِ

ن
ـى ،صــى اللــه عليــه وســلم،
 .1مســند أحمــد ،ومــن مســند بـ ي
ـى هاشــم ،مســند عبــد اللــه بــن العبــاس بــن عبــد المطلــب ،عــن النـ ب ي
أ
ـيخ� .ن
ش
وقــال الرنــؤوط :إســناده صحيح عــى �ط الشـ ي
 .2عمدة القاري.23 /19 :
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ـوم)( )1ومــا رواه أبــو هُ َريْـ َـر َة ،قــالِ ( :أُ ت ي َ� رســول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم،
ـي شَ ـ َ
ـج َر ُة ال َّز ُّقـ ِ
قــالِ :هـ َ

ـ� مــن خَ ْمــر َو َلـ ب َ ن
َل ْي َلـ َـة أُس َي بـ ِـه بإ ِيل َيــا َء بق ََد َحـ ي ْ ن
ـ� ،قــال ِج ب ْ ِ�يـ ُـل :ا ْل َح ْمـ ُـد ِل َّلـ ِـه
ـ�َ ،ف َنظَـ َـر ِإ َل ْي ِه َمــاَ ،فأَخَ ـ َـذ ال َّلـ ب َ ن َ
ْ ِ ِ ِِ
ِ
ٍ ٍ
ِ

ـو ْت أُ َّم ُتــكَ )(.)2
الــذي هَ ـ َـداكَ ِل ْل ِفطْـ َـر ِة ،لــو أَخَ ـ ْـذ َت ا ْلخَ ْمـ َـر َغـ َ

فهــي أدلــة ش�عيــة دامغــة تتضافــر لتؤكــد أن المســجد أ
القــى المبــارك موجــود ف ي� بيــت
المقــدس ،وال وجــود لمــكان مســمى بــه ف ي� الدنيــا جميعهــا ســواه ،وإيليــاء اســم مــن أســمائها القديمة،
وهــذه أ
الحاديــث ش
بالخبــار عنــه
ـالرساء ،والمفتتحــة إ
ال�يفــة تتضافــر مــع الســورة القرآنيــة المســماة بـ إ

أ
ف
ـى
{س ـ ْب َح َ
سى ِب َع ْبـ ِـد ِه َل ْي ـا ً ِّمـ َ
ـن ا ْل َم ْسـ ِـج ِد ا ْل َحـ َـر ِام ِإ َل ا ْل َم ْسـ ِـج ِد ال َ ْقـ َ
ي� قولــه عــز وجــلُ :
ان ا َّلـ ِـذي أَ ْ َ
ـر} ( ،)3ويتلوهــا المســلمون تعبــداً ف ي�
السـ ِـم ُ
ــذي بَا َر ْك َنــا َح ْو َلــهُ ِل ن ُ ِ�يَــهُ ِم ْ
ــن آيَا ِت َنــا ِإنَّــهُ هُ ـ َ
ا َّل ِ
ـو َّ
يع ال َب ِصـ ي ُ
ال�عيــة تعــزز مكانــة المســجد أ
صالتهــم وغ�هــا ،كل هــذه أ
الدلــة ش
القــى وبيــت المقــدس ف ي� قلــوب
ي
المسـ ي ن
ـلم� ووجدانهــم ،بمــا ال يـ بـرر لصغارهــم وكبارهــم ،ولعامتهــم وخاصتهــم ،التفريــط بالقــدس
أ
ن
والثــم البالــغ أن يتخــى بعضهــم عــن نــرة
ـى إ
والمســجد القــى فحســب ،بــل إن مــن القبــح الديـ ي
أ
ت
ـى تحتضنــه ،وهمــا يرزحــان تحــت نـ يـر االحتــال الغاشــم.
المســجد القــى والقــدس الـ ي
المســلم� لحمايــة مســجدهم أ
ين
ين
القــى ،والعمــل
العــ� القديــر أن يهــدي
ســائل� اللــه
ي
عــى تحريــره ،وشــد الرحــال إليــه ،والمرابطــة فيــه ،لينالــوا بركــة ذلــك وثوابــه ،حســب مــا وعدهــم
رســولهم أ
ين
المؤمنــ�،
العظــم ،صــى اللــه عليــه وســلم ،وعــى آلــه الطاهريــن ،وأزواجــه أمهــات
ين
الميامــ� ،ومــن تبعهــم بإحســان إىل يــوم الديــن.
وأصحابــه الغــر

 .1صحيح البخاري ،كتاب مناقب أ
النصار ،باب المعراج.
ن
ام)(الرساء.)1 :
ب� إرسائيل ،باب قوله( :أرسى بعبده ليال ً من المسجد الحر
إ
 .2صحيح البخاري ،كتاب ي
تفس� القرآن ،سورة ي
الرساء.1:
 .3إ
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الرسول األسوةملسو هيلع هللا ىلص
محمد ،صىل الله عليه وسلم
يؤكد عىل مكانة املسجد األقىص املبارك يف اإلسالم
ــول ال َّلــه؛ أَي مســجد وض ف أ
عــن ب يأ� َذ ٍّر ،قال(:قلــت :يــا َر ُس َ
ــج ُد
ِ ُّ َ ْ ِ ٍ ُ ِ َ
ــع ي� الرض أَ َّو ُل؟ قــالَ :
الم ْس ِ
أ
ـون َس ـ َن ًةَ ،وأَيْ َن َمــا
ـى ،قلــتَ :كـ ْـم بَ ْي َن ُه َمــا؟ قــال :أَ ْربَ ُعـ َ
َ
الحـ َـر ُام ،قلــت :ثُـ َّـم أَ ٌّي؟ قــال :ا ْل َم ْسـ ِـج ُد ْال َ ْقـ َ
الصــا ُة َف َص ِّ
ــج ٌد)
ــلَ ،ف ُه َ
أَ ْد َر َك ْتــكَ َّ
ــو َم ْس ِ

(*)
1

المــرة تلــو المــرة دون ملــل وال كلــل ،تنبغــي مواصلــة تذكـ يـر العالمـ ي ن
ـ� إنســهم وجنهــم،
عربهــم وعجمهــم ،مؤمنهــم وكافرهــم ،الصديــق والعــدو ،بمكانــة المســجد أ
القــى المبــارك ف ي�
الســام وتاريخــه وتراثــه ش
و�يعتــه وقلــوب أتباعــه ،الذيــن بقــوا عــى العهــد مــع ربهــم،
عقيــدة إ
ـ� والمرسـ ي ن
مســتقيمون عــى دينــه ،متمســكون بســنة نبيــه ،محمــد بــن عبــد اللــه ،خاتــم النبيـ ي ن
ـل�،

ي�عــزع لهــم قلــب ،أو ت
صــى اللــه عليــه وســلم ،دون أن ي ن
تلــ� لهــم قنــاة ،أو ت ز
تفــر لهــم عزيمــة،
حيــال التمســك بالمســجد أ
القــى المبــارك ،رغــم أنــف المكيديــن لــه بالـ شـر ،ت
والم�بصـ ي ن
ـ� بهــم وإياه
الدوائــر ،ممــن يريــدون إقامــة معابدهــم عــى أنقاضــه ،وأضحــوا يعلنــون عــن خططهــم العدوانيــة
معت�يــن للســلم العالمــي أي اعتبــار ،ومتجاهلـ ي ن
نحــوه جهــاراً نهــاراً ،غـ يـر آبهـ ي ن
ـ� الحقائــق
ـ� بأحــد ،وال ب
التاريخيــة ،كالـ تـى يخــر عنهــا الرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم ،ف� حديثــه أعــاه ،فالمســجد أ
القــى
ي ب
ي
المبــارك لحــق المســجد الحــرام ،الــذي كان أول مســجد وضــع ف� أ
الرض لعبــادة اللــه ،ثــم بعــد
ي
القــى المبــارك ف� أ
ـ� عام ـاً وضــع المســجد أ
أربعـ ي ن
الرض ليعبــد اللــه فيــه.
ي
أُرسي به إليه:

أ
ـى محمــد،
مــن أبــرز جوانــب المكانــة المرموقــة للمســجد القــى المبــارك أنــه أرسي بالنـ ب ي
صــى اللــه عليــه وســلم ،إليــه مــن المســجد الح ـرام ف ي� مكــة المكرمــة ،والق ـرآن الكريــم ســاق خـ بـر
*صحيح مسلم ،كتاب المساجد ومواضع الصالة.
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سى
هــذه الحادثــة العظيمــة ف ي� فاتحــة الســورة المســماة بهــا ،فقــال عــز
وجل{:ســ ْب َح َ
ان ا َّل ِ
ُ
ــذي أَ ْ َ
أ
ـن آيَا ِت َنــا ِإنَّــهُ
ـى ا َّلـ ِـذي بَا َر ْك َنــا َح ْو َلــهُ ِل ن ُ ِ�يَــهُ ِمـ ْ
ِب َع ْبـ ِـد ِه َل ْي ـا ً مـ َ
ـن ا ْل َم ْسـ ِـج ِد ا ْل َحـ َـر ِام ِإ َل ا ْل َم ْسـ ِـج ِد ال َ ْقـ َ
ـر} (*) ،وعــادة مــا يتكــرر التنويــه عنــد الحديــث عنهــا إىل مغــزى اختيــار المســجد
السـ ِـم ُ
هُ ـ َ
ـو َّ
يع ال َب ِصـ ي ُ
القــى المبــارك وجهــة ل ـ�رساء ،فــإذا كان أ
أ
المــر متعلق ـاً بالمع ـراج ،فــكان يمكــن حصولــه مــن مكــة
إ
1

ت
مبـ ش
ـى تمــت بفعــل اللــه وقدرتــه وإرادتــه ســبحانه ،ولــم تكــن
ـا�ة ،دون القيــام برحلــة إ
الرساء ،الـ ي
ـى ،صــى اللــه عليــه وســلم.
بفعــل النـ ب ي
فالمســجد أ
القــى المبــاركُ ،ســطر اســمه الواضــح ف ي� صــدارة ســورة قرآنيــة ،وارتبــط بحادثــة
ذات قــدر عظيــم ف� عقيــدة الســام ،ومــا وجــد المشــككون والمروجــون أ
للراجيــف الباطلــة ،ســوى
إ
ي
زعــم كاذب أن المقصــود بالمســجد أ
القــى غـ يـر الــذي ف� القــدس ،ليخدمــوا بذلــك تطلعات السـ ي ن
ـاع�
ي
لحــرف أنظــار المسـ ي ن
ـلم� وقلوبهــم عــن مســجدهم العريــق ،الــذي لــه مكانــة متجــذرة ف ي� عقيدتهــم
ونفوســهم وقلوبهــم ،ومــا درى هــؤالء وأولئــك أن كيدهــم سـ يـرتد إىل نحورهــم ،وســيعلم الذيــن
ظلمــوا أي منقلــب ينقلبــون.
القبلة األوىل:

لــو لــم تكــن للمســجد أ
ـرة ســوى أنــه كان قبلــة لصــاة المسـ ي ن
القــى المبــارك مـ ي ز
ـلم� ،لكفاهــا
داللــة عــى أهميتــه ف� ديــن الســام ،فالصــاة عمــود الديــن ،واختيــار قبلتهــا نحــو المســجد أ
القــى
إ
ي
ـؤ�ات أ
الهميــة مــا فيــه ،وقــد تحــدث الق ـرآن الكريــم عــن القبلتـ ي ن
فيــه مــن مـ ش
ـ� ،وأخـ بـرت عنهمــا
الم ِدي َنـ َـة
ـى ،صــى اللــه عليــه وســلم ،كان أَ َّو َل مــا َقـ ِـد َم َ
الســنة النبويــة المطهــرة ،فعــن الـ ب َ َ
ـر ِاء( :أَ َّن النـ ب ي
أ
ش
ـر شَ ـ ْه ًرا،
ـت َ
ـارَ ،وأَنَّــهُ صــى ِق َبـ َـل بَ ْيـ ِ
نَـ َز َل عــى أَ ْجـ َـد ِاد ِه ،أو قــال :أَخْ َوا ِلـ ِـه مــن الَن َْصـ ِ
الم ْقـ ِـد ِس ِسـ َّت َة َعـ َ َ
ش
ـاة َصالهَ ــاَ ،صــا َة
ـر شَ ـ ْه ًرا ،وكان يُ ْع ِج ُبــهُ أَ ْن تَ ُكـ َ
ـتَ ،وأَنَّــهُ صــى أَ َّو َل َصـ ٍ
ـون ِق ْب َل ُتــهُ ِق َبـ َـل ا ْل َب ْيـ ِ
أو َسـ ْب َع َة َعـ َ َ
ـون،
ـن صــى معــهَ ،ف َمـ َّـر عــى أَهْ ـ ِـل َم ْسـ ِـج ٍدَ ،وهُ ـ ْـم َر ِاك ُعـ َ
ـو ٌمَ ،فخَ ـ َـر َج َر ُجـ ٌـل ِم َّمـ ْ
ـرَ ،و َصـ َّـى معــه َقـ ْ
ا ْل َعـ ْ ِ

ـت مــع رســول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلمِ ،ق َبـ َـل َم َّكـ َـةَ ،فـ َـدا ُروا كمــا
فقــال :أَشْ ـ َه ُد ِبال َّلـ ِـه لقــد َص َّل ْيـ ُ
ـاب،
ـتَ ،وكَانَـ ْ
ـت َ
هُ ـ ْـم ِق َبـ َـل ا ْل َب ْيـ ِ
ـى ِق َبـ َـل بَ ْيـ ِ
ـت ا ْل َي ُهــو ُد قــد أَ ْع َج َب ُهـ ْـمِ ،إ ْذ كان يُ َصـ ِّ ي
الم ْقـ ِـد ِسَ ،وأَهْ ـ ُـل ا ْل ِك َتـ ِ
الرساء.1 :
* إ
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ـر ِاء ف ي� َح ِد ِيثـ ِـه هــذا،
ـر :حدثنــا أبــو ِإ ْسـ َ
فلمــا َو َّل َو ْج َهــهُ ِق َبـ َـل ا ْل َب ْيـ ِ
ـح َاق عــن الـ ب َ َ
ـت ،أَنْكَ ـ ُـروا ذلــك ،قــال زُهَ ـ ي ْ ٌ
ـول ِف ِيهـ ْـمَ ،فأَنْـ َز َل اللــه ت ََعـ َ
ـالَ ،و ُق ِت ُلــوا ،فلــم نَـ ْـد ِر مــا نَ ُقـ ُ
ـو َل ِر َجـ ٌ
ـال:
أَنَّــهُ َمـ َ
ـات عــى ا ْل ِق ْب َلـ ِـة قبــل أَ ْن ت َُحـ َّ
ـع ِإ َيمانَ ُكـ ْـم})
{ومــا كان اللــه ِل ُي ِضيـ َ

()1

أحد املساجد الثالثة التي تشد الرحال إليها:

لــم يكتــف النــى ،صــى اللــه عليــه وســلم ،بالتنبيــه الذهـ نـى إىل أهميــة المســجد أ
القــى
بي
ي

ـث المسـ ي ن
الق ـرار
المبــارك ،بــل حـ َّ
ـلم� ،وشــجعهم للتقــرب إىل ربهــم ،بــأداء ممارســة عمليــة تدعــم إ
بأهميــة المســجد أ
ـث عــى شــد الرحــال إليــه ،وربطــه بأعظــم
القــى المبــارك ،وذلــك مــن خــال الحـ ّ

ف
الســام ،ف ي� حــر شــد الرحــال إليــه وإياهمــا بقصــد التعبــد للــه ،والتقرب إليه ســبحانه،
مســجدين ي� إ

ض
الر َحـ ُ
ـال إال إىل
ـى ،صــى اللــه عليــه وســلم ،قــال( :ال تُشَ ـ ُّـد ِّ
فعــن ب يأ� هُ َريْـ َـر َة ،ي
ر� اللــه عنــه ،عــن النـ ب ي
أ
()2
ـى)
ـاج َد؛ َ
ـول ،صــى اللــه عليــه وســلمَ ،و َم ْسـ ِـج ِد ال َ ْقـ َ
الر ُسـ ِ
ثَالثَـ ِـة َم َسـ ِ
الم ْسـ ِـج ِد ا ْل َحـ َـر ِامَ ،و َم ْسـ ِـج ِد َّ
أ
ف
الســام العظيــم،
ـر اللــه إليــه بمكانــة المســجد القــى المبــارك ي� ديــن إ
فهــذا تذكـ يـر يـ ّ
ن
والــدا� ،وليدركــوا أن التنكــر لهــا ن
القــاص
ليعلمهــا
يعــى فتــح أبــواب ش� عظيــم ،ونــار جحيــم،
ي
ي
ي
ـ� أن يحفــظ اللــه المســجد أ
آ ف
القــى ،والمرابطـ ي ن
و� كل حـ ي ن
ـ� ف ي� جنباتــه وأكنافــه،
والــذي نرجــوه الن ي
والشــادين الرحــال إليــه؛ اســتجابة لحــث نبيهــم الكريــم محمــد ،صــى اللــه عليــه وســلم ،وعــى آلــه
ـ� ،وأصحابــه الغــر الميامـ ي ن
الطاهريــن ،وأزواجــه أمهــات المؤمنـ ي ن
ـ� ،وعــى مــن تبعــه بإحســان إىل يــوم
الديــن.

اليمان.
اليمان ،باب الصالة من إ
 .1صحيح البخاري ،كتاب إ
ف
ف
 .2صحيح البخاري ،كتاب فضل الصالة ي� مسجد مكة والمدينة ،باب فضل الصالة ي� مسجد مكة والمدينة.
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الرسول األسوةملسو هيلع هللا ىلص
محمد ،صىل الله عليه وسلم
حثّ عىل الصرب عند مواجهة األعداء
الحلقة األوىل
ف
ت
ــي فيهــا
(� بَ ْع ِ
جــاء عــن َر ُســول ال َّل ِــه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،أنــه :ي
الــى َل ِق َ
ــض أَيَّ ِام ِــه ي
ف
العـ ُـد ِّو،
ـوا ِل َقــا َء َ
َ
العـ ُـد َّو ،انْ َتظَـ َـر حـ تـى َما َلــت الشَّ ـ ْـم ُس ،ثُـ َّـم قــام ي� النــاس ،فقــال :أَيُّ َهــا النــاس ال ت ََم َّنـ ْ
وف ،ثُـ َّـم
َو َس ـ ُلوا ال َّلــهَ َ
الج َّنـ َـة ت َْحـ َ
ـرواَ ،وا ْع َل ُمــوا أَ َّن َ
الس ـ ُي ِ
الع ِاف َيـ َـة ،فــإذا َل ِقي ُت ُموهُ ـ ْـمَ ،ف ْ
ـت ِظـ ِ
ـال ُّ
اصـ ِب ُ

أ
َّ ن ز
ْصنَــا عليهــم).
قــال:
ــاز َم ال َ ْحــ َز ِاب ،اهْ ِز ْم ُه ْ
الس َ
ــر َل ِ
ــر َي َّ
ابَ ،وهَ ِ
اللهــم ُم ْ ِ
ــح ِ
الك َت ِ
ــم َوان ُ ْ
ــابَ ،و ُم ْج ِ
ف
ن
ـى لقــاء العــدو ،ممــا يــدل
ينهــى الرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم ،ي� حديثــه هــذا عــن تمـ ي
ف
الســام ،وإنمــا هــي وســيلة قاســية يلجــأ إليهــا عنــد تعــذر نجاعــة
عــى أن الحــرب ليســت هدف ـاً ي� إ
يغ�هــا مــن الوســائل ،فــإذا مــا تحتمــت ،فــا بـ َّـد مــن الصـ بـر عــى تداعياتهــا ،واللــه جـ َّـل ف ي� عــاه وعــد
المقاتلـ ن ف
َص ِهـ ْـم
ـن يُقَاتَ ُلـ َ
ي
ـ� ي� ســبيله النــر ،فقــال تعــاىل{:أُ ِذ َن ِل َّل ِذيـ َ
ـون ِبأَنَّ ُهـ ْـم ظُ ِل ُمــوا َو ِإ َّن ال َّلــهَ َعـ َـى ن ْ ِ

()1

َلق َِديـ ٌـر}

()2

حكمة النهي عن متني لقاء العدو ،وسؤال العافية:

ن
ن
تمــى لقــاء العــدو مــا ب َّينــه
العجــاب،
العيــى ،أنــه لمــا فيــه مــن إ
مــن علــل النهــي عــن ي
ي
واالتــكال عــى القــوة؛ أ
ولن النــاس يختلفــون ف ي� الصـ بـر عــى البــاء ،أال َ يُــرى الــذي أثخنتــه الج ـراح ف ي�
ض
ر� اللــه
بعــض المغــازي مــع رســول اللــه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،فقتــل نفســه ،وقــال الصديــق ،ي
ض
تعــاىل عنــه :ألن أعـ ف َ
ر� اللــه تعــاىل عنــه،
إل مــن أن أبتــى فأصـ بـر .وروي عــن عـ ي
ـ� ،ي
ـا� فأشــكر ،أحــب ي ّ
ن
ـو َّن أحــداً إىل المبــارزة ،ومــن دعــاك إليهــا فاخــرج إليــه؛ ألنــه بــاغ ،واللــه
ـى ال تدعـ َ
أنــه قــال البنــه :يــا بـ ي
تعــاىل قــد ضمــن نــر مــن بغــي عليــه.

()3

والس� ،باب ال تمنوا لقاء العدو.
.1صحيح البخاري ،كتاب الجهاد
ي
 .2الحج.39 :
 .3عمدة القاري.274/ 14 :
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ويذكــر ابــن حجــر عــن ابــن بطــال مــن حكــم النهــي ،أن المــرء ال يعلــم مــا يــؤول إليــه أ
المــر،
ِ
وهــو نظـ يـر ســؤال العافيــة مــن الفـ ت ن
ـ� ،وقيــل :يحمــل النهــي عــى مــا إذا وقــع الشــك ف ي� المصلحــة،
أو حصــول الـ ضـرر ،وإال فالقتــال فضيلــة وطاعــة ،ويؤيــد أ
الول تعقيــب النهــي بقولــه :وســلوا اللــه

العافيــة ( ،)1أي اســألوا اللــه الســامة مــن المكروهــات والبليــات ،ف� الدنيــا آ
والخــرة.
ي

()2

الصرب عند املواجهة:
النهــي عــن تمـ نـى قتــال أ
العــداء ،وســؤال اللــه العافيــة ،ينتقــل المســلم مــن حالتيهمــا إىل
ي
القــدام ،والجلــد ،والشــجاعة ،واالستبســال ،حـ ي ن
ـ� تتحتــم المواجهــة ،حيــث يقــول صــى اللــه عليــه
إ
ـروا) ،فهنــا ينتقــل المســلم إىل مــا قــد كان يكــره ،مصداق ـاً لقولــه
وســلم( :فــإذا َل ِقي ُت ُموهُ ـ ْـمَ ،ف ْ
اصـ ِب ُ
ـب َع َل ْي ُكـ ُـم ا ْل ِق َتـ ُ
ـى أَن
ـى أَن تَكْ َرهُ ــواْ شَ ـ ْيئاً َوهُ ـ َ
ـال َوهُ ـ َ
تعــاىل{ :ك ُِتـ َ
ـو خَ ـ ي ْ ٌ
ـر َّل ُكـ ْـم َو َعـ َ
ـو ُكـ ْـر ٌه َّل ُكـ ْـم َو َعـ َ

ت ُِح ُّبــواْ شَ ــ ْيئاً َوهُ َ ش
ــون}
ــم ال َ ت َْع َل ُم َ
ــم َوأَن ُت ْ
ُــم َوال ّلــهُ يَ ْع َل ُ
� َّلك ْ
ــو َ ٌّ
ـث اللــه جــل ف ي� عــاه عــى االســتعانة بالصـ بـر ،ألهميتــه ف ي� تحقيــق النــر ،فقــال
وقــد حـ َّ
()3

ـن}( ،)4فاللــه مــع
الص ـا َ ِة ِإ َّن ال ّلــهَ َمـ َ
الص ِاب ِريـ َ
عــز وجــل{ :يَــا أَيُّ َهــا ا َّل ِذيـ َ
ـع َّ
ـر َو َّ
اس ـ َت ِعي ُنو ْا ِب َّ
ـن َآم ُنــو ْا ْ
الصـ ب ْ ِ
ف
و� آيــة قرآنيــة أخــرى ســبقت هــذه ف ي� ترتيــب آيــات
الصابريــن ،ومــن كان اللــه معــه لــن يغلبــه أحــد ،ي
ن ()5
ــر ٌة ِإال َّ َع َ
�}.
ســورة البقــرة ،قــال جــل
ــع ي َ
َ
ــى الخَ ِاش ِ
ــر َو َّ
اســ َت ِعي ُنواْ ِب َّ
ذكره{:و ْ
الصــا َ ِة َو ِإنَّ َهــا َلك َِب ي َ
الص ب ْ ِ
ن
المســلم� ف� حديثــه ش
ال�يــف أعــاه عــى
ويشــجع الرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم،
ي ي
أ
وف)،
إ
الج َّنـ َـة ت َْحـ َ
القــدام عنــد تحتــم المواجهــة مــع العــداء ،فيقــولَ :
(وا ْع َل ُمــوا أَ َّن َ
الس ـ ُي ِ
ـت ِظـ ِ
ـال ُّ
ومعنــاه أن ثــواب اللــه ،والســبب الموصــل إىل الجنــة ،يتحققــان عنــد ض
الــرب بالســيوف ف ي� ســبيل
ض
ش
فاحــروا فيــه بصــدق ،واثبتــوا(.)6
ومــ� المجاهديــن ف ي� ســبيل اللــه،
اللــه،
ي
 .1فتح الباري.156 /6 :
 .2عمدة القاري.8/ 25 :
 .3البقرة.216:
 .4البقرة.153 :
 .5البقرة.45:
ش
 .6صحيح مسلم ب�ح النووي.47 - 46/ 12 :
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الدعاء بهزمية األعداء:
نز
ـابَ ،و ُم ْج ِر َي
ـر َل ِ
ـى ،صــى اللــه عليــه وســلم ،حديثــه أعــاه بدعائــه( :اللهـ َّـم ُمـ ْ ِ
الك َتـ ِ
ختــم النـ ب ي
أ
ن
ن
ـقال� أن الرســول،
السـ َ
َّ
ْصنَــا عليهــم) ويبـ يـ� ابــن حجــر العسـ ي
ابَ ،وهَ ـ ِ
ـح ِ
ـاز َم ال َ ْح ـ َز ِاب ،اهْ ِز ْم ُهـ ْـم َوان ُ ْ
صــى اللــه عليــه وســلم ،أشــار بهــذا الدعــاء إىل وجــوه النــر عليهــم ،فبالكتــاب ،إىل قولــه تعــاىل:
ـ�}.
ـو ٍم ُّم ِؤْم ِنـ ي ن َ
ـف ُصـ ُـدو َر َقـ ْ
نص ُكـ ْـم َع َل ْي ِهـ ْـم َويَشْ ـ ِ
{ َقا ِت ُلوهُ ـ ْـم يُ َع ِّذبْ ُهـ ُـم ال ّلــهُ ِبأَيْ ِدي ُكـ ْـم َويُخْ ِز ِهـ ْـم َويَ ُ ْ
ف
ـخ� الســحاب ،حيــث يحــرك الريــح بمشــيئة
وبمجــري الســحاب ،إىل القــدرة الظاهــرة ي� تسـ ي
اللــه تعــاىل ،وحيــث يســتمر ف ي� مكانــه مــع هبــوب الريــح ،وحيــث تمطــر تــارة ،وأخــرى ال تمطــر ،فأشــار
بحركتــه إىل إعانــة المجاهديــن ف ي� حركتهــم ف ي� القتــال ،وبوقوفــه إىل إمســاك أيــدي الكفــار عنهــم،

()1

وبإنـزال المطــر ،إىل غنيمــة مــا معهــم ،حيــث يتفــق قتلهــم وبعدمــه إىل هزيمتهــم ،حيــث ال يحصــل
ـلم� ،وأشــار بهــازم أ
الظفــر بـ شـ�ء منهــم ،وكلهــا أحــوال صالحــة للمسـ ي ن
الحـزاب ،إىل التوســل بالنعمــة
ي
الســابقة ،وإىل تجريــد التــوكل ،واعتقــاد أن اللــه هــو المنفــرد بالفعــل ،وفيــه التنبيــه عــى عظــم هــذه
أ
الســام ،وبإج ـراء الســحاب
النعــم الثــاث ،فــإن بإن ـزال الكتــاب حصلــت النعمــة الخرويــة ،وهــي إ
حصلــت النعمــة الدنيويــة ،وهــي الــرزق ،وبهزيمــة أ
الح ـزاب حصــل حفــظ النعمتـ ي ن
ـ� ،وكأنــه قــال:
ـ� أ
()2
اللهــم كمــا أنعمــت بعظيــم النعمتـ ي ن
الخرويــة والدنيويــة وحفظتهمــا ،فأبقهمــا.
ـائل� اللــه العــ� القديــر أن يلهمنــا والمؤمنـ ي ن
سـ ي ن
ـ� والمؤمنــات الصـ بـر والســلوان ،وأن يمنحنــا
ي

القــوة ف ي� أبداننــا وقلوبنــا وأهلنــا ،وأن ييــر متابعــة الحديــث عــن أبعــاد ومحــاور تتعلــق بالحــث
عــى الصــر عنــد مواجهــة أ
العــداء ،حســب مــا جــاء عــن نبينــا ،صــى اللــه عليــه وســلم ،وعــى آلــه
ب
ين
أجمعــ� ،وعــى مــن تبعــه بإحســان إىل يــوم الديــن.
الطاهريــن ،وأزواجــه

 .1التوبة.14:
 .2فتح الباري.157 /6 :
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الرسول األسوةملسو هيلع هللا ىلص
محمد ،صىل الله عليه وسلم
حثّ عىل الصرب عند مواجهة األعداء
الحلقة الثانية
ض
ـن
ر� اللــه عنــه ،قــال( :قــال رســول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم :مــن َآمـ َ
عــن ب يأ� هُ َريْـ َـر َة ،ي
ـان ،كان َح ًّقــا عــى ال َّلـ ِـه أَ ْن يُ ْد ِخ َلــهُ ا ْل َج َّنـ َـةَ ،جاهَ ـ َـد ف ي�
ـام َر َم َضـ َ
الصــا َةَ ،و َصـ َ
ِبال َّلـ ِـه َو ِب َر ُســو ِل ِهَ ،وأَ َقـ َ
ـام َّ
ســبيل ال َّلــه ،أو ج َلـ ف
ت
ش
ـى ُو ِلـ َـد فيهــاَ ،فقَا ُلــوا :يــا َر ُسـ َ
ـر النــاس؟ قــالِ :إ َّن
َ ِ ِ ِ
َ َ
ـول ال َّلـ ِـه ،أَ َفــا نُ َبـ ِّ ُ
ـس ي� أَ ْر ِضـ ِـه الـ ي
ف
ـ� كمــا بـ ي ن
الد َر َج َتـ ي ْ ن
ـن ف� َســبيل ال َّلـ ِـه ،مــا بـ ي ن
السـ َـم ِاء
ـ� َّ
ـ� َّ
ي� ا ْل َج َّنـ ِـة ِمائَـ َـة َد َر َجـ ٍـة ،أَ َع َّدهَ ــا اللــه ِل ْل ُم َج ِاه ِديـ َ ي ِ ِ
ِ
أ
اسـأَ ُلو ُه ا ْل ِفـ ْـر َد ْو َس؛ فإنــه أَ ْو َسـ ُ
الج َّنـ ِـة ،أُ َرا ُه َف ْو َقــهُ َعـ ْـر ُش
ط ا ْل َج َّنـ ِـةَ ،وأَ ْعـ َـى َ
َوال َ ْر ِض ،فــإذا َسـأَ ْل ُت ُم ال َّلــهَ َف ْ
الرحمــنَ ،و ِم ْنــهُ تَف ََّجـ ُـر أَنْ َهــا ُر ا ْل َج َّنـ ِـة)

()1

تعرضــت الحلقــة الســابقة إىل النهــي عــن ن
تمــى لقــاء العــدو ،وحكمــة ذلــك ،وبيــان أن
ي
المقصــود بســؤال اللــه العافيــة رجــاء الســامة مــن المكروهــات ،ف� الدنيــا آ
والخــرة ،والحــث عــى
ي
أ
ف
القــدام عنــد
االســتعانة بالصـ بـر عنــد المواجهــة ،لهميتــه ي� تحقيــق النــر ،مــع التشــجيع عــى إ
العــداء ،وختمــت الحلقــة ببيــان أهميــة االســتعانة بالدعــاء بهزيمــة أ
تحتــم المواجهــة مــع أ
العــداء.

حني ال يكون الجهاد فرضاً:
حديــث بأ� هريــرة أعــاه ،ي ن
باليمــان باللــه ورســوله ،وإقامــة
يبــ� أن الفــوز بالجنــة يتــم إ
ي
الصــاة ،وصــوم رمضــان ،حـ تـى لــو لــم يكــن صاحــب ذلــك قــد جاهــد ف ي� ســبيل اللــه ،بدليــل قولــه
صــى اللــه عليــه وســلم( :جاهَ ف
ــه ،أو َج َلــس ف� أَ ْر ِض ِ ت
ــد فيهــا)
الــى ُو ِل َ
َ
َ
ــد ي� َس ِــب ِيل ال َّل ِ
َ ي
ــه ي
وقولــه( :أو ج َلـ ف
ف
باليمــان
ـس ي� أَ ْر ِضـ ِـه) فيــه تأنيــس لمــن حــرم الجهــاد ي� ســبيل اللــه ،فــإن لــه إ
َ َ
ـرام الفرائــض مــا يوصلــه إىل الجنــة؛ ألنهــا هــي غايــة الطالبـ ي ن
باللــه ،والـ ت ز
ـ� ،ومــن أجلهــا تبــذل النفــوس

ف ي� الجهــاد.

()2

سبيل .
سبيل وهذا
والس� ،باب درجات المجاهدين ف ي� سبيل الله يقال هذه
 .1صحيح البخاري ،كتاب الجهاد
ي
ي
ي
 .2عمدة القاري.90 /14،
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ويتمـ ش
ـا� هــذا الحديــث مــن هــذه الناحية مــع الحديــث المثبــت ف ي� صــدارة الحلقة الســابقة،

ن
ن
ـى أن اســتحقاق دخــول الجنــة ،يمكــن أن ينــال دون
الــذي نُهــي فيــه عــن تمـ ي
ـى لقــاء العــدو ،ممــا يعـ ي
جهــاد ،إن لــم يكــن ف ي� حــق صاحبــه فرضـاً ،وعــى هــذا الغـرار أيضـاً يــرد حديــث عبــد ال َّلـ ِـه بــن َع ْمـ ٍـرو،
َ
اله ْجـ َـر ِة
ـى ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،فقــال :أُبَ ِاي ُعــكَ عــى ِ
ابــن العــاص ،قــال( :أ ْق َبـ َـل َر ُجـ ٌـل إىل نَـ ِب ي ِّ
أ
ـي؟ قــال :نعــم ،بَـ ْـل كالهمــا ،قــال:
الج َهـ ِ
َو ِ
ـاد ،أَبْ َت ِغــي ال َ ْجـ َـر مــن ال َّلـ ِـه ،قــالَ :ف َهـ ْـل مــن َوا ِل َديْــكَ أَ َحـ ٌـد َحـ ٌّ
أ
ف
و� روايــة أخــرى،
فتبتغــي ال َ ْجـ َـر مــن ال َّلـ ِـه؟ قــال :نعــم ،قــالَ :فا ْر ِجـ ْ
ـع إىل َوا ِل َديْــكَ َفأَ ْح ِسـ ْ
ـن ُص ْح َب َت ُه َمــا) ي
قــالَ ...( :ف ِف ِيه َمــا َف َج ِاهـ ْـد)

()1

النهــي عــن متنــي لقــاء األعــداء ال يقلــل مــن فضــل الجهــاد ومنزلــة
املجاهديــن:

أ
ن
والحســان ،حـ تـى لــو
ـى لقــاء العــداء ،وبيــان أن الجنــة تســتحق بأعمــال الـ بـر إ
النهــي عــن تمـ ي
لــم يكــن بينهــا الجهــاد ف ي� ســبيل اللــه ،ينبغــي للحقيقــة الدينيــة والفقهيــة التوضيــح ،بــأن ذلــك يكــون
ـ� يكــون الجهــاد تطوعـاً ،أمــا حـ ي ن
حـ ي ن
ـ� يكــون فرضـاً الزمـاً ،فــا بــد وقتهــا منــه ،والصـ بـر عليــه ،بدليــل
أن الرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم ،لمــا نهــى عــن تمـ نـى لقــاء أ
العــداء ،أتبــع ذلــك بقولــه( :فــإذا
ي

وف)
الج َّنـ َـة ت َْحـ َ
ـرواَ ،وا ْع َل ُمــوا أَ َّن َ
الس ـ ُي ِ
َل ِقي ُت ُموهُ ـ ْـم َف ْ
ـت ِظـ ِ
ـال ُّ
اصـ ِب ُ
ففضــل الجهــاد ف� ســبيل اللــه عظيــم ،ن ز
وم�لــة المجاهديــن عنــد اللــه رفيعــة ،ودرجاتهــم
ي
ـ� الســماء و أ
ال َ ْر ِض ،كمــا هــو مبـ ي ن
الد َر َج َتـ ي ْ ن
ف� الجنــة تبلــغ مائــة درجــة ،مــا بـ ي ن
ـ� ف ي� الحديــث
ـ� َّ
ـ� كمــا بـ ي ن َّ َ ِ َ
ي
ِ
ش
ال�يــف أعــاه ،الــذي يحــث فيــه عليــه الصــاة والســام عــى ســؤال اللــه الفــردوس مــن تلــك
()2

ف
ز
و� حديــث صحيــح آخــر طمــأن عليــه الصــاة والســام ،أم
الدرجــات ،لمــا لهــا مــن تمـ يـر وفضــل ،ي
لم�لــة ابنهــا حارثــة ،كونــه نــال الفــردوس أ
أحــد الشــهداء؛ ن ز
العــى ،فعــن ُح َم ْيـ ٍـد ،قــال :ســمعت أَن ًَســا،
ض
ـى ،صــى اللــه
ـب َح ِارثَـ ُـة يــوم بَـ ْـد ٍر ،وهــو ُغـ ٌ
ر� اللــه عنــه ،يقــول( :أُ ِصيـ َ
ـامَ ،ف َجــا َء ْت أُ ُّمــهُ إىل النـ ب ي
ي
ــىَ ،فــإن يك ف
ــة َح ِارث َ َ
ــت َم ن ْ زِ� َل َ
عليــه وســلم ،فقالــت :يــا َر ُس َ
ــر
ــول ال َّل ِــه ،قــد َع َر ْف َ
ــة ِم ن ِّ ي ِ ْ َ ْ
ُــن ي� ا ْل َج َّن ِــة أَ ْص ِب ْ
 .1صحيح مسلم ،كتاب ال� والصلة آ
والداب ،باب بر الوالدين وأنهما أحق به.
ب

ـى ،صــى اللــه عليــه وســلم ،إذا لــم يقاتــل أول النهــار أخــر القتــال حـ تـى تــزول
 .2صحيــح البخــاري ،كتــاب الجهــاد والسـ يـر ،بــاب كان النـ ب ي

الشــمس.
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أ
ـي؟! ِإنَّ َهــا
ـبَ ،و ِإ ْن تــك الُخْ ـ َـرى ،تَـ َـرى مــا أَ ْص َنـ ُ
ـع ،فقــالَ :ويْ َحـ ِ
َوأَ ْح َت ِسـ ْ
ـك؛ أو هبلــت ،أو  -جنــة َو ِاحـ َـد ٌة ِهـ َ
()1
ـر ٌةَ ،و ِإنَّــهُ ف ي� َج َّنـ ِـة ا ْل ِفـ ْـر َد ْو ِس)
ِج َنـ ٌ
ـان ك َِثـ ي َ
والق ـرآن الكريــم ذكــر الفــردوس ف� آيتـ ي ن
ـ� منــه ،إحداهمــا بينــت مســتحقيها ،فقــال تعــاىل:
ي
{إن ا َّلذيــن آمنــوا وعم ُلــوا الصالحــات كَانَــت َلهــم جنــات ا ْلفــردوس نُـزال } ( ،)2أ
والخــرى بينــت أن أهــل
ْ ُ ْ َ َّ ُ ِ ْ َ ْ ِ ُ ً
َّ ِ َ ِ
ِ َّ ِ َ َ ُ َ َ ِ
ون}
ــد َ
يــن يَ ِرث ُ َ
ــم ِفي َهــا خَ ا ِل ُ
ــر َد ْو َس هُ ْ
الفــردوس يخلــدون فيهــا ،فقــال عــز وجــل{ :ا َّل ِذ َ
ــون ا ْل ِف ْ
واليــات القرآنيــة الكريمــة أ
آ
ال�يفــة الـ تـى تبـ ي ن
والحاديــث النبويــة ش
ـ� فضــل الجهــاد ف ي� ســبيل
ي
ـو ٍس ف ي� ا ْل َج َّنـ ِـة،
ـاب َقـ ْ
اللــه ،ومنــازل الشــهداء عنــد اللــه كثـ يـرة ،منهــا قولــه صــى اللــه عليــه وســلمَ ( :ل َقـ ُ
ف
ـع عليــه
ـر ِم َّمــا تَطْ ُلـ ُ
ـر ِم َّمــا تَطْ ُلـ ُ
ـع عليــه الشَّ ـ ْـم ُس َوتَغْ ـ ُـر ُب ،وقــال :لَغَ ـ ْـد َو ٌة أو َر ْو َحـ ٌـة ي� َسـ ِـب ِيل ال َّلـ ِـه ،خَ ـ ي ْ ٌ
خَ ـ ي ْ ٌ
()3

الشَّ ـ ْـم ُس َوتَغْ ـ ُـر ُب)

()4

ن
وعــن َسـ ُـمر َة ،قــال النـ بـى ،صــى اللــه عليــه وســلم( :رأيــت ال َّل ْي َلـ َـة َر ُج َلـ ي ْ ن
ـا�َ ،ف َص ِعـ َـدا ِب ي�
َ
ـ� ،أَتَ َيـ ِ ي
ِ
ي
ن
ـن َوأَ ْف َضـ ُـل ،لــم أَ َر َقـ ُّ
ـن منهــا ،قــاال :أَ َّمــا هــذه الـ َّـدا ُرَ ،فـ َـدا ُر
الشَّ ـ َ
ط أَ ْح َسـ َ
ـي أَ ْح َسـ ُ
ـج َر َةَ ،فأَ ْدخَ ـ ِ ي
ـا� َدا ًراِ ،هـ َ

الشُّ ــ َه َد ِاء)

()5

فهنيئـاً للشــهداء دارهــم وعزهــم ،وللشــهداء تكريمهــم ومنازلهــم ف� الدنيــا آ
والخــرة ،راجـ ي ن
ـ�
ي
أن يتقبــل اللــه الشــهداء ف� عليـ ي ن
ـ� ،وأن يلهــم أهلهــم الصـ بـر والســلوان ،وأن ييــر متابعــة الحديــث
ي
عــن الصــر عنــد مواجهــة أ
العــداء ،حســب مــا جــاء عــن نبينــا ،صــى اللــه عليــه وســلم ،وعــى آلــه
ب
الطاهريــن وأزواجــه أجمعـ ي ن
ـ� ،وعــى مــن تبعــه بإحســان إىل يــوم الديــن.

 .1صحيح البخاري ،كتاب المغازي ،باب فضل من شهد بدراً.
 .2الكهف.107:
( .3المؤمنون)11:
ف
والس� ،باب الغدوة والروحة ي� سبيل الله وقاب قوس أحدكم من الجنة.
 .4صحيح البخاري ،كتاب الجهاد
ي
ف
سبيل .
سبيل وهذا
والس� ،باب درجات المجاهدين ي� سبيل الله يقال هذه
 .5صحيح البخاري ،كتاب الجهاد
ي
ي
ي
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الرسول األسوةملسو هيلع هللا ىلص
محمد ،صىل الله عليه وسلم
حثّ عىل الصرب عند مواجهة األعداء
الحلقة الثالثة
ض
ـى ،صــى اللــه عليــه وســلم ،ف ي� غــزوة،
عــن ب يأ� ُمـ َ
ـوس ،ي
ر� اللــه عنــه ،قــال( :خَ َر ْج َنــا مــع النـ ب ي
ـاريَ ،و ُك َّنــا
ـت أَ ْق َد ُام َنــاَ ،ون َِق َبـ ْ
ـر ن َْع َت ِق ُبــهُ َ ،ف َن ِق َبـ ْ
َون َْحـ ُ
ـت َق َد َمـ َ
ـن ِس ـ َّت ُة نَ َفـ ٍـر ،بَ ْي َن َنــا بَ ِعـ ي ٌ
ـايَ ،و َس ـ َقطَ ْت أَظْ َفـ ِ
الخـ َـر ِق عــى أَ ْر ُج ِل َنــا،
ـب مــن ِ
الخـ َـر َقَ ،ف ُسـ ِّـم َي ْت َغ ـ ْز َو َة َذ ِ
نَ ُلـ ُّـف عــى أَ ْر ُج ِل َنــا ِ
ـاع ِل َمــا كنــا ن َْع ِصـ ُ
ات ِّ
الر َقـ ِ
ـع بـأَ ْن أَ ْذ ُكـ َـر ُهَ ،كأَنَّــهُ َكــر َه أَ ْن يَ ُكـ َ ش
� ٌء
َو َحـ َّـد َث أبــو ُمـ َ
ـوس بهــذا ،ثُـ َّـم َكـ ِـر َه َذاكَ  ،قــال :مــا كنــت أَ ْص َنـ ُ ِ
ِ
ـون َ ي ْ

مــن َع َم ِلـ ِـه أَ ْفشَ ــا ُه)

(*)
1

باليمــان باللــه ورســوله ،صــى اللــه عليــه
بينــت الحلقــة الســابقة أن الفــوز بالجنــة يتــم إ
وســلم ،وإقامــة الصــاة ،وصــوم رمضــان ،حـ تـى لــو لــم يكــن صاحــب ذلــك قــد جاهــد ف ي� ســبيل
اللــه ،مــع التأكيــد عــى أن هــذا البيــان ،والنهــي عــن تمـ نـى لقــاء أ
العــداء ،ال يقلــان مــن فضــل الجهاد،
ي
ـ� كــون الجهــاد تطوعـاً أو فرضـاً ،فحـ ي ن
وم�لــة المجاهديــن ،مــع التنبيــه إىل �ض ورة التفريــق بـ ي ن
نز
ـ� يكــون
فرض ـاً  ،يكــون وقتهــا الزم ـاً ال بـ َّـد منــه ،وكذلــك الصـ بـر عليــه.
ذات الرقاع:

أ
ت
وج َل ِدهــم،
ـأ� بصــورة عمليــة لصـ بـر الســلف الصالــح َ
حديــث ب يأ� مــوىس الشــعري أعــاه يـ ي
ن
وهــم يــؤدون واجباتهــم لدينهــم ،وهــذه الصــورة تتعلــق بغــزوة ذات الرقــاع ،ف ش
ـى لهــذا
ي
و� �ح العيـ ي
ـ� أن قولــه( :ونَحــن س ـت ُة نَ َفــر) الظاهــر أنهــم كانــوا مــن أ
الشـ ي ن
ال�يــف ،بـ ي ّ ن
الحديــث ش
ـعري� ،وقولــه:
َ ْ ُ ِ َّ
ٍ
(ن َْع َت ِق ُبــهُ )؛ أي نركبــه عقبــة ،وهــي أن يتناوبــوا ف� الركــوب ،بــأن يركــب أحدهــم قليـا ً ثــم يـ ن ز
ـرل ،يف�كــب
ي
آ
ت
ت
ـت) بفتــح النــون وكــر القــاف ،يقــال نقــب البعـ يـر ،إذا
ـأ� إىل آخرهــم ،وقولــهَ ( :ف َن ِق َبـ ْ
الخــر ،حــى يـ ي
*صحيح البخاري ،كتاب المغازي ،باب غزوة ذات الرقاع.
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رقــت أخفافــه ،ونقــب الخــف إذا تخــرق ،وذلــك لمشــيهم حفــاة ،قــد نقبــت أقدامهــم ،وســقطت
أ
ـوس بهــذا)
أظفارهــم ،وقولــهِ ( :ل َمــا كنــا) أي لجــل مــا فعلنــاه مــن ذلــك ،وقولــهَ :
(و َحـ َّـد َث أبــو ُمـ َ
بالســناد المذكــور ،وقولــه( :ثُـ َّـم َكـ ِـر َه َذاكَ )؛ أي أبــو مــوىس كــره الحديــث عــن ذلــك؛
هــذا موصــول إ
لمــا فيــه مــن تزكيــة نفســه ،وقولــهَ ( :كأَنَّــهُ ك َِر َه..إلــخ)؛ وذلــك ألن كتمــان العمــل الصالــح أفضــل مــن
ـو
إظهــاره ،إال َّ لوجــود مصلحــة تقتـض ي ذلــك ،قــال اللــه تعــاىلَ :
{...و ِإن تُخْ فُوهَ ــا َوتُؤْ تُوهَ ــا ا ْل ُف َقـ َـراء َف ُهـ َ
ـر ل ُكـ ْـم ، }...
خَ ـ ي ْ ٌ

()2( )1

فهــذا الحديــث ش
ال�يــف يصــف معانــاة الرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم ،وصحبــه الكـرام،
أ
ض
وص�هــم عــى
ر� اللــه عنهــم ،خــال إحــدى اللقــاءات الحربيــة مــع العــداء ،أو االســتعداد لهــا ،ب
ي

الج َلــد ،الــذي قابــل ذاك المســتوى مــن الشــدة والقســوة،
ذلــك ،واســم تلــك الغــزوة يــدل عــى مــدى َ
ت
ـى اضطرتهــم لعصــب الخــرق عــى أرجلهــم ،بســبب نقــب أقدامهــم ،وســقوط أظفارهــم ،حيــث
الـ ي

لــم يكــن للنفــر الســتة ســوى بعـ يـر واحــد يعتقبونــه.
المــن والخــوف ،وهــي ال تــدوم عــى حــال ،أ
فالحيــاة فيهــا الرخــاء والشــدة ،وفيهــا أ
فاليــام
أ
ـام
ـو َم َقـ ْـر ٌح ِّم ْث ُلــهُ َو ِت ْلــكَ اليَّـ ُ
ـس ا ْل َقـ ْ
ُد َول ،مصداق ـاً لقولــه عــز وجــل{ِ :إن يَ ْم َس ْس ـك ُْم َقـ ْـر ٌح َف َقـ ْـد َمـ َّ
ـ�}(،)3
ـب الظَّا ِل ِمـ ي ن َ
ن َُد ِاو ُل َهــا بَـ ي ْ ن َ
ـاس َو ِل َي ْع َلـ َـم ال ّلــهُ ا َّل ِذيـ َ
ـ� ال َّنـ ِ
ـن َآم ُنــواْ َويَ َّت ِخـ َـذ ِمن ُكـ ْـم شُ ـ َه َداء َوال ّلــهُ ال َ يُ ِحـ ُّ
وممــا اشــتهر مــن الشــعر الــدال عــى هــذا المعـ نـى ،مــا ينســب أل� البقــاء الرنــدي ف� رثــاء أ
الندلــس،
ُ
ّ
بي
ي
بعــد ســقوط آخــر معاقــل المسـ ي ن
ـلم� فيهــا ،حيــث قــال:
ش
ان
� ٍء ِإ َذا َما ت ََّم نُق َْص ُ
ِلك ُِّل َ ي ْ
هي أ
ال ُمو ُر ك ََما شَ اهَ ْدتُ َها ُد َو ٌل
ِ َ

ان
الع ْي ِش إن َْس ُ
يب َ
َفال يُغَ َّر ِب ِط ِ
ان
س ُه ز ََم ٌن َساءتْهُ أز َْم ُ
َم ْن َ َّ
شان
حال لها ُ
وال ُ
يدوم عىل ٍ

أحد
وهذه الدا ُر ال تُ ْبقي عىل ٍ
ِ
أ
ت
ـى
فالمطلــوب فهــم واقعــي للمــور ،يســتند إىل إيمــان بالمبــادئ ،مــع التحـ ي
ـ� بالقيــم ،الـ ي
الصــر والمصابــرة.
مــن أبرزهــا
ب
 .1البقرة.271:
 .2عمدة القاري.196 /17 :
 .3آل عمران.140:
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صالة الخوف:
رغــم أن غــزوة ذات الرقــاع لــم تقــع فيهــا مواجهــة عســكرية ،إال أنهــا شــهدت تحســباً شــديداً
مــن وقــوع تلــك المواجهــة ،وقــد ثبــت ف ي� الحديــث الصحيــح ،مــا يــدل عــى أن الرســول ،صــى اللــه
ـلم� الخارجـ ي ن
عليــه وســلم ،صــى بالمسـ ي ن
ـ� معــه لهــذه الغــزوة صــاة الخــوف ،فعــن َج ِابـ ٍـر ،قــال:

ـج َر ٍة ظَ ِلي َلـ ٍـة ،ت ََر ْك َناهَ ــا
ـاع ،فــإذا أَتَ ْي َنــا عــى شَ ـ َ
ـى ،صــى اللــه عليــه وســلمِ ،بـ َـذ ِ
ات ِّ
(كنــا مــع النـ ب ي
الر َقـ ِ
ِلل َّنـ بـى ،صــى اللــه عليــه وســلمَ ،ف َجــا َء َر ُجـ ٌـل مــن ُ ش
ـى ،صــى اللــه عليــه وســلم،
� ِكـ ي ن َ
ـ�َ ،و َسـ ْي ُف النـ ب ي
الم ْ ِ
ِ ي ِّ

ن
ن
ت
ـى؟ قــال :اللــهَ ،ف َت َهـ َّـد َد ُه
ُم َع َّلـ ٌ
ـق ِبالشَّ ـ َ
ـى؟ قــال :ال ،قــالَ :ف َمـ ْ
ـن يَ ْم َن ُعــكَ ِمـ ِّ ي
ـج َر ِةَ ،فاخْ َ َ�طَــهُ  ،فقــال :تَخَ ا ُفـ ِ ي

الصــا ُةَ ،ف َصـ َّـى بطَا ِئ َفـ ٍـة َرك َْع َتـ ي ْ ن
ـ� ،ثُـ َّـم تَأَخَّ ـ ُـروا،
ـى ،صــى اللــه عليــه وســلمَ ،وأُ ِق َ
يمــت َّ
أَ ْص َحـ ُ
ِ
ِ
ـاب النـ ب ي
وصـ َّـى بالطَّائ َفــة أ
()1
الُخْ ــرى َرك َْع َتـ ي ْ ن
ـان)
ـى ،صــى اللــه عليــه وســلم ،أَ ْربَـ ٌ
ـعَ ،و ِل ْل َقـ ْ
َ َ ِ ِ ِ
ـو ِم َرك َْع َتـ ِ
َ
ِ
ـ� ،وكان ِلل َّنـ ِب ي ِّ

ــن شَ ِــه َد َر ُس َ
ات
اتَ ( ،ع َّم ْ
ــح بــن خَ َّ
ــول ال َّل ِــه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،يــوم َذ ِ
ــو ٍ
وعــن َصا ِل ِ
ت
ـى معــه
ـو ِف؛ أَ َّن طَا ِئ َفـ ًـة َص َّفـ ْ
ـاع ،صــى َصــا َة ا ْلخَ ـ ْ
ِّ
ـت معــهَ ،وطَا ِئ َفــة ِو َجــا َه ا ْل َعـ ُـد ِّوَ ،ف َصـ َّـى ِبا َّلـ ِ ي
الر َقـ ِ
أ
ْص ُفــواَ ،ف َص ُّفــوا ِو َجــا َه ا ْل َعـ ُـد ِّوَ ،و َجــا َءت الطَّا ِئ َفـ ُـة
َرك َْعـ ًـة ،ثُـ َّـم ث َ َبـ َ
ـت َقا ِئ ًمــاَ ،وأَت َُّمــوا لَنْف ُِسـ ِـه ْم ،ثُـ َّـم ان َ َ
أ
ت
ـت َجا ِل ًســاَ ،وأَت َُّمــوا ألَنْف ُِسـ ِـه ْم ،ثُـ َّـم
ـت مــن َصال ِتـ ِـه ،ثُـ َّـم ث َ َبـ َ
ـى بَ ِق َيـ ْ
الُخْ ـ َـرىَ ،ف َصـ َّـى ِب ِهــم َّ
الرك َْعـ َـة ،الـ ي
()2
ــم ،قــال مالــك :وذلــك أحســن مــا ســمعت ف ي� صــاة الخــوف)
َســ َّل َم ِب ِه ْ
سـ ي ن
ـ� القديــر أن يبــدل خوفنــا أمنـاً ،وأن يلهمنــا الصـ بـر والســلوان ،وأن ييــر
ـائل� اللــه العـ ي
متابعــة الحديــث عــن الصــر عنــد مواجهــة أ
العــداء ،والوقــوف عنــد مزيــد مــن التوضيــح لصــاة
ب
الخــوف ،مــن حيــث ش
م�وعيتهــا ف ي� القـرآن الكريــم ،وكيفيــة أدائهــا ،حســب مــا جــاء عــن نبينــا ،صــى
اللــه عليــه وســلم ،وعــى آلــه الطاهريــن ،وأزواجــه أجمعـ ي ن
ـ� ،وعــى مــن تبعــه بإحســان إىل يــوم
الديــن.
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الرسول األسوةملسو هيلع هللا ىلص
محمد ،صىل الله عليه وسلم
حثّ عىل الصرب عند مواجهة األعداء
الحلقة الرابعة
عــن َســا ِل ِم بــن عبــد ال َّلـ ِـه بــن ُع َمـ َـر ،عــن أبيــه( :أَ َّن َر ُسـ َ
ـول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم،
ــ� ،والطَّائف ُ أ
ف
ــرى ُم َو ِاج َه ُ
َــام
ــة َ
الع ُ
صــى ِب ِإ ْح َ
ْص ُفــواَ ،فق ُ
ــد ِّو ،ث ُ َّ
َامــوا ي� َمق ِ
ــدى الطَّا ِئ َف َت ي ْ ِن َ ِ
َــة الُخْ َ
ــم ان َ َ
ـوا
ـؤُالء َفق ََضـ ْ
أَ ْص َح ِاب ِهـ ْـم أُو َل ِئــكَ َ ،ف َجــا َء أُو َل ِئــكَ َ ،ف َصـ َّـى ِب ِهـ ْـم َرك َْعـ ًـة ،ثُـ َّـم َسـ َّل َم عليهــم ،ثُـ َّـم قــام هَ ـ ِ

ــم)
ــمَ ،و َق َ
ــوا َرك َْع َت ُه ْ
َرك َْع َت ُه ْ
ــؤُالء َفق ََض ْ
ــام هَ ِ

(*)
1

وقفــت الحلقــة الســابقة عنــد حديــث ش�يــف تأ� بمشــهد يتعلــق بغــزوة ذات الرقــاع،

ت
ـى يشـ يـر اســمها إىل صــورة واقعيــة مــن صــور معانــاة الرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم،
الـ ي
وصحبــه الكـرام ،ضر� اللــه عنهــم ،خــال االســتعداد لحــدى اللقــاءات الحربيــة مــع أ
العــداء،
إ
ي
وص�هــم عــى ذلــك ،ممــا اضطرهــم لعصــب الخــرق عــى أرجلهــم ،بســبب نقــب أقدامهــم،
ب
وســقوط أظفارهــم ،حيــث لــم يكــن للنفــر الســتة ســوى بعـ يـر واحــد يعتقبونــه ،فالحيــاة فيهــا
المــن والخــوف ،وهــي ال تــدوم عــى حــال ،أ
الرخــاء والشــدة ،وفيهــا أ
فاليــام دول ،والمطلــوب

أ
ت
ـى مــن أبرزهــا الصـ بـر
فهــم واقعــي للمــور ،يســتند إىل إيمــان بالمبــادئ ،مــع التحـ ي
ـ� بالقيــم الـ ي
ـلم� الخارجـ ي ن
والمصابــرة ،والرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم ،صــى بالمسـ ي ن
ـ� معــه لغــزوة ذات
الرقــاع صــاة الخــوف.
مرشوعية صالة الخوف وكيفيتها:
صــاة الخــوف ثبتــت ش
م�وعيتهــا ف ي� أحاديــث عــدة ،منهــا حديــث ابــن عمــر المثبــت
ف
ـت
ـت ِف ِيهـ ْـم َفأَ َق ْمـ َ
نصــه أعــاه ،وثبتــت كذلــك ي� الق ـرآن الكريــم ،حيــث يقــول تعــاىلَ { :و ِإ َذا كُنـ َ
* صحيح البخاري ،كتاب المغازي ،باب غزوة ذات الرقاع.
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ـج ُدواْ َف ْل َيكُونُــواْ ِمــن َو َرآ ِئ ُكـ ْـم
الصـا َ َة َف ْل َت ُقـ ْـم طَآ ِئ َفـ ٌـة ِّم ْن ُهــم َّم َعــكَ َو ْل َيأْخُ ـ ُـذواْ أَ ْسـ ِـل َح َت ُه ْم َفـ ِـإ َذا َسـ َ
َل ُهـ ُـم َّ
ـو
َو ْل َتـأْ ِت طَآ ِئ َفـ ٌـة أُخْ ـ َـرى َلـ ْـم يُ َص ُّلــواْ َف ْل ُي َص ُّلــواْ َم َعــكَ َو ْل َيأْخُ ـ ُـذواْ ِح ْذ َرهُ ـ ْـم َوأَ ْسـ ِـل َح َت ُه ْم َو َّد ا َّل ِذيـ َ
ـن َك َفـ ُـرواْ َلـ ْ
َان ِب ُكـ ْـم أَ ًذى
ـاح َع َل ْي ُكـ ْـم ِإن ك َ
ـن أَ ْسـ ِـل َح ِتك ُْم َوأَ ْم ِت َع ِت ُكـ ْـم َف َي ِمي ُلـ َ
تَغْ ُف ُلـ َ
ـون َع َل ْي ُكــم َّم ْي َلـ ًـة َو ِاحـ َـد ًة َوال َ ُج َنـ َ
ـون َعـ ْ

ـن َع َذابـاً ُّم ِهيناً}
ِّمــن َّمطَـ ٍـر أَ ْو كُن ُتــم َّمـ ْـر ض َ� أَن ت ََض ُعــواْ أَ ْسـ ِـل َح َتك ُْم َوخُ ـ ُـذواْ ِح ْذ َر ُكـ ْـم ِإ َّن ال ّلــهَ أَ َع َّد ِل ْلك َِاف ِريـ َ
يتضــح مــن هــذه آ
اليــة القرآنيــة ،ومــن الحديــث ســالف الذكــر أن المسـ ي ن
ـلم� الذيــن

()1

يريــدون أداء الصــاة المكتوبــة خــال تواجدهــم ف ي� حالــة مــن الخــوف ،يصلــون وراء إمامهــم
ـ� ،بحيــث تصــ� كال المجموعتـ ي ن
عــى مرحلتـ ي ن
ـ�
ـ� جماعــة وراء إ
المــام ،ويكــون ذلــك بــأن تصـ ي
ي
أ
ت
ـى
المجموعــة الوىل جــزءاً مــن الصــاة وراء إ
المــام ،ثــم تنــرف لمواجهــة العــدو مــكان الـ ي
كانــت تواجهــه ،وحينهــا تـ ت ت
المــام ،إذ
ـ� صــاة مســبوق وراء إ
ي
ـى كانــت تواجــه العــدو لتصـ ي
ـأ� الـ ي
ت
ـى
إنهــا تقـض ي مــا فاتهــا مــن ركعــات الصــاة بعــد أن يســلم إ
المــام ،ثــم تعــود المجموعــة الـ ي

ـى ،صــى اللــه
انرصفــت عــن إ
المــام لتتــم صالتهــا ،وهــذا مــا يطلــق عليــه صــاة الخــوف .فالنـ ب ي
ف
...فصـ َّـى بطَا ِئ َفـ ٍـة َرك َْع َتـ ي ْ ن
ـ�،
عليــه وســلم ،حســب حديــث جابــر المثبــت ي� الحلقــة الســابقةَ ( ،
ِ
ِ
ثُــم تَأَخَّ ــروا ،وصـ َّـى بالطَّائ َفــة أ
الُخْ ــرى َرك َْع َتـ ي ْ ن
ـو ِم
ـى ،صــى اللــه عليــه وســلم ،أَ ْربَـ ٌ
َّ
ـعَ ،و ِل ْل َقـ ْ
ُ َ َ ِ ِ ِ
َ
ِ
ـ� ،وكان ِلل َّنـ ِب ي ِّ

ـان)
َرك َْع َتـ ِ

()2

ات ،المثبــت ف ي� الحلقــة الســابقة كذلــك ،فــإن ( َر ُسـ َ
ـول
ـح بــن خَ ـ َّ
ـو ٍ
وحســب حديــث َصا ِلـ ِ

ـو ِف ،أن طائفــة صفــت معــه،
ـاع ،صــى َصــا َة ا ْلخَ ـ ْ
ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،يــوم َذ ِ
ات ِّ
الر َقـ ِ
أ
ت
ْص ُفــوا
ـى معــه َرك َْعـ ًـة ،ثُـ َّـم ث َ َبـ َ
ـت َقا ِئ ًمــاَ ،وأَت َُّمــوا لَنْف ُِسـ ِـه ْم ،ثُـ َّـم ان َ َ
َوطَا ِئ َفـ ٌـة ِو َجــا َه ا ْل َعـ ُـد ِّوَ ،ف َصـ َّـى ِبا َّلـ ِ ي
أ
ت
ـت مــن َصال ِتـ ِـه ،ثُـ َّـم
ـى بَ ِق َيـ ْ
َف َص ُّفــوا ِو َجــا َه ا ْل َعـ ُـد ِّوَ ،و َجــا َءت الطَّا ِئ َفـ ُـة الُخْ ـ َـرىَ ،ف َصـ َّـى ِب ِهــم َّ
الرك َْعـ َـة الـ ي
ـت َجا ِل ًســاَ ،وأَت َُّمــوا ألَنْف ُِسـ ِـه ْم ،ثُـ َّـم َس ـ َّل َم ِب ِهـ ْـم ،قــال مالــك :وذلــك أحســن مــا ســمعت ف ي� صــاة
ث َ َبـ َ

الخــوف)

()3

 .1النساء.102:
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تنبيهات:
* مــن أ
الحاديــث الــواردة ف ي� صــاة الخــوف يظهــر أن الرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم ،أداها

ين
المســلم� عنــد أدائهــم
إمامــاً ،وتعــددت كيفيــات أدائهــا ،ويبــدو أن ذلــك يعــود الختــاف حــال
للصــاة خــال خوفهــم ،فــكان لدرجــة الخــوف ،وموضــع المسـ ي ن
ـلم� مــن القبلــة ،أو انحرافهــم عنهــا
أ
ت
الــى أدت إىل اختــاف كيفيــة أداء صــاة الخــوف ،وهــذا
خــال مواجهــة العــدو ،تعلــق بالســباب ي
االختــاف ال يؤثــر ف� صحــة الكيفيــة الـ تـى تــؤدى بهــا الصــاة ،مــا دام أصلهــا ش
م�وعـاً ،والمجــال هنــا
ي
ي
ال يتيــح عــرض مزيــد مــن صــور صــاة الخــوف المبينــة ف ي� المراجــع الفقهيــة.
* يجــدر التنبيــه إىل أنــه عــى الرغــم مــن أن الخــوف الــذي يســتدعي اللجــوء إىل أداء صــاة
الخــوف ،يكــون غالبـاً خــال المواجهــات العســكرية ف ي� المعــارك الحربيــة ،لكــن الخــوف الذي يســتدعي
اللجــوء إىل أداء صــاة الخــوف ليــس ش�طــاً أن يكــون ف ي� حــاالت الحــرب ،إذ قــد ينشــأ مــن خــوف
حيــوان ،أو إنســان ،دون أن يكــون المــرء ف ي� حالــة حــرب.
أ
ت
ـى ينبغــي االلتفــات إليهــا بالنســبة إىل صــاة الخــوف ،أنهــا تُشــعر بأهميــة
*مــن المــور الـ ي
المــام ،وفضــل الحــرص عليهــا ،إذ لــوال ذلــك لمــا كان لصــاة الخــوف حاجــة،
صــاة الجماعــة وراء إ
إضافــة إىل أهميــة العنايــة بالصــاة ،والحــرص عــى أدائهــا ف ي� أصعــب الظــروف ،فالصــاة عمــود
ن
ـى التحذيــر مــن التهــاون ف ي� أدائهــا ،أو التقليــل مــن أهميتهــا ،كمــا يحــدث مــن قبــل
الديــن ،وهــذا يعـ ي
بعــض المسـ ي ن
ـلم� ،الذيــن حذرهــم القـرآن الكريــم مــن التغافــل عــن أداء الصــاة ،فقــال عــز وجــل:
ون}
ـن هُ ـ ْـم َعــن َصال ِت ِهـ ْـم َســاهُ َ
{ َف َويْـ ٌـل ِّل ْل ُم َص ِّلـ ي ن َ
ـ�* ا َّل ِذيـ َ

(*)
1

ـائل� اللــه العــ� القديــر أن يوفقنــا لنكــون مــن مقيمــي الصــاة ،والمحافظـ ي ن
سـ ي ن
ـ� عليهــا،
ي

ين
الصــر والســلوان ،وأن ييــر متابعــة
والدائمــ� عــى ذلــك ،وأن يبــدل خوفنــا أمنــاً ،وأن يلهمنــا
ب
الحديــث عــن الصــر عنــد مواجهــة أ
العــداء ،تأســياً بنبينــا محمــد ،صــى اللــه عليــه وســلم ،وعــى آلــه
ب
ين
أجمعــ� ،وعــى مــن تبعــه بإحســان إىل يــوم الديــن.
الطاهريــن ،وأزواجــه
* الماعون.5 - 4:
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الرسول األسوةملسو هيلع هللا ىلص
محمد ،صىل الله عليه وسلم
حثّ عىل الصرب عند مواجهة األعداء
الحلقة الخامسة
عــن أ� مالـ أ
ـع ِر ِّي ،قــال :قــال رســول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم( :الطُّ ُهــو ُر شَ ـطْ ُر
ـك الَشْ ـ َ
بي َ ِ ٍ
ـ�َن أو تَمـ أ
آ
أ
ـ� ُ مــا بـ ي ن
ات
انَ ،و ُسـ ْب َح َ
ـر َ
المـ ي ز َ
ِإ
ْ
ان ال َّلـ ِـهَ ،و َ
ـانَ ،و َ
السـ َـم َاو ِ
الح ْمـ ُـد ِل َّلـ ِـه ،ت َْمــ� ُ ِ
ـ� َّ
الح ْمـ ُـد ِل َّلـ ِـه ،ت َْمـ ِ
ال َيمـ ِ
أ
آن ُح َّجـ ٌـة لــك أو َع َل ْيــكَ  ،ك ُُّل النــاس
ـر ِض َيــا ٌءَ ،وا ْل ُقـ ْـر ُ
الص َد َقـ ُـة بُ ْرهَ ـ ٌ
ـانَ ،و َّ
الصــا ُة نُــو ٌرَ ،و َّ
َوال َ ْر ِضَ ،و َّ
الصـ ب ْ ُ
ــع نَف َْســهُ َ ،ف ُم ْع ِت ُق َهــا ،أو ُم ِوب ُق َهــا)
ــدوَ ،ف َب ِاي ٌ
يَغْ ُ

()1

الحلقــة الســابقة تعرضــت لبيــان ش
الشــارة
م�وعيــة صــاة الخــوف وكيفيتهــا ،حيــث تمــت إ

إىل أن صــاة الخــوف أداهــا الرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم ،إمام ـاً ،وتعــددت كيفيــات أدائهــا،
وكانــت درجــة الخــوف ،وموضــع المسـ ي ن
ـلم� مــن القبلــة ،أو انحرافهــم عنهــا خــال مواجهــة العــدو،
أ
ت
ت
ـى ليــس ش�طـاً أن تــؤدى ف ي� حــاالت
مــن الســباب الـ ي
ـى أدت إىل اختــاف كيفيــة أداء صــاة الخــوف ،الـ ي
الحــرب ،إذ قــد ينشــأ الخــوف مــن حيــوان ،أو إنســان ،دون أن يكــون المــرء ف ي� حالــة حــرب ،وصــاة
المــام ،وفضــل الحــرص عليهــا ،إذ لــوال ذلــك لمــا كانــت
الخــوف تُشــعر بأهميــة صــاة الجماعــة وراء إ
لصــاة الخــوف حاجــة ،إضافــة إىل إشــعارها بأهميــة العنايــة بالصــاة ،والحــرص عــى أدائهــا ف ي�
ن
ـى التحذيــر مــن التهــاون بهــا ،أو الســهو عنهــا.
أصعــب الظــروف ،فالصــاة عمــود الديــن ،وهــذا يعـ ي
ب ِ
ض َيا ٌء:
َّ
الص ْ ُ

حديــث أ� مالــك أ
الشــعري ،المثبــت نصــه أعــاه ،يذكــر النــووي أنــه أصــل مــن أصــول
بي

الســام( ،)2وفيــه يذكــر الرســول ،صــى اللــه عليــه
الســام ،وقــد اشــتمل عــى مهمــات مــن قواعــد إ
إ
وســلم ،أمــوراً دينيــة مقرونــة بفضائلهــا ،وكان مــن تلــك أ
المــور الصـ بـر ،الــذي وصفــه بأنــه ضيــاء،
 .1صحيح مسلم ،كتاب الطهارة ،باب فضل الوضوء
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ومعنــاه كمــا ف ي� ش�ح النــووي عــى صحيــح مســلم ،أن الصـ بـر المحبــوب ف ي� الـ شـرع هــو الصـ بـر عــى
طاعــة اللــه تعــاىل ،والصـ بـر عــن معصيتــه ،والصـ بـر أيض ـاً عــى النائبــات ،وأنــواع المــكاره ف ي� الدنيــا،
والمـراد أن الصـ بـر محمــود ،وال يـزال صاحبــه مســتضيئاً مهتديـاً مســتمراً عــى الصــواب ،قــال إبراهيــم
الخــواص :الصـ بـر هــو الثبــات عــى الكتــاب والســنة ،وقــال ابــن عطــاء :الصـ بـر الوقــوف مــع البــاء
أ
أ
الصــر أن ال ت
يعــرض عــى المقــدور،
عــ� الدقــاق :حقيقــة
ب
بحســن الدب ،وقــال الســتاذ أبــو ي
ف
الصــر ،قــال اللــه تعــاىل ف ي� أيــوب ،عليــه
ينــا�
ب
فأمــا إظهــار البــاء ال عــى وجــه الشــكوى ،فــا ي
ض
َن
()3
()1
ن
ـر}( ،)2واللــه أعلــم.
السـ
ـام{:إنَّا َو َج ْدنَــا ُه َص ِابـ ًـرا ِن ْعـ َـم َ
ِ
ـى الـ ُّ ُّ
الع ْبـ ُـد ، }...مــع أنــه قــال{ :أ ي ِّ� َم َّسـ ِ ي َ
والصــر عنــد مواجهــة أ
العــداء ال شــك أنــه مشــمول ف ي� وصــف الضيــاء ،إذ إنــه مــن لــوازم
ب
ف
ف
ت
كثــرة.
الــى تتحتــم ي� أحيــان ي
النجــاح ي� تلــك المواجهــة ي
الصرب والنرص:

الصــر مــن أبــرز عوامــل النــر عــى أ
العــداء ،فاللــه أكــد أنــه مــع الصابريــن ف ي� ســياق بيانــه
ب
ســبحانه ألســباب مهمــة أخــرى للنــر ،مثــل الثبــات عنــد مواجهــة أ
العــداء ،والحــرص عــى ذكــر اللــه
وطاعتــه ،وطاعــة رســوله ،صــى اللــه عليــه وســلم ،وتجنــب التنــازع والبطــر والريــاء ،فقــال تعاىل{:يَــا
يعــواْ ال ّلــهَ َو َر ُســو َلهُ
ْلحـ َ
ـون* َوأَ ِط ُ
ـن َآم ُنــواْ ِإ َذا َل ِقي ُتـ ْـم ِف َئـ ًـة َفاث ْ ُب ُتــواْ َوا ْذ ُكـ ُـرواْ ال ّلــهَ ك َِثـ يـراً َ
لع َّل ُكـ ْـم تُف ُ
أَيُّ َهــا ا َّل ِذيـ َ
ـن خَ َر ُجــوا ِمــن
ـروا ِإ َّن ال ّلــهَ َمـ َ
ـب ِر ُ
ـن* َوال َ تَكُونُــواْ كَا َّل ِذيـ َ
الص ِاب ِريـ َ
ـع َّ
يح ُكـ ْـم َو ْ
َوال َ تَ َنا َز ُعــواْ َف َت ْفشَ ـ ُلواْ َوت َْذهَ ـ َ
اصـ ِب ُ
ـون ُم ِحي ـ ٌ
ط}
ون َعــن َسـ ِـب ِيل ال ّلـ ِـه َوال ّلــهُ ِب َمــا يَ ْع َم ُلـ َ
ـاس َويَ ُصـ ُّـد َ
ِديَ ِار ِهــم بَطَـراً َو ِرئَــاء ال َّنـ ِ
ففــي هــذه آ
اليــة الكريمــة ذكــر اللــه تعــاىل أن الصـ بـر مــن عوامــل النــر ،وصاحــب كتــاب
الفروســية ،محمــد بــن أ� بكــر أيــوب الزرعــي ،يذكــر أن اللــه تعــاىل أمــر المجاهديــن ف� هــذه آ
اليــات
بي
ي
ف
ن
ث
ـا�
بخمســة أشــياء ،مــا اجتمعــت ي� فئــة قــط إال نــرت ،وإن قلــت وكــر عدوهــا ،أحدهــا الثبــات ،والثـ ي
كـ ثـرة ذكــره ســبحانه وتعــاىل ،والثالــث طاعتــه وطاعــة رســوله ،صــى اللــه عليــه وســلم ،والرابــع اتفــاق
()4

 .1ص.44:
 .2أ
النبياء.83 :
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الكلمــة ،وعــدم التنــازع الــذي يوجــب الفشــل والوهــن ،وهــو جنــد يقــوي بــه المتنازعــون عدوهــم
عليهــم ،فإنهــم ف ي� اجتماعهــم كالحزمــة مــن الســهام ،ال يســتطيع أحــد كرسهــا ،فــإذا فرقهــا وصــار
كل منهــم وحــده كرسهــا كلهــا ،والخامــس مــاك ذلــك كلــه ،وقوامــه وأساســه ،وهــو الصـ بـر.
فهــذه خمســة أشــياء تبـ نـى عليهــا قبــة النــر ،ومـ تـى زالــت أو بعضهــا زال من النرص ،بحســب
مــا نقــص منهــا ،وإذا اجتمعــت قــوى بعضهــا بعضـاً ،وصــار لهــا أثــر عظيــم ف ي� النــر ،ولمــا اجتمعت
ف� الصحابــة لــم تقــم لهــم أمــة مــن أ
المــم ،وفتحــوا الدنيــا ،ودانــت لهــم العبــاد والبــاد ،ولمــا
ي
أ
ـ� العظيــم،
تفرقــت فيمــن بعدهــم وضعفــت ،آل المــر إىل مــا آل ،وال حــول وال قــوة إال باللــه العـ ي
واللــه المســتعان ،وعليــه التــوكل ،وهــو حســبنا ونعــم الوكيــل.
وعقــب القرطــى عــى أمــر اللــه بالصــر ف� هــذه آ
اليــات الكريمــة ،فقــال عــن الصـ بـر :وهــو
ب ي
بي
محمــود ف ي� كل المواطــن ،وخاصــة موطــن الحــرب ،كمــا قــال{ :إذا لقيتــم فئــة فاثبتــوا}.
فالصـ بـر ضيــاء ،يلــزم القــوي والضعيــف ،ويلــزم الــذي يُبتــى بالنعــم والنقــم ،حـ تـى يبقــى
(*)
1

محافظـاً عــى طاعــة اللــه ،ال يغفــل عنهــا ،ويحتســب مــا يصيبــه ف ي� ســبيلها ،فــإذا مــا تحقــق لــه الصـ بـر
انتــر ف ي� نهايــة المطــاف.
سـ ي ن
ـ� القديــر أن يوفقنــا لنكــون مــن الصابريــن ،وأن ينرصنــا ،وأن ييــر ختــم
ـائل� اللــه العـ ي
الحديــث عــن الصــر عنــد مواجهــة أ
العــداء ،حســب مــا جــاء عــن نبينــا ،صــى اللــه عليــه وســلم،
ب
ين
أجمعــ� ،وعــى مــن تبعــه بإحســان إىل يــوم الديــن.
وعــى آلــه الطاهريــن ،وأزواجــه

* الفروسية.506 - 505/ 1 ،
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الرسول األسوةملسو هيلع هللا ىلص
محمد ،صىل الله عليه وسلم
حثّ عىل الصرب عند مواجهة األعداء
الحلقة السادسة واألخرية
أ
ض
ـارَ ،سـأَ ُلوا َر ُسـ َ
ـول ال َّلـ ِـه ،صــى
ر� اللــه عنــه(ِ :إ َّن ن ً
َاســا مــن الَن َْصـ ِ
عــن ب يأ� َسـ ِـع ٍيد الخُ ـ ْـد ِر ِّي ،ي

اللــه عليــه وســلمَ ،فأَ ْعطَاهُ ـ ْـم ،ثُـ َّـم َسـأَ ُلو ُهَ ،فأَ ْعطَاهُ ـ ْـم ،ثـ َّـم ســألوه فأعطاهــم ،حـ تـى ن َِفـ َـد مــا ِع ْنـ َـد ُه،
ـن يَ ْسـ َتغْ ِن يُغْ ِن ِه
فقــال :مــا يَ ُكـ ُ
ـن يَ ْسـ َت ْع ِف ْف يُ ِع َّفــهُ اللــهَ ،و َمـ ْ
ـن أَ َّد ِخـ َـر ُه َع ْن ُكـ ْـمَ ،و َمـ ْ
ـرَ ،ف َلـ ْ
ـون ِع ْنـ ِـدي مــن خَ ـ ي ْ ٍ
ـر)
ـراَ ،وأَ ْو َسـ َ
اللــهَ ،و َمـ ْ
ـع مــن َّ
ـي أَ َحـ ٌـد َعطَــا ًء خَ ـ ي ْ ً
ـر يُ َصـ ب ِّ ْ
ـن يَ َت َصـ ب َّ ْ
الصـ ب ْ ِ
ـر ُه اللــه ،ومــا أُ ْع ِطـ َ
تعرضــت الحلقــة الســابقة لبيــان بعــض ي ز
ــر ،فهــو محمــود ف ي� كل المواطــن،
مــرات َّ
الص ب ْ
(*)
1

وخاصــة موطــن الحــرب ،وهــو ِض َيــا ٌء ،فــا ي ـزال صاحبــه مســتضيئاً مهتدي ـاً مســتمراً عــى الصــواب،
والصــر عنــد مواجهــة أ
العــداء ،ال شــك أنــه مشــمول ف ي� وصــف الضيــاء ،إذ إنــه مــن أبــرز عوامــل
ب
ف
ت
ـى تتحتــم ف ي� أحيــان كثـ يـرة ،واللــه أكــد أنــه مــع الصابريــن ف ي� ســياق بيانــه
النــر ي� تلــك المواجهــة ،الـ ي
ســبحانه ألســباب مهمــة أخــرى للنــر ،مثــل الثبــات عنــد مواجهــة أ
العــداء ،والحــرص عــى ذكــر اللــه،
وطاعتــه وطاعــة رســوله ،صــى اللــه عليــه وســلم ،وتجنــب التنــازع والبطــر والريــاء.
التصرب:
ف ي� حديــث ب يأ� ســعيد الخــدري أعــاه ،تشــجيع عــى ال َت َصـ ب ُـر ،إذ وعــد الرســول ،صــى اللــه
عليــه وســلم ،مــن يَ َت َصـ ب ّـر بــأن يُ َصـ بـره اللــه تعــاىل ،ومعـ نـى التصـ بـر أن يعالــج المــرء نفســه عــى تــرك
ـر ُه اللــه)؛ أي يقويــه ،ويمكنــه مــن نفســه،
الســؤال ،ويصـ بـر إىل أن يحصــل لــه الــرزق ،وقولــه( :يُ َصـ ب ِّ ْ

حـ تـى تنقــاد لــه ،ويذعــن لتحمــل الشــدة ،فعنــد ذلــك يكــون اللــه معــه ،فيظفــره بمطلوبــه ،وإنمــا
جعــل الصـ بـر خـ يـر العطــاء؛ ألنــه حبــس النفــس عــن فعــل مــا تحبــه ،وإلزامهــا بفعــل مــا تكــره ف ي�
* صحيح البخاري ،كتاب الزكاة ،باب االستعفاف عن المسألة.
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الجــل ،فالصــر جامــع لمــكارم أ
العاجــل ،ممــا لــو فعلــه أو تركــه لتــأذى بــه ف� آ
الخــاق.
ب
ي

()1

فمــن يتحــى بالصـ بـر ويؤثــره ،يعنــه اللــه عليــه ،ويوفقــه لــه ،ومــا أعطــي أحــد عطــاء هــو
الصــر.
خــر وأوســع مــن
ب
ي
ن
ن
ـى ف ي� عمــدة القــاري ،أن ف ي� هــذا الحديــث الحــث عــى الصـ بـر عــى ضيــق العيــش،
ويبـ يـ� العيـ ي
وغـ يـره مــن مــكاره الدنيــا ،وفيــه أن االســتغناء والعفــة والصـ بـر بفعــل اللــه تعــاىل ،وفيــه جــواز الســؤال
للحاجــة ،وإن كان أ
()2
الوىل تركــه ،والصـ بـر حـ تـى يأتيــه رزقــه بغـ يـر مســألة.
الله مع الصابرين:
تعــددت آ
اليــات القرآنيــة الكريمــة الـ تـى تبـ ي ن
ـ� مســاندة اللــه جـ َّـل ف ي� عــاه للصابريــن ،فيقــول
ي
ين} ()3
اص ِب ُ�واْ ِإ َّن ال ّلهَ َمـ َ
{وأَ ِط ُ
تعــاىلَ :
يعــواْ ال ّلهَ َو َر ُســو َلهُ َوال َ تَ َنا َز ُعواْ َف َت ْفشَ ـ ُلواْ َوت َْذهَ َب ِر ُ
الص ِاب ِر َ
ـع َّ
يح ُكـ ْـم َو ْ
أن اللــه مــع الصابريــن ف� آيتـ ي ن
ـ� مــن ســورة البقــرة ،همــا ،)153( :و(،)249
وقــد تكــرر ذكــر َّ
ي
اليــة ســالفة الذكــر ( ،)46آ
النفــال ،همــا :آ
أخريــ� مــن ســورة أ
ف
ين
و� ي ن
واليــة (.)66
آيتــ�
ي
ف
ـر ُمحتــاج إليــه العبــد ،بــل يضطــر إليــه ف ي� كل حالــة مــن
جــاء ي� تفسـ يـر الســعدي أن الصـ ب َ
أحوالــه ،فلهــذا أمــر اللــه تعــاىل بــه ،وأخـ بـر أنــه مــع الصابريــن؛ أي أن اللــه مــع مــن كان الصـ بـر لهــم
وملكــة ،بمعونتــه ،وتوفيقــه ،وتســديده ،فهانــت عليهــم بذلــك المشــاق والمــكاره،
خُ لق ـاً ،وصفــةَ ،
وســهل عليهــم كل عظيــم ،وزالــت عنهــم كل صعوبــة ،وهــذه معيــة خاصــة ،تقتــض ي محبتــه،
ومعونتــه ،ونــره ،وقربــه ،وهــذه منقبــة عظيمــة للصابريــن ،فلــو لــم يكــن للصابريــن فضيلــة ،إال
أنهــم فــازوا بهــذه المعيــة مــن اللــه ،لكفــى بهــا فض ـا ً ش
و�ف ـاً ،وأمــا المعيــة العامــة ،فهــي معيــة
ف
()5
ــم}( ،)4وهــذه عامــة للخلــق.
العلــم والقــدرة ،كمــا ي� قولــه تعــاىلَ :
ــن َمــا ُك ْن ُت ْ
ــو َم َعك ْ
ُــم أَيْ َ
{وهُ َ

 .1فتح الباري.305 – 304/ 11 :
 .2عمدة القاري.49/ 9 :
 .3أ
النفال.46:
 .4الحديد.4 :
تفس� السعدي.75 /1 :
 .5ي
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ن
مب�
ويذكــر الـرازي أن المقصــود بقولــه
ـرواْ ِإ َّن ال ّلــهَ َمـ َ
َ
الص ِاب ِريـ َ
ـع َّ
تعاىل{:و ْ
اصـ ِب ُ
ـن} أن كمــال أمــر الجهــاد ي
عــى الصـ بـر ،فأمرهــم بالصـ بـر ،وبـ ي ن
ـ� أنــه تعــاىل مــع الصابريــن ،وال شــبهة أن الم ـراد بهــذه المعيــة
النــرة والمعونــة.

()1

التوايص بالصرب:

الصـ بـر خلــق رفيــع تضافــرت النصــوص ش
ال�عيــة ف ي� الحــث عليــه ،وبيــان فضلــه ،فــكان مــن

ـ� بالصـ بـر ،وبيــان أن اللــه مــع
ذلــك التشــجيع عــى المصابــرة والتصـ بـر ،إضافــة إىل الحــث عــى التحـ ي
الصابريــن ،وال شــك أن الصــر عنــد مواجهــة أ
العــداء ،الزم �ض وري للظفــر بالنــر ،ممــا يســتدعي
ب
ف
ـواص
ليــس التمــرس عــى اكتســاب الصـ بـر ،والتحـ ي
ـ� بــه ي� مواقــف البــأس والشــدة فحســب ،بــل التـ ي
ـوا ِبا ْل َم ْر َح َمـ ِـة} (،)2
بــه ،عم ـا ً بقولــه جــل شــأنه{ :ثُـ َّـم ك َ
ـن ا َّل ِذيـ َ
َان ِمـ َ
اصـ ْ
اصـ ْ
ـر َوت ََو َ
ـوا ِب َّ
ـن َآم ُنــوا َوت ََو َ
الصـ ب ْ ِ
ــر}
ــوا ِبا ْل َح ِّ
وقولــه تعــاىل{ِ :إال ا َّل ِذ َ
اص ْ
اص ْ
الصا ِل َح ِ
ــوا ِب َّ
ــق َوت ََو َ
ــات َوت ََو َ
يــن َآم ُنــوا َو َع ِم ُلــوا َّ
الص ب ْ ِ
ف
ف
والشــادة بمقامهــم،
ـواص بالصـ بـر ي� ســياق الثنــاء عــى فاعليــه ،إ
فاللــه جــل ي� عــاه ذكــر التـ ي
ن
ـ� بــه ،ومنــه قولهــم لبعــض ف ي� حــاالت شــد
ـواص بالصـ بـر يكــون بتبــادل المؤمنـ يـ� النصــح بالتحـ ي
فالتـ ي
أ
العصــاب واالنفعــال :صـ بـرك صـ بـرك ،وإن اللــه مــع الصابريــن ،فالصـ بـر ســاح ال يقــل أهميــة عــن

()3

العــدد للمرتجفـ ي ن
ـ� خوف ـاً مــن خلــق مثلهــم؟!
ســنان الحــروب وســيوفها ،إذ مــاذا ســتصنع ُ
ـواص بالصـ بـر ،نختــم الحديــث
وبهــذه إ
الشــارات لل َت َصـ ب ّـر ،وأن اللــه مــع الصابريــن ،والتـ ي
عــن موضــوع الحــث عــى الصــر عنــد مواجهــة أ
العــداء ،الــذي تــم التطــرق إليــه ف ي� الحلقــات الخمــس
ب
الســابقة وهــذه.
ين
ين
الصــر والســلوان ،عــى
والمؤمنــ� والمؤمنــات
العــ� القديــر أن يلهمنــا
ســائل� اللــه
ب
ي
أول العــزم مــن الرســل ،وخاتمهــم نبينــا محمــد ،صــى اللــه عليــه وســلم ،وعــى آلــه
خطــى ودرب ي
ين
أجمعــ� ،وعــى مــن تبعــه بإحســان إىل يــوم الديــن.
الطاهريــن ،وأزواجــه

الكب�.138/ 15 :
.1
التفس� ي
ي
 .2البلد.17 :
 .3العرص.3 :
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الرسول األسوةملسو هيلع هللا ىلص
محمد ،صىل الله عليه وسلم
يُنفر من الحرص عىل تويل اإلمارة
الحلقة األوىل
ال َمــا َر ِة،
ـى ،صــى اللــه عليــه وســلم ،قــال(ِ :إنَّ ُكـ ْـم َسـ َت ْح ِر ُص َ
ون عــى ِإ
عــن ب يأ� هُ َريْـ َـر َة ،عــن النـ ب ي
َاط َم ُ
الم ْر ِض َع ُ
ُون ن ََد َام ً
ــة)
َو َســ َتك ُ
ــم ُ
ــةَ ،ف ِن ْع َ
ــةَ ،و ِب ْئ َســت الف ِ
الق َي َام ِ
ــة يــوم ِ

()1

ال�يــف بن�اس ـاً للموقــف ش
يشــكل هــذا الحديــث النبــوي ش
ال�عــي مــن الحــرص عــى حمــل

المســؤولية وتوليهــا ،حيــث يلهــث كثـ يـر مــن النــاس إىل المناصــب ،ويصــل التنافــس الشــديد عليهــا
بالمــارة المســؤولية عــى مختلــف مســتوياتها ،ت
والــى
بينهــم حــد التكالــب واالقتتــال ،والمقصــود إ
ي
أ
ت
ـى
أعالهــا المســؤولية العامــة عــن ترصيــف شــؤون البــاد والعبــاد ،ثــم المســؤوليات الخــرى ،الـ ي
اع ومســئول عــن َر ِع َّي ِتـ ِـه،
تتعــدد وتتنــوع وتتــوزع ،مصداق ـاً لقولــه صــى اللــه عليــه وســلمُ ( :ك ُّل ُكـ ْـم َر ٍ
َفالمــام راع ،وهــو مســئول عــن رعيتــه ،والرج ُ ف
ــرأَ ُة
اع ،وهــو مســئول عــن َر ِع َّي ِت ِــهَ ،و َ
َ ِ َّ ِ ِ َ َّ ُ
الم ْ
ــل ي� أَهْ ِل ِــه َر ٍ
ِإ َ ُ َ ٍ
ف
ف
اع ،وهــو مســئول عــن
ـي مســئولة عــن َر ِع َّي ِت َهــاَ ،والخَ ـ ِ
ي� بَ ْيـ ِ
ـاد ُم ي� َمـ ِ
ـت ز َْو ِج َهــا َر ِاع َيـ ٌـةَ ،و ِهـ َ
ـال َس ـ ِّي ِد ِه َر ٍ

ـى،
َر ِع َّي ِتـ ِـه ،قــال ابــن عمــرَ :ف َسـ ِـم ْع ُت هَ ـ ِ
ـؤُالء مــن رســول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلمَ ،وأَ ْح ِسـ ُ
ـب النـ ب ي
ف
اع،
الر ُجـ ُـل ي� َمـ ِ
صــى اللــه عليــه وســلم ،قــالَ :و َّ
اع ،وهــو مســئول عــن َر ِع َّي ِتـ ِـهَ ،ف ُك ُّل ُكـ ْـم َر ٍ
ـال أبيــه َر ٍ
َو ُك ُّل ُكـ ْـم مســئول عــن َر ِع َّي ِتـ ِـه)

()2

م ِ
ة يوم الْ ِ
م ً
ة:
قيَا َ
نَ َدا َ

ف
المارة،
الرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم ،يشـ يـر ي� الحديــث أعــاه ،إىل ظاهــرة الحــرص عــى إ

متبعـاً ذلــك بالتحذيــر الشــديد مــن عواقبهــا ،فتنتــاب بعــض المسـ ي ن
ـؤول� يــوم القيامــة الندامــة ،ومــا
ت
ـى تنتــاب المــرء بســبب مــا فاتــه ،أو بســبب مــا لحقــه مــن
أدراكــم مــا الندامــة؟! إنهــا حالــة التحــر الـ ي
أ
المارة.
 .1صحيح البخاري ،كتاب الحكام ،باب ما يكره من الحرص عىل إ
 .2صحيح البخاري ،كتاب ف ي� االستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس ،باب العبد راع ف ي� مال سيده ،وال يعمل إال بإذنه.
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الخفــاق ف ي� االمتحانــات والمواقــف والعواقــب ،جــاء ف ي� فيــض القديــر ،أن
خســارة وعــذاب ،نتيجــة إ
المــارة ســتكون ندامــة وحــرة يــوم القيامــة ،لمــن لــم يعمــل فيهــا بمــا أمــر بــه اللــه ،ويســلك ســبيل
إ
ض
ر� اللــه عنهــم ،وهــذا أصــل ف ي� تجنــب
المصطفــى ،صــى اللــه عليــه وســلم ،وخلفائــه الراشــدين ،ي
الواليــات ،ال ســيما لضعيــف ،أو غـ يـر أهــل؛ فإنــه ينــدم إذا جــوزي بالخــزي يــوم القيامــة ،أمــا مــن كان
أهـا ً ل إلمــارة ،وعــدل فيهــا ،فأجــره عظيــم ،لكنــه عــى خطــر عظيــم.

(*)
1

ت الْف ِ
م ْر ِ
مةُ:
س ْ
ض َ
نِ ْ
ع َ
عةَُ ،
َاط َ
م الْ ُ
و ِبئْ َ

أ
مــر مــن امتيازاتهــا ومنافعهــا
يُشــ ّبه عليــه الصــاة والســام ،إ
المــارة حــال اســتفادة ال ي
ف
ت
الــى تــدر ب ن
و�
اللــ� ،فهــي عــى هــذه الحــال مرغوبــة ومحمــودة ومتشــغف إليهــا ،ي
بالمرضعــة ،ي
خ�اتهــا ،ويحــال بينهــا وبـ ي ن
ـ� متوليهــا ،وحــال صاحبهــا وقتئــذ ال
المقابــل؛ بئــس حالهــا لمــا تنقطــع ي

ـ� فطامــه عــن مــص اللـ ب ن
يقــل بؤسـاً وضيقـاً عــن الرضيــع لمــا يحـ ي ن
ـ� مــن �ض ع مرضعتــه ،جــاء ف ي� فتــح
البــاري ،عــن الــداودي :أن نعــم المرضعــة ،ف ي� الدنيــا ،وبئســت الفاطمــة ،أي بعــد المــوت؛ ألنــه يصـ يـر
ن
ـتغ� ،فيكــون ف ي� ذلــك هالكــه ،وقــال غـ يـره:
إىل المحاســبة عــى ذلــك ،فهــو كالــذي يفطــم قبــل أن يسـ ي
نعــم المرضعــة لمــا فيهــا مــن حصــول الجــاه والمــال ،ونفــاذ الكلمــة ،وتحصيــل اللــذات الحســية،
غــره ،ومــا تي�تــب
والوهميــة ،حــال حصولهــا ،وبئســت الفاطمــة ،عنــد االنفصــال عنهــا بمــوت أو ي
عليهــا مــن التبعــات ف� آ
الخــرة.
ي
ـول مــن النعمــاء والـراء ،دون مــا ينالــه مــن البأســاء والـ ضـراء ،إمــا بالعزل
فالــذي ينالــه المتـ ي
ف آ
ف
ض
ـا�
ي� الدنيــا ،فيصـ يـر خامـاً ،وإمــا بالمؤاخــذة ي� الخــرة ،وذلــك أشــد ،نســأل اللــه العفــو ،قــال القـ ي

البيضــاوي :فــا ينبغــي لعاقــل أن يفــرح بلــذة يعقبهــا حـرات ،وقــال المهلــب :الحــرص عــى الواليــة
هــو الســبب ف� اقتتــال النــاس عليهــا ،حـ تـى ســفكت الدمــاء ،واســتبيحت أ
المــوال والفــروج ،وعظــم
ي
الفســاد ف� أ
الرض بذلــك ،ووجــه النــدم ،أنــه قــد يُقْتــل أو يُ ْعــزل أو يَمــوت ،فينــدم عــى الدخــول
ي
فيهــا؛ ألنــه يُطالــب بالتبعــات الـ تـى ارتكبهــا ،وقــد فاتــه مــا حــرص عليــه بمفارقتــه ،قــال :ويسـ ن
ـتث� مــن
ي
ـ� عليــه ،كأن يمــوت الــوال ،وال يوجــد بعــده مــن يقــوم أ
ذلــك مــن تعـ ي ن
بالمــر غـ يـره ،وإذا لــم يدخــل ف ي�
ي
* فيض القدير.554/ 2 :
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الحــوال ،والتعبــر بالحــرص إشــارة إىل أن مــن قــام أ
ذلــك يحصــل الفســاد بضيــاع أ
بالمــر عنــد خشــية
ي
الضيــاع يكــون كمــن أُعطــي بغـ يـر ســؤال ،لفقــد الحــرص غالبـاً عمــن هــذا شــأنه ،وقــد يغتفــر الحــرص
المــام فــرض عـ ي ن
ف� حــق مــن تعـ ي ن
ـ� ،وعــى
ـ� عليــه؛ لكونــه يصـ يـر واجبـاً عليــه ،وتوليــة القضــاء عــى إ
ي
ض
()1
ـا� فــرض كفايــة ،إذا كان هنــاك غـ يـره.
القـ ي
نعم وبئس:
جــاء ف ي� عمــدة القــاري ،أن نعــم وبئــس فعــان ال يترصفــان؛ ألنهمــا أزيــا عــن موضوعهمــا،

فنعــم منقــول مــن قــول( :نعــم فــان) إذا أصــاب نعمــة ،وبئــس منقــول مــن (بئــس) إذا أصــاب بؤسـاً،
ف
ض
ن
و� نعم
ـا� ،ي
فنقــا إىل المــدح والــذم ،فشــابها الحــروف ،وقيــل :إنهما اســتعمال للحــال ،بمعــى المـ ي
أربــع لغــات ،بفتــح أولــه ،وكــر ثانيــه ،وكرسهمــا ،وســكون العـ ي ن
ـ� وكــر النــون ،وفتحهــا وســكون
ـ� ،وقــال الطيـ بـى :إنمــا تأ� بالتــاء ف� الفاطمــة ،والمرضعــة ،إشــارة إىل تصويــر تينــك الحالتـ ي ن
العـ ي ن
ـ�
ي
ي
ن ف
()2
الرضــاع والفطــام.
المتجددتــ� ي� إ
ي
ـول المســؤوليات لمــن لــم يكــن أه ـا ً لهــا ،أو لمــن
فهــذه بعــض متعلقــات التحذيــر مــن تـ ي
يــرى فيهــا ســبيال ً الســتجالب المنافــع واســتثمار المناصــب ،فالمســؤولية أمانــة ،وعاقبــة التقصـ يـر ف ي�
أدائهــا وخيمــة ،عــى أن يوفــق اللــه تعــاىل إىل متابعــة الحديــث عــن المســؤولية ،والتنفـ يـر مــن توليهــا
لمــن لــم يكــن أه ـا ً لهــا ،حســب مــا وجــه إليــه نبينــا محمــد ،صــى اللــه عليــه وســلم ،وعــى آلــه
ـ� ،وأصحابــه الغــر الميامـ ي ن
الطاهريــن ،وأزواجــه أجمعـ ي ن
ـ� ،وعــى مــن تبعــه بإحســان إىل يــوم الديــن.
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الرسول األسوةملسو هيلع هللا ىلص
محمد ،صىل الله عليه وسلم
ينفر من الحرص عىل تويل اإلمارة
الحلقة الثانية
ض
ن
عــن ب يأ� َذ ٍّر ،قــال( :قلــت :يــا َر ُسـ َ
ـى،
ـول ال َّلـ ِـه؛ أال ت َْس ـ َت ْع ِم ُل ِ ي�؟ قــالَ :فـ َ َ
ـر َب بيــده عــى َم ْن ِكـ ِب ي

ثُـ َّـم قــال :يــا أَبَــا َذ ٍّر؛ ِإنَّــكَ َض ِعيـ ٌـفَ ،و ِإنَّ َهــا أَ َمانَــةَ ،و ِإنَّ َهــا يــوم ا ْل ِق َي َامـ ِـة ِخـ ْز ٌي َون ََد َامـ ٌـة ،إال مــن أَخَ َذهَ ــا
ِب َح ِّق َهــاَ ،وأَ َّدى الــذي عليــه فيهــا)

(*)
1

غــر
تعرضــت الحلقــة الســابقة إىل التحذيــر مــن الحــرص عــى إ
المــارة وتوليهــا مــن قبــل ي
ت
المؤهلـ ي ن
ـى أعالهــا المســؤولية
ـ� لهــا ،والمقصــود إ
بالمــارة المســؤولية عــى مختلــف مســتوياتها ،والـ ي
أ
ت
ـى تتعــدد وتتنــوع وتتوزع،
العامــة عــن ترصيــف شــؤون البــاد والعبــاد ،ثــم المســؤوليات الخــرى ،الـ ي
ين
المســؤول� يــوم القيامــة ،مــن خــال الندامــة والخــزي
المــارة الوخيمــة تنتــاب بعــض
فعواقــب إ
الســاءة ف ي� ترصيفهــا.
بغــر حــق ،أو إ
اللذيــن يلحقانهــم ،بســبب توليهــا ي
وقــد شــبه عليــه الصــاة والســام ،المــارة حــال اســتفادة أ
المـ يـر مــن امتيازاتهــا ومنافعهــا
إ
ف
خ�اتهــا ،ويحــال بينهــا وبـ ي ن
و� المقابــل بئــس حالهــا حـ ي ن
ـ�
ـ� تكــون فاطمــة لمــا تنقطــع ي
بالمرضعــة ،ي
أ
ـ�ء مــن النعمــاء والـراء دون مــا ينالــه مــن البأســاء والـ ضـراء ،فــا
متوليهــا ،فالــذي ينالــه المـ يـر المـ ي
ن
ن
المــارة،
ـول إ
ينبغــي لعاقــل أن يفــرح بلــذة يعقبهــا ح ـرات ،ويســتث� مــن ذلــك مــن تعـ يـ� عليــه تـ ي
التقصــر ف ي� أدائهــا وخيمــة.
وأحســن ف ي� أداء واجبــه تجاههــا ،فالمســؤولية أمانــة ،وعاقبــة
ي
أهمية هذا الحديث:

الحديــث الصحيــح أعــاه أصــل عظيــم ف ي� اجتنــاب الواليــات ،ال ســيما لمــن كان فيــه ضعــف
عــن القيــام بوظائفهــا ،ولكـ ثـرة الخطــر فيهــا ،حـ ّـذر صــى اللــه عليــه وســلم ،منهــا ،وعلمــاء أ
المــة،
َ
بغ� �ض ورة.
المارة ،باب كراهة إ
* صحيح مسلم ،كتاب إ
المارة ي
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وامتنــع منهــا خالئــق مــن الســلف ،وصــروا عــى أ
الذى ي ن
حــ� امتنعــوا عــن قبــول توليهــا.
ب
ف
ف
الحجام عن االســتجابة
ـى ،صــى اللــه عليــه وســلم ،ي� تعليــل إ
ي
و� هــذا الحديــث يتوســع النـ ب ي
ض
ر� اللــه عنــه ،ف ي� أن تســند إليــه مســؤولية عامــة ،فلــم يجبــه صــى اللــه عليــه وســلم،
لطلــب ب يأ� ذر ،ي
ض
ت
ر� اللــه عنــه ،بالتأكيــد
ـى وصــف بهــا صاحبــه الجليــل أبــا ذر ،ي
إىل طلبــه ،وقــرن علــة الضعــف الـ ي
المــارة أمانــة ،وجـزاء التقصـ يـر ف ي� أدائهــا عاقبتــه عسـ يـرة يــوم القيامــة ،فللمقرصيــن بهــا خــزي
عــى أن إ
()1

وندامــة ،وال ينجــو مــن هــذه العاقبــة المخزيــة ســوى مــن توالهــا بحقهــا ،ثــم أدى واجبــه فيهــا ،فهــل
مــن معتـ بـر؟!
األمري العادل:
المــارة إن لــم يكــن أهـا ً لهــا ،أو كان أهـا ً ولــم يعــدل
الخــزي والندامــة يلحقــان مــن يتــوىل إ
فيهــا ،فيخزيــه اللــه تعــاىل يــوم القيامــة ،ويفضحــه ،وينــدم عــى مــا فــرط ،وأمــا مــن كان أهــا ً
للواليــة ،وعــدل فيهــا ،فلــه فضــل عظيــم ،تظاهــرت بــه أ
()2
الحاديــث الصحيحــة.

فالمــام العــادل مــن الســبعة الذيــن يظلهــم اللــه ف ي� ظلــه ،يــوم ال ظــل إال ظلــه ،فعــن
إ
ض
(سـ ْب َع ٌة يُ ِظ ُّل ُهــم اللــه ف ي� ِظ ِّلـ ِـه
ـى ،صــى اللــه عليــه وســلم ،قــالَ :
ب يأ� هُ َريْـ َـر َة ،ي
ر� اللــه عنــه ،عــن النـ ب ي
يــوم َل ظـ َّـل إال ظ ُّلــهُ ؛ ْالمــام ا ْلعــاد ُل ،وشَ ــاب نَشَ ـأَ ف� عبــادة ربــه ،ورجـ ٌـل َق ْلبــهُ مع َّلـ ٌ ف
ـاج ِد،
ُ ُ َ
ي ِ َ َ ِ َ ِّ ِ َ َ ُ
ِ
ِ
ِإ َ ُ َ ِ َ ٌّ
ـق ي� ا ْل َم َسـ ِ
ف
اج َت َم َعــا عليــهَ ،وتَف ََّر َقــا عليــهَ ،و َر ُج ٌ
ــال،
ــرأَ ٌة َذ ُ
ــان ت ََحابَّــا ي� ال َّل ِــهْ ،
ــب َو َج َم ٍ
َو َر ُج ِ
ــل طَ َل َب ْتــهُ ْام َ
ات َم ْن ِص ٍ

فقــال :ن يإ� أَخَ ـ ُ
ـق يَ ِمي ُنــهُ َ ،و َر ُجـ ٌـل َذ َكـ َـر
ـاف ال َّلــهَ َ ،و َر ُجـ ٌـل ت ََصـ َّـد َق ،أَخْ َفــى حـ تـى ال ت َْع َلـ َـم ِشـ َـما ُلهُ مــا تُ ْن ِفـ ُ
ــت َع ْي َنــا ُه)
ال َّلــهَ خَ ا ِل ًيــاَ ،فف َ
َاض ْ

()3

ضعف أيب ذر:

واليجــاز الحكيــم والــدال والحــازم ف ي� رد الرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم،
يالحــظ اللطــف إ
ف
ض
ض
ش
ـر َب بيــده
عــى طلــب ب يأ� ذر إ
ر� اللــه عنــهَ ( :فـ َ َ
المــارة ي� الحديــث ال�يــف أعــاه ،فيقــول أبــو ذر ،ي
ـى ،ثُـ َّـم قــال :يــا أَبَــا َذ ٍّر؛ ِإنَّــكَ َض ِعيـ ٌـفَ ،و ِإنَّ َهــا أَ َمانَـ ُـة)...
عــى َم ْن ِكـ ِب ي
 .1صحيح مسلم شب�ح النووي ،211 - 210/ 12 :بترصف.
 .2المصدر السابق.
أ
ف
 .3صحيح البخاري ،كتاب الذان ،باب من جلس ي� المسجد ينتظر الصالة وفضل المساجد.
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ض
المــارة ،مــن حيــث القــدرة عــى القيــام
ـول إ
ر� اللــه عنــه ،أه ـا ً لتـ ي
فلــم يكــن أبــو ذر ،ي
المــارة إليــه ،ويذكــر الســيوطي أن وجــه
بأعبائهــا ،فضعفــه كان الســبب لرفــض إســناد مســؤولية إ
ن
ـى بمصالــح
ضعفــه عــن ذلــك أن الغالــب عليــه كان الزهــد ،واحتقــار الدنيــا ،ومــن هــذه حالــه ال يعتـ ي
الدنيــا وأموالهــا ،اللذيــن بمراعاتهمــا تنتظــم مصالــح الديــن ،ويتــم أمــره ،وقــد كان أبــو ذر أفــرط ف ي�
ف
ت
ت
ـى بتحريــم الجمــع للمــال ،وإن أُخرجــت زكاتــه ،وكان
الزهــد ي� الدنيــا حــى انتهــى بــه الحــال إىل أن يفـ ي
ف
نز
ـى ،صــى اللــه عليــه وســلم ،منــه
يــرى أنــه الكــر الــذي توعــد اللــه عليــه ي� الق ـرآن ،فلمــا علــم النـ ب ي
أ
(و ِإ ن ي ّ�
هــذه الحالــة نصحــه ،ونهــاه عــن إ
المــارة ،وعــن واليــة مــال اليتــام ،وأكــد النصيحــة بقولــهَ :
ـ�).
ـب َلــكَ مــا أُحـ ُّ
أُحـ ُّ
ـب ِلن ْفـ ِ ي

()2()1

فالمــارة أمانــة ،وهــي جديــرة بالحيطــة والحــذر ،واللــه تعــاىل نبــه إىل أعبائهــا ومخاطرهــا،
إ
أ
أ
ـ� أَن يَ ْح ِم ْل َن َهــا َوأَشْ ـ َفق َْن
ـال َفأَبَـ ي ْ ن َ
السـ َـم َاو ِ
ات َوال َ ْر ِض َوا ْل ِج َبـ ِ
فقــال عــز وجــل{ِ :إنَّــا َع َر ْض َنــا ال َ َمانَـ َـة َعـ َـى َّ
ف
المارة،
ـان ِإنَّــهُ ك َ
نسـ ُ
ِم ْن َهــا َو َح َم َل َهــا ِإ
َان ظَ ُلومـاً َج ُهــوال ً}( ،)3والضعيــف معــرض للتقصـ يـر ي� حمــل أمانــة إ
ال َ
ض
المــارة
ـول إ
ر� اللــه عنــه ،أه ـا ً لتـ ي
وأداء مــا عليــه مــن واجــب تجاههــا ،مــن هنــا لــم يكــن أبــو ذر ،ي
ف
لضعــف اســتعداده الشــخص لهــا ،رغــم تقــواه ،وورعــه ،ن ز
الســام.
وم�لتــه ي� إ
ي
عــى أن يوفــق اللــه إىل متابعــة الحديــث عــن المســؤولية والتنفـ يـر مــن توليهــا ،لمــن لــم
يكــن أهـا ً لهــا ،حســب مــا وجــه إليــه نبينــا محمــد ،صــى اللــه عليــه وســلم ،وعــى آلــه الطاهريــن،
ين
ين
الميامــ� ،وعــى مــن تبعــه بإحســان إىل يــوم الديــن.
أجمعــ� ،وعــى أصحابــه الغــر
وأزواجــه

أ ن
ئ
 .1ن ن
س�
لبا� .
النسا�  ،كتاب الوصايا ،باب النهي عن الوالية عىل مال اليتيم ،وصححه ال ي
ي
ئ
 .2حاشية السيوطي عىل ن ن
س�
النسا�.256 - 255/ 6 :
ي
 .3أ
الحزاب.72:
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الرسول األسوةملسو هيلع هللا ىلص
محمد ،صىل الله عليه وسلم
يُنفر من الحرص عىل تويل اإلمارة
الحلقة الثالثة واألخرية
عــن ب يأ� َذ ٍّر ،أَ َّن َر ُسـ َ
ـول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،قــال( :يــا أَبَــا َذ ٍّر؛ ن يإ� أَ َراكَ َض ِعي ًفــاَ ،و ِإ ن ي ِّ�
()1
ْــ� ،ال تَأَ َّمــر َّن عــى اث ْ َن ي ْ ن
ــ� َم َ
يــم)
ــ� ،وال ت ََو َّل ي َ ن َّ
ــال يَ ِت ٍ
ــب لــك مــا أُ ِح ُّ
أُ ِح ُّ
َ
ِ
ــب ِل َنف ِ ي

ض
ر� اللــه عنــه،
وقفــت الحلقــة الســابقة عنــد تعليــل إ
الحجــام عــن االســتجابة لطلــب ب يأ� ذر ،ي
ف ي� أن تســند إليــه مســؤولية عامــة ،فلــم يجبــه صــى اللــه عليــه وســلم ،إىل طلبــه؛ ألنــه ضعيــف،
ف
المــارة ،وأداء الواجــب تجاههــا ،ووجــه
والمــارة أمانــة ،والضعيــف معــرض للتقصـ يـر ي� حمــل أمانــة إ
إ
المــارة ،أن الغالــب عليــه كان الزهــد ،واحتقــار الدنيــا ،ومــن هــذا حالــه
تــول إ
ضعــف ب يأ� ذر عــن ي

ن
ـى بمصالــح الدنيــا وأموالهــا اللذيــن بمراعاتهمــا تنتظــم مصالــح الديــن ،ويتــم أمــره ،وج ـزاء
ال يعتـ ي
ف
فالمــارة
المــارة عاقبتــه وخيمــة يــوم القيامــة ،حيــث الخــزي والندامــة ،إ
التقصــر ي� أداء واجــب إ
ي
المــام العــادل ينجــو مــن الخــزي والندامــة ،بــل وعــده
جديــرة بالحيطــة والحــذر ،مــع التنبيــه إىل أن إ
الرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم ،أن يكــون مــع الســبعة الذيــن يظلهــم اللــه ف ي� ظلــه ،يــوم ال ظــل
إال ظلــه.
رفض إسناد املسؤولية لسائلها مع حب الخري له:
ف
ـى ،صــى اللــه عليــه وســلم ،امتناعــه عــن االســتجابة
ي� الروايــة الصحيحــة أعــاه ،علــل النـ ب ي
ف
ض
المــارة،
ر� اللــه عنــه ،ي� أن يســتعمله واليـاً ،بضعفــه عــن تحصيــل مصالــح إ
لطلــب صاحبــه ب يأ� ذر ،ي
ودرء مفاســدها ،وقــرن هــذا بالتأكيــد عــى أنــه يحــب لــه مــا يحــب لنفســه؛ أي مــن الســامة عــن
()2
الوقــوع ف ي� المحــذور.
بغ� �ض ورة.
المارة ،باب كراهة إ
 .1صحيح مسلم ،كتاب إ
المارة ي
ئ
 .2حاشية السندي عىل ن
ن
س�
النسا�.255/ 6 :
ي
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ـ�) ظاهــر ف ي� أنــه يحــب لنفســه عــدم
قــال بعــض العلمــاء :قولــه( :أحــب لــك مــا أحــب لنفـ ي
الحكــم ،مــع أن اللــه تعــاىل أمــره بالحكــم ،وحاشــاه أن يكــره مــا أمــره اللــه بــه ،بــل معنــاه لــو كنــت
ضعيف ـاً ألحببــت عــدم الحكــم؛ لعجــزي عنــه حينئــذ ،فالــذي كان ألجــل صفــة ب يأ� ذر ف ي� ضعفــه ال

الحكــم ف� نفســه ،فمــا زال حاكمـاً ،وأرســل عليـاً قاضيـاً ومعــاذاً ،وغ�همــا قضــاة إىل أ
المصــار ،وهــو
ي
ي
منصــب أ
ين
أجمعــ� .
النبيــاء

()1

جــاء ف ي� مرقــاة المفاتيــح ،أن قولــه صــى اللــه عليــه وســلم( :يــا أَبَــا َذ ٍّر؛ ن يإ� أَ َراكَ َض ِعي ًفــاَ ،و ِإ ن ي ِّ�
ن
ـى لــو كنــت ضعيفـاً مثلــك لمــا تحملــت هــذا الحمــل ،ولكــن اللــه
ـب لــك مــا أُ ِحـ ُّ
أُ ِحـ ُّ
ـ�  )...يعـ ي
ـب ِل َن ْفـ ِ ي
قـ ّ ن
ن
ن
المــارة( ،عــى ي ن
اثن�)؛
ـى لمــا حملــت ،وقولــه( :ال ت ََّأمـ َّ
ـرن) ،أي ال تقبلــن إ
ـو يا� فحملـ ي
ـى ،ولــوال أنــه حملـ ي
ـ� َمـ َ
ـال يَ ِتيـ ٍـم)؛ أي
أي فض ـا ً عــن أكـ ثـر منهمــا ،فــإن العــدل والتســوية أمــر صعــب بينهمــا( ،وال ت ََو َّلـ ي َ ن َّ
ف
و� نســخة لمســلم عــى مــال يتيــم؛ أي ال تكــن والي ـاً عليــه؛ ألن خطــره
ال تقبلــن واليــة مــال يتيــم ،ي
عظيــم ،ووبالــه جســيم ،وهــذا مثــال الواليــة عــى الواحــد.

()2

النهي عن طلب اإلمارة:
المــارة ،فهنــاك مــا ينفــر مــن إســناد المســؤولية
إىل جانــب
تــول الضعيــف إ
ي
التنفــر مــن ي
لطالبيهــا ،فعــن عبــد الرحمــن بــن َسـ ُـم َر َة ،قــال :قــال يل رســول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم( :يــا َع ْبـ َـد
ـت ِإ َل ْي َهــاَ ،و ِإ ْن أُ ْع ِطي َت َهــا عــن
الرحمــن بــن ســمرة؛ ال ت َْسـأَل ِإ
ال َمــا َر َةَ ،ف ِإنَّــكَ إن أُ ْع ِطي َت َهــا عــن َم ْسـأَ َل ٍةُ ،و ِك ْلـ َ
ــت عليهــا)
َــر َم ْســأَ َل ٍة ،أُ ِع ْن َ
غ يْ ِ

()3

يقــول النــووي بــأن ف ي� هــذا الحديــث فوائــد ،منهــا كراهــة ســؤال الواليــة ،ســواء واليــة

وغ�هــا ،ومنهــا بيــان أن مــن ســأل الواليــة ال يكــون معــه إعانــة مــن اللــه
إ
المــارة ،والقضــاء والحســبة ي
تعــاىل ،وال تكــون فيــه كفايــة لذلــك العمــل ،فينبغــي أن ال يــوىل.
الذخ�ة.11 - 10/ 10 :
.1
ي
 .2مرقاة المفاتيح.240/ 7 :
أ
خ�اً منها...
 .3صحيح مسلم ،كتاب اليمان ،باب ندب من حلف يميناً فرأى يغ�ها ي
 .4صحيح مسلم شب�ح النووي.116 /11 :
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()4

ف
(وك ّلــت) عــى صيغــة المجهــول بالتخفيــف ،ومعنــاه رصف
وجــاء ي� عمــدة القــاري ،أن قولــه ُ

ن
ـ�) ،ويســتفاد منــه أن طلــب مــا
إليهــا ،ومــن وكل إىل نفســه هلــك ،ومنــه الدعــاءَ :
ـى إىل نفـ ي
(وال تَكلـ ي
يتعلــق بالحكــم مكــروه ،وإن مــن حــرص عــى ذلــك ال يعــان.

()1

ال�يــف يؤكــد عــى أهميــة االســتعانة باللــه ف� تســي� أ
فهــذا الحديــث النبــوي ش
العمــال
ي
ي

جميعهــا ،ومــن ذلــك المســؤوليات ،وأداء ت ز
االل�امــات تجاههــا ،وإال فالخطــب صعــب ،مــن هنــا كان
ض
ن
ر�
كبــار الســلف الصالــح يتخوفــون مــن عواقبهــا ،فممــا يــروى أن أمـ يـر المؤمنـ يـ� عمــر بــن الخطــاب ،ي
اللــه عنــه ،لمــا رفــض أن يكــون ابنــه مــن الســتة المرشـ ي ن
ـح� لخالفتــه ،معل ـا ً ذلــك بقولــه( :حســب
آل الخطــاب تحمــل رجــل منهــم الخالفــة)( ،)2عــى الرغــم أنــه عمــر ،ومــا أدراكــم مــن عمــر؟! إنــه
الفــاروق ،الــذي ت ز
وكثــر مــن يغ�هــم.
يعــر بعدلــه المســلمون ويفخــرون،
ي
ت
الــى يــراد بهــا هنــا المســؤولية بأنواعهــا ،أمانــة سيســأل أصحابهــا عنهــا يــوم
إ
فالمــارة ي
القيامــة ،ضيعــوا أم أدوا حقهــا ،فمــن َض ّيــع خــر ،ومــن أدى مــا عليــه فيهــا ،فــاز بثــواب جزيــل،
ومنــه الذكــر الطيــب عنــد الخلــق ،مــع �ض ورة االســتفادة مــن التحذيــر الــوارد بشــأن توليهــا؛ ألن مــن
لــم يكــن أهـا ً لهــا ،يحــرم عليــه تبوأهــا ،ومــن كان أهـا ً لهــا ،يحــرم عليــه التقصـ يـر ف ي� واجبــه نحوهــا،
وينبغــي التذكـ يـر دائم ـاً أنهــا نعــم المرضعــة ،وبئســت الفاطمــة ،حســب مــا جــاء عــن نبينــا محمــد،
ـ� ،وعــى أصحابــه الغــر الميامـ ي ن
صــى اللــه عليــه وســلم ،وعــى آلــه الطاهريــن ،وأزواجــه أجمعـ ي ن
ـ�،
وعــى مــن تبعــه بإحســان إىل يــوم الديــن.

 .1عمدة القاري.226 /24 :
ف
 .2تحفة ت
ال�ك فيما يجب أن يعمل ي� الملك.5/ 1 :
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الرسول األسوةملسو هيلع هللا ىلص
محمد ،صىل الله عليه وسلم
يويص باألم وبرها
الحلقة األوىل
ض
ر� اللــه عنــه ،قــال( :جــاء َر ُجـ ٌـل إىل رســول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم،
عــن ب يأ� هُ َريْـ َـر َة ،ي

ت
فقــال :يــا َر ُسـ َ
ـى؟ قــال :أُ ُّمــكَ  ،قــال :ثُـ َّـم مــن؟ قــال :ثُـ َّـم
ـول ال َّلـ ِـه؛ مــن أَ َحـ ُّ
ـق النــاس ِب ُح ْسـ ِـن َص َحابَـ ِ ي

ــم أَبُــوكَ )
ــم مــن؟ قــال :ث ُ َّ
ــم أُ ُّمــكَ  ،قــال :ث ُ َّ
ــم مــن؟ قــال :ث ُ َّ
أُ ُّمــكَ  ،قــال :ث ُ َّ
أ ف
ت
ش
الســام ،مــن خــال
ـى تحظــى بهــا الم ي� إ
يـ بـرز هــذا الحديــث النبــوي ال�يــف المكانــة الـ ي
أ
أ
أ
ف
و� روايــة
إ
الجابــة عــن الحــق بصحبــة المــرء ،فحظيــت الم بثــاث درجــات متقدمــة عــى الب ،ي
ال�تيــب بعــد تفضيــل أ
صحيحــة أخــرى ،جــاء أ
الب ف� ت
الم عليــه بثــاث منــازل ،ثــم بعدهمــا جــاء
ي
القربــون آ
أ
الخــرون ،فعــن ب يأ� هُ َريْـ َـر َة ،قــال( :قــال َر ُجـ ٌـل :يــا َر ُسـ َ
ـق النــاس ِب ُح ْسـ ِـن
ـول ال َّلـ ِـه؛ مــن أَ َحـ ُّ
()1

ــم أَ ْدنَــاكَ أَ ْدنَــاكَ )
ــم أَبُــوكَ  ،ث ُ َّ
ــم أُ ُّمــكَ  ،ث ُ َّ
ــم أُ ُّمــكَ  ،ث ُ َّ
الص ْح َب ِــة؟ قــال :أُ ُّمــكَ  ،ث ُ َّ
ُّ
جــاء ف ي� ش�ح النــووي عــى صحيــح مســلم ،أن الصحابــة هنــا بفتــح الصــاد بمعـ نـى الصحبــة،
القــرب أ
الب ،ثــم أ
الم أحقهــم بذلــك ،ثــم بعدهــا أ
القــارب ،وأن أ
ـث عــى بــر أ
فالقــرب،
وفيــه الحـ ّ
قــال العلمــاء :وســبب تقديــم أ
الم كـ ثـرة تعبهــا عليــه ،وشــفقتها وخدمتهــا ،ومعانــاة المشــاق ف ي� حمله،
()2

ـى
ثــم وضعــه ،ثــم إرضاعــه ،ثــم تربيتــه وخدمتــه وتمريضــه ،وغـ يـر ذلــك ،ونقــل الحــارث المحاسـ ب ي
أ
أ
ف
ض
ـا� عيــاض خالفـاً ف ي� ذلــك ،فقــال
إجمــاع العلمــاء عــى أن الم تفضــل ي� الـ بـر عــى الب ،وحــى القـ ي
الجمهــور بتفضيلهــا ،وقــال بعضهــم يكــون برهمــا ســوا ًء ،قــال :ونســب بعضهــم هــذا إىل مالــك.
أ
أ
ف
ض
ن
ـا�:
والصــواب الول ،لرصيــح هــذه الحاديــث ي� المعــى المذكــور ،واللــه أعلــم ،قــال القـ ي
ـ� أ
الم أ
وأجمعــوا عــى أن أ
والب آكــد حرمــة ف� الـ بـر ممــن ســواهما ،قــال :وتــردد بعضهــم بـ ي ن
الجــداد
ي
 .1صحيح البخاري ،كتاب أ
الدب ،باب من أحق الناس بحسن الصحبة.
 .2صحيح مسلم ،كتاب ال� والصلة آ
والداب ،باب بر الوالدين وأنهما أحق به.
ب
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والخــوة ،لقولــه صــى اللــه عليــه وســلم( :ثُــم أَدنَــاكَ أَدنَــاكَ ) فيســتحب أن تقــدم ف� الــر أ
الم ،ثــم
إ
ْ
َّ ْ
ي ب
الجــداد ،والجــدات ،ثــم الخــوة أ
الوالد ،ثــم أ
الب ،ثــم أ
أ
والخــوات ،ثــم ســائر المحــارم مــن ذوي
إ
القــرب أ
والخــوال ،والخــاالت ،ويقــدم أ
كالعمــام ،والعمــات ،أ
الرحــام؛ أ
أ
()1
فالقــرب ،واللــه أعلــم.
وبالخــص أ
ومــن المســوغات الـ تـى ذكرهــا القـرآن الكريــم للتوصيــة بالوالديــن ،أ
الم ،معاناتها
ي

ـان ِب َوا ِل َديْـ ِـه َح َم َل ْتــهُ أُ ُّمــهُ َوهْ نـاً َعـ َـى َوهْ ـ ٍـن َو ِف َصا ُلــهُ
نسـ َ
{و َو َّص ْي َنــا ِإ
مــن الحمــل بالولــد ،فقــال تعــاىلَ :
ال َ
ف� َع َامـ ي ْ ن
ـان ِب َوا ِل َديْـ ِـه ِإ ْح َســانًا
الن َْسـ َ
{و َو َّص ْي َنــا ْ ِإ
ـر}( ،)2ويقــول عــز وجــلَ :
ـ� أَ ِن اشْ ــكُ ْر ِ يل َو ِل َوا ِل َديْــكَ ِإ َ ي َّل ا ْل َم ِصـ ي ُ
ِي
ِ
()3
َح َم َل ْتــهُ أُ ُّمــهُ ك ُْرهً ــا َو َو َض َع ْتــهُ ك ُْرهً ــا.}...
أ
ن ف
والرضــاع والحضانــة والرعايــة ،وال تنقطــع المعانــاة عنهــا تجــاه
فــالم
تعــا� ي� الحمــل إ
ي
ابنهــا ت
حــى تمــوت ،فهــي ف ي� كــد متواصــل نحــوه.
اإلحسان إىل الوالدين:

ن
الســام بالحــث عــى برهمــا ،وقــد بلغــت هــذه العنايــة ذروتهــا حـ ي ن
ـ� قــرن
ـى إ
الوالــدان عـ ي
أ
أ
ـى َربُّــكَ
{و َقـ ض َ
اللــه المــر إ
بالحســان إىل الوالديــن بالمــر بوحدانيتــه ســبحانه وتعــاىل ،فقــال عــز وجــلَ :
ـر أَ َح ُدهُ َمــا أَ ْو ِكال َهُ َمــا َفـا َ تَ ُقــل َّل ُه َمــا أُ ٍّف
أَال َّ ت َْع ُبـ ُـدواْ ِإال َّ ِإيَّــا ُه َو ِبا ْل َوا ِل َديْـ ِـن ِإ ْح َســاناً ِإ َّمــا يَ ْبلُغَ ـ َّ
ـن ِعنـ َـدكَ ا ْل ِكـ ب َ َ
ـوال ً ك َِريم ـاً}
َوال َ تَ ْن َه ْرهُ َمــا َو ُقــل َّل ُه َمــا َقـ ْ

()4

يقــول صاحــب أضــواء البيــان :أمــر جــل وعــا ف� هــذه آ
اليــة الكريمــة بإخــاص العبــادة لــه
ي
أ
بالحســان إىل الوالديــن ،وجعــل بــر الوالديــن مقرونـاً بعبادتــه وحــده جــل
وحــده ،وقــرن بذلــك المــر إ
ف
ف
{وإ ْذ أَخَ ْذنَــا ِميث َ ن
سا ِئ َيل ال َ
وعــا ،المذكــور هنــا ذكــره ي� آيات أخــر ،كقوله تعاىل ي� ســورة البقــرةِ َ :
ـى ِإ ْ َ
َاق بَـ ِ ي
تَعبــدون إال َّ ال ّلــهَ وبا ْلوالديــن إحســاناً وذي ا ْل ُقــر� واليتامــى والمسـ ن ( )5ف
و� ســورة النســاء ،يقول
ْب َ َ َ َ َ َ َ َ ِ
َِ َ ِ َ ْ ِ ِ ْ َ َِ
ُْ ُ َِ
ـاك ي ِ�  ، }...ي
()6
ش
ـاك ي ِن� }...
َ
ُ� ُكــواْ ِبـ ِـه شَ ـ ْيئاً َو ِبا ْل َوا ِل َديْـ ِـن ِإ ْح َســاناً َو ِبـ ِـذي ا ْل ُقـ ْـرب َ� َوا ْل َي َت َامــى َوا ْل َم َسـ ِ
تعاىل{:وا ْع ُبـ ُـدواْ ال ّلــهَ َوال َ ت ْ ِ

 .1صحيح مسلم شب�ح النووي.103 - 102/ 16 :
 .2لقمان.14 :
 .3أ
الحقاف.15:
الرساء.23 :
 .4إ
 .5البقرة.83 :
 .6النساء.36 :
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أ
ف
ش
ُ� ُكــواْ ِبـ ِـه
ويقــول تعــاىل ي� ســورة النعــامُ { :قـ ْـل ت ََعا َلـ ْ
ـوا أَتْـ ُـل َمــا َحـ َّـر َم َربُّ ُكـ ْـم َع َل ْي ُكـ ْـم أَال َّ ت ْ ِ

ــم }...
ُــم َو ِإيَّاهُ ْ
ــن ن َْر ُز ُقك ْ
ــن ْإمــا َ ٍق ن َّْح ُ
ــن ِإ ْح َســاناً َوال َ تَ ْق ُت ُلــواْ أَ ْوال َ َدكُــم ِّم ْ
شَ ــ ْيئاً َو ِبا ْل َوا ِل َديْ ِ
ـ� داعيـ ي ن
م�كـ ي ن
ن
ـ� ف� موضــع آخــر أن برهمــا الزم ،ولــو كانــا ش
ـ� إىل ش�كهمــا ،فقــال تعــاىل
وبـ ي ّ ي
ف
ش
ـس َلــكَ ِبـ ِـه
نسـ َ
{و َو َّص ْي َنــا ِإ
ي� ســورة العنكبــوتَ :
ـركَ ِب ي� َمــا َل ْيـ َ
ال َ
ـان ِب َوا ِل َديْـ ِـه ُح ْســناً َو ِإن َجاهَ ـ َـداكَ ِل ُتـ ْ ِ
ف
{و ِإن
ِع ْلـ ٌـم َفــا ت ُِط ْع ُه َمــا ِإ َ ي َّل َم ْر ِج ُع ُكـ ْـم َفأُنَ ِّب ُئ ُكــم ِب َمــا كُن ُتـ ْـم ت َْع َم ُلـ َ
ـون}( ،)2وقــال تعــاىل ي� ســورة لقمــانَ :
ف
ش
ـع
الدنْ َيــا َم ْع ُروفـاً َوات َِّبـ ْ
ـس َلــكَ ِبـ ِـه ِع ْلـ ٌـم َفــا ت ُِط ْع ُه َمــا َو َص ِاح ْب ُه َمــا ِ ي� ُّ
ـركَ ِب ي� َمــا َل ْيـ َ
َجاهَ ـ َـداكَ َعــى أَن تُـ ْ ِ
()3
ـون}
ــم ت َْع َم ُلـ َ
َــاب ِإ َ ي َّل ث ُ َّ
ُــم َفأُنَ ِّب ُئكُــم ِب َمــا كُن ُت ْ
ــم ِإ َ ي َّل َم ْر ِج ُعك ْ
َس ِــب َيل َم ْ
ــن أَن َ
وذكــره جــل وعــا ف� هــذه آ
اليــات بــر الوالديــن ،مقرونـاً بتوحيــده جــل وعــا ف ي� عبادتــه ،يــدل
ي
ـى ،صــى اللــه عليــه وســلم ،ف ي� ذلــك أحاديــث
عــى شــدة تأكــد وجــوب بــر الوالديــن ،وجــاءت عــن ال َّنـ ب ي
()1

كثـ يـرة.

ف آ
ـن
وقولــه تعــاىل ي� اليــات المذكــورةَ :
{و ِبا ْل َوا ِل َديْـ ِـن ِإ ْح َســاناً} بينــه بقولــه تعــاىل{ِ :إ َّمــا يَ ْبلُغَ ـ َّ

ـض
ـوال ً ك َِر ًيمــا َواخْ ِفـ ْ
ـر أَ َح ُدهُ َمــا أَ ْو ِكال َهُ َمــا َف ـا َ تَ ُقــل َّل ُه َمــا أُ ٍّف َوال َ تَ ْن َه ْرهُ َمــا َو ُقــل َّل ُه َمــا َقـ ْ
ِعنـ َـدكَ ا ْل ِكـ ب َ َ
أ
ن
الحســان إليهمــا
ـرا} لن هــذا مــن إ
َل ُه َمــا َج َنـ َ
ـاح الـ ُّـذ ِّل ِمـ َ
ـا� َص ِغـ ي ً
ـن َّ
الر ْح َمـ ِـة َو ُقــل َر ِّب ا ْر َح ْم ُه َمــا ك ََمــا َربَّ َيـ ِ ي
المذكــور ف� آ
()4
اليــات.
ي
والحســان إليهمــا ،وحســن صحبتهمــا ،وبخاصــة أمهاتنــا
وفقنــا اللــه لتوحيــده ،وبــر والدينــا ،إ
ـ� متابعــة الوقــوف عنــد المزيــد مــن جوانــب هــذا الموضــوع ف� ضــوء آ
الكريمــات ،آملـ ي ن
اليــات القرآنيــة
ي

الـ تـى تناولتــه وأحاديــث الرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم ،وعــى آلــه الطاهريــن ،وأزواجــه أجمعـ ي ن
ـ�،
ي
وأصحابــه الغــر الميامـ ي ن
ـ� ،ومــن تبعــه بإحســان إىل يــوم الديــن.

 .1أ
النعام.151 :
 .2العنكبوت.8 :
 .3لقمان.15 :
 .4أضواء البيان.85/ 3 :
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الرسول األسوةملسو هيلع هللا ىلص
محمد ،صىل الله عليه وسلم
يويص باألم وبرها
الحلقة الثانية
ن
َ
ـب هــذه الـ َّـد ِارَ ،وأَ ْو َم ـأَ بيــده إىل َد ِار عبــد ال َّلـ ِـه،
ا� ،قــال :ب
أخ�نــا َص ِاحـ ُ
عــن أب ي� َع ْمـ ٍـرو الشَّ ـ ْي َب ِ ي َّ

الصــا ُة عــى َو ْق ِت َهــا،
ـب إىل ال َّلـ ِـه؟ قــالَّ :
ـى ،صــى اللــه عليــه وســلم :أَ ُّي ا ْل َع َمـ ِـل أَ َحـ ُّ
قــالَ :
(سـأَ ْل ُت النـ ب ي
ف
ن
ـن،
ـى ِب ِهـ َّ
قــال :ثُـ َّـم أَ ٌّي؟ قــالِ :بـ ُّـر ا ْل َوا ِل َديْـ ِـن ،قــال :ثُـ َّـم أَ ٌّي؟ قــال :ا ْل ِج َهــا ُد ي� َسـ ِـب ِيل ال َّلـ ِـه ،قــال :حدثـ ي
ن (*)
ــر ْدتُهُ َلــ َزا َدِ ي�)
اس ت َ ز َ
َو َل ْ
ــو ْ
أ ف
ت
الجابــة عــن
الســام ،مــن خــال إ
ـى تحظــى بهــا الم ي� إ
الحلقــة الســابقة أبــرزت المكانــة الـ ي
أ
أ
أ
فالســام حــث عــى بــر
الحــق بصحبــة المــرء ،فحظيــت الم بثــاث درجــات متقدمــة عــى الب ،إ
القــرب أ
الب ،ثــم أ
والم أحقهــم بذلــك ،ثــم بعدهــا أ
القــارب ،أ
أ
فالقــرب ،وفــر بعــض العلمــاء
1

ســبب تقديــم أ
الم كـ ثـرة تعبهــا ،وشــفقتها وخدمتهــا ،ومعانــاة المشــاق ف ي� حملــه ،ثــم وضعــه ،ثــم
الســام ف ي� الحــث عــى بــر
إرضاعــه ،ثــم تربيتــه وخدمتــه وتمريضــه ،وغـ يـر ذلــك ،وقــد بلغــت عنايــة إ
المــر بالحســان إىل الوالديــن أ
ـ� قــرن اللــه أ
الوالديــن ذروتهــا حـ ي ن
بالمــر بوحدانيتــه ســبحانه وتعــاىل،
إ
وذكــر هــذا ف� آيــات قرآنيــة عــدة ،ورد بعضهــا ف� ســور البقــرة ،والنســاء ،أ
والنعــام ،ولقمــان.
ي
ي
فيهام فجاهد:
حديــث بأ� َع ْمــرو الشَّ ـ ْي َب ِ نا� ،المثبــت أعــاه ،يتمـ ش
ـا� مــع مــا تعرضــت لــه الحلقــة الســابقة من
ي
ٍ
ي َّ
ربــط الحــث عــى بــر الوالديــن أ
بالمــر بوحدانيتــه ســبحانه ،ففــي هــذا الحديــث ش
ال�يــف يجيــب عليــه
الصــاة والســام عــن ســؤال حــول العمــل أ
الحــب إىل اللــه تعــاىل ،حيــث نــال بــر الوالديــن ن ز
الم�لــة
الثانيــة بعــد الصــاة عــى وقتهــا ،وســبق الجهــاد ف ي� ســبيل اللــه ،ومــن البديهــي أن يكــون المقصــود

أ
النسان بوالديه حسناً) (العنكبوت.)8:
* صحيح البخاري ،كتاب الدب ،باب قول الله تعاىل( :ووصينا إ
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ين
يتعــ� فرضــاً ،وإنمــا يكــون ف ي� إطــار جهــاد فــرض الكفايــة أو التطــوع،
بالجهــاد هنــا الــذي لــم
وممــا يؤكــد تقديــم بــر الوالديــن عــى هــذا النــوع مــن الجهــاد ،مــا رواه عبــد ال َّلـ ِـه بــن َع ْمـ ٍـرو ،قــال:
ـو ِان؟ قــال :نعــم ،قــالَ :ف ِف ِيه َمــا
ـى ،صــى اللــه عليــه وســلم :أُ َج ِاهـ ُـد؟ قــال :لــك أَبَـ َ
(قــال َر ُجـ ٌـل ِلل َّنـ ِب ي ِّ
َف َج ِاه ْد)

()1

ف
والحســان إليهمــا،
ومعـ نـى ففيهمــا فجاهــد ،أي إن كان لــك أبــوان فأبلــغ جهــدك ي� برهمــا إ

فــإن ذلــك يقــوم لــك مقــام قتــال العــدو.

()2

توضيح منزلة بر الوالدين فيام يحبه الله تعاىل:
الفضليــة ف� ضــوء الــوارد ف� أ
العمــال ف� ســلم درجــات أ
بالنســبة إىل ترتيــب منــازل أ
الحاديــث
ي
ي
ي
ش
ال�يفــة ،جــاء ف ي� عمــدة القــاري توضيــح لذلــك ،ونقــل عــن القفــال ف ي� كيفيــة الجمــع ،وجهــان:
والشــخاص ،آ
الحــوال أ
أحدهمــا ،أنــه جــرى عــى اختــاف أ
والخــر ،أن لفظــة (مــن) م ـرادة،

بــأن الم ـراد مــن أفضــل أ
العمــال كــذا ،كمــا يقــال فــان أعقــل النــاس ،أي مــن أعقلهــم ،ومنــه قولــه
أ
()3
ــه)
ُــم خَ ي ْ ُ�ك ْ
عليــه الصــاة والســام( :خَ ي ْ ُ�ك ْ
ُــم لَهْ ِل ِ
أ
ض
ن
ـا�
ـى بأنــه بالجــواب الول أجــاب القـ ي
ومعلــوم أنــه ال يصـ يـر بذلــك خـ يـر النــاس ،فــرد العيـ ي
عيــاض ،فقــال :أعلــم كل قــوم بمــا لهــم إليــه حاجــة ،وتــرك مــا لــم تدعهــم إليــه حاجــة ،أو تــرك مــا
الســام ،وال بلغــه عملــه ،وقــد يكــون
تقــدم علــم الســائل إليــه ،أو علمــه بمــا لــم يكملــه مــن دعائــم إ
ف
وغ�هــا ،وقــد يكــون لــه أبــوان لــو تركهمــا لضاعــا،
الجهــاد للمتأهــل لــه ي� حقــه أوىل مــن الصــاة ي

فيكــون برهمــا أفضــل ،لقولــه عليــه الصــاة والســام( :ففيهمــا فجاهــد) ،وقــد يكــون الجهــاد أفضــل
مــن ســائر أ
ن
العمــال ،عنــد اســتيالء الكفــار عــى بــاد المسـ ي ن
ـى :الحاصــل أن اختــاف
ـلم� ،قــال العيـ ي
الحاديــث الختــاف أ
الجوبــة ف� هــذه أ
أ
الحــوال ،ولهــذا ســقط ذكــر الصــاة والــزكاة والصيــام ف ي�
ي
الحديــث المذكــور أعــاه ،وال شــك أن الثــاث مقدمــات عــى الحــج والجهــاد ،ويقــال :إنــه قــد يقــال
الحــوال ،أ
الشــياء كــذا ،وال يـراد أنــه خــر مــن جميــع الوجــوه ف� جميــع أ
خــر أ
والشــخاص ،بــل ف ي� حــال
ي
ي
ي
الدب ،باب ال يجاهد إال بإذن أ
 .1صحيح البخاري ،كتاب أ
البوين.

 .2فتح الباري.403 /10:
أ
ن
نن
ش
لبا� .
 .3س� ابن ماجة ،كتاب النكاح ،باب حسن معا�ة النساء ،وصححه ال ي
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الســام ،والجهــاد
دون حــال ،فــإن قيــل :كيــف قــدم الجهــاد عــى الحــج ،مــع أن الحــج مــن أركان إ
فــرض كفايــة؟ يقــال :إنمــا قدمــه لالحتيــاج إليــه أول الســام ،ومحاربــة أ
العــداء ،ويقــال :إن الجهــاد
إ
ـ� كســائر فــروض الكفايــة ،وإذا لــم يتعـ ي ن
قــد يتعـ ي ن
ـ� لــم يقــع إال َّ فــرض كفايــة ،وأمــا الحــج؛ فالواجــب
منــه حجــة واحــدة ،ومــا زاد نفــل ،فــإن قابلــت واجــب الحــج بمتعـ ي ّ ن
ـ� الجهــاد ،كان الجهــاد أفضــل
ولنــه شــارك الحــج ف� الفرضيــة ،وزاد بكونــه نفع ـاً متعدي ـاً إىل ســائر أ
لهــذا الحديــث ،أ
المــة ،وبكونــه
ي
ف
الســام ،وقــد قيــل( :ثــم) هاهنــا ت
ـن
لل�تيــب ي� الذكــر ،كقولــه تعــاىل{ :ثُـ َّـم ك َ
ذب ـاً عــن بيضــة إ
َان ِمـ َ
ـن َآم ُنــوا ،)1(}...وقيــل( :ثــم) ال تقتـض ترتيبـاً ،فــإن قابلــت نفــل الحــج بغـ يـر متعـ ي ّ ن
ـ� الجهــاد ،كان
ا َّل ِذيـ َ
ي
الجهــاد أفضــل ،لمــا أنــه يقــع فــرض كفايــة ،وهــو أفضــل مــن النفــل بــا شــك ،وقــال صاحــب كتــاب
ث
ـا�) :فــرض الكفايــة عنــدي أفضــل مــن فــرض العـ ي ن
ـ� ،مــن حيــث إن فعلــه مســقط للحــرج عــن
(الغيـ ي
أ
ت
ـ� المتمكنــون منــه كلهــم ،وال شــك ف ي� عظــم وقــع مــا هــذه صفتــه ،واللــه
المــة بأرسهــا ،وب�كــه يعـ ي
ف
الســام مكانــة رفيعــة تنــدرج ف ي� منظومــة عقائــده وأحكامــه
أعلــم( ،)2يظهــر ممــا ســبق أن للوالديــن ي� إ
التعبديــة.

ـ� متابعــة الوقــوف عنــد المزيــد مــن جوانــب هــذا الموضــوع ف� ضــوء آ
آملـ ي ن
اليــات القرآنيــة
ي

الـ تـى تناولتــه ،وأحاديــث الرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم ،وعــى آلــه الطاهريــن ،وأزواجــه أجمعـ ي ن
ـ�،
ي
ين
الميامــ� ،ومــن تبعــه بإحســان إىل يــوم الديــن.
وأصحابــه الغــر

 .1البلد.17 :
 .2عمدة القاري ،189/ 1:بترصف.
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الرسول األسوةملسو هيلع هللا ىلص
محمد ،صىل الله عليه وسلم
يويص باألم وبرها
الحلقة الثالثة
عــن ابــن َعبـ ٍ ض
ـى ،صــى اللــه عليــه
َّ
ـاس ،ي
ر� اللــه عنهمــا ،أَ َّن ْامـ َـرأَ ًة مــن ُج َه ْي َنـ َـةَ ،جــا َء ْت إىل النـ ب ي

ـج عنهــا؟ قــال :نعــمُ ،ح ِّجــي
ـج حـ تـى َماتَـ ْ
ـت ،أَ َفأَ ُحـ ُّ
ـج ،فلــم ت َُحـ َّ
وســلم ،فقالــت(ِ :إ َّن أُ ِّمــي نَـ َـذ َر ْت أَ ْن ت َُحـ َّ

ـاء)
ـت قاضيــة؟ ا ْق ُضــوا ال َّلــهَ َ ،فال َّلــهُ أَ َحـ ُّ
ـك َديْـ ٌ
ـق ِبا ْل َو َفـ ِ
ـن ،أَ ُك ْنـ ِ
ـت لــو كان عــى أُ ِّمـ ِ
عنهــا ،أَ َرأَيْـ ِ

(*)
1

ال� عىل
ممـــا وضحتـــه الحلقة الســـابقة بشـــأن الحث عىل بـــر الوالديـــن ،تقديم هـــذا ب
الجهـــاد ف ي� ســـبيل الله ،الـــذي يكون فرض كفايـــة ،ومما يؤكد تقديـــم بر الوالدين عـــى هذا النوع
الذن بالجهـــاد ،فوجه إىل المجاهـــدة ف ي� والديه،
مـــن الجهاد ،ما وجـــه به الرجل الذي جـــاء يطلب إ
والحســـان إليهما ،فذلك يقـــوم له مقام قتـــال العدو ،وأجملت الحلقة الســـابقة
وذلـــك بب�هما ،إ
م�لـــة متقدمة ف� ســـلم أحب أ
مـــررات نيل بـــر الوالدين ن ز
العمـــال إىل الله تعـــاىل ،وبخاصة
أيضاً ب
ي
تقدمه عـــى أعمال عظيمـــة ،مثل الجهـــاد والحج.
استنباطات من الحديث:
جــاء ف� فتــح البــاري ،أن قولــه( :أَ َرأَيْ ِت...إلــخ) فيــه ش
م�وعيــة القيــاس ،و�ض ب المثــل ،ليكــون
ي
أوضــح وأوقــع ف ي� نفــس الســامع ،وأقــرب إىل رسعــة فهمــه ،وفيــه تشــبيه مــا اختلــف فيــه وأشــكل ،بمــا
ت
ـى التنبيــه عــى وجــه الدليــل ،إذا ترتبــت عــى ذلــك مصلحــة،
اتفــق عليــه ،وفيــه أنــه يســتحب للمفـ ي
ت
ـال عــن الميــت كان معلومـاً
ـتف� ،وأدعــى إلذعانــه ،وفيــه أن وفــاء الديــن المـ ي
وهــو أطيــب لنفــس المسـ ي
اللحــاق بــه ،وفيــه إجـزاء الحــج عــن الميــت ،وفيــه أن مــن مــات وعليــه حــج،
ومقــرراً ،ولهــذا حســن إ
وجــب عــى وليــه أن يجهــز مــن يحــج عنــه ،مــن رأس مالــه ،كمــا أن عليــه قضــاء ديونــه ،فقــد أجمعــوا
عــى أن ديــن آ
الدمــي مــن رأس المــال ،فكذلــك مــا شــبه بــه ف ي� القضــاء ،ويلتحــق بالحــج كل حــق ثبــت
* صحيح البخاري ،كتاب جزاء الصيد ،باب الحج والنذور عن الميت والرجل يحج عن المرأة.
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ف
ف
ـاء) دليــل عــى أنــه
و� قولــهَ ( :فال َّلــهُ أَ َحـ ُّ
ـق ِبا ْل َو َفـ ِ
ي� ذمتــه ،مــن كفــارة أو نــذر أو زكاة ،أو غـ يـر ذلــك ،ي
مقــدم عــى ديــن آ
()1
الدمــي ،وهــو أحــد أقــوال الشــافعي ،وقيــل بالعكــس ،وقيــل همــا ســواء.
قضاء العبادة عن الوالدين:

الم ،ومثلهــا أ
ال�يــف أعــاه ،يــرز لون ـاً مــن ألــوان بــر أ
الحديــث ش
الب كذلــك ،وفيــه إجابــة
ب

إيجابيــة للســائلة بشــأن حجهــا عــن أمهــا ،مــع االســتدالل بصــورة مقنعــة لهــذا الجــواز ،مــن خــال
ســؤالها عــن قضائهــا ديــون أمهــا لــو وجــدت ،واســتطرد دون أن ينتظــر إجابتهــا ف ي� هــذه الروايــة عــن
ف
و�
باليجــاب ،فقــال( :ا ْق ُضــوا ال َّلــهَ َ ،فال َّلــهُ أَ َحـ ُّ
الجابــة البديهيــة ســتكون إ
ســؤاله ،كــون إ
ـق ِبا ْل َو َفـ ِ
ـاء) ي

ت
ـى ســألت فيهــا المـرأة عــن الصــوم نيابــة عــن أمهــا الميتــة ،طــرح عليــه الصــاة والســام
الروايــة الـ ي
ـك) فعــن ابــن َعبـ ٍ ض
ر� اللــه
عليهــا الســؤال نفســه ،فأجابــت بنعــم ،فقــال لهــاَ ( :ف ُص ِومــي عــن أُ ِّمـ ِ
َّ
ـاس ،ي
(جــا َءت ْامـ َـرأَ ٌة إىل رســول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،فقالــت :يــا َر ُسـ َ
ـول ال َّلـ ِـهِ ،إ َّن
عنهمــا ،قــالَ :

ـنَ ،فق ََض ْي ِتيـ ِـه،
ـو ُم نَـ ْـذ ٍر ،أَ َفأَ ُصـ ُ
أُ ِّمــي َماتَـ ْ
ـك َديْـ ٌ
ـتَ ،و َع َل ْي َهــا َصـ ْ
ـت لــو كان عــى أُ ِّمـ ِ
ـوم عنهــا؟ قــال :أَ َرأَيْـ ِ
ـك)
أَك َ
ـك عنهــا؟ قالــت :نعــم ،قــالَ :ف ُص ِومــي عــن أُ ِّمـ ِ
َان يُــؤَ ِّدي َذ ِلـ ِ
الم فحســب ،بــل تشــمل أ
م�وعيــة قضــاء العبــادة عــن أ
ولــم تقتــر ش
الب كذلــك ،فعــن
عبــد ال َّلـ ِـه بــن َعبـ ٍ ض
ـى ،صــى اللــه عليــه وســلم،
َّ
ر� اللــه عنهمــا ،قــال( :كان ا ْلف َْضـ ُـل َر ِديـ َـف النـ ب ي
ـاس ،ي
ـى ،صــى اللــه عليــه
َف َجــا َءت ْامـ َـرأَ ٌة مــن خَ ث َْعـ َـمَ ،ف َج َعـ َـل ا ْلف َْضـ ُـل يَ ْنظُـ ُـر ِإ َل ْي َهــاَ ،وتَ ْنظُـ ُـر إليــهَ ،ف َج َعـ َـل النـ ب ي
()2

ـق آ
ـراً ،ال
الخَ ـ ِـر ،فقالــتِ :إ َّن َف ِر َ
ـر ُف َو ْجــهَ ا ْلف َْضـ ِـل إىل الشِّ ـ ِّ
يضـ َـة ال َّلـ ِـه أَ ْد َر َكـ ْ
ـت ب يأ� شَ ـ ْيخً ا ك َِبـ ي ً
وســلم ،يَـ ْ ِ
ف
()3
اع)
يَ ْث ُبـ ُ
الر ِاح َلـ ِـة ،أَ َفأَ ُحـ ُّ
ـج عنــه؟ قــال :نعــمَ ،و َذ ِلــكَ ي� َح َّجـ ِـة ا ْلـ َ
ـت عــى َّ
ـو َد ِ
ويعاضــد أ
الحاديــث الصحيحــة المذكــورة آنفــاً روايــات صحيحــة ،أســندت البــن عبــاس،
ض
ر� اللــه عنهــم ،بصيــغ مشــابهة ،أو مــع بعــض االختــاف ،لكنهــا جميعهــا
ولغـ يـره مــن الصحابــة ،ي
تحــث عــى أداء بعــض العبــادات الواجبــة الـ تـى مــات الوالــدان أو أحدهمــا دون أدائهــا ،أو عــى أ
القــل
ي
ين
تبــ� ش
م�وعيــة ذلــك.
 .1فتح الباري.66 /4 :
 .2صحيح مسلم ،كتاب الصيام ،باب قضاء الصيام عن الميت.
 .3صحيح البخاري ،كتاب جزاء الصيد ،باب حج المرأة عن الرجل.
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ت
ـى يـ شـرع أداؤهــا عــن الوالديــن بعــد مماتهمــا ،الصدقــة عنهمــا ،فعــن
ومــن العبــادات الـ ي
ت
ـى ،صــى اللــه عليــه وســلم ،فقــال :يــا َر ُسـ َ
ـت نَف َْسـ َها،
ـي ا ْف ُت ِل َتـ ْ
ـول ال َّلـ ِـه؛ ِإ َّن أُ ِّمـ َ
َعا ِئشَ ـ َـة( :أَ َّن َر ُجـا ً أ� النـ ب ي
()1
ــت عنهــا؟ قــال :نعــم)
ــر إن ت ََص َّد ْق ُ
ــت ت ََص َّد َق ْ
ُــوصَ ،وأَظُ ُّن َهــا لــو تَ َك َّل َم ْ
ولــم ت ِ
ــت ،أَ َف َل َهــا أَ ْج ٌ
انتفاع الوالدين املتوفيني من دعاء أبنائهام:
ينســجم مــع فحــوى مــا دلــت عليــه أ
الحاديــث ســالفة الذكــر ،أن الدعــاء للوالديــن مــن

أبنائهمــا يبقــى لهمــا ذخـراً بعــد وفاتهمــا ،بعــد انقطــاع متعلقــات الدنيــا عنهمــا ،فعــن ب يأ� هُ َريْـ َـر َة ،أَ َّن
َر ُسـ َ
ـع عنــه َع َم ُلــهُ  ،إال مــن ثَالثَـ ٍـة؛ إال
الن َْسـ ُ
ـان انْ َقطَـ َ
ـات ِإ
ـول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،قــال( :إذا َمـ َ
ــح يَ ْد ُعــو لــه)
مــن َص َد َق ٍــة َج ِاريَ ٍــة ،أو ِع ْل ٍــم يُ ْن َتف ُ
َــع ِب ِــه ،أو َو َل ٍ
ــد َصا ِل ٍ

()2

فــر الوالديــن ال ينقطــع مــع موتهمــا ،بــل يبقــى مجالــه مفتوحـاً أمــام أ
البنــاء ،ليتقربــوا بــه
ب

إىل اللــه تعــاىل بالصــور والكيفيــات ش
الم�وعــة والمتاحــة ،وعــى رأس ذلــك الدعــاء لهمــا ،والتصــدق
عنهمــا ،وإحســان العمــل والســلوك مــن قبلهــم؛ لينتفــع بمثوبتــه الوالــدان.
آملـ ي ن
ـ� متابعــة الوقــوف عنــد مزيــد مــن جوانــب هــذا الموضــوع ،ف ي� ضــوء توجيهات الرســول،
ـ� ،وأصحابــه الغــر الميامـ ي ن
صــى اللــه عليــه وســلم ،وعــى آلــه الطاهريــن ،وأزواجــه أجمعـ ي ن
ـ� ،ومــن
تبعــه بإحســان إىل يــوم الديــن.

 .1صحيح مسلم ،كتاب الزكاة ،باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه.
النسان من الثواب بعد وفاته.
 .2صحيح مسلم ،كتاب الوصية ،باب ما يلحق إ
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الرسول األسوةملسو هيلع هللا ىلص
محمد ،صىل الله عليه وسلم
يويص باألم وبرها
الحلقة الرابعة واألخرية
ـى ،صــى الله عليه وســلم ،قالَ ( :ر ِغـ َـم أَن ُْف ،ثُـ َّـم َر ِغ َم أَن ُْف ،ثُـ َّـم َر ِغ َم
عــن ب يأ� هُ َريْـ َـر َة ،عــن النـ ب ي

أَنْـ ُـفِ ،قيـ َـل :من يا َر ُسـ َ
ـول ال َّل ِه؟ قــال :من أَ ْد َركَ أَبَ َويْ ِه ِع ْن َد ا ْل ِك ب َ ِ� ،أَ َح َدهُ َمــا أو ِك َل ْي ِه َما ،فلم يَ ْدخُ ل ا ْل َج َّن َة)

()1

الحلقــة الســابقة ركــزت عــى جانــب قضــاء العبــادة عــن الوالديــن ،ومــن ذلــك الحــج عنهمــا
ت
ـى ال تنقطــع بعــد
والصــوم والصدقــة ،إضافــة إىل الدعــاء لهمــا ،حيــث إن مــن أعمــال إ
النســان الـ ي
الب أ
البويــن ،أ
مماتــه أن يكــون لــه ولــد صالــح يدعــو لــه ،ويشــمل ذلــك أ
والم.
فالرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم ،ف ي� الحديــث أعــاه ،يُبكــت االبــن الــذي يضيــع فرصــة

دخــول الجنــة بـ بـر والديــه أو أحدهمــا ،ولفــظ ( َر ِغـ َـم) عنــد أهــل اللغــة معنــاه ذل ،وقيــل :كــره وخزي،

وهــو بفتــح الغـ ي ن
ـ� وكرسهــا ،وأصلــه لصــق أنفــه بالرغــام ،وهــو تـراب مختلــط برمــل ،وقيــل :الرغــم
كل مــا أصــاب أ
النــف ممــا يؤذيــه ،وفيــه الحــث عــى بــر الوالديــن ،وعظــم ثوابــه ،ومعنــاه أن برهمــا

عنــد بك�همــا وضعفهمــا بالخدمــة أو النفقــة أو غـ يـر ذلــك ،ســبب لدخــول الجنــة ،فمــن قــر ف ي� ذلــك
فاتــه دخــول الجنــة ،وأرغــم اللــه أنفــه.

()2

صلة األم غري املسلمة:

الحــث عــى الـ بـر يشــمل الوالديــن لصفتهمــا هــذه ،بغــض النظــر حـ تـى عــن االختــاف ف ي�
ض
ـت َعـ َـى أُ ِّمــيَ ،و ِهـ ش
� َكـ ٌـة
الديــن معهمــا ،فعــن أَ ْسـ َـما َء ِب ْنـ ِ
َ
ـت ب يأ� بَ ْكـ ٍـر ،ي
ـي ُم ْ ِ
ر� اللــه عنهمــا ،قالــتَ ( :ق ِد َمـ ْ ي َّ
ف
اس ـ َت ْف َت ْي ُت َر ُسـ َ
ـول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم،
ي� َع ْهـ ِـد رســول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلمَ ،ف ْ
ــي َر ِاغ َب ٌ
ــة ،أَ َفأَ ِص ُ
ــك)
ــى أُ َّم ِ
ــل أُ ِّمــي؟ قــال :نعــمِ ،ص ِ ي
قلــتَ :و ِه َ

()3

آ
الك� فلم يدخل الجنة.
ال� والصلة والداب ،باب رغم أنف من أدرك أبويه أو أحدهما عند ب
 .1صحيح مسلم ،كتاب ب
 .2صحيح مسلم شب�ح النووي .109 - 108 /16
للم� ي ن
 .3صحيح البخاري ،كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها ،باب الهدية ش
ك� .
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فالرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم ،أجــاب ســائلته عــن صلــة أمهــا ش
باليجــاب ،ومما
الم�كــة إ
يســتفاد منــه جــواز صلــة الرحــم الكافــرة ،كالرحــم المســلمة ،وفيــه مســتدل لمــن رأى وجــوب النفقــة
لــ�ب الكافــر ،أ
أ
()1
والم الكافــرة ،عــى الولــد المســلم.
ولــم تكــن قصــة أســماء وبــر أمهــا ش
الم�كــة بالنــادرة ،ففــي هــذا الســياق يــرد التوجيه القـر ن يآ�
إىل بــر الوالديــن ،ليــس وهمــا مـ شـركان فحســب ،بــل وهمــا يمارســان ضغوط ـاً عــى ابنهمــا المؤمــن؛
ـات مــن ال ُقـ ْـر ِآن ،قــال:
ـب بــن َسـ ْ
ليكفــر إ
ـت فيــه آيَـ ٌ
ـع ٍد ،عــن أبيــه( ،أَنَّــهُ نَ َز َلـ ْ
بالســام ،فعــن ُم ْص َعـ ُ
ت
ش
ـت أَ َّن ال َّلــهَ
َح َل َفــت أُ ُّم َسـ ْ
ـر َب ،قالــتَ :ز َع ْمـ َ
ـع ٍد أَ ْن ال تُ َك ِّل َمــهُ أَبَـ ًـدا حــى يَ ْك ُفـ َـر ِب ِد ِينـ ِـه ،وال تَ ـأْك َُل وال تَـ ْ َ
ت
ش
ـ� عليهــا مــن ا ْل َج ْهـ ِـد،
َو َّصــاكَ ِب َوا ِل َديْــكَ  ،وأنــا أُ ُّمــكَ  ،وأنــا ُآمـ ُـركَ بهــذا ،قــالَ :مكَ َثـ ْ
ـت ث َ َلثًــا حــى ُغـ ِ ي َ
ـام ابــن لهــا ،يُ َقـ ُ
ـع ٍدَ ،فأَنْ ـ َز َل اللــه عــز وجــل ف ي�
َف َقـ َ
ـت ت َْد ُعــو عــى َسـ ْ
ـال لــه ُع َمــا َر ُةَ ،ف َس ـقَاهَ اَ ،ف َج َع َلـ ْ
آ
{و َص ِاح ْب ُه َمــا ف ي�
الن َْسـ َ
{و َو َّص ْي َنــا ِإ
ـان ِب َوا ِل َديْـ ِـه ُح ْسـ ًنا َو ِإ ْن َجاهَ ـ َـداكَ لتـ شـرك ب ي�} َو ِفي َهــا َ
ا ْل ُقـ ْـر ِآن هــذه اليَـ َـةَ :
الدنْ َيــا َم ْع ُرو ًفــا})
ُّ

()2

التوجيــه القـر ن يآ� لمــن يجاهــده والــداه أو أحدهمــا ليكفــر ،وينحــرف عــن جــادة الحــق ،جــاء

ف� موضعـ ي ن
بالحســان إليهمــا ،فيقــول عــز وجــل:
ـ� ،قــرن رفــض طاعتهمــا فيمــا يريــدان ،مــع التوصيــة إ
ي

ش
ـس َلــكَ ِبـ ِـه ِع ْلـ ٌـم َفـ َـا ت ُِط ْع ُه َمــا ِإ َ ي َّل
نسـ َ
{و َو َّص ْي َنــا ِإ
َ
ـركَ ِب ي� َمــا َل ْيـ َ
ال َ
ـان ِب َوا ِل َديْـ ِـه ُح ْســناً َو ِإن َجاهَ ـ َـداكَ ِل ُتـ ْ ِ
()3
ــون}
ــم ت َْع َم ُل َ
ُــم َفأُنَ ِّب ُئكُــم ِب َمــا كُن ُت ْ
َم ْر ِج ُعك ْ
ف
ـان ِب َوا ِل َديْـ ِـه َح َم َل ْتــهُ أُ ُّمــهُ َوهْ ن ـاً َعـ َـى َوهْ ـ ٍـن
نسـ َ
{و َو َّص ْي َنــا ِإ
و� ســورة لقمــان ،يقــول تعــاىلَ :
ال َ
ي
َو ِف َصا ُلــهُ ف� َع َامـ ي ْ ن
ش
ـس َلــكَ
ـركَ ِب ي� َمــا َل ْيـ َ
ـ� أَ ِن اشْ ــكُ ْر ِ يل َو ِل َوا ِل َديْــكَ ِإ َ ي َّل ا ْل َم ِصـ ي ُ
ِي
ِ
ـر* َو ِإن َجاهَ ـ َـداكَ َعــى أَن تُـ ْ ِ
ف
ـاب ِإ َ ي َّل ثُـ َّـم ِإ َ ي َّل َم ْر ِج ُع ُكـ ْـم
الدنْ َيــا َم ْع ُروف ـاً َوات َِّبـ ْ
ِبـ ِـه ِع ْلـ ٌـم َفـ َـا ت ُِط ْع ُه َمــا َو َص ِاح ْب ُه َمــا ِ ي� ُّ
ـع َسـ ِـب َيل َمـ ْ
ـن أَنَـ َ
()4
ــون}
ــم ت َْع َم ُل َ
َفأُنَ ِّب ُئكُــم ِب َمــا كُن ُت ْ
و�ض ب أبــو هريــرة مث ـا ً رائع ـاً ف ي� بــر والدتــه قبــل أن تســلم ،فيقــول( :كنــت أَ ْد ُعــو أُ ِّمــي إىل
ـامَ ،و ِهــي ُم ش ْ� َكـ ٌـةَ ،ف َد َع ْوتُ َهــا يَ ْو ًمــا ،فأسـ ن
ـمعت� ف ي� رســول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،مــا
ِإ
ال ْسـ ِ
ي
َ ِ
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ـىك ،قلــت :يــا َر ُسـ َ
ـت َر ُسـ َ
ـول ال َّلـ ِـه ،ن يإ� كنــت أَ ْد ُعــو
أَ ْكـ َـر ُهَ ،فأَتَ ْيـ ُ
ـول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،وأنــا أَبْـ ِ ي

ن
ْ
ـمعت� ِفيــكَ مــا أَ ْكـ َـر ُهَ ،فــا ْد ُع ال َّلــهَ أَ ْن يَ ْهـ ِـد َي أُ َّم ب يأ�
أُ ِّمــي إىل ِإ
ـىَ ،ف َد َع ْوتُ َهــا ال َيـ ْ
ال ْسـ ِ
ـو َم ،فأسـ ي
ـام َف َتـأب َ� َعـ َ ي َّ
ش
�ا
هُ َريْـ َـر َة ،فقــال رســول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم :اللهــم اهْ ـ ِـد أُ َّم ب يأ� هُ َريْـ َـر َةَ ،فخَ َر ْجـ ُ
ـت ُم ْسـ َت ْب ِ ً
ـاب ،فــإذا هو ُم َجـ ٌ
ـافَ ،ف َسـ ِـم َع ْت
ـى ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،فلمــا ِج ْئـ ُ
ِب َد ْعـ َ
ـر ُت إىل ا ْل َبـ ِ
ـت َفـ ِ ْ
ـو ِة نَـ ِب ي ِّ

ـاء ،قــالَ :فا ْغ َت َس ـ َل ْت،
ـي ،فقالــتَ :مكَانَــكَ يــا أَبَــا هُ َريْـ َـر َةَ ،و َسـ ِـم ْع ُت خَ ْضخَ َضـ َـة ا ْل َمـ ِ
أُ ِّمــي خَ شْ ـ َـف َق َد َمـ َّ
ـاب ،ثُـ َّـم قالــت :يــا أَبَــا هُ َريْـ َـر َة ،أشــهد أن ال ِإ َلــهَ
ـت عــن ِخ َم ِارهَ ــاَ ،ف َف َت َحـ ْ
ـت ِد ْر َع َهــاَ ،و َع ِج َلـ ْ
َو َل ِب َسـ ْ
ـت ا ْل َبـ َ
ـت إىل رســول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم،
إال اللــه ،وأشــهد أن ُم َح َّمـ ًـدا َع ْبـ ُـد ُه َو َر ُســو ُلهُ  ،قــالَ :ف َر َج ْعـ ُ
ـىك مــن ا ْل َفـ َـر ِح)...
َفأَتَ ْي ُتــهُ  ،وأنــا أَبْـ ِ ي

(*)
1

بــر الوالديــن ،وشــن حربــاً قاســية عــى
إ
فالســام أعطــى مســاحة واســعة لالهتمــام ب
عقوقهمــا ،حـ تـى إنــه اعتـ بـر التســبب بســبهما خطيئــة ،بــل كبـ يـرة مــن الكبائــر ،وبمــا أن المجــال ضــاق
بعــرض مزيــد مــن جوانــب الحــث عــى بــر الوالديــن ،فنكتفــي بمــا تــم عرضــه ،عــى أن تتحقــق بــه
أ
الهــداف المرجــوة منــه ،ف ي� تحقيــق العنايــة بالوالديــن وبرهمــا حســب مــا جــاء ف ي� الق ـرآن الكريــم،
وســنة الرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم ،وعــى آلــه الطاهريــن ،وأزواجــه أجمعـ ي ن
ـ� ،وأصحابــه الغــر
ين
الميامــ� ،ومــن تبعــه بإحســان إىل يــوم الديــن.

ض
ض
ر� الله عنه.
ر� الله تعاىل عنهم ،باب من فضائل ب يأ� هريرة
الدوس ،ي
ي
* صحيح مسلم ،كتاب فضائل الصحابة ،ي
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الرسول األسوةملسو هيلع هللا ىلص
محمد ،صىل الله عليه وسلم
يحذر من آفات اللسان
الحلقة األوىل
(إن ا ْل َع ْبـ َـد َل َي َت َك َّلـ ُـم ِبا ْلك َِل َمـ ِـة مــن
ـى ،صــى اللــه عليــه وســلم ،قــالَّ :
عــن ب يأ� هُ َريْـ َـر َة ،عــن النـ ب ي
ـو ِان ال َّلـ ِـه ،ال يُ ْل ِقــي لهــا بَـ ً
ـاتَ ،و ِإ َّن ا ْل َع ْبـ َـد َل َي َت َك َّلـ ُـم ِبا ْلك َِل َمـ ِـة مــن َســخَ ِط ال َّلـ ِـه،
ِر ْضـ َ
ـال يرفعــه اللــه بهــا َد َر َجـ ٍ
()1
ال يُ ْل ِقــي لهــا بَـ ً
ـال يهــوي بهــا ف ي� َج َه َّنـ َـم)
اللســان يــؤدي دوراً غايــة ف� أ
الهميــة للنــاس ،وتواصلهــم ،وقضــاء حاجاتهــم ،والتعبـ يـر عــن
ي
أفكارهــم ،وهــو كســائر أ
ين
العضــاء يســتخدم للخـ يـر والـ شـر ،وشــتان بـ ي ن
ـتخدام� ،والحديــث
ـ� االسـ
االســتخدام� ف� آ
ن
الخــرة ،فاللــه يرفــع درجــات المتكلــم ومقامــه بمــا يرضيــه
أعــاه يوضــح مــآل
ي ي
ســبحانه ،بخــاف الــذي يســتخدم لســانه ف ي� ســخط اللــه ،فــإن ج ـزاء هــذا النــوع مــن االســتخدام
المصــر.
االرتمــاء ف ي� أحضــان جهنــم ،وبئــس
ي
رشح ألفاظ الحديث الرشيف:
ف
ض
ـر� اللــه بــه ،قولــه( :ال
جــاء ي� عمــدة القــاري ،أن قولــه( :مــن ِر ْضـ َ
ـو ِان ال َّلـ ِـه)؛ أي ممــا يـ ي
ـال بهــا ،ومعـ نـى
يُ ْل ِقــي) بضــم اليــاء مــن إ
اللقــاء ،أي ال يلتفــت إليهــا خاطــره ،وال يعتــد بهــا ،وال يبـ ي
أ
ف
ف
و� روايــة
و� روايــة الك�ث يــن (يرفــع اللــه بهــا َد َر َجـ ٍ
ـات) ي
البــال هنــا القلــب ،قولــه( :يرفــع اللــه بهــا) ،ي
(يرفعــه اللــه بهــا درجــات) قولــه( :مــن ســخَ ِط ال َّلـ ِـه) يعـ نـى ممــا ال يـ ض
ـر� بــه ،قولــه( :يهــوي) بفتــح
َ
ي
اليــاء ،وســكون الهــاء وكــر الــواو ،وقــال عيــاض :يـ ن ز
ـرل فيهــا ســاقطاً ،وقــد جــاء بلفــظ يــزل بهــا ف ي�
()2
النــار؛ ألن دركات النــار إىل أســفل ،فهــو نــزول ســقوط ،وقيــل :أهــوى مــن قريــب ،وهــوى مــن بعيــد.

 .1صحيح البخاري ،كتاب الرقاق ،باب حفظ اللسان.
 .2عمدة القاري.72/ 23 :

141

أهمية اللسان:

ت
ـى تتجــى فيهــا القــدرة الربانيــة ف ي� خلــق هــذا الجــزء
اللســان آيــة مــن آيــات اللــه العظيمــة ،الـ ي

النســان ،والــذي يعـ بـر بواســطته عــن أفــكاره وحاجاتــه ،وينطــق بمــا يريــد قولــه،
المهــم مــن أجـزاء إ
وباللغــة المتاحــة ،واللســان الــذي ينطــق بلغــة ،يمكــن أن ينطــق بلغــات أخــرى إذا أتيــح لصاحبــه
ف
ت
ـى يغفــل كثـ يـرون
تعلمهــا ،وهــو يتحــرك بأمــر الدمــاغ بصــورة متناهيــة ي� الرسعــة ليــؤدي وظيفتــه ،الـ ي
عــن التدبــر ف ي� أرسارهــا العجيبــة ،وقــد ذكــر اللــه اللســان ضمــن آياتــه الباهــرة الدالــة عــى عظمــة
ن ()1
{و ِل َســاناً َوشَ ـ َف َت ي ْ ِ�}
خلقــه ،فقــال جــل شــأنهَ :
ف
ت
ـى ينطــق بهــا الخلــق ،فقــال
وذكــر اللســان ي� مواضــع قرآنيــة عديــدة ،وقصــد بــه اللغــة الـ ي
()2
ـى ،صــى
سنَــا ُه ِب ِل َســا ِنكَ َل َع َّل ُهـ ْـم يَ َت َذ َّكـ ُـر َ
عــز وجــلَ { :ف ِإن ََّمــا يَ َّ ْ
ون}  ،والمقصــود بالميــر بلســان النـ ب ي
{و ِإنَّــهُ َل َت ن زِ�يـ ُـل َر ِّب
اللــه عليــه وســلم ،هنــا هــو الق ـرآن الكريــم ،الــذي يقــول فيــه ســبحانه كذلــكَ :
أ
ن ()3
ــ�* َع َ
ــ�}
ــى َق ْل ِبــكَ ِل َتك َ
وح ال َ ِم ي ن ُ
العا َل ِم ي ن َ
َ
ــن ُ
الــر ُ
الم ِنذ ِر َ
ُــون ِم َ
يــن* ِب ِل َس ٍ
ــان َع َ
ــ�* نَــ َز َل ِب ِــه ُّ
ــرِب ي ٍّ� ُّم ِب ي ٍ

ومــوىس ،عليــه الســام ،ســأل اللــه ســبحانه فصاحــة اللســان ،ليفقــه المخاطبــون قولــه،
ن
ش
فقــال تعــاىل عــن ذلــكَ { :قـ َ
ـا�* يَ ْف َق ُهــوا
ـر ِ يل أَ ْمـ ِـري* َو ْ
اح ُلـ ْـل ُع ْقـ َـد ًة ِّمــن ِّل َسـ ِ ي
ـال َر ِّب ْ َ
ا� ْح ِ يل َصـ ْـد ِري* َويَـ ِّ ْ
ـوِ يل}( ،)4وســأل مــوىس ،عليــه الســام ،كذلــك اللــه أن يســعفه اللــه بأخيــه هــارون؛ ألنــه أفصــح
َقـ ْ
ـو أَ ْف َصـ ُ ن
ـي ِر ْدءاً
{وأَ ِخــي هَ ــا ُر ُ
لســاناً منــه ،وعــن هــذا يقــول عــز وجــلَ :
ون هُ ـ َ
ـى ِل َســاناً َفأَ ْر ِس ـ ْلهُ َم ِعـ َ
ـح ِمـ ِّ ي
()5
ن
ــى ِإ ن ي ِّ� أَخَ ُ
ــون}
ــاف أَن يُك َِّذبُ ِ
يُ َص ِّد ُق ِ ي
أهمية الكلمة وخطورتها:
ف
ت
ـى يتلفــظ بهــا ،ويظنهــا هينــة،
جــاء ي� مرقــاة المفاتيــح أن العبــد ال يعــرف قــدر الكلمــة الـ ي
قليلــة االعتبــار ،وهــي عنــد اللــه عظيمــة االقتــدار ،والمعـ نـى ال يجــد لهــا عظمــة عنــده ،وال يلتفــت إىل
عاقبتهــا عنــد ربــه ،وفيــه حــث عــى التدبــر والتفكــر عنــد التكلــم ،فالمتكلــم يظــن أنــه ال يلحقــه بــأس
 .1البلد.9 :
 .2الدخان.58 :
 .3الشعراء.195 - 192:
 .4طه.28 - 25:
 .5القصص.34:
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وتعــب ف ي� قــول الكلمــة أوالً ،وال يحـ ضـر بالــه؛ أي قلبــه لمــا يقولــه منهــا ،أو هــو مــن قولهــم ليــس هــذا
ـال ،أو ممــا أباليــه ،والمعـ نـى أنــه يتكلــم بكلمــة الحــق ،يظنهــا قليلــة ،وهــي عنــد اللــه جليلــة،
مــن بـ ي
فيحصــل لــه.

()1

والق ـرآن الكريــم تطــرق إىل بيــان أهميــة الكلمــة ،حـ ي ن
ـ� تســتخدم ف ي� خدمــة الحــق والخـ يـر،
ف
وخطورتهــا حـ ي ن
والثــم ،ومــن نمــاذج الكلمــة الطيبــة كلمــة التقــوى،
ـ� تســتخدم ي� الـ شـر والباطــل إ
ف
ت
ـن َك َفـ ُـروا ِ ف ي� ُق ُل ِوب ِهـ ُـم ا ْل َح ِم َّيـ َـة َح ِم َّيـ َـة ا ْل َج ِاه ِل َّيـ ِـة
ـى ذكرهــا اللــه ي� قولــه عــز وجــل{ِ :إ ْذ َج َعـ َـل ا َّل ِذيـ َ
الـ ي
َان
ـوى َوكَانُــوا أَ َحـ َّ
ـق ِب َهــا َوأَهْ َل َهــا َوك َ
َفأَنـ َز َل ال َّلــهُ َسـ ِـكي َن َتهُ َعـ َـى َر ُســو ِل ِه َو َعـ َـى ا ْل ُم ِؤْم ِنـ ي ن َ
ـ� َوأَ ْل َز َم ُهـ ْـم ك َِل َمـ َـة ال َّت ْقـ َ
()2
ش
� ٍء َع ِليمــاً}
ال َّلــهُ ِبــك ُِّل َ ي ْ
ف
{و ِإ ْذ َقـ َ
ـال ِإبْ َر ِاهيـ ُـم أل َ ِبيـ ِـه َو َق ْو ِمـ ِـه
وبـراءة إبراهيــم مــن الـ شـرك ،جعلهــا كلمــة باقيــة ي� عقبــهَ ،
ــة باقي ً ف
ــذي َفطَ ن
ن
ــم
ــد َ
ــراء ِّم َّمــا ت َْع ُب ُ
ــة ِ ي� َع ِق ِب ِــه َل َع َّل ُه ْ
ون* ِإ َّل ا َّل ِ
ــرِ ي� َف ِإنَّــهُ َســ َي ْه ِد ِين* َو َج َع َل َهــا ك َِل َم ً َ ِ َ
َ
َّــى بَ َ
ِإن ِ ي
ــون}
يَ ْر ِج ُع َ

()3

والرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم ،حــدد غايــة الجهــاد ف ي� ســبيل اللــه ،بالــذي يكــون هدفــه

ـو
ـن َقاتَـ َـل ِل َت ُكـ َ
ـي ُ
إعــاء كلمتــه ســبحانه ،فقــال صــى اللــه عليــه وســلم(َ :مـ ْ
الع ْل َيــا َف ُهـ َ
ـون ك َِل َمـ ُـة ال َّلـ ِـه ِهـ َ
()4
ِ ف ي� َس ِــب ِيل ال َّل ِــه)
ف
ـن
أمــا الكلمــة الخبيثــة الضالــة ،فذكــر اللــه مــن نماذجهــا ي� قولــه عــز وجــلَ :
{ويُنـ ِـذ َر ا َّل ِذيـ َ
آ
ـن أَ ْف َو ِاه ِهـ ْـم ِإن
ـر ْت ك َِل َمـ ًـة تَخْ ـ ُـر ُج ِمـ ْ
َقا ُلــوا اتَّخَ ـ َـذ ال َّلــهُ َو َلــداً* َّمــا َل ُهــم ِبـ ِـه ِمـ ْ
ـن ِع ْلـ ٍـم َوال لبَا ِئ ِهـ ْـم َكـ ب ُ َ
ــون ِإ َّل ك َِذبــاً}
يَقُو ُل َ

()5

ت
ـى ينطــق بهــا ،عــى أن ييــر اللــه عــز
فهــذه مقدمــة عــن اللســان ،وأنــواع الكلمــات ،الـ ي
وجــل متابعــة الوقــوف عنــد جوانــب أخــرى مــن متعلقــات هــذا الموضــوع ،حســب مــا جــاء ف ي� القـرآن
ف
و� ســنة نبينــا الكريــم محمــد ،صــى اللــه عليــه وســلم ،وعــى آلــه الطاهريــن ،وأزواجــه
الكريــم ،ي
ين
ين
الميامــ� ،ومــن تبعــه بإحســان إىل يــوم الديــن.
أجمعــ� ،وأصحابــه الغــر

 .1مرقاة المفاتيح.53/ 9 :
 .2الفتح.26 :
 .3الزخرف.28 - 26:
والس� ،باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا.
 .4صحيح البخاري ،كتاب الجهاد
ي
 .5الكهف.5 - 4:
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الرسول األسوةملسو هيلع هللا ىلص
محمد ،صىل الله عليه وسلم
يحذر من آفات اللسان
الحلقة الثانية
عــن ب يأ� هُ َريْـ َـر َة ،أَ َّن َر ُسـ َ
ـول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،قــال(ِ :إ َّن ا ْل َع ْبـ َـد َل َي َت َك َّلـ ُـم ِبا ْلك َِل َمـ ِـة
ف
()1
ــد مــا ي ن
بــ� َ ش
ــر ِب)
مــا يَ َت َب ي َّ ن ُ
ــار أَبْ َع َ
ــر ِق َو َ
ــ� مــا فيهــا ،يهــوي بهــا ي� ال َّن ِ
المغْ ِ
الم ْ ِ
ت
ـى
تعرضــت الحلقــة الســابقة إىل بيــان أهميــة اللســان ،فهــو آيــة مــن آيــات اللــه العظيمــة ،الـ ي
ف
النســان ،والــذي يعـ بـر بواســطته
تتجــى فيهــا القــدرة الربانيــة ي� خلــق هــذا الجــزء المهــم مــن أجـزاء إ
عــن أفــكاره وحاجاتــه وينطــق بمــا يريــد قولــه ،وباللغــة المتاحــة ،واللســان الــذي ينطــق بلغــة يمكــن
أن ينطــق بلغــات أخــرى إذا أتيــح لصاحبــه تعلمهــا ،وهــو يتحــرك بأمــر الدمــاغ بصــورة متناهيــة ف ي�
ت
ـى يغفــل كثـ يـرون عــن التدبــر ف ي� أرسارهــا العجيبــة.
الرسعــة ليــؤدي وظيفتــه ،الـ ي
وعــن اســتخدامات اللســان ،ومــآل كل منهــا ،بينــت الحلقــة أن اللســان يــؤدي دوراً غايــة
الهميــة للنــاس وتواصلهــم وقضــاء حاجاتهــم ،والتعبــر عــن أفكارهــم ،وهــو كســائر أ
ف� أ
العضــاء
ي
ي
ين
يســتخدم للخـ يـر والـ شـر ،وشــتان بـ ي ن
ـتخدام� ،وتعرضــت الحلقــة الســابقة أيضـاً ألهميــة الكلمة
ـ� االسـ

اليــات القرآنيــة أ
وخطورتهــا ،ف� ضــوء مــا نبهــت إليــه آ
والحاديــث النبويــة ش
ال�يفــة ،ومنهــا حديــث ب يأ�
ي
ـ� أن كلمــة قــد يتكلــم بهــا العبــد فتهــوي بــه ف� نــار جهنــم ،أَبْ َعـ َـد مــا بـ ي ن
هريــرة أعــاه ،والــذي يبـ ي ن
ـ�
ي
()2
ش
ـر ِق َوا ْل َمغْ ـ ِـر ِب ،أي هوي ـاً أبعــد مــن البعــد الــذي بينهمــا.
ا ْل َمـ ْ ِ
املسؤولية عن استخدام الجوارح والحواس:
يتفــق التحذيــر الــوارد ف ي� الحديــث أعــاه بشــأن مــآالت ســوء الــكالم ،مــع التحذيــرات

{وال َ
الواســعة مــن ســوء اســتخدام الجــوارح والحــواس الخاصــة بــكل إنســان ،فاللــه تعــاىل يقــولَ :
 .1صحيح مسلم ،كتاب الزهد والرقائق ،باب التكلم بالكلمة يهوي بها ف ي� النار.
.2مرقاة المفاتيح.54 /9 :
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تَق ُ
َان َع ْنــهُ َم ْســؤُوال ً}
ولـــئكَ ك َ
الس ْ
ــه ِع ْل ٌ
ــر َوا ْلفُــؤَا َد ك ُُّل أُ ِ
ــس َلــكَ ِب ِ
ــم ِإ َّن َّ
ْــف َمــا َل ْي َ
ــم َع َوا ْل َب َ َ
آ
النســان مــا ليــس لــه بــه علــم ،ويشــمل ذلــك قولــه
فهــذه اليــة الكريمــة تنهــى عــن اتّبــاع إ
()1

(رأيــت ولــم يـ َـر ،وســمعت ولــم يســمع ،وعلمــت ولــم يعلــم) ،ويدخــل فيــه كل قــول بــا علــم ،وأن
النســان بمــا ال يعلــم ،وقــد أشــار جــل وعــا إىل هــذا المعـ نـى ف ي� آيــات أخــر ،كقولــه تعــاىل:
يعمــل إ

ــوء َوا ْلف َْحشَ ــاء َوأَن تَقُو ُلــواْ َع َ
ــون}
ــى ال ّل ِــه َمــا ال َ ت َْع َل ُم َ
ِ{إن ََّمــا يَأْ ُم ُرك ْ
الس ِ
ُــم ِب ُّ

()3(.)2

فالمســلم مطالــب بضبــط جوارحــه لتعمــل ف ي� طاعــة اللــه ،والبعــد عــن ســخطه ،وهــو

تعاىل{:و َل َقـ ْـد
محاســب عــى ذلــك يــوم الديــن ،وقــد نبــه ســبحانه إىل ذلــك ف ي� آيــات قرآنيــة ،منهــا قولــه
َ

يــد* ِإ ْذ يَ َت َلقَّــى
نس َ
خَ َل ْق َنــا ِإ
ــان َون َْع َل ُ
ــه ِم ْ
ــه نَف ُْســهُ َون َْح ُ
ــل ا ْل َو ِر ِ
ــر ُب ِإ َل ْي ِ
ــو ُس ِب ِ
ال َ
ــن أَ ْق َ
ــن َح ْب ِ
ــم َمــا ت َُو ْس ِ
ــان َعــن ا ْل َي ِم ي ن
يــد* َمــا يَ ْل ِفــ ُ
يــد}
يــب َع ِت ٌ
ــم ِال َق ِع ٌ
ــن الشِّ َ
ظ ِمــن َق ْ
ــو ٍل ِإال َل َديْ ِ
ــه َر ِق ٌ
ــ� َو َع ِ
ِ
ا ْل ُم َت َل ِّق َي ِ ِ

()4

وتفســر قولــه تعــاىل{َ :مــا يَ ْل ِفــ ُ
خــر أو ش�،
ــو ٍل} أي مــا يرمــى بــه مــن فيــه ،مــن ي
ي
ظ ِمــن َق ْ
ـب}؛ أي ملــك يرقــب قولــه ويكتبــه ،فــإن كان خـ يـراً ،فهــو صاحــب اليمـ ي ن
ـ� بعينــه ،وإال
ِ{إال َل َديْـ ِـه َر ِقيـ ٌ

ن
والفـراد ،مــع وقوفهمــا معـاً عــى مــا
ـى عــن البيــان إ
فهــو صاحــب الشــمال ،ووجــه تغيـ يـر العنــوان غـ ي
صــدر عنــه ،لمــا أن كال ً منهمــا رقيــب لمــا فــوض إليــه ،ال لمــا فــوض إىل صاحبــه ،كمــا ينبــأ عنــه قولــه
الخــر أو ش
الــر.
يــد} أي معــد مهيئــاً لكتابــة مــا أمــر بــه مــن
تعاىلَ {:ع ِت ٌ
ي

()5

ليس كل ما يُعلم يقال:

مــن مقتـ ضـى المســؤولية عــن الجــوارح والحــواس ،التقيــد باســتقاء أ
الخبــار مــن مصادرهــا

النــر مــن الموانــع أ
وال�ض ار ،فالمعلومــة ت
الموثوقــة ،والتأكــد مــن خلــو ش
حــى لــو كانــت صحيحــة
وصادقــة ،إال أن شن�هــا دون مراعــاة للمصالــح العامــة والخاصــة ،قــد ض
يــر بالمجتمــع أو بعــض
أ
أ
ت
ش
ش
ـى ينبغــي
�ائحــه ،مــن هنــا كان النقــد الذع ـاً لمذيعــي الخبــار خــارج نطــاق الصــول ال�عيــة الـ ي
الرساء.36 :
 .1إ
 .2البقرة.169:
 .3أضواء البيان.145 /3 :
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 .5ي

145

أن تُراعــى ،فقــال تعــاىل{ :وإ َذا جاءهُ ــم أَمــر مـ أ
ـول
َِ َ
ْ ْ ٌ ِّ َ
ـو ِف أَ َذا ُعــواْ ِبـ ِـه َو َلـ ْ
ـن ال َ ْمـ ِـن أَ ِو ا ْلخَ ـ ْ
الر ُسـ ِ
ـو َر ُّدو ُه ِإ َل َّ
أ
ـوال َ َف ْضـ ُـل ال ّلـ ِـه َع َل ْي ُكـ ْـم َو َر ْح َم ُتــهُ الَتَّ َب ْع ُتـ ُـم
َو ِإ َل أُ ْوِ يل ال َ ْمـ ِـر ِم ْن ُهـ ْـم َل َع ِل َمــهُ ا َّل ِذيـ َ
ـن يَ ْس ـ َت ِنبطُونَهُ ِم ْن ُهـ ْـم َو َلـ ْ
ان ِإال َّ َق ِليــا ً}
الشَّ ــ ْيطَ َ
جــاء ف� التفســر ،أن المقصــود بالفئــة المنتقــدة ف� هــذه آ
اليــة الكريمــة هــم المنافقــون،
ي
ي
ي
وقيــل :قــوم مــن ضعفــاء المسـ ي ن
ـلم� ،كانــوا إذا بلغهــم خـ بـر عــن الرسايــا والجيــوش أو غـ يـر ذلــك،
أذاعــوا بــه ،أي تكلمــوا بــه ،وشــهروه قبــل أن يعلمــوا صحتــه ،وكان ف ي� إذاعتهــم لــه مفســدة عــى
ف
المسـ ي ن
ـو َر ُّدو ُه ِإ َل
ـلم� ،مــع مــا ي� ذلــك مــن العجلــة ،وقلــة التثبــت ،فأنكــر اللــه ذلــك عليهــمَ ،
{و َلـ ْ
أ
ـن يَ ْسـ َت ِنبطُونَهُ ِم ْن ُهــم}؛ أي لــو تــرك هــؤالء القــوم الــكالم
ـول َو ِإ َل أُ ْوِ يل ال َ ْمـ ِـر ِم ْن ُهـ ْـم َل َع ِل َمــهُ ا َّل ِذيـ َ
الر ُسـ ِ
َّ
المــر الــذي بلغهــم ،وردوه إىل رســول اللــه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،وإىل أول أ
بذلــك أ
المــر ،وهــم
ي
()1

كــراء الصحابــة ،وأهــل البصائــر منهــم ،لعلمــه القــوم الذيــن يســتنبطونه ،أي يســتخرجونه مــن
ب
الرســول وأول أ
المــر ،فالذيــن يســتنبطونه عــى هــذا طائفــة مــن المسـ ي ن
ـلم� ،يســألون عنــه الرســول،
ي
صــى اللــه عليــه وســلم ،وأول أ
()2
المــر.
ي
الــروي ف� ش أ
ف
وتشــهد ألهميــة ت
كثــرة مــن التاريــخ
نــر الخبــار واالنضبــاط ي� ذلــك ،أدلــة ي
ي
والسـ يـرة والواقــع الحــا�ض  ،راجـ ي ن
ـ� أن ييــر اللــه عــز وجــل عــرض بعضهــا ف ي� ثنايــا متابعــة الحديــث
عــن التحذيــر مــن آفــات اللســان ،حســب مــا جــاء ف ي� القـرآن الكريــم ،وعــن نبينــا الكريــم محمــد ،صــى
ـ� ،وأصحابــه الغــر الميامـ ي ن
اللــه عليــه وســلم ،وعــى آلــه الطاهريــن ،وأزواجــه أجمعـ ي ن
ـ� ،ومــن تبعــه
بإحســان إىل يــوم الديــن.

 .1النساء.83 :
ن
ز
 .2التسهيل لعلوم الت�يل.150 - 149 /1 ،
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الرسول األسوةملسو هيلع هللا ىلص
محمد ،صىل الله عليه وسلم
يحذر من آفات اللسان
الحلقة الثالثة
عــن ب يأ� هريــرة ،قــال :قــال رســول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلمَ ( :ك َفــى ِبا ْل َمـ ْـرِء ك َِذبًــا أَ ْن
ــد َث ِبــك ُِّل مــا ســمع)
يُ َح ِّ

()1

تعرضــت الحلقــة الســابقة للحديــث عــن المســؤولية عــن اســتخدام الجــوارح والحــواس ،مع
التنبيــه إىل أن المســلم مطالــب بضبــط جوارحــه ،لتعمــل ف ي� طاعــة اللــه ،والبعــد عــن ســخطه ،وهــو
فمــا يَ ْل ِفـ ُ
ـب َع ِتيـ ٌـد،
يعلــم أن مــا يصــدر عنهــا سيحاســب عليــه يــوم الديــنَ ،
ظ ِمــن َقـ ْ
ـو ٍل ِإال َل َديْـ ِـه َر ِقيـ ٌ
ومــن مقتـ ضـى المســؤولية عــن الجــوارح والحــواس التقيــد باســتقاء أ
الخبــار مــن مصادرهــا الموثوقــة،

والتأكــد مــن خلــو النـ شـر مــن الموانــع أ
وال�ض ار ،وليــس كل مــا يعلــم يقــال ،فالمعلومــة حـ تـى لــو كانــت
صحيحــة وصادقــة ،إال أن شن�هــا دون مراعــاة للمصالــح العامــة والخاصــة ،قــد يـ ضـر بالمجتمــع أو
أ
أ
ت
ش
ش
ـى
بعــض �ائحــه ،مــن هنــا كان النقــد الذع ـاً لمذيعــي الخبــار خــارج نطــاق الصــول ال�عيــة ،الـ ي
ال�عيــة عــى أهميــة الـ تـروي ف� نـ شـر أ
ينبغــي أن تراعــى ،ومــن أ
الدلــة ش
الخبــار واالنضبــاط ف ي� ذلــك،
ي
الحديــث ش
ال�يــف المثبــت نصــه أعــاه ،والــذي يحــذر فيــه الرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم ،بوضوح

االس�ســال ف� نـ شـر مــا يســمع مــن الــكالم ،معتــراً ذلــك مــن آ
مــن ت
الثــام والخطايــا.
ب
ي
آ
ت
النســان،
ـى فيهــا الزجــر عــن التحديــث بــكل مــا يســمع إ
يقــول النــووي :الحديــث والثــار الـ ي
فإنــه يســمع ف ي� العــادة الصــدق والكــذب ،فــإذا حــدث بــكل مــا ســمع ،فقــد كــذب؛ إلخبــاره بمــا لــم
ش
ـ�ء بخــاف مــا هــو ،وال يشـ تـرط فيــه التعمــد،
يكــن ،ومذهــب أهــل الحــق أن الكــذب إ
الخبــار عــن الـ ي
()2
لكــن التعمــد ش�ط ف ي� كونــه إثم ـاً ،واللــه أعلــم.
 .1صحيح مسلم ،المقدمة ،باب النهي عن الحديث بكل ما سمع.
 .2صحيح مسلم شب�ح النووي.75/ 1 :
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الثــم ،فكيــف بالذيــن يضيفــون لمــا
فــإذا كان التحــدث بــكل المســموع يُلحــق بالمتحــدث إ
يســمعون الكــذب والــزور والبهتــان؟!! فبعــض النــاس يتقنــون مهــارة تضخيــم أ
الخبــار ،فيختلقــون

مــن عنــد أنفســهم الضافــات آ
الثمــة ،المناقضــة للحقيقــة والواقــع ،ت
والــى قــد تمــس أعــراض
إ
ي
أ
ف
و� القـرآن الكريــم وعيــد ت
للمف�يــن ،منــه مــا جــاء
البريــاء ،وتطــال مــن أحــوال الخلــق وحقوقهــم ،ي
ت
عــى لســان مــوىس ،عليــه الســام ،وفــق قولــه تعــاىلَ { :قـ َ
ـروا َعـ َـى ال َّلـ ِـه
ـوس َويْ َل ُكـ ْـم ال تَ ْفـ َ ُ
ـال َل ُهــم ُّمـ َ
كَذب ـاً َفيســحتكُم بعـ َـذاب و َقــد خَ ــاب مــن ا ْفـ ت َ ( )1ف
و� المقابــل؛ فــإن الق ـرآن الكريــم يحــث عــى
ُ ْ ِ َ ْ ِ َ ٍ َ ْ
ِ
َ
ـرى}  ،ي
َ َ ِ
ـوال ً َسـ ِـديداً}
انتقــاء القــول الســديد ،فيقــول تعاىل{:يَــا أَيُّ َهــا ا َّل ِذيـ َ
ـن َآم ُنــوا اتَّ ُقــوا ال َّلــهَ َو ُقو ُلــوا َقـ ْ
أ
أ
ــو ِال ،أَ َّمــا
ــدهُ ْم ِإ َل َمــا يَ ْن َب ِغــي أَ ْن يَ ْص ُ
يقــول الــرازي( :أَ ْرشَ َ
ــد َر ِم ْن ُه ْ
ــم ِم َ
ــال َو ْال َ ْق َ
ــن ال َ ْف َع ِ
أ
أ
ـق ِ ،أل َ َّن َمـ ْ ت
ش
ـن َقـ َ
ال َ ْف َعـ ُ
ـال
ـو ُال َفا ْل َحـ ُّ
ـرَ ،ف َقـ ِـد اتَّ َقــى ال َّلــهَ َ ،و َمـ ْ
ـرَ ،وأَ َّمــا ْال َ ْقـ َ
ـال َفا ْلخَ ـ ي ْ ُ
ـن أَ َ� ِبا ْلخَ ـ ي ْ ِ
ـر َوتَـ َـركَ الـ َّ َّ
أ
أ
الصـ ْـد َق َقـ َ
ـالَ ،فـ ِـإ َّن
ـال َقـ ْ
ـر ِ
ِّ
ـاح ال َ ْع َمـ ِ
ـو ًل َسـ ِـد ًيدا ،ثُـ َّـم َو َع َدهُ ـ ْـم َعـ َـى ْال َ ْم َريْـ ِـن ِبأَ ْم َريْـ ِـنَ :عـ َـى ا ْلخَ ـ ي ْ َ
ات ِب ِإ ْصـ ِ
ـع َويَ ْب َقــىَ ،ف َي ْب َقــى َف ِاع ُلــهُ خَ ا ِلـ ًـدا ِ ف ي� ا ْل َج َّنـ ِـةَ ،و َعـ َـى
ـح يُ ْر َفـ ُ
الصا ِلـ ُ
ـوى ال َّلـ ِـه يَ ْص ُلـ ُ
ِب َت ْقـ َ
ـح ا ْل َع َمـ ُـلَ ،وا ْل َع َمـ ُـل َّ
()2

ــر ِة ُّ
ُــوب).
ا ْلق ْ
الس ِ
َــو ِل َّ
ــد ِيد ِب َمغْ ِف َ
الذن ِ

()3

كف اللسان عن إيذاء الناس:
ض
ر� اللــه عنــه ،قــال( :قالــوا :يــا َر ُسـ َ
ـام أَ ْف َضـ ُـل؟ قــال:
ـول ال َّلـ ِـه ،أَ ُّي ِإ
ال ْسـ ِ
عــن ب يأ� ُمـ َ
ـوس ،ي
ــده)
ــل ُم َ
ــل َم ُ
ون مــن ِل َســا ِن ِه َويَ ِ
الم ْس ِ
مــن َس ِ

()4

واليذاء �ض بــان� ،ض ب
الســام ،إ
يقــول صاحــب فيــض القديــر :فإيذاء المســلم مــن نقصــان إ
ظاهــر بالجــوارح ،كأخــذ المــال بنحــو رسقــة ،أو نهــب ،و�ض ب باطــن ،كالحســد ،والغــل ،والبغــض،

والحقــد ،والكـ بـر ،وســوء الظــن ،والقســوة ،ونحــو ذلــك ،فكلــه مـ ضـر بالمســلم ،مــؤذ لــه ،وقــد أمــر
الـ شـرع بكــف النوعـ ي ن
اليــذاء ،وهلــك بذلــك خلــق كثـ يـر.
ـ� مــن إ

()5

 .1طه.61 :
 .2أ
الحزاب.70 :
تفس� الرازي.186/ 25 :
 .3ي
السالم أفضل.
اليمان ،باب أي إ
 .4صحيح البخاري ،كتاب إ
 .5فيض القدير.271/ 6 :
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ف
ئ
نن
ون) مــن ال يــؤذي أحــداً بوجــه
الم ْسـ ِـل ُم َ
ـا�(َ :مــن َسـ ِـل َم ُ
و� حاشــية الســندي عــى ســ� النسـ ي
ي
مــن الوجــوه ،ال باليــد وال باللســان.

()1

السالمة والنجاة يف حفظ اللسان:
مــن أ
الحاديــث ش
ال�يفــة ف ي� بيــان الســامة والنجــاة مــن آفــات اللســان ،قولــه صــى اللــه عليــه
َ ()2
ــه ،ومــا ي ن
ــن ل مــا ي ن
الج َّنــة)
ــن لــه َ
ــه ،أَ ْض َم ْ
بــ� ِر ْج َل ْي ِ
بــ� َل ْح َي ْي ِ
وســلم( :مــن يَ ْض َم ْ ي
ف
ن
ين
ــن يل) مجــاز ،إذ المــراد الزم
يبــ�
العيــى ،أن إطــاق الضمــان عليــه ي� قولــه( :مــن يَ ْض َم ْ
ي
الضمــان ،وهــو أداء الحــق الــذي عليــه ،قولــه( :مــا بـ ي ن
ـ� َل ْح َي ْيـ ِـه) ،تثنيــة لحــي ،وهمــا العظمــان ف ي�
جانـ بـى الفــم ،والمـراد بمــا بينهمــا وهــو اللســان( ،ومــا بـ ي ن
ـن لــه ا ْل َج َّنـ َـة)
ـ� ِر ْج َل ْيـ ِـه) الفــرج ،قولــه( :أَ ْض َمـ ْ
ي
بالجــزم؛ ألنــه جــواب الـ شـرط ،وفيــه أن أعظــم البــاء عــى العبــد ف ي� الدنيــا ،اللســان والفــرج ،فمــن
ق
ق
ش ()3
ش
و� أعظــم الــر.
و� مــن �همــا ،فقــد ي
ي
آ
ــرَ ،ف ْل َيق ْ
ــرا ،أو
ويقــول صــى اللــه عليــه وســلم(:من كان يُ ِؤْم ُ
ــهَ ،وا ْل َي ْ
ــن ِبال َّل ِ
ُــل خَ ي ْ ً
ــو ِم ال ِخ ِ
ــال{ :مــا يَ ْل ِفــ ُ
ــه ت ََع َ
يــد})
يــب َع ِت ٌ
ِل َي ْص ُم ْ
ظ مــن َق ْ
ــو ٍل إال َل َديْ ِ
ــتَ ،و َق ْو ِل ِ
ــه َر ِق ٌ
ن
ـقال� :وهــذا مــن جوامــع الكلــم؛ ألن القــول كلــه إمــا خـ يـر ،وإمــا ش�،
يقــول ابــن حجــر العسـ ي
وإمــا آيــل إىل أحدهمــا ،فدخــل ف� الخــر كل مطلــوب مــن أ
القــوال ،فرضهــا وندبهــا ،فــأذن فيــه عــى
ي
ي
اختــاف أنواعــه ،ودخــل فيــه مــا يــؤول إليــه ،ومــا عــدا ذلــك ممــا هــو ش� ،أو يــؤول إىل الـ شـر ،فأمــر
()4

عنــد إرادة الخــوض فيــه بالصمــت.

()5

راجـ ي ن
ـ� أن ييــر اللــه عــز وجــل متابعــة الحديــث عــن التحذيــر مــن آفــات اللســان ،حســب مــا

جــاء ف ي� القـرآن الكريــم ،وعــن نبينــا الكريــم محمــد ،صــى اللــه عليــه وســلم ،وعــى آلــه الطاهريــن،
ين
ين
الميامــ� ،ومــن تبعــه بإحســان إىل يــوم الديــن.
المؤمنــ� ،وأصحابــه الغــر
وأزواجــه أمهــات

ئ
 .1حاشية السندي عىل ن ن
س�
النسا�.105/ 8 :
ي

 .2صحيح البخاري ،كتاب الرقاق ،باب حفظ اللسان.
 .3عمدة القاري.71/ 23 :
 .4صحيح البخاري ،كتاب الرقاق ،باب حفظ اللسان.
 .5فتح الباري.446 /10 :
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الرسول األسوةملسو هيلع هللا ىلص
محمد ،صىل الله عليه وسلم
يحذر من آفات اللسان
الحلقة الرابعة
عــن ُح َذيْ َفـ َـة ،أَنَّــهُ بَلَغَ ــهُ أَ َّن َر ُجـا ً يَ ُنـ ُّـم الحديــث ،فقــال ُح َذيْ َفـ ُـة( :ســمعت َر ُسـ َ
ـول ال َّلـ ِـه ،صــى
ــل ا ْل َج َّن َ
اللــه عليــه وســلم ،يقــول :ال يَ ْدخُ ُ
ــام)
ــة ن ََّم ٌ
وقفــت الحلقــة الســابقة عنــد بعــض أ
الدلــة ش
ال�عيــة الدالــة عــى أهميــة الـ تـروي ف ي� نـ شـر
أ
الخبــار ،ومــن ذلــك تحذيــر الرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم ،مــن ت
االس�ســال ف ي� نـ شـر كل مــا يســمع
النــر ،معتــراً ذلــك مــن آ
مــن الــكالم ،دون التقيــد بضوابــط ش
الثــام والخطايــا ،فكيــف بالذيــن
ب
()1

يضيفــون لمــا يســمعون الكــذب والــزور والبهتــان؟!!
ت
ـى هــي مــن أمــارات
وتعرضــت الحلقــة كذلــك إىل مســألة كــف اللســان عــن إيــذاء النــاس ،الـ ي
إســام المســلم ،وإيــذاؤه مــن عالمــات نقصــان إســامه ،مبينــة أن الســامة والنجــاة ف ي� حفظ اللســان،
ـ� َل ْح َي ْيـ ِـه ،ومــا بـ ي ن
ـن لــه مــا بـ ي ن
ـ� ِر ْج َل ْيـ ِـه ا ْل َج َّنـ َـة،
والرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم ،ضمــن لمــن يَ ْض َمـ ْ
آ
ـت.
ـرا أو يَ ْص ُمـ ْ
وحــث مــن كان يُ ِؤْمـ ُ
ـن ِبال َّلـ ِـه َوا ْل َيـ ْ
ـو ِم ال ِخـ ِـر عــى أن يَ ُقـ ْـل خَ ـ ي ْ ً
النميمة:

الحديــث ش
ال�يــف أعــاه يحــذر مــن إحــدى آفــات اللســان الخطـ يـرة ،تلكــم هــي النميمــة،

ت
الفســاد بـ ي ن
ـ� النــاس ،مــن خــال نقلــه الــكالم
ـى يســعى صاحبهــا إىل إ
ومــا أدراكــم مــا النميمــة؟ تلــك الـ ي

ـ� المتخاصمـ ي ن
عــن بعضهــم إىل بعــض ل إليقــاع بينهــم ،أو زيــادة نطــاق الـ شـرخ بـ ي ن
ـ� منهــم ،وينقــل
الفســاد
النــووي عــن العلمــاء قولهــم :النميمــة نقــل كالم النــاس بعضهــم إىل بعــض ،عــى جهــة إ
بينهــم.

()2

اليمان ،باب بيان غلظ تحريم النميمة.
 .1صحيح مسلم ،كتاب إ
 .2صحيح مسلم شب�ح النووي.112 /2 :
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ف
ف
ـام بــن
وأخــرج مســلم ي� صحيحــه ي� البــاب الــذي أخــرج فيــه الحديــث أعــاه ،روايــة عــن هَ َّمـ ِ
أ
ف
ـو ُم :هــذا
وســا ي� ا ْل َم ْسـ ِـج ِد ،فقــال ا ْل َقـ ْ
ـرَ ،فكُ َّنــا ُج ُل ً
ا ْل َحـ ِ
ـار ِث ،قــال( :كان َر ُجـ ٌـل يَ ْن ُقـ ُـل الحديــث إىل ال َ ِمـ ي ِ
أ
ت
ـس ِإ َل ْي َنــا ،فقــال ُح َذيْ َفـ ُـة ،ســمعت َر ُسـ َ
ـول ال َّلـ ِـه،
ِم َّمـ ْ
ـر ،قــالَ :ف َجــا َء حــى َج َلـ َ
ـن يَ ْن ُقـ ُـل الحديــث إىل ال َ ِمـ ي ِ
ـات)( ،)1ومعـ نـى (قتــات) أي نمــام ،وقيــل :الفــرق
صــى اللــه عليــه وســلم ،يقــول :ال يَ ْدخُ ـ ُـل ا ْل َج َّنـ َـة َق َّتـ ٌ
بـ ي ن
ـ� القتــات والنمــام؛ أن النمــام الــذي يحـ ضـر القصــة فينقلهــا ،والقتــات الــذي يتســمع مــن حيــث ال

يعلــم ،ثــم ينقــل مــا ســمعه.

()2

يقــول الغـزال :اعلــم أن اســم النميمــة إنمــا يطلــق ف� أ
الكـ ثـر عــى مــن ينــم قــول الغـ يـر إىل
ي
ي

المقــول فيــه ،وليســت النميمــة مختصــة بــه ،بــل حدهــا كشــف مــا يكــره كشــفه ،ســواء كرهــه المنقــول
باليمــاء،
عنــه ،أو المنقــول إليــه ،أو كرهــه ثالــث ،وســواء كان الكشــف بالقــول أو بالكتابــة أو بالرمــز أو إ
العمــال أو مــن أ
وســواء كان المنقــول مــن أ
القوال ،وســواء كان ذلــك عيباً ونقصـاً ف ي� المنقــول عنه ،أو لم
النســان مــن
يكــن ،بــل حقيقــة النميمــة إفشــاء الــر ،وهتــك السـ تـر عمــا يكــره كشــفه ،بــل كان مــا رآه إ
أحــوال النــاس ممــا يكــره ،فينبغي أن يســكت عنــه ،إال ما ف ي� حكايتــه فائدة لمســلم ،أو دفــع لمعصية.

()3

املشاء بنميم وحاملة الحطب:

ـاف َّمهـ ي ن
ـاز َّمشَّ ــاء
{وال ت ُِطـ ْ
ـالك درب النميمــة ،فقــال عــز وجــلَ :
ذم اللــه سـ ي
ـ�* هَ َّمـ ٍ
ـع ك َُّل َحـ ٍ ِ ٍ

ن
ش
كثــر
بمعــى واحــد.
المــ� بالنميمــة ،يقــال نميــم ونميمــة
يــم}( ،)4والمشــاء بنميــم ،أي ي
ِب َن ِم ٍ
ي

()5

وتوعــد ســبحانه امـرأة ب يأ� لهــب بحبــل مــن مســد يــوم القيامــة ،مقدمـاً لذلــك بوصفهــا بأنهــا
()6
{و ْام َرأَتُــهُ َح َّما َل َ
ــب* ِ ف ي� ِج ِيدهَ ــا َح ْب ٌ
ــد}
حمالــة الحطــب ،فقــال تعــاىلَ :
ــل ِّمــن َّم َس ٍ
ــة ا ْل َحطَ ِ
جــاء ف ي� التفسـ يـر ،أن ف ي� وصفهــا بحمالــة الحطــب ،أربعــة أقــوال ،أحدهــا :أنهــا كانــت تحمــل
ف
ن
ـا� :أن ذلــك عبــارة عــن
ـى ،صــى اللــه عليــه وســلم ،لتؤذيــه ،الثـ ي
حطبـاً وشــوكاً ،فتلقيــه ي� طريــق النـ ب ي
مشــيها بالنميمــة ،يقــال :فــان يحمــل الحطــب بـ ي ن
ـ� النــاس ،أي يوقــد بينهــم نــار العــداوة بالنمائــم،
اليمان ،باب بيان غلظ تحريم النميمة.
 .1صحيح مسلم ،كتاب إ
 .2فتح الباري.473 /10:
 .3إحياء علوم الدين156/ 3:
 .4القلم.11 - 10:
ن
ز
 .5التسهيل لعلوم الت�يل.138 /4:
 .6المسد.5 - 4:
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الثالــث :أنــه عبــارة عــن ســعيها بالمـ ضـرة عــى المسـ ي ن
ـلم� ،يقــال :فــان يحطــب عــى فــان ،إذا قصــد
()1
ال�ض ار بــه ،الرابــع :أنــه عبــارة عــن ذنوبهــا ،وســوء أعمالهــا.
إ
فالمـ شـ� بالنميمــة يشــبه حمــل الحطــب إلشــعال الحرائــق ،وهو يشــعل نــار الفـ ت ن
ـ� والبغضاء
ي
أ
والحقــاد ي ن
بــ� النــاس.
توجيهات ملن تنقل إليه النميمة:
المــام الغ ـز يال :وكل مــن حملــت إليــه النميمــة ،وقيــل لــه :إن فالن ـاً قــال فيــك كــذا
يقــول إ
وكــذا ،أو فعــل ف ي� حقــك كــذا ،أو هــو يدبــر ف ي� إفســاد أمــرك ،أو ف ي� ممــاالة عــدوك ،أو تقبيــح حالــك،
أو مــا يجــري مجــراه ،فعليــه ســتة أمــور:
أ
الول :أن ال يصدقه؛ ألن النمام فاسق ،وهو مردود الشهادة.

ن
الثا� :أن ينهاه عن ذلك ،وينصح له ،ويقبح عليه فعله.
ي
الثالث :أن يبغضه ف ي� الله تعاىل ،فإنه بغيض عند الله تعاىل.
الرابع :أن ال تظن بأخيك الغائب السوء.

الخامس :أن ال يحملك ما حىك لك عىل التجسس ،والبحث.
ض
ـ� نميمتــه ،فتقــول :فــان قــد حــى يل
الســادس :أن ال تــر� لنفســك مــا نهيــت النمــام عنــه ،وال تحـ ي
كــذا وكــذا ،فتكــون بــه نمامـاً ومغتابـاً ،وقــد تكــون قــد أتيــت مــا عنــه نهيــت.
وعــن الحســن ،قــال :مــن نــم إليــك نــم عليــك ،وهــذا إشــارة إىل أن النمــام ينبغــي أن
يبغــض ،وال يوثــق بقولــه ،وال بصداقتــه.
آملـ ي ن
ـ� متابعــة الحديــث عــن التحذيــر مــن آفــات اللســان ،حســب هــدي الق ـرآن الكريــم،
()2

وســنة نبينــا الكريــم ،محمــد ،صــى اللــه عليــه وســلم ،وعــى آلــه الطاهريــن ،وأزواجــه أمهــات
ين
ين
الميامــ� ،ومــن تبعــه بإحســان إىل يــوم الديــن.
المؤمنــ� ،وأصحابــه الغــر

 .1التسهيل لعلوم ن ز
الت�يل.222/ 4:
 .2إحياء علوم الدين.156 /3:
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الرسول األسوةملسو هيلع هللا ىلص
محمد ،صىل الله عليه وسلم
يحذر من آفات اللسان
الحلقة الخامسة
ـى ،صــى اللــه عليــه
عــن ُسـ َل ْي َم َ
ان بــن بُ َريْـ َـد َة ،عــن أبيــه ،قــال( :جــاء َم ِاعـ ُز بــن َما ِلـ ٍ
ـك إىل النـ ب ي

وســلم ،فقــال :يــا َر ُسـ َ
ـب إليــه ،قــال:
ـول ال َّلـ ِـه ،طَ ِّهـ ْـرِ ن ي� ،فقــالَ :ويْ َحــكَ  ،ا ْر ِجـ ْ
اس ـ َتغْ ِفر ال َّلــهَ َ ،وتُـ ْ
ـع َف ْ

ـع غـ يـر بَ ِعيـ ٍـد ،ثُـ َّـم جــاء ،فقــال :يــا َر ُسـ َ
ـول ال َّلـ ِـه ،طَ ِّهـ ْـرِ ن ي� ،فقــال رســول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه
َف َر َجـ َ
ـع غـ يـر بَ ِعيـ ٍـد ،ثُـ َّـم جــاء ،فقــال :يــا
ـب إليــه ،قــالَ :ف َر َجـ َ
اس ـ َتغْ ِف ْر ال َّلــهَ َ ،وتُـ ْ
وســلمَ ،ويْ َحــكَ  ،ا ْر ِجــع َف ْ
ن
ت
َر ُسـ َ
الر ِاب َعـ ُـة ،قــال
ـى ،صــى اللــه عليــه وســلمِ ،م ْثـ َـل ذلــك ،حــى إذا كانــت َّ
ـول ال َّلـ ِـه؛ طَ ِّهـ ْـرِ ي� ،فقــال النـ ب ي
لــه رســول ال َّلـ ِـه :فيـ َـم أُطَ ِّهـ ُـركَ ؟ فقــال :مــن الـ ِّز ن َ� َ .ف َسـأَ َل رســول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم :أَ ِبـ ِـه

ش
ـح
ُج ُنـ ٌ
� َب خَ ْمـ ًـرا؟ َف َقـ َ
اسـ َت ْن َك َههُ  ،فلــم يَ ِجـ ْـد منــه ِريـ َ
ـام َر ُجـ ٌـل َف ْ
ـر أَنَّــهُ ليــس ِب َم ْج ُنـ ٍ
ـون؟ َفأُخْ ـ ِب َ
ـون ،فقــال :أَ َ ِ
ـت؟ فقــال :نعــمَ ،فأَ َمـ َـر ِبـ ِـه َف ُر ِجـ َـم،
خَ ْمـ ٍـر ،قــال :فقــال رســول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم :أَ َزنَ ْيـ َ

َان النــاس فيــه ِفر َق َتـ ي ْ ن
ـت ِبـ ِـه خَ ِطي َئ ُتــهُ َ ،و َقا ِئـ ٌـل يقــول :مــا
َف ـك َ
ـ�َ ،قا ِئـ ٌـل يقــول :لقــد هَ َلــكَ  ،لقــد أَ َحاطَـ ْ
ْ ِ
ـع يَـ َـد ُه ف ي� يَـ ِـد ِه ،ثُـ َّـم
ـى ،صــى اللــه عليــه وســلمَ ،ف َو َضـ َ
ت َْوبَـ ٌـة أَ ْف َضـ َـل مــن ت َْوبَـ ِـة َم ِاعـ ٍـز؛ أَنَّــهُ جــاء إىل النـ ب ي
ن
الح َجــا َر ِة ،قــالَ :ف َلب ُثــوا ب َذ ِلــكَ يَ ْو َمـ ي ْ ن
ـ� ،أو ثَالثَـ ًـة ،ثُـ َّـم جــاء رســول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه
ـى ِب ِ
ِ ِ
ِ
قــال :ا ْق ُت ْلـ ِ ي
ـك ،قــالَ :فقَا ُلــواَ :غ َفـ َـر
اسـ َتغْ ِف ُروا ِل َم ِاعـ ِـز بــن َما ِلـ ٍ
ـس ،فقــالْ :
ـوسَ ،ف َسـ َّل َم ،ثُـ َّـم َج َلـ َ
وســلمَ ،وهُ ـ ْـم ُج ُلـ ٌ
ـاب ت َْوبَـ ًـة لــو ُق ِسـ َـم ْت
اللــه ِل َم ِاعـ ِـز بـ ِـن َما ِلـ ٍ
ـك ،قــال :فقــال رســول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،لقــد تَـ َ
ـ� أُمــة َلوســعتهم ،قــال :ثُــم جاءتْــهُ امــرأَ ٌة مــن غَامــد مــن أ
الَز ِْد ،فقالــت :يــا َر ُسـ َ
ـول ال َّلـ ِـه ،طَ ِّهـ ْـرِ ن ي�،
بـ ي ن َّ ٍ َ ِ َ ْ ُ ْ
ِ ٍ
َّ َ َ ْ َ
ـو� إليــه ،فقالــت :أَ َراكَ ت ُِريـ ُـد أَ ْن تُـ َـر ِّد َ ِد ن ي� كمــا َر َّد ْد َت َم ِاعـ َز
فقــالَ :ويْ َحـ ِ
ـك ،ا ْر ِج ِعــي َف ْ
اسـ َتغْ ِف ِري ال َّلــهَ َ ،وتُـ ِب ي
ـت؟ قالــت :نعــم ،فقــال لهــا :حـ تـى
اك؟ قالــت ِإنَّ َهــا ُح ْبـ َـى مــن الـ ِّز ن َ� ،فقــال :آنْـ ِ
بــن َما ِلـ ٍ
ـك ،قــال :ومــا َذ ِ
أ
ف
ت
ـى ،صــى اللــه
ـار ،حـ تـى َو َض َعـ ْ
ت ََض ِعــي مــا ي� بَطْ ِنـ ِ
ـك ،قــالَ :ف َك َف َل َهــا َر ُجـ ٌـل مــن ْالَن َْصـ ِ
ـت ،قــالَ :فـأَ َ� النـ ب ي
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ـرا ،ليــس لــه
عليــه وســلم ،فقــال :قــد َو َض َعــت الغَ ِام ِديَّـ ُـة ،فقــالِ :إ ًذا ال ن َْر ُج ُم َهــا َونَـ َـد ُع َو َل َدهَ ــا َص ِغـ ي ً

أ
ـى ال َّلـ ِـه ،قــالَ :ف َر َج َم َهــا)
مــن يُ ْر ِض ُعــهُ َ ،ف َقـ َ
ـام َر ُجـ ٌـل مــن الَن َْصـ ِ
ـار ،فقــال :ي َّ
إل َر َضا ُعــهُ يــا نَـ ِب ي َّ

()1

تعرضــت الحلقــة الســابقة للحديــث عــن آفــة مــن أخطــر آفــات اللســان ،تلكــم هــي النميمــة،
ت
بالفســاد بـ ي ن
ـ� النــاس مــن خــال نقــل الــكالم عــن بعضهــم إىل بعــض ،وأطلــق
ـى يـراد بهــا الســعي إ
الـ ي

عــى صاحبهــا وصــف القتــات ،والــذي ن
يعــى النمــام ف ي� بعــض أحوالــه ،والنمــام والقتــات حــرم
ي

عليهمــا دخــول الجنــة ،حســب مــا جــاء ف� أ
الحاديــث الصحيحــة مــن وعيدهمــا بذلــك ،إضافــة لمــا
ي
جــاء بالخصــوص ف ي� القـرآن الكريــم ،ومــن ذلــك ذم المشــاء بنميــم ،وحمالــة الحطــب ،وتــم اقتبــاس
ت
ـى تــدل عــى �ض ورة اتخــاذ المواقــف الصارمــة
بعــض توجيهــات الغـز يال لمــن تنقــل إليــه النميمــة ،والـ ي
منهــا للوقايــة مــن ش�هــا وتبعاتهــا.
التثبت والتحقق قبل النطق:
ـ� بهــا لتحقيــق ضبــط الــكالم ،والنجاة
الســام منظومــة مــن القيــم ،حـ َّ
وضــع إ
ـث عــى التحـ ي

مــن ســوء اســتخدام اللســان ،ومــن ذلــك الحــث عــى التثبــت ،والتحقــق مــن صــدق أ
الخبــار ،قبــل
ـق ِب َن َبـ ٍـأ َف َت َب َّي ُنــوا أَن ت ُِصي ُبــوا
ـن َآم ُنــوا ِإن َجاء ُكـ ْـم َف ِاسـ ٌ
النطــق بالــكالم ،فقــال عــز وجــل{ :يَــا أَيُّ َهــا ا َّل ِذيـ َ

ـ�}
َق ْوم ـاً ِب َج َها َلـ ٍـة َف ُت ْص ِب ُحــوا َعـ َـى َمــا َف َع ْل ُتـ ْـم ن َِاد ِمـ ي ن َ

()2

الفاســق هاهنــا هــو الكــذاب ،وأمــا ف ي� اللغــة فهــو الخــارج عــن طاعــة اللــه ،وقولــهَ { :ف َت َب َّي ُنــوا}

والتــأ� ف� أ
ن
المــر ،وتــرك العجلــة ،وقولــه{ :أَن ت ُِصي ُبــوا َق ْومــاً ِب َج َها َلـ ٍـة} معنــاه ،لئــا
معنــاه التدبــر،
ي ي

ومعــى الصابــة هاهنــا هــو الصابــة مــن الــدم والمــال ،بالقتــل أ
والرس
تصيبــوا قومــاً بجهالــة،
إ
ن إ
ـ�}؛ أي تصـ يـروا نادمـ ي ن
ـ� عــى فعلكــم ،وليــس
واالغتنــام ،وقولــهَ { :ف ُت ْص ِب ُحــوا َعـ َـى َمــا َف َع ْل ُتـ ْـم ن َِاد ِمـ ي ن َ
المســاء.
الصبــاح للــذي هــو ضــد إ
الم ـراد منــه إ

()3

اع�ف عىل نفسه ن
 .1صحيح مسلم ،كتاب الحدود ،باب من ت
بالز� .
 .2الحجرات.6 :
ن
السمعا�217/ 5 :
تفس�
 .3ي
ي
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والحديــث أعــاه عــن ماعــز ،يظهــر ممارســة الرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم ،للـ تـروي ف ي�
ف أ
أ
الق ـرار مــن أصحــاب
اســتقاء الخبــار ،قبــل النطــق ي� الحــكام عليهــا ،حـ تـى وهــي تــرد عــى ســبيل إ
أ
النــى ،صــى اللــه عليــه
الجــرم ،فلعــل المقــر ي
غــر عاقــل ،أو التبســت عليــه المــور ،فمــا ســأل ب ي
وســلم ،عــن أ
المــر الــذي طلــب ماعــز أن يطهــره منــه ،إال بعــد تك ـرار إرصاره عــى ذلــك أربــع م ـرات
أ
أ
ت
والدانــات.
ـى تُبـ نـى عليهــا الحــكام إ
متتاليــة ،ممــا يؤكــد أهميــة التيقــن مــن الخبــار ،وبخاصــة تلــك الـ ي

ولــم يكــن التثبــت خاصـاً بحالــة ماعــز ،بــل تكــرر مــع الغامديــة مــن بعــده ،ليــدل أنــه منهــج معتمــد،
ولــم يكــن أم ـراً عارض ـاً.
المقــر بالذنــب والخطيئــة مــن قبــل
وإذا كانــت مراعــاة الـ تـروي بلغــت هــذا المســتوى مــع ُ
مــن يتــوىل القضــاء الرســمي ،فــإن النــاس يحتاجــون إىل أن يراعــوا ذلــك ف ي� أحكامهــم المترسعــة عــى
آ
الخريــن ،بنــاء عــى ظنــون وشــائعات قــد ال تمــت إىل الحقيقــة بصلــة ،فال�ث ثــرة ف ي� الباطــل مذمومــة،
حــ� تمــس أعــراض أ
وبخاصــة ي ن
البريــاء ،وتُشــيع الفاحشــة ف ي� المجتمعــات.
آملـ ي ن
ـ� ختــم الحديــث ف ي� الحلقــة القادمــة عمــا تيــر الوقــوف عنــده ،مــن وقائــع التحذيــر
مــن آفــات اللســان ،حســب مــا جــاء ف ي� القـرآن الكريــم ،وعــن نبينــا الكريــم محمــد ،صــى اللــه عليــه
ـ� ،وأصحابــه الغــر الميامـ ي ن
وســلم ،وعــى آلــه الطاهريــن ،وأزواجــه أمهــات المؤمنـ ي ن
ـ� ،ومــن تبعــه
بإحســان إىل يــوم الديــن.
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الرسول األسوةملسو هيلع هللا ىلص
محمد ،صىل الله عليه وسلم
يحذر من آفات اللسان
الحلقة السادسة واألخرية
ــن
النــى ،صــى اللــه عليــه وســلم ،قــال(ِ :إيَّاك ْ
ــن ،فــإن الظَّ َّ
ُــم َوالظَّ َّ
عــن ب يأ� هُ َريْ َ
ــر َة ،عــن ب ي
أَك َ
ْــذ ُب الحديــث)...

()1

تصــدر الحلقــة الســابقة خـ بـر إق ـرار ماعــز بارتــكاب فاحشــة الـ ن
ـز� ،الــذي تبـ ي ن
ـ� مــن خاللــه

كيــف تـ ن
ـأ� صــى اللــه عليــه وســلم ف ي� اتخــاذ القـرار الخــاص بذلــك ،وكذلــك فعــل مــع الغامديــة مــن
أ
بعــده ،ممــا يشــكل ن�اسـاً للتـ ف
ت
ـى تخــص أعـراض النــاس ،وذلــك ف ي� إطــار
ب
ـأس ي� التثبــت مــن الخبــار ،الـ ي
ي

ت
ـى تحــث عــى الوقايــة مــن ســوء اســتخدام اللســان ،ومــن ذلــك الحــث
منظومــة قيــم إ
الســام ،الـ ي
عــى التثبــت ،والتحقــق مــن صــدق أ
الخبــار ،قبــل النطــق بالــكالم.

النهي عن النطق بالكالم املستند إىل آفة الظن:
ف
ض
ر� اللــه عنــه ،أعــاه يحــذر الرســول ،صــى اللــه
الظــن مذمــوم ،ي
و� حديــث ب يأ� هريــرة ،ي
عليــه وســلم ،مــن الظــن ،واصفــاً إيــاه بأكــذب الحديــث ،ممــا يــدل عــى الصلــة الوثيقــة للظــن
ض
بالكــذب ،الــذي هــو مــن أبــرز آفــات اللســان وأخطرهــا ،فهــو ريبــة ،ويهــدي إىل الفجــور ،ويف ـ ي
الصـ ْـد َق يَ ْهـ ِـدي إىل
بصاحبــه إىل جهنــم ،وبئــس المصـ يـر ،حيــث يقــول صــى اللــه عليــه وســلم(ِ :إ َّن ِّ
ـون ِص ِّدي ًقــاَ ،و ِإ َّن ا ْل َكـ ِـذ َب يَ ْهـ ِـدي إىل
الر ُجـ َـل َل َي ْصـ ُـد ُق حـ تـى يَ ُكـ َ
ـر يَ ْهـ ِـدي إىل َ
ـرَ ،و ِإ َّن ا ْلـ ِب َّ
ا ْلـ ِب ِّ
الج َّنـ ِـةَ ،و ِإ َّن َّ

ت
الر ُج َ
ــه ك ََّذابًــا)
ــب ِع ْن َ
ــد ال َّل ِ
ــل َل َيك ِ
ــورَ ،و ِإ َّن ا ْلف ُُجــو َر يَ ْه ِ
ْــذ ُب حــى يُكْ َت َ
ــارَ ،و ِإ َّن َّ
ــدي إىل ال َّن ِ
ا ْلف ُُج ِ

()2

 .1صحيح البخاري ،كتاب أ
الدب ،باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر.
.2صحيــح البخــاري ،كتــاب أ
الدب ،بــاب قــول اللــه تعــاىل{ :يــا أيهــا الذيــن آمنــوا اتقــوا اللــه وكونــوا مــع الصادقـ ي ن
ـ�} (التوبــة )119 :ومــا ينهــى
عــن الكــذب.
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ف
اج َت ِن ُبــوا
ـن َآم ُنــوا ْ
ونهــى اللــه عــن اتّبــاع الظــن ي� قرآنــه الكريــم ،فقــال تعــاىل{ :يَــا أَيُّ َهــا ا َّل ِذيـ َ
ـب أَ َح ُد ُكـ ْـم أَن يَأْك َُل
ـن ِإ َّن بَ ْعـ َ
ـض الظَّـ ِّ
ـن الظَّـ ِّ
ك َِثـ يـراً ِّمـ َ
ـن ِإثْـ ٌـم َو َل ت ََج َّس ُســوا َو َل يَغْ َتــب بَّ ْع ُض ُكــم بَ ْعضـاً أَيُ ِحـ ُّ
يــم}
اب َّر ِح ٌ
َل ْح َ
يــه َم ْيتــاً َفك َِرهْ ُت ُمــو ُه َواتَّقُــوا ال َّلــهَ ِإ َّن ال َّلــهَ ت َّ
ــم أَ ِخ ِ
َــو ٌ

()1

آ
واليــات القرآنيــة ف� النهــي عــن ت
االس�ســال مــع الظنــون ،والتحذيــر منهــا عديــدة ،منهــا ،قوله
ي

ن
ـون}
ـن ا ْل َحـ ِّ
ـق شَ ـ ْيئاً ِإ َّن ال ّلــهَ َع َليـ ٌـم ِب َمــا يَف َْع ُلـ َ
ـع أَ ْك�ث َ ُهُ ـ ْـم ِإال َّ ظَ ّن ـاً َّ
{و َمــا يَ َّت ِبـ ُ
تعــاىلَ :
ـى ِمـ َ
إن الظَّـ َّ
ـن ال َ يُغْ ـ ِ ي

ين
كاليقــ� ،وال يقــوم مقــام الحــق.
(يونــس ،)36 :فليــس الظــن

()2

التحذير من األراجيف:
آ
الــى تنطلــق فيهــا أ
ت
اللســنة بالترصيحــات الظنيــة
مــن الفــات اللســانية الف ّتاكــة ،تلــك ي
أ
ت
الــى هــي مــن أمــارات أمــراض
أو الكاذبــة ،ممــا اصطلــح عــى تســميتها إ
بالشــاعات أو الراجيــف ،ي
ف
ت
ن
و� التحذيــر مــن هــذه
ـى غالب ـاً مــا تكــون مــن مناهــج المنافقـ يـ� وخصائــص ســلوكهم ،ي
القلــوب ،الـ ي
آ
الفــة الخطــرة ،يقــول ســبحانهَ { :لـئ ن َّلــم ينتــه ا ْلمناف ُقــون وا َّلذيـ ف
ـون ِ ف ي�
ـن ِ ي� ُق ُل ِوب ِهــم َّمـ َـر ٌض َوا ْل ُم ْر ِج ُفـ َ
ي
ِ ْ َ َ ِ َُ ِ َ َ ِ َ
ــم ال يُ َج ِاو ُرونَــكَ ِفي َهــا ِإال َق ِليــا ً}
ــم ث ُ َّ
ــة َل ُنغْ ِريَ َّنــكَ ِب ِه ْ
ا ْل َم ِدي َن ِ

()3

أ
ت
الــى تَ َّزعــم ش�هــا
وســجل القــرآن الكريــم تفصيــا ً لبعــض تداعيــات الراجيــف الكاذبــة ،ي
آ
ض
ت
ن
ـى
ر� اللــه عنهــا ،إ
المنافقــون ،لمــا ُر ِم َيــت الطاهــرة أم المؤمنـ يـ� عائشــة ،ي
بالفــك ،ومــن اليــات الـ ي
ـس َل ُكــم ِبـ ِـه
نزلــت بهــذا الخصــوص ،قولــه تعــاىل{ِ :إ ْذ تَ َلق َّْونَــهُ ِبأَ ْل ِس ـ َن ِتك ُْم َوتَقُو ُلـ َ
ـون ِبأَ ْف َو ِاه ُكــم َّمــا َل ْيـ َ

الفــك بضمائــر الصلــة ف ي�
يــم} ( )4والمقصــود حديــث إ
ــو ِع َ
ــه َع ِظ ٌ
ِع ْل ٌ
ــم َوت َْح َســ ُبونَهُ هَ ِّينــاً َوهُ َ
نــد ال َّل ِ
(وهُ ــو) ،ومعـ نـى تلقونــه :يأخــذه بعضكــم مــن بعــض،
(تَ َلق َّْونَــهُ ِ ،بـ ِـهَ ،وت َْح َسـ ُبونَهُ ) والضمـ يـر المنفصــل َ
ف
ف
ف
الفــك ،وإن كانــوا لــم
و� الــذي قبلــه وبعــده عتــاب لهــم عــى خوضهــم ي� حديــث إ
و� هــذا الــكالم ،ي
ي
الغضــاء عــن ذكــره ،والـ تـرك لــه بالكليــة ،فعاتبهــم عــى ثالثــة أشــياء؛
يصدقــوه ،فــإن الواجــب كان إ
أ
ن
ـا� :قولهــم ذلــك ،والثالــث:
وهــي :تلقيــه باللســنة؛ أي الســؤال عنــه ،وأخــذه مــن المســؤول ،والثـ ي

.1الحجرات.12 :
المس�.31/ 4 :
 .2زاد
ي
 .3أ
الحزاب.60 :
 .4النور.15 :
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الشــارة إىل أن
أنهــم حســبوه هينـاً ،وهــو عنــد اللــه عظيــم .وفائــدة قولــه :بألســنتكم وبأفواهكــم ،إ
ذلــك الحديــث كان باللســان دون القلــب ،إذ كانــوا لــم يعلمــوا حقيقتــه بقلوبهــم.

()1

وقــد اســتهجنت أم المؤمنـ ي ن
ـ� عائشــة أن تصــل الخطيئــة ببعــض النــاس ،ليفـ تـروا عليهــا مــا
ان ال َّلـ ِـه ،وقــد ت ََحـ َّـد َث النــاس بهــذا؟!
أشــاعوه ،ففــي الحديــث الصحيــح عنهــا ....( :قالــت :قلــتُ :سـ ْب َح َ

ـىك )...
ـت َل يَ ْر َقـأُ يل َد ْمـ ٌ
ـت ِت ْلــكَ ال َّل ْي َلـ َـة ،حـ تـى أَ ْص َب ْحـ ُ
قالــتَ :ف َبكَ ْيـ ُ
ـع ،وال أَ ْك َت ِحـ ُـل ِب َنـ ْ
ـو ٍم ،ثُـ َّـم أَ ْص َب ْح ُت أَبْـ ِ ي
الراجيــف أ
ومــن تداعيــات أ
والكاذيــب ،إشــاعة الفاحشــة ف ي� أوســاط المجتمعــات ،وتهديــد
آ
ف
ـن
ـن يُ ِح ُّبـ َ
ـون أَن ت َِشـ َ
َاحشَ ـ ُـة ِ ي� ا َّل ِذيـ َ
ـاىل{:إ َّن ا َّل ِذيـ َ
ـيع ا ْلف ِ
الســلم المجتمعــي ،وعــن هــذه الفــة يقــول تعـ ِ
آ
ف
ــم َع َ
الشــارة بذلــك إىل
ــم َل ت َْع َل ُم َ
ــون}( ،)3إ
يــم ِ ي� ُّ
ــم َوأَن ُت ْ
ــر ِة َوال َّلــهُ يَ ْع َل ُ
اب أَ ِل ٌ
َآم ُنــوا َل ُه ْ
ــذ ٌ
الدنْ َيــا َو ْال ِخ َ
()4
المنافقـ ي ن
الفــك ،ثــم هــو عــام ف ي� يغ�هــم ممــن اتصــف بصفتهــم.
ـ� الذيــن أحبــوا أن يشــيع حديــث إ
()2

خامتة:

الحديــث عــن آفــات اللســان والتحذيــر منهــا طويــل ،ومــا تــم الوقــوف عنــده ف ي� هــذه الحلقــة

ت
ـى حــذر منهــا القـرآن الكريــم،
وســابقاتها الخمــس ،ليــس إال عينــة ممــا تيــر ،وإال فآفــات اللســان ،الـ ي
والحديــث ش
كثــرة ،ال يتســع المجــال لرسدهــا وتفصيلهــا ،وبخاصــة أن النــاس توســعوا ف ي�
ال�يــف ي
اســتخدامها ،وســلكوا دربهــا مــع تطــور تقنيــات التواصــل واالتصــال ،حيــث صــار المجــال رحبـاً لمــن
ال يتقــون اللــه ،للوقــوع ف� إثــم االعتــداء عــى أعــراض آ
الخريــن بالغيبــة ،والنميمــة ،والســخرية،
ي
الرسار ،وغــر ذلــك مــن آ
والغمــز ،واللمــز ،وفضــح أ
الفــات اللســانية ،مكتفـ ي ن
ـ� ف ي� هــذه المرحلــة بمــا
ي
تــم الوقــوف عنــده مــن وقائــع التحذيــر مــن آفــات اللســان ،حســب مــا جــاء ف ي� القـرآن الكريــم ،وعــن
نبينــا الكريــم محمــد ،صــى اللــه عليــه وســلم ،وعــى آلــه الطاهريــن ،وأزواجــه أمهــات المؤمنـ ي ن
ـ�،
وأصحابــه الغــر الميامـ ي ن
ـ� ،ومــن تبعــه بإحســان إىل يــوم الديــن.

 .1التسهيل لعلوم ن ز
الت�يل62 - 61/ 3 :
ف
الفك وقبول توبة القاذف.
 .2صحيح مسلم ،كتاب التوبة ،باب ي� حديث إ
 .3النور.19 :
ن
ز
 .4التسهيل لعلوم الت�يل.62/ 3 :
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الرسول األسوةملسو هيلع هللا ىلص
محمد ،صىل الله عليه وسلم
مل يكن فاحشاً وال متفحشاً
ض
ـى ،صــى اللــه عليــه وســلم،
ر� اللــه عنهمــا ،قــال( :لــم يَ ُكـ ْ
ـن النـ ب ي
عــن عبــد ال َّلـ ِـه بــن َع ْمـ ٍـرو ،ي

ُــم أَ ْح َســ َنك ُْم أَخْ َل ًقــا)
َف ِاحشً ــا وال ُم َتف َِّحشً ــا ،وكان يقــولِ :إ َّن مــن ِخ َي ِارك ْ
كيــف للرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم ،أن ال يكــون القــدوة ف ي� حســن الخلــق ،وقــد أثـ نـى
()1

يــم}
عليــه رب العــزة بقولــهَ :
ــق َع ِظ ٍ
{و ِإنَّــكَ َل َعــى خُ ُل ٍ
ف
ض
ر� اللــه
و� الحديــث أعــاه يصــف الصحـ ب ي
ي
ـا� الجليــل عبــد اللــه بــن عمــر بــن الخطــاب ،ي
ـى ،صــى اللــه عليــه وســلم ،بأنــه لــم يكــن فاحشـاً وال متفحشـاً ،وعــن ش�ح المـراد بهذيــن
عنهمــا ،النـ ب ي
ن
العيــى ،أن قولــهَ ( :ف ِاحشً ــا) مــن الفحــش ،وهــو كل مــا خــرج مــن مقــداره ت
ين
اللفظــ� ،يذكــر
حــى
ي
يســتقبح ،ويدخــل فيــه القــول والفعــل والصفــة ،يقــال :فــان طويــل فاحــش الطــول ،إذا أفــرط ف ي�
و� روايــة أ
ف
ف
ث
الك�ث يــن (وال متفاحش ـاً)،
طولــه ،ولكــن اســتعماله ي� القــول أكــر ،وقولــه( :وال ُم َتف َِّحشً ــا) ي
ن
ث
ـى ليــس فيــه ذلــك أص ـاً ،ال
ّ
والمتفحــش بالتشــديد الــذي يتعمــد ذلــك ،ويكــر منــه ،ويتكلفــه؛ يعـ ي
()2

ذاتيــاً وال عرضيــاً ،وقــال الــداودي :الفاحــش الــذي يقــول الفحــش ،والمتفحــش الــذي يســتعمل
الطــري :الفاحــش بــذيء اللســان.
الفحــش ليضحــك النــاس ،وقــال
ب

()3

خياركم أحسنكم أخالقاً:
ـى ،صــى اللــه عليــه وســلم ،عــن الفحــش تكلف ـاً ،أو أم ـراً عارض ـاً ،وإنمــا
لــم يكــن كــف النـ ب ي

كان مــن شــيمه ومــكارم أخالقــه ،وهــو القائــل(ِ :إ َّن مــن ِخ َي ِار ُكـ ْـم أَ ْح َس ـ َنك ُْم أَخْ َل ًقــا) ،قــال الحســن:
أ
ض
ـا� :هــو مخالقــة النــاس
حســن الخلــق بــذل المعــروف ،وتــرك الذى ،وطالقــة الوجــه ،وقــال القـ ي
والشــفاق عليهــم ،واحتمالهــم ،والحلــم عنهــم ،والصـ بـر عليهــم
والبـ شـر ،والتــودد لهــم ،إ
بال ُيمــن ِ
الن� ،صىل الله عليه وسلم.
 .1صحيح البخاري ،كتاب المناقب ،باب صفة ب ي
 .2القلم.4 :

 .3عمدة القاري.116/ 22 :
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ف ي� المــكاره ،وتــرك الكـ بـر ،واالســتطالة عليهــم ،ومجانبــة الغلظــة والغضــب والمؤاخــذة .قــال :وحــى
ف
ض
ـا� :والصحيــح أن
الطـ بـري خالف ـاً للســلف ي� حســن الخلــق ،هــل هــو غريــزة أو يكتســب؟ قــال القـ ي
منــه مــا هــو غريــزة ،ومنــه مــا يكتســب بالتخلــق ،واالقتــداء بغـ يـره.

()1

مل يكن لعاناً وال سباباً وقوله عند املعتبة:
مــن مــكارم أخالقــه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،ن ز
وت�هــه عــن الفحــش ،أنــه لــم يكــن لعان ـاً
ـن رســول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلمَ ،ف ِاحشً ــا وال َل َّعانًــا ،وال
وال ســباباً ،فعــن أَنَـ ٍـس قــال( :لــم يَ ُكـ ْ
َــر َب َج ِبي ُنــهُ )
َســ َّبابًا ،كان يقــول ِع ْن َ
ــد ا ْل َم ْع َت َب ِ
ــة :مــا لــه ت ِ
جــاء ف ي� مرقــاة المفاتيــح ،المقصــود بقولــه( :وال لعانــاً وال ســباباً) نفــي اللعــن والســب،
()2

ـول ،ال نفــي المبالغــة فيهمــا ،وكأنــه نظــر إىل أن المعتــاد هــو
وكل مــا يكــون مــن قبيــل الفحــش القـ ي
المبالغــة فيهمــا ،فنفاهمــا عــى صيــغ المبالغــة ،والمقصــود نفيهمــا مطلق ـاً ،كمــا يــدل عليــه آخــر
كالمــه( ،وكان يقــول عنــد المعتبــة) بفتــح التــاء ،وقيــل :بكرسهــا أيض ـاً ،بمعـ نـى المالمــة والعتــاب،
وبمعـ نـى الغضــب ،والمعـ نـى غايــة مــا يقولــه عنــد المعاتبــة أو المخاصمــة هــذه الكلمــة ،معرضـاً عنــه،
غـ يـر مخاطــب لــه ،وقولــه( :مــا لــه تَــر َب َجبي ُنــهُ ) وهــي أيضـاً ذات وجهـ ي ن
ـ� ،إذ يحتمــل أن يكــون دعــاء
ِ ِ

عــى المقــول لــه ،بمعـ نـى رغــم أنفــك ،وأن يكــون دعــاء لــه ،بمعـ نـى ســجد للــه وجهــك.

()3

السنة العملية:
نبذ العنف يف
ُ
مــن التطبيقــات العمليــة ف ي� سـ يـرته ،صــى اللــه عليــه وســلم ،ومواقفــه حيــال نبــذ الفحــش،
ف
ض
ـى ،صــى اللــه عليــه
ر� اللــه عنهــا( :أَ َّن يَ ُهــو َد أَتَــوا النـ ب ي
مــا جــاء ي� الحديــث الصحيــح عــن َعا ِئشَ ـ َـة ،ي
ـب اللــه َع َل ْي ُكـ ْـم ،قــال:
السـ ُ
ـام َع َل ْي ُكـ ْـم ،فقالــت َعا ِئشَ ـ ُـةَ :ع َل ْي ُكـ ْـمَ ،و َل َع َن ُكـ ْـم اللــهَ ،وغ َِضـ َ
وســلمَ ،فقَا ُلــواَّ :
ـش ،قالــت :أولــم ت َْسـ َـم ْع مــا قالــوا؟ قــال:
ـاك َوا ْل ُع ْنـ َـف َوا ْلف ُْحـ َ
َم ْهـ ًـا يــا َعا ِئشَ ـ ُـةَ ،ع َل ْيـ ِ
الر ْفـ ِـقَ ،و ِإيَّـ ِ
ـك ِب ِّ
ف ()4
اب لهــم ِ ي�َّ)
اب يل ِف ِيه ْ
أولــم ت َْس َ
ــم ،وال يُ ْســ َت َج ُ
ــم ِعي مــا قلــت؟ َر َد ْد ُت عليهــمَ ،ف ُي ْســ َت َج ُ
 .1صحيح مسلم شب�ح النووي.79 /15 :
 .2صحيح البخاري ،كتاب أ
الدب ،باب ما ينهى من السباب واللعن.
 .3مرقاة المفاتيح.484 /10 :
أ
الن� ،صىل الله عليه وسلم ،فاحشاً وال متفحشاً.
 .4صحيح البخاري ،كتاب الدب ،باب لم يكن ب ي
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ف
ض
ش
ر� اللــه
فالرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم ،ي� هــذا الحديــث ال�يــف يزجــر عائشــة ،ي
عنهــا ،لتوســعها ف� الــرد عــى إســاءة صــدرت مــن وفــد يهــودي ،حـ ي ن
ـام َع َل ْي ُكـ ْـم)؛ أي
(السـ ُ
ـ� قالــواَّ :
ي
المــوت عليكــم ،فــردت عليهــم بمــا لــم يــرق لــه صــى اللــه عليــه وســلم ،مبينـاً أن رده المختــر كان
كافيـاً ،حـ ي ن
ـ� قــال( :و َع َل ْي ُكـ ْـم) فاللــه يســتجيب لــه فيهــم ،وال يســتجيب لهــم فيــه ،منطلقـاً بهــذا الفهم
مــن يقينــه المطلــق ،بــأن اللــه معــه ،ونــارصه عــى مــن عــاداه ويعاديــه ،وبـ ي ن
ـ� لهــا أن اختصــار الــرد

ـث المسـ ي ن
ـ� بــه،
عــى مــا فيــه مــن حســم وأخــذ حــق ،ينســجم مــع الرفــق الــذي حـ َّ
ـلم� عــى التحـ ي
ش
ـق َل يَ ُكـ ُ ف ش
� ٍء
الر ْفـ َ
� ٍء إال زَانَــهُ وال يُـ ن ْ ز َ
لعظيــم فضلــه وأهميتــه ،وهــو القائــل عنــه(ِ :إ َّن ِّ
ـر ُع مــن َ ي ْ
ـون ي� َ ي ْ
إال شَ ــانَهُ )

()1

ومــن صــور رصامتــه ضــد التخلــق باللعــن والســباب ،مــا ورد منــه ،صــى اللــه عليــه وســلم،
ت
ان بــن ُح َصـ ي ْ ن
ـ� ،قــال( :بَ ْي َن َمــا رســول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه
ـى لعنتهــا صاحبتهــا ،فعــن ِع ْمـ َـر َ
ٍ
تجــاه الناقــة الـ ي
أ
ف
ـار عــى نَا َقـ ٍـةَ ،ف َض ِجـ َـر ْت َف َل َع َن ْت َهــاَ ،ف َسـ ِـم َع ذلــك
عليــه وســلم ،ي� بَ ْعـ ِـض أَ ْس ـف َِار ِهَ ،و ْامـ َـرأَ ٌة مــن ْالَن َْصـ ِ
ان:
رســول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،فقــال :خُ ـ ُـذوا مــا عليهــاَ ،و َد ُعوهَ ــاَ ،ف ِإنَّ َهــا َم ْل ُعونَـ ٌـة ،قــال ِع ْمـ َـر ُ
آ
ن
()2
ش
ـ� ف ي� النــاس ،مــا يَ ْعـ ِـر ُض لهــا أَ َحـ ٌـد)
َف ـ َكأَ ي ِّ� أَ َراهَ ــا ْال َن ت َْمـ ِ ي
هدانــا اللــه لنبــذ اللعــن والســباب ،والتحــ� بأحســن أ
الخــاق؛ تأســياً بالرســول محمــد ،صىل
ي
ـ� ،وأصحابــه الغــر الميامـ ي ن
اللــه عليــه وســلم ،وعــى آلــه الطاهريــن ،وأزواجــه أمهــات المؤمنـ ي ن
ـ�،
وعــى مــن تبعــه بإحســان إىل يــوم الديــن.

 .1صحيح مسلم ،كتاب ال� والصلة آ
والداب ،باب فضل الرفق.
ب
آ
وغ�ها.
ال� والصلة والداب ،باب النهي عن لعن الدواب ي
 .2صحيح مسلم ،كتاب ب
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الرسول األسوةملسو هيلع هللا ىلص
محمد ،صىل الله عليه وسلم
يتحىل باألدب الجم
الحلقة األوىل
ـى ،قالــت( :كان رســول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلمُ ،م ْع َت ِك ًفــاَ ،فأَتَ ْي ُتــهُ
عــن َص ِف َّيـ َـة ِب ْنـ ِ
ـت ُحـ ي َ ي ٍّ
ف
ن
ـام َة بــن
ـتَ ،ف َقـ َ
ـتَ ،فانْ َق َل ْبـ ُ
أَزُو ُر ُه َل ْيـ ًـاَ ،ف َح َّدث ْ ُتــهُ  ،ثُـ َّـم ُق ْمـ ُ
ـى ،وكان َم ْســكَ ُن َها ي� َد ِار أُ َسـ َ
ـام َم ِعــي ِل َيق ِْل َبـ ِ ي
أ
ـى ،صــى
َزيْـ ٍـدَ ،ف َمـ َّـر َر ُجـ َـا ِن مــن ْالَن َْصـ ِ
ـى ،صــى اللــه عليــه وســلم ،أَ ْ َ
ـار ،فلمــا َرأَيَــا النـ ب ي
س َعــا ،فقــال النـ ب ي
ان ال َّلـ ِـه يــا َر ُسـ َ
ـىَ ،ف َقـ َ
ـول ال َّلـ ِـه ،قــال:
ـالُ :سـ ْب َح َ
اللــه عليــه وســلم :عــى ِر ْسـ ِـلك َُماِ ،إنَّ َهــا َص ِف َّيـ ُـة ِب ْنـ ُ
ـت ُحـ ي َ ي ٍّ
ـيت أَ ْن يَ ْقـ ِـذ َف ف ي� ُق ُل ِوبك َُمــا ُســو ًءا  -أو قــال
ِإ َّن الشَّ ـ ْيطَ َ
ان يَ ْجـ ِـري مــن ْ ِإ
ـان َم ْجـ َـرى الـ َّـد ِمَ ،و ِإ ن ي ِّ� خَ ِشـ ُ
الن َْسـ ِ
شــيئاً)-

()1

ـلم� العبــادة أ
الرســول أ
الســوة ،صــى اللــه عليــه وســلم ،يُعلــم المسـ ي ن
والدب ،فهــو القــدوة
ف
ف
و� حديــث أم المؤمنـ ي ن
ـ� صفية،
ـى االســتقامة ي� الســلوك ،والنجــاة مــن الــذم والقــدح ،ي
الحســنة لطالـ ب ي
ضر� اللــه عنهــا ،أعــاه يظهــر عليــه الصــاة والســام ،حرصــه عــى نقــاء رسيــرة آ
الخريــن نحــوه،
ي
أ ق
ـا� ،حيــث قــال
فعــى الرغــم مــن مكانتــه الرفيعــة والســامية ،وشــهادة اللــه لــه بالطُهــر ،والنقــاء الخـ ي
{و ِإنَّــكَ َل َعــى خُ ُلـ ٍـق َع ِظيـ ٍـم}( ،)2إال أنــه عليــه الصــاة والســام ،لــم تي�فــع عــن إبــداء التوضيــح
تعــاىلَ :
ت
ن
ـى منــع حجابهــا التعريف
لعابــري ســبيل ،مـرا مــن جــواره ،وهــو يرافــق زوجــه أم المؤمنـ يـ� صفيــة ،الـ ي
ليخ�همــا أن مرافقتــه هــي زوجــه صفيــة بنــت
بشــخصها ،وكانــت تــزوره لي ـا ً خــال اعتكافــه ،فبــادر ب

ن
ـى أن أي شــخص مهمــا بلغــت درجتــه ومكانتــه،
حـ ي ي
ـى ،متقيـاً بذلــك الريبــة والظــن المذمــوم ،ممــا يعـ ي
ن
ـتغ� عــن إبعــاد الشــبهات عــن نفســه.
ال يسـ ي

 .1صحيح البخاري ،كتاب بدء الخلق ،باب صفة إبليس وجنوده.
 .2القلم.4 :
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االحرتاز عن التهمة:

يقــول الغ ـزال معقب ـاً عــى مــا جــاء ف� هــذا الحديــث ش
ال�يــف :فانظــر كيــف أشــفق صــى
ي
ي

اللــه عليــه وســلم ،عــى دينهمــا فحرســهما ،وكيــف أشــفق عــى أمتــه ،فعلمهــم طريــق االحـ تـراز مــن
ف
ت
ـ� ال يظــن بــه إال
التهمــة ،حــى ال يتســاهل العالــم الــورع المعــروف بالديــن ي� أحوالــه ،فيقــول مثـ ي
الخـ يـر ،إعجابـاً منــه بنفســه ،فــإن أورع النــاس وأتقاهــم وأعلمهــم ال ينظــر النــاس كلهــم إليــه بعـ ي ن
ـ�
ـ� الرضــا بعضهــم ،وبعـ ي ن
واحــدة ،بــل بعـ ي ن
ـ� الســخط بعضهــم ،فيجــب االحـ تـراز عــن ظــن الســوء،
ال ش�ار ،فــإن أ
وعــن تهمــة أ
ش ()1
ال ش�ار ال يظنــون بالنــاس كلهــم إال الــر.
شذرات من رشح هذا الحديث الرشيف:
ف
ف
ت
ن
الــى
جــاء ي� عمــدة القــاري ،أن معــى (وكان مســكنها ي� دار أســامة بــن زيــد)؛ أي الــدار ي
صــارت بعــد ذلــك ألســامة بــن زيــد؛ ألن أســامة إذ ذاك لــم يكــن لــه دار مســتقلة ،بحيــث تســكن فيهــا
حــوال أبــواب المســجد.
النــى ،صــى اللــه عليــه وســلم،
ي
صفيــة ،وكانــت بيــوت أزواج ب ي

()2

ن
والمعــى هنــا
وفيــه أيضــاً :أن قولهــا( :فانقلبــت) مــن االنقــاب ،وهــو الرجــوع مطلقــاً،

ن
ت
ن
ت
ـى ،وقولــه:
فرجعـ ُ
ـى) أي لـ يـر ي
ـت إىل بيـ ي
ـى( ،فقــام النـ ب ي
ـى ،صــى اللــه عليــه وســلم ،معــي ليقلبـ ي
د� إىل بيـ ي
(إن الشــيطان يجــري) قيــل :هــو عــى ظاهــره ،إن اللــه جعــل لــه قــوة وقــدرة عــى الجــري ف ي� باطــن
النســان مجــرى الــدم ،وقيــل :اســتعارة ث
لكــرة وسوســته ،فكأنــه ال يفارقــه ،كمــا ال يفــارق دمــه،
إ
وقيــل :إنــه يلقــي وسوســته ف ي� مســام لطيفــة مــن البــدن ،بحيــث يصــل إىل القلــب ،وفيــه التحــرز عــن
ســوء الظــن بالنــاس ،وفيــه كمــال شــفقته عــى أمتــه؛ ألنــه خــاف أن يلقــي الشــيطان ف ي� قلبهمــا شــيئاً،
فيهلــكان؛ فــإن ظــن الســوء أ
()3
بالنبيــاء ،عليهــم الصــاة والســام ،كفــر.
ن
ـى ،صــى اللــه عليــه وســلم ،لمــا رأى أنهمــا أرسعــا ف ي�
ويــرى ابــن حجــر العسـ ي
ـقال� أن النـ ب ي
ف
ش
و� روايــة عــن الزهــري عنــد ابــن حبــان (فلمــا رأيــاه اســتحيا فرجعــا)( )4فأفــاد ســبب رجوعهما،
ـ� ،ي
المـ ي
 .1إحياء علوم الدين.36/ 3 :
 .2عمدة القاري.151 /11 :
 .3عمدة القاري 175- 174/ 15 :بترصف.
أ
ش
 .4صحيح ابن حبان ،347 / 10 :وقال شعيب الرنؤوط :إسناده حسن عىل �ط مسلم.
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وكأنهمــا لــو اســتمرا ذاهبـ ي ن
ـ� إىل مقصدهمــا مــا ردهمــا ،بــل لمــا رأى أنهمــا تــركا مقصدهمــا ورجعــا،
ف
ش
ـ� ،فليــس هنــا
ردهمــا ،قولــه( :عــى رســلكما) بكــر ال ـراء ويجــوز فتحهــا ،أي عــى هينتكمــا ي� المـ ي
()1
ش
ش
�ء محــذوف ،تقديــره امشــيا عــى هينتكمــا.
ي
�ء تكرهانــه ،وفيــه ي
تقدير حسن األدب:

الرجــان عاب ـرا الســبيل لمــا ســمعا توضيــح الرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم ،وإفصاحــه
غــر القابــل للتأويــل عــن شــخص مرافقتــه واســمها ،أعربــا عــن ظنهمــا الحســن بقولهمــا:
المعلــن ي
ـول ال َّلـ ِـه) ،والم ـراد بهــذا القــول إمــا حقيقــة ،بمعـ نـى تـ ن ز
ان ال َّلـ ِـه يــا َر ُسـ َ
ـره اللــه تعــاىل أن يكــون
(س ـ ْب َح َ
ُ
رســوله ،صــى اللــه عليــه وســلم ،متهمـاً بمــا ال ينبغــي ،وإمــا كنايــة عــن التعجــب مــن هــذا القــول.

()2

التوضيح يحبط عمل الشيطان:
ين
الرجلــ� بشــخص مرافقتــه
علــل الرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم ،إقدامــه عــى إخبــار
ـان َم ْجـ َـرى الـ َّـد ِم ،أي إن الريبــة تفتــح المجــال لســوء الظــن؛
واســمها ،بـ ِـأ َّن الشَّ ـ ْيطَ َ
ان يَ ْجـ ِـري مــن ْ ِإ
الن َْسـ ِ
ألن الشــيطان يحــرص عــى بــث الظنــون ف ي� النفــوس ،وتضخيــم الحــوادث ،ونســج الخيــال الواهــم،
ف
ف
ن
ن
ش
و�
ـ� ْ
أن يَ ْقـ ِـذ َف الشــيطان ي� ُق ُل ِوب َ
همــا ُســو ًءا ،ي
لــذا بـ يـ� عليــه الصــاة والســام ،للرجلـ يـ� بأنــه خـ ي
روايــة شــيئاً ،والمقصــود ظن ـاً ســيئاً بالرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم ،ومرافقتــه ،فبهــذا التوضيــح
ي ئ
الســى ،الــذي نســب إىل الشــيطان قذفــه ف ي� القلــوب.
حجــب ش� التلبــس بالظــن
ـ� بحســن الخلــق ،الــذي نأمــل متابعــة الحديــث عنــه ف ي� الحلقــة القادمــة،
هدانــا اللــه للتحـ ي
حســب مــا كان مــن رســولنا أ
الســوة ،صاحــب الخلــق الجــم ،صــى اللــه عليــه وســلم ،وعــى آلــه
ين
ين
الميامــ� ،ومــن تبعــه بإحســان إىل يــوم
المؤمنــ� ،وأصحابــه الغــر
الطاهريــن ،وأزواجــه أمهــات
الديــن.

 .1فتح الباري.279 /4 :
 .2عمدة القاري.224 /22 :
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الرسول األسوةملسو هيلع هللا ىلص
محمد ،صىل الله عليه وسلم
يتحىل باألدب الجم
الحلقة الثانية واألخرية
ـر ،قــال( :ســمعت َر ُسـ َ
ـول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،يقــول(ِ :إ َّن
عــن ال ُّن ْع َمـ ِ
ـان بــن بَ ِشـ ي ٍ

ات
ـ�َ ،و ِإ َّن ا ْل َحـ َـر َام بَـ ي ِّ ن ٌ
ا ْل َحـ َـا َل بَـ ي ِّ ن ٌ
ـ�َ ،وبَ ْي َن ُه َمــا ُمشْ ـ َت ِب َه ٌ
اتَ ،ل يَ ْع َل ُم ُهـ َّ
ـر مــن النــاسَ ،ف َم ْن اتَّقَى الشُّ ـ ُب َه ِ
ـن ك َِثـ ي ٌ
اسـت�أَ لدينــه وعرضــه ،ومــن و َقــع ف� الشُّ ـبهات و َقـ ف
وشــكُ
َُ ِ َ َ
َالر ِاعــي يَ ْر َعــى َحـ ْ
ـو َل ا ْل ِح َمــى ،يُ ِ
ـع ي� ا ْل َحـ َـر ِام ،ك َّ
ْ َ بْ َ ِ ِ ِ ِ َ ِ ْ ِ ِ َ َ ْ َ َ ي
ـك ِح ًمــى ،أال َو ِإ َّن ِح َمــى ال َّلـ ِـه َم َح ِار ُمــهُ  ،أال َو ِإ َّن ف ي� ا ْل َج َسـ ِـد ُم ْضغَ ـ ًـة ،إذا
أَ ْن يَ ْرتَـ َ
ـع فيــه ،أال َو ِإ َّن ِل ـك ُِّل َم ِلـ ٍ
ـب)
َص َل َحـ ْ
ـت َص َلـ َ
ـي ا ْل َق ْلـ ُ
ـح ا ْل َج َسـ ُـد ُك ُّلــهُ  ،وإذا َف َسـ َـد ْت َف َسـ َـد ا ْل َج َسـ ُـد ُك ُّلــهُ  ،أال َو ِهـ َ

(*)
1

بينــت الحلقــة الســابقة أن الرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم ،عــى الرغــم مــن مكانتــه
أ ق
ـا� ،لــم تي�فــع أن يخـ بـر شـ ي ن
ـخص� م ـرا
الرفيعــة والســامية ،وشــهادة اللــه لــه بالطهــر والنقــاء الخـ ي
ـى ،متقيـاً بذلــك الريبــة والظــن المذمــوم ،ممــا
بجانبــه ليـاً ،أن مرافقتــه هــي زوجــه صفيــة بنــت حـ ي ي

ن
ن
ـتغ� عــن إبعــاد الشــبهات عــن نفســه ،دحضـاً
يعـ ي
ـى أن أي شــخص مهمــا بلغــت درجتــه ومكانتــه ال يسـ ي
ـان َم ْجـ َـرى الـ َّـد ِم ،أي أن الريبــة تفتــح المجــال لســوء الظــن؛
لعمــل الشــيطان ،الــذي يَ ْجـ ِـري مــن ْ ِإ
الن َْسـ ِ
ألن الشــيطان ،يحــرص عــى بــث الظنــون ف ي� النفــوس ،وتضخيــم الحــوادث ،ونســج الخيــال الواهــم،
فــكان التوضيــح الدافــع للريبــة ،وقايــة فاعلــة مــن وسوســة الشــيطان.
يف اتقاء الشبهات استرباء للدين والعرض:
للحديــث ش
ال�يــف أعــاه صلــة واضحــة بحديــث "هــذه صفيــة" الــذي ناقشــنا بعــض أبعــاده
ف� الحلقــة الســابقة ،فهنــاك كان المســعى لدفــع وســاوس الشــيطان عــن الصحابيـ ي ن
ـ� اللذين مـرا بجانب
ي
ف
و� هــذا الحديــث بيان
الرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم ،وهــو يرافــق زوجه صفيــة المحجبــة عنهمــا ،ي
* صحيح مسلم ،كتاب المساقاة ،باب أخذ الحالل وترك الشبهات.
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واضــح أن الــر واالســت�اء للديــن والعــرض ف� تــرك المشــتبه بــه مــن أ
المــور ،وبخاصــة قضايــا الحــال
ب
ب
ي

والحـرام ،فبتجنــب الشــبهات تحصــل الـ بـراءة لديــن المــرء مــن الــذم ش
ال�عــي ،والصيانــة لعرضــه عــن
كالم النــاس ،ويوضــح الرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم ،الموقــف ش
ال�عــي مــن الشــبهات ،بصــورة
مــن الواقــع المشــاهد للنــاس ،فيقــول( :إن لــكل ملــك حمــى ،وإن حمــى اللــه محارمــه) ،ومعنــاه أن
ـكل منهــم حمــى يحميــه مــن النــاس ،ويمنعهــم دخولــه ،فمــن
الملــوك مــن العــرب ي
وغ�هــم يكــون لـ ٍ
دخلــه أوقــع بــه العقوبــة ،ومــن احتــاط لنفســه ال يقــارب ذلــك الحمــى ،خوف ـاً مــن الوقــوع فيــه،
وللــه تعــاىل أيضـاً حمــى ،وهــي محارمــه ،أي المعــاص الـ تـى حرمهــا اللــه ،كالقتــل ،والـ ن
ـز� ،والرسقــة،
ي ي
والقــذف ،والخمــر ،والكــذب ،والغيبــة ،والنميمــة ،وأكل المــال بالباطــل ،وأشــباه ذلــك ،فــكل ذلــك
ـاص اســتحق العقوبــة ،ومــن قاربــه يوشــك أن
حمــى اللــه تعــاىل ،مــن دخلــه بارتكابــه شــيئاً مــن المعـ ي
ش
ـ�ء يقربــه مــن المعصيــة ،فــا يدخــل ف ي�
يقــع فيــه ،فمــن احتــاط لنفســه لــم يقاربــه ،وال يتعلــق بـ ي
()1
ش
�ء مــن الشــبهات.
ي
النهي عن اتباع خطوات الشيطان:

ف
ــوب
ــري مــن ْ ِإ
ــرى َّ
الــد ِم ،وأنــه قــد يَق ِ
الن َْس ِ
ــان َم ْج َ
ْــذف ي� ال ُق ُل ِ
التنبيــه إىل أن الشــيطان يَ ْج ِ
ن
ش
ـا� عــن اتبــاع خطــوات الشــيطان ،حيــث يقــول تعــاىل{ :يَــا أَيُّ َهــا
ُســو ًءا ،يتمــا� تمامـاً مــع النهــي الربـ ي
ف أ
ن ()2
ــ�}
ــد ٌّو ُّم ِب ي ٌ
ُــم َع ُ
ات الشَّ ــ ْيطَ ِان ِإنَّــهُ َلك ْ
ــاس ُك ُلــواْ ِم َّمــا ِ ي� ال َ ْر ِض َحــاَال ً طَ ِّيبــاً َوال َ تَ َّت ِب ُعــواْ خُ طُ َ
ــو ِ
ال َّن ُ
فالشــيطان إضافــة إىل كونــه عــدواً ل إلنســان مبـ ي ن
ـ� ،فإنــه يأمــر ِبا ْلف َْحشَ ــاء َوا ْل ُمن َكـ ِـر ،كما جــاء ف ي�
آ
آ
ـون}( ،)3يقول
ـوء َوا ْلف َْحشَ ــاء َوأَن تَقُو ُلــواْ َعـ َـى ال ّلـ ِـه َمــا ال َ ت َْع َل ُمـ َ
السـ ِ
اليــة القرآنيــة التيــة{ِ :إن ََّمــا يَأْ ُم ُر ُكـ ْـم ِب ُّ
ال ـرازي ف� تفســره الكبــر عــن هــذه آ
اليــة الكريمــة ،أنهــا تفصــل جملــة عداوتــه ،وهــو مشــتمل عــى
ي
ي
ي

ـاص مــن أفعــال
ـاص ،ســواء كانــت تلــك المعـ ي
أمــور ثالثــة؛ أولهــا الســوء ،وهــو متنــاول جميــع المعـ ي
الجــوارح ،أو مــن أفعــال القلــوب ،وثانيهــا الفحشــاء ،وهــي نــوع مــن الســوء؛ ألنهــا أقبــح أنواعــه،
ـون} وكأنــه
ـاص ،وثالثهــا {أَن تَقُو ُلــواْ َعـ َـى ال َّلـ ِـه َمــا ال َ ت َْع َل ُمـ َ
وهــو الــذي يســتعظم ويســتفحش مــن المعـ ي
 .1صحيح مسلم شب�ح النووي.28/ 11:
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أقبــح أنــواع الفحشــاء؛ ألنــه وصــف اللــه تعــاىل بمــا ال ينبغــي مــن أعظــم أنــواع الكبائــر ،فصــارت هــذه
الجملــة كالتفســر لقولــه تعــاىل{ :وال تَتبعــواْ خُ طُــوات الشَّ ـيطَان} فيدخــل ف� آ
اليــة أن الشــيطان يدعــو
َ َ َّ ِ ُ
ي
ِ
ْ ِ
ي
إىل الصغائــر والكبائــر ،والكفــر ،والجهــل باللــه ( ،)1لــذا أمــر عــز وجــل باالســتعاذة باللــه مــن الشــيطان
يع َع ِليـ ٌـم}
اسـ َت ِع ْذ ِبال ّلـ ِـه ِإنَّــهُ َسـ ِـم ٌ
الرجيــم ،فقــال جــل شــأنهَ :
{و ِإ َّمــا يَ ن ز َ� َغ َّنــكَ ِمـ َ
ـن الشَّ ـ ْيطَ ِان نَـ ْز ٌغ َف ْ

()2

اسم املرأة ليس بعورة:
أ
ـى ،ومــن قولــه صــى اللــه عليــه
مــن المــور الفقهيــة المســتنبطة مــن حديــث َص ِف َّيـ َـة ِب ْنـ ِ
ـت ُحـ ي َ ي ٍّ
ـى) أنــه صــى اللــه عليــه وســلم ،لــم يتسـ تـر
وســلم ،بالذات(:عــى ِر ْسـ ِـلك َُماِ ،إنَّ َهــا َص ِف َّيـ ُـة ِب ْنـ ُ
ـت ُحـ ي َ ي ٍّ
عــى اســم زوجــه ،داحض ـاً بذلــك موقــف الذيــن يحرصــون عــى سـ تـر أســماء أزواجهــم وأخواتهــم
وبناتهــم وأمهاتهــم ،وكأن أســماءهن عــورات يقتـض ي سـ تـرها ،فهــل لــدى هــؤالء حــرص عــى العــورات
أ
والع ـراض أكـ ثـر منــه صــى اللــه عليــه وســلم؟! فكيــف ســيتحقق إشــهار النــكاح عــى الوجــه التــام
بال ي ز
حـ ي ن
نجل�يــة أو العربيــة ف ي�
ـ� يُبقــى عــى اســم الزوجــة مســتوراً؟! فالذيــن يضعــون وردة أو حرف ـاً إ
بطاقــات الدعــوة إىل أ
الفـراح ،كمـ ش
ـؤ� عــى اســم العــروس المســتور ،إنمــا يبالغــون ف ي� الحــرص حــد
ـى ،صــى اللــه عليــه وســلم ،بــل كان منــه خالفــه،
الــذم ،كونهــم يشــددون عــى أمــر لــم يفعلــه النـ ب ي
إضافــة إىل إضاعــة فرصــة ل إلشــهار الواضــح بالنــكاح.
ـ�
أعاذنــا اللــه مــن الشــيطان الرجيــم ،ووقانــا مــن اتبــاع خطواتــه ،وهدانــا ســبحانه للتحـ ي
بأخــاق رســولنا أ
الســوة ،صاحــب الخلــق الجــم ،صــى اللــه عليــه وســلم ،وعــى آلــه الطاهريــن،
ين
ين
الميامــ� ،ومــن تبعــه بإحســان إىل يــوم الديــن.
المؤمنــ� ،وأصحابــه الغــر
وأزواجــه أمهــات

الكب�.5 - 4/ 5:
.1
التفس� ي
ي
أ
 .2العراف.200 :
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الرسول األسوةملسو هيلع هللا ىلص
محمد ،صىل الله عليه وسلم
أمره الله أن ينبه بأن الخبيث والطيب ال يستويان
الحلقة األوىل
يخاطــب اللــه جــل ف ي� عــاه نبيــه محمــداً ،صــى اللــه عليــه وســلم ،قائ ـاًُ { :قــل ال َّ يَ ْس ـ َت ِوي
أ
()1
ث
ــون}
ا ْلخَ ِب ُ
ُــم تُف ِْل ُح َ
ــاب َل َع َّلك ْ
ــب َو َل ْ
َــر ُة ا ْلخَ ِب ِ
يــث َوالطَّ ِّي ُ
ــو أَ ْع َج َبــكَ ك ْ َ
يــث َفاتَّقُــواْ ال ّلــهَ يَــا أُ ْوِ يل ال َ ْل َب ِ
ف
ـى ،أن الخبيــث والطيــب :الحــال والح ـرام ،وقــال الســدي :المؤمــن
جــاء ي� تفسـ يـر القرطـ ب ي
ـاص ،وقيــل الــرديء والجيــد ،وهــذا عــى �ض ب المثــال ،والصحيــح أن
والكافــر ،وقيــل المطيــع والعـ ي
المــور جميعهــا ،يتصــور ف� المكاســب ،أ
اللفــظ عــام ف� أ
والعمــال ،والنــاس ،والمعــارف مــن العلــوم،
ي
ي
وغ�هــا ،فالخبيــث مــن هــذا كلــه ال يفلــح ،وال ينجــب ،وال تحســن لــه عاقبــة ،وإن كـ ثـر ،والطيــب ،وإن
ي
ـب يَخْ ـ ُـر ُج نَ َباتُــهُ ِبـ ِـإ ْذ ِن َربِّـ ِـه َوا َّلـ ِـذي خَ ُبـ َ
ـث ال َ
قــل ،نافــع جميــل العاقبــة ،قــال اللــه تعــاىلَ :
{وا ْل َب َلـ ُـد الطَّ ِّيـ ُ
آ
()2
ون}
ـو ٍم يَشْ ــكُ ُر َ
ـات ِل َقـ ْ
ـر ُف اليَـ ِ
يَخْ ـ ُـر ُج ِإال َّ ن َِكــداً ك ََذ ِلــكَ نُـ َ ِّ
آ
ين ِ ف ي�
ـات كَا ْل ُمف ِْسـ ِـد َ
ونظـ يـر هــذه اليــة قولــه تعــاىل{:أَ ْم ن َْج َعـ ُـل ا َّل ِذيـ َ
الصا ِل َحـ ِ
ـن َآم ُنــوا َو َع ِم ُلــوا َّ
أ
()3
ـار}
ْال َ ْر ِض أَ ْم ن َْج َعـ ُـل ا ْل ُم َّت ِقـ ي ن َ
ـ� كَا ْلف َُّجـ ِ
يــن ْ ت
يــن َآم ُنــوا َو َع ِم ُلــوا
ات أن ن َّْج َع َل ُه ْ
ــم كَا َّل ِذ َ
ــب ا َّل ِذ َ
الســ ِّي َئ ِ
وقولــه تعــاىل{ :أً ْم َح ِس َ
اج َ َ� ُحــوا َّ
ــون}
ــم َســاء َمــا يَ ْحك ُُم َ
ــواء َّم ْح َياهُ ــم َو َم َماتُ ُه ْ
ــات َس َ
الصا ِل َح ِ
َّ

()4

فالخبيــث ال يســاوي الطيــب مقــداراً ،وال إنفاقـاً ،وال مكانـاً ،وال ذهابـاً؛ فالطيــب يأخــذ جهــة
ـ� ،والخبيــث يأخــذ جهــة الشــمال ،والطيــب ف� الجنــة ،والخبيــث ف� النــار ،وهــذا بـ ي ن
اليمـ ي ن
ـ� ،وحقيقــة
ي
ي
()5
االســتواء االســتمرار ف ي� جهــة واحــدة ،ومثلــه االســتقامة ،وضدهــا االعوجــاج.
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العجــاب هاهنــا الــرور بمــا يتعجــب منــه ،)1(.وذلــك أن أهــل الدنيــا يعجبهــم كـ ثـرة المــال،
ومعـ نـى إ
وزينــة الدنيــا.

()2

تكفل الله بتمييز الخبيث من الطيب:

يختلــط الطيــب بالخبيــث أحيان ـاً أو العكــس ،فيظهــر أحدهمــا ف� صــورة آ
الخــر ،أو يلتبــس
ي
أ
المــر ،فيحتــاج إىل توضيــح وبيــان ،وأحيانــاً يحتــاج إىل اختبــارات وفحــص ،وبخاصــة ي ن
حــ� يتعلــق
اللبــس بالشــخوص وصفاتهــم ،وآياتهــم الدالــة عــى مكنوناتهــم ،لــذا اقتضــت إرادة اللــه وحكمتــه
أن يبتــ� المؤمنـ ي ن
ـ�
ـ� بالتمحيــص ،وممــا قالــه جــل شــأنه بهــذا الشــأن{َّ :مــا ك َ
َان ال ّلــهُ ِل َيـ َـذ َر ا ْل ُم ِؤْم ِنـ ي ن َ
ي
ـر ا ْلخَ ِبيـ َ
ـن ال ّلــهَ
ـب َو َمــا ك َ
َعـ َـى َمــا أَن ُتـ ْـم َع َل ْيـ ِـه َحـ ت َّـى يَ ِمـ ي ز َ
ـب َو َل ِكـ َّ
ـث ِمـ َ
َان ال ّلــهُ ِل ُيطْ ِل َع ُكـ ْـم َعـ َـى الْغَ ْيـ ِ
ـن الطَّ ِّيـ ِ

ـى ِمــن ُّر ُسـ ِـل ِه َمــن يَشَ ــا ُء َف ِآم ُنــو ْا ِبال ّلـ ِـه َو ُر ُسـ ِـل ِه َو ِإن ت ُِؤْم ُنــو ْا َوتَ َّت ُقــو ْا َف َل ُكـ ْـم أَ ْجـ ٌـر َع ِظيـ ٌـم}( ،)3أي مــا
يَ ْج َتـ ِب ي
ـر ،حـ تـى يمـ ي ز
ـ� عــى مــا هــم عليــه مــن االختــاط وعــدم التميـ ي ز
كان ف� حكمــة اللــه أن يـ تـرك المؤمنـ ي ن
ـر
ي
ف
الخبيــث مــن الطيــب ،والمؤمــن مــن المنافــق ،والصــادق مــن الــكاذب ،ولــم يكــن ي� حكمتــه أيض ـاً
ـ� عبــاده،
أن يطلــع عبــاده عــى الغيــب الــذي يعلمــه مــن عبــاده ،فاقتضــت حكمتــه الباهــرة أن يبتـ ي
ويفتنهــم بمــا يتمـ ي ز
ـر بــه الخبيــث مــن الطيــب ،مــن أنــواع االبتــاء واالمتحــان ،فأرســل اللــه رســله،

وأمــر بطاعتهــم ،واالنقيــاد لهــم ،واليمــان بهــم ،ووعدهــم عــى اليمــان والتقــوى أ
الجــر العظيــم.
إ
إ
ين
وعاص� ،ومؤمنـ ي ن
ين
ـم� ،مطيعـ ي ن
فانقســم الناس بحســب اتباعهم للرســل إىل قسـ ي ن
ومنافق�،
ـ�
ـ�

ومسـ ي ن
ـلم� وكافريــن ،يل�تــب عــى ذلــك الثــواب والعقــاب ،وليظهــر عدلــه وفضلــه وحكمتــه لخلقــه.
ف
ـث
ـب َويَ ْج َعـ َـل ا ْلخَ ِبيـ َ
ـر ال ّلــهُ ا ْلخَ ِبيـ َ
و� آيــة قرآنيــة أخــرى يقــول عــز وجــلِ { :ل َي ِمـ ي ز َ
ـث ِمـ َ
ي
ـن الطَّ ِّيـ ِ
ف
()5
ون}
ــاس َ
ـــئكَ هُ ُ
ــض َف ي َ ْ�ك َُمــهُ َج ِميعــاً َف َي ْج َع َلــهُ ِ ي� َج َه َّن َ
ــم أُ ْو َل ِ
ــى بَ ْع ٍ
ــم ا ْلخَ ِ ُ
بَ ْع َضــهُ َع َ َ
ـر :يفــرق بـ ي ن
ومعـ نـى يمـ ي ز
ـ� الخبيــث والطيــب ،والخبيــث هنــا الكفــار ،والطيــب المؤمنــون،
()4

{ف�كمــه} أي يضمــه ،ويجعــل بعضــه
وقيــل الخبيــث مــا أنفقــه الكفــار ،والطيــب مــا أنفقــه المؤمنــون ،ي
فــوق بعــض.

()6
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النهي عن تعمد اإلنفاق من خبيث املال:
الطيــب والخبيــث يكونــان ف ي� أشــخاص النــاس وســلوكهم ،ومــن ذلــك نفقاتهــم ،فمنهــا
الطيــب ومنهــا الخبيــث ،لــذا أمــر اللــه عــز وجــل المؤمنـ ي ن
بالنفــاق مــن الطيبــات ،ونهاهــم عــن
ـ� إ

ـات َمــا ك ََس ـ ْب ُت ْم
تحــري الخبيــث ل إلنفــاق منــه ،فقــال تعــاىل{ :يَــا أَيُّ َهــا ا َّل ِذيـ َ
ـن َآم ُنــواْ أَ ِنف ُقــواْ ِمــن طَ ِّي َبـ ِ
وممــا أَخْ رجنــا َل ُكــم مــن أ
ـون َو َل ْسـ ُتم ِب ِآخ ِذيـ ِـه ِإال َّ أَن تُغْ ِم ُضــواْ ِفيـ ِـه
ال َ ْر ِض َوال َ تَ َي َّم ُمــواْ ا ْلخَ ِبيـ َ
ـث ِم ْنــهُ ت ُِنف ُقـ َ
َْ َ
َ ِ َّ
ِّ َ
ن
َ
يــد}
َــى َح ِم ٌ
َوا ْع َل ُمــواْ أ َّن ال ّلــهَ غ ِ ي ٌّ
ف
ف
النفــاق عــى قسـ ي ن
النفــاق ،ثــم بـ ي ّ ن
ـم�،
ـ� أن إ
جــاء ي� التفسـ يـر الكبـ يـر أن اللــه تعــاىل ر ّغــب ي� إ
منــه مــا يتبعــه المــن أ
والذى ،ومنــه مــا ال يتبعــه ذلــك ،ثــم إنــه تعــاىل ش�ح مــا يتعلــق بــكل واحــد مــن
هذيــن القسـ ي ن
ـم� ،و�ض ب لــكل واحــد منهمــا مثـا ً يكشــف عــن المعـ نـى ،ويوضــح المقصــود منــه عــى
()1

أبلــغ الوجــوه ،ثــم إنــه تعــاىل ذكــر ف� هــذه آ
اليــة أن المــال الــذي أمــر بإنفاقــه ف ي� ســبيل اللــه كيــف
ي
ف
ف
ـات َمــا ك ََسـ ْب ُت ْم} ،واختلفــوا ي� المـراد بالطيــب ي� هــذه
ينبغــي أن يكــون ،فقــال تعــاىل{ :أَ ِنف ُقــواْ ِمــن طَ ّي َبـ ِ
آ
اليــة عــى قولـ ي ن
ـ�:
القــول أ
الول :أنــه الجيــد مــن المــال ،دون الــرديء ،فأطلــق لفــظ الطيــب عــى الجيــد عــى ســبيل
االســتعارة ،وعــى هــذا التفســر ،فالمـراد مــن الخبيــث المذكــور ف� هــذه آ
اليــة الــرديء.
ي
ي
ن
الثــا� :وهــو قــول ابــن مســعود ومجاهــد ،أن الطيــب هــو الحــال ،والخبيــث هــو
والقــول
ي
()2
ين
القولــ� حججــه.
الحرام .ولــكل مــن

ـ� ،وأن يجنبنــا ســلوك الخبيثـ ي ن
ـ� اللــه عــز وجــل أن يكتبنــا مــع عبــاده الطيبـ ي ن
راجـ ي ن
ـ� ش
و�هــم،
وأن يوفــق لمتابعــة الحديــث ف ي� الحلقــة القادمــة عــن التنبيــه بــأن الخبيــث والطيــب ال يســتويان،
اللهــي الموجــه ف ي� الق ـرآن الكريــم لرســولنا محمــد ،صــى اللــه عليــه وســلم ،وعــى
حســب البيــان إ
ـ� ،وأصحابــه الغــر الميامـ ي ن
آلــه الطاهريــن ،وأزواجــه أمهــات المؤمنـ ي ن
ـ� ،ومــن تبعــه بإحســان إىل يــوم
الديــن.
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الرسول األسوةملسو هيلع هللا ىلص
محمد ،صىل الله عليه وسلم
أمره الله أن ينبه بأن الخبيث والطيب ال يستويان
الحلقة الثانية
ض
ر� اللــه عنــه ،قــال :قــال رســول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم( :أَيُّ َهــا
عــن ب يأ� هُ َريْـ َـر َة ،ي

� ،فقــال{ :يــا
ـ� ِب َمــا أَ َمـ َـر ِبـ ِـه ا ْل ُم ْر َسـ ِـل ي ن َ
ـب َل يَ ْق َبـ ُـل إال طَ ِّي ًبــاَ ،و ِإ َّن ال َّلــهَ أَ َمـ َـر ا ْل ُم ِؤْم ِنـ ي ن َ
النــاسِ ،إ َّن ال َّلــهَ طَ ِّيـ ٌ
ـن َآم ُنــوا
ـات َوا ْع َم ُلــوا َصا ِل ًحــا ن يإ� ِب َمــا ت َْع َم ُلـ َ
ـون َع ِليـ ٌـم} وقــال {يــا أَيُّ َهــا ا َّل ِذيـ َ
الر ُسـ ُـل ُك ُلــوا مــن الطَّ ِّي َبـ ِ
أَيُّ َهــا ُّ

السـ َـم ِاء،
السـف ََر أَشْ ـ َ
ُك ُلــوا مــن طَ ِّي َبـ ِ
ـر ،يَ ُمـ ُّـد يَ َديْـ ِـه إىل َّ
الر ُجـ َـل يُ ِطيـ ُـل َّ
ـع َث أَ ْغـ ب َ َ
ـات مــا َر َز ْق َنا ُكـ ْـم} ثُـ َّـم َذ َكـ َـر َّ

ن
ش
اب
�بُــهُ َحـ َـر ٌامَ ،و َم ْل َب ُســهُ َحـ َـر ٌامَ ،و ُغـ ِـذ َي ِبا ْل َحـ َـر ِامَ ،ف ـأَ َّ� يُ ْس ـ َت َج ُ
يــا َر ِّب يــا َر ِّبَ ،و َمطْ َع ُمــهُ َحـ َـر ٌامَ ،و َم ْ َ

ِل َذ ِلــكَ ؟!)

(*)
1

ـى ،صــى اللــه عليــه وســلم ،ليخـ بـر
تصــدرت الحلقــة الســابقة آيــة قرآنيــة خوطــب بهــا النـ ب ي

العجــاب بكَ ـ ث ْـرة الخبيــث ،فالعـ بـرة
ـو تــم إ
عــن ربــه عــز وجــل ،بــأن ا ْلخَ ِبيــث َوالطَّ ِّيــب ال يســتويانَ ،و َلـ ْ
ليســت بالكـ ثـرة ،وإنمــا بالط ّيــب النقــي مــن الخبــث ،وتــم االســتدالل بآيــات قرآنيــة أخــرى ،تضمنــت

الداللــة نفســها ،فالخبيــث ال يســاوي الط ّيــب ،مــن الجهــات جميعهــا ،ويختلــط الط ّيــب بالخبيــث
الخــر ،وأحيان ـاً يحتــاج أ
أحيان ـاً أو العكــس ،فيظهــر أحدهمــا ف� صــورة آ
المــر إىل اختبــارات وفحــص،
ي
وبخاصــة حـ ي ن
ـ� يتعلــق اللبــس بالشــخوص وصفاتهــم الدالــة عــى مكنوناتهــم ،لــذا اقتضــت إرادة
ـ� عبــاده ويفتنهــم ،بمــا
اللــه وحكمتــه أن ال يطلــع عبــاده عــى الغيــب ،الــذي يعلمــه منهــم ،وأن يبتـ ي
بــه يتمـ ي ز
ـر الخبيــث مــن الط ّيــب ،واللــذان يكونــان ف ي� أشــخاص النــاس وســلوكهم ،ومــن ذلــك نفقاتهم،
بالنفــاق مــن الطيبــات ،ونهاهــم عــن تحــري
فمنهــا الط ّيــب ،ومنهــا الخبيــث ،فأمرهــم اللــه عــز وجــل إ
الخبيــث لينفقــوا منــه.
* صحيح مسلم ،كتاب الزكاة ،باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها.

171

ق َب ُل إال طَ ِّي ًبا:
ب َل يَ ْ
اللَّ َ
ه طَ ِّي ٌ
ف
النفــاق مــن الطيبــات ،فاللــه
ي� الحديــث النبــوي المثبــت المذكــور آنفـاً تأكيــد عــى أهميــة إ
ض
ـا� :الط ّيــب ف� صفــة اللــه تعــاىل بمعـ نـى المـ ن ز
ـره عــن النقائص،
ي
تعــاىل ط ّيــب ال يقبــل إال طيبـاً ،قــال القـ ي

ن
بمعــى القــدوس ،وأصــل الط ّيــب الــزكاة والطهــارة ،والســامة مــن الخبــث.
وهــو
ـ� بـ أ
وأمــر اللــه المؤمنـ ي ن
ـالكل مــن الطيبــات ،كمــا أمــر الرســل ،عليهــم الســام ،فقــال تعــاىل:
()1

الر ُس ُ
يــم}
ــات َوا ْع َم ُلــوا َصا ِلحــاً ِإ ن ي ِّ� ِب َمــا ت َْع َم ُل َ
ــون َع ِل ٌ
ــل ُك ُلــوا ِم َ
ــن الطَّ ِّي َب ِ
{يَــا أَيُّ َهــا ُّ
وقولــه تعــاىل{ :مــن الطَّيبــات} فيــه وجهــان ،أ
الول :أنــه الحــال ،وقيــل طيبــات الــرزق ،حالل
ّ َ َّ ِ
ف
ـا� الــذي ال ينــى اللــه فيــه ،والقــوام
وصــاف وقــوام ،فالحــال الــذي ال يعــى اللــه فيــه ،والصـ ي
ن
ـا� :أنــه المســتطاب المســتلذ مــن المــأكل والفواكــه ،فبـ ي ن
ـ�
مــا يمســك النفــس ،ويحفــظ العقــل ،والثـ ي
()2

لغ�هــم.
تعــاىل أنــه أبــاح لهــم أكل الطيبــات ،كمــا أبــاح ي
وقــد أمــر جــل وعــا ف� هــذه آ
اليــة الكريمــة رســله ،عليهــم الصــاة والســام ،مــع أن
ي
الموجــود منهــم وقــت نزولهــا واحــد  -وهــو نبينــا ،صــى اللــه عليــه وســلم  -بـ أ
ـالكل مــن الطيبــات،
وأن يعملــوا العمــل الصالــح ،وذلــك يــدل عــى أن أ
الكل مــن الحــال لــه أثــر ف ي� العمــل الصالــح ،وهــو
ـ� مــن هــذه أ
كذلــك ،وهــذا الــذي أمــر بــه الرســل ف� هــذه آ
اليــة الكريمــة ،أمــر بــه المؤمنـ ي ن
المــة،
ي
ف
ـات َمــا َر َز ْق َنا ُكـ ْـم َواشْ ــكُ ُرواْ ِل ّلـ ِـه ِإن كُن ُتـ ْـم ِإيَّــا ُه
وذلــك ي� قولــه تعــاىل{ :يَــا أَيُّ َهــا ا َّل ِذيـ َ
ـن َآم ُنــواْ ُك ُلــواْ ِمــن طَ ِّي َبـ ِ
()3

ون}
ــد َ
ت َْع ُب ُ

()5(،)4

األكل من الحرام يحول دون إجابة الدعاء:
بعــد أن حــث الرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم ،عــى أ
الكل مــن الطيبــات ،بـ ي ن
ـ� أن المطعــم

الحـرام يحــول دون اســتجابة دعــاء آكل الحـرام وشــاربهَ ،
ـر،
السـف ََر أَشْ ـ َ
(الر ُجـ َـل يُ ِطيـ ُـل َّ
ـع َث أَ ْغـ ب َ َ
فذ َكـ َـر َّ
ش
�بُــهُ َحـ َـر ٌامَ ،و َم ْل َب ُســهُ َحـ َـر ٌامَ ،و ُغـ ِـذ َي
يَ ُمـ ُّـد يَ َديْـ ِـه إىل َّ
السـ َـم ِاء ،يــا َر ِّب ،يــا َر ِّبَ ،و َمطْ َع ُمــهُ َحـ َـر ٌامَ ،و َم ْ َ
ن
اب ِل َذ ِلــكَ )
ِبا ْل َحـ َـر ِامَ ،ف ـأَ َّ� يُ ْس ـ َت َج ُ
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يقــول النــووي :معنــاه ،واللــه أعلــم ،أنــه يطيــل الســفر ف ي� وجــوه الطاعــات كحــج ،وزيــارة

(و ُغـ ِـذ َي با ْل َحــر ِام) هــو بضــم الغـ ي ن
ـ� ،وتخفيــف الــذال
مســتحبة ،وصلــة رحــم ،وغـ يـر ذلــك ،وقولــهَ :
َ
ِ
ن
اب ِل َذ ِلــكَ ) أي؛ مــن أيــن يســتجاب لمــن هــذه صفتــه؟! وكيــف
المكســورة ،وقولــهَ ( :فــأَ َّ� يُ ْســ َت َج ُ

يســتجاب لــه؟!
أ
ت
ف ش
ـى هــي قواعــد
ي
و� �ح النــووي عــى صحيــح مســلم ،أن هــذا الحديــث أحــد الحاديــث الـ ي
الســام ،ومبـ ن أ
النفــاق مــن غـ يـره،
النفــاق مــن الحــال ،والنهــي عــن إ
ـا� الحــكام ،وفيــه الحــث عــى إ
إ
ي
وفيــه أن المـ شـروب والمأكــول والملبــوس ونحــو ذلــك ،ينبغــي أن يكــون حــاال ً خالصـاً ال شــبهة فيــه،
غــره.
وأن مــن أراد الدعــاء كان أوىل باالعتنــاء بذلــك مــن ي

(*)
1

والمالحــظ عــى هــذا الحديــث ش
ال�يــف ،أنــه أشــاد بالطيبــات مــن خــال بيــان أن اللــه طيب،
ـل� أمــروا بـ أ
ـ� والمرسـ ي ن
وأنــه ال يقبــل إال طيبـاً ،وأن المؤمنـ ي ن
ـالكل مــن الطيبــات ،ثــم انتقــل للتنفـ يـر مــن
الخبائــث مــن خــال تصويــر حــال الــذي يدعــو اللــه متشــغفاً ل إلجابــة ،إال أنــه يفشــل ف ي� تحصيلهــا
ت
الثــم والحـرام ،ف� غذائــه ش
و�ابــه وملبســه،
ـى ألمــت بــه ،جـراء قيــام حياتــه عــى إ
ي
بســبب الخبائــث الـ ي
ن
ـى لــزوم الحــرص عــى الطيبــات ،واجتنــاب الخبائــث.
ممــا يعـ ي
أ
الثــم والح ـرام،
يــر اللــه لنــا كســب الطيــب والحــال مــن الرزاق ،ورصف عنــا مشــارب إ
لنكــون ممــن يجيــب اللــه دعاءهــم ،وينرصهــم عــى مــن عاداهــم ،ووفقنــا عــز وجــل إىل متابعــة
أ
ف
اللهــي
الحديــث ي� الحلقــة القادمــة عــن التنبيــه بــأن الخبيــث والطيــب ال يســتويان ،حســب المــر إ
الموجــه ف ي� القـرآن الكريــم لرســولنا محمــد ،صــى اللــه عليــه وســلم ،وعــى آلــه الطاهريــن ،وأزواجــه
ين
ين
الميامــ� ،ومــن تبعــه بإحســان إىل يــوم الديــن.
المؤمنــ� ،وأصحابــه الغــر
أمهــات

* صحيح مسلم شب�ح النووي.100 /7:
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الرسول األسوةملسو هيلع هللا ىلص
محمد ،صىل الله عليه وسلم
أمره الله أن ينبه بأن الخبيث والطيب ال يستويان
الحلقة الثالثة
ـو ِار ِح
قــال تعــاىل{ :يَ ْسـأَ ُلونَكَ َمــا َذا أُ ِحـ َّـل َل ُهـ ْـم ُقـ ْـل أُ ِحـ َّـل َل ُكـ ُـم الطَّ ِّي َبـ ُ
ـات َو َمــا َع َّل ْم ُتــم ِّمـ َ
ـن ا ْل َجـ َ
اسـ َـم ال ّلـ ِـه َع َل ْيـ ِـه َواتَّ ُقــواْ ال ّلــهَ
ُم َك ِّل ِبـ ي ن َ
ـ� ت َُع ِّل ُمونَ ُهـ َّ
ـن ِم َّمــا َع َّل َم ُكـ ُـم ال ّلــهُ َف ُك ُلــواْ ِم َّمــا أَ ْم َسـك َْن َع َل ْي ُكـ ْـم َوا ْذ ُكـ ُـرواْ ْ
ــاب}
س ُ
يــع ا ْل ِح َس ِ
ِإ َّن ال ّلــهَ َ ِ
ـب َل يَ ْق َبـ ُـل إال
وقفــت الحلقــة الســابقة عنــد أهميــة إ
النفــاق مــن الطيبــات ،فاللــه تعــاىل طَ ِّيـ ٌ
ـ� بمــا أمــر بــه الرســل ،عليهــم الســام ،بـ أ
طَ ِّي ًبــا ،وأمــر اللــه المؤمنـ ي ن
ـالكل مــن الطيبــات ،مــع بيــان أن
أ
ن
النفــاق مــن الحــال ،والنهــي
ـى الحــث عــى إ
الكل مــن الح ـرام يحــول دون إجابــة الدعــاء ،ممــا يعـ ي
النفــاق مــن غـ يـره.
عــن إ
()1

إباحة الطيبات:
ف� آ
اليــة الرابعــة مــن ســورة المائــدة ،المثبــت نصهــا أعــاه ،يجيــب رب العــزة عــن ســؤال
ي
وجــه إىل نبيــه أ
الســوة ،محمــد بــن عبــد اللــه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،حــول مــا أُحــل للسـ ي ن
ـائل�،
طالبـاً إبالغهــم بالجابــة ،المفيــدة بــأن مــا أحــل لهــم هــي الطيبــات ،أ
والكل ممــا يأتيهــم مــن صيــد
إ
ف
و� آيــات أخــرى تأكيــد إلباحــة الطيبــات ،فيقــول
الجــوارح المعلمــة ،بعــد ذكــر اســم اللــه عليــه ،ي
ـاب ِحـ ٌّـل َّل ُكـ ْـم َوطَ َع ُام ُكـ ْـم ِحـ ُّـل
ـات َوطَ َعـ ُ
ـو َم أُ ِحـ َّـل َل ُكـ ُـم الطَّ ِّي َبـ ُ
ـام ا َّل ِذيـ َ
عــز وجــل{ :ا ْل َيـ ْ
ـن أُوتُــواْ ا ْل ِك َتـ َ

ـن
ـات َوا ْل ُم ْح َص َنـ ُ
َّل ُهـ ْـم َوا ْل ُم ْح َص َنـ ُ
ـاب ِمــن َق ْب ِل ُكـ ْـم ِإ َذا آتَ ْي ُت ُموهُ ـ َّ
ـن ا َّل ِذيـ َ
ـات ِمـ َ
ـات ِمـ َ
ـن ا ْل ُم ِؤْم َنـ ِ
ـن أُوتُــواْ ا ْل ِك َتـ َ
()2
ــد ٍان }...
ــاف ِح ي ن َ
ــن ُم ْح ِص ِن ي ن َ
ــذي أَخْ َ
أُ ُجو َرهُ َّ
� َوال َ ُم َّت ِخ ِ
َــر ُم َس ِ
ــ� غ ي ْ َ
ف
الخبــار عــن أنــه أحــل الطيبــات ،لغــرض أنــه ف ي� آيــة
جــاء ي� التفسـ يـر الكبـ يـر ،أنــه تعــاىل أعــاد إ
آ
ـت َع َل ْي ُكـ ْـم
ـت َل ُكـ ْـم ِدي َن ُكـ ْـم َوأَت َْم ْمـ ُ
ـو َم أَك َْم ْلـ ُ
ســابقة لهــذه اليــة مــن ســورة المائــدة نفســها ذكر...{:ا ْل َيـ ْ
 .1المائدة.4:
 .2المائدة.5:
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ت
ال ْســا َ َم ِدينــاً ،)1(}...فبـ ي ن
ـ� أنــه كمــا أكمــل الديــن ،وأتمــم النعمــة ف ي� كل مــا
يــت َل ُكـ ُـم ِإ
ــى َو َر ِض ُ
ِن ْع َم ِ ي
يتعلــق بالديــن ،فكذلــك أتــم النعمــة ف ي� كل مــا يتعلــق بالدنيــا ،ومنهــا إحــال الطيبــات ،والغــرض مــن
العــادة رعايــة هــذه النكتــة.
إ
ف
و� الم ـراد بالطعــام هاهنــا
{وطَ َعـ ُ
ثــم قــال تعــاىلَ :
ـام ا َّل ِذيـ َ
ـن أُوتُــواْ ا ْل ِك َتـ َ
ـاب ِحـ ٌّـل َّل ُكـ ْـم} ،ي
وجــوه ثالثــة:
أ
ن
يع� أنه يحل لنا أكل ذبائح أهل الكتاب.
الول :أنه الذبائح ،ي
ن
ـا� :أنــه الخـ ب ز
ـر والفاكهــة ،ومــا ال يحتــاج فيــه إىل الــذكاة ،وهــو منقــول عــن بعــض أئمــة
والوجــه الثـ ي
الزيديــة.

والثالث :أنه المطعومات جميعاً.
أ
ت
أ ث
الــى
والكــرون عــى القــول الول ،ورجحــوا ذلــك مــن وجــوه ،أحدهــا :أن الذبائــح هــي ي
ــاب} عــى الذبائــح أوىل،
{وطَ َع ُ
ي
تصــر طعامــاً بفعــل الذابــح ،فحمــل قولــهَ :
ــام ا َّل ِذ َ
يــن أُوتُــواْ ا ْل ِك َت َ
وثانيهــا :أن مــا ســوى الذبائــح ،فهــي محللــة قبــل أن كانــت ألهــل الكتــاب ،وبعــد أن صــارت لهــم،
فــا يبقــى لتخصيصهــا بأهــل الكتــاب فائــدة ،وثالثهــا :مــا قبــل هــذه آ
اليــة ف ي� بيــان الصيــد والذبائــح،
فحمــل هــذه آ
()2
اليــة عــى الذبائــح أوىل.

إنكار تحريم الطيبات:
يُنكــر اللــه جــل ف ي� عــاه المغــاالة ف ي� التحريــم ،ومــن ذلــك تحريــم الطيبــات مــن الــرزق،
ت
ـن
ـن الـ ِّـرز ِْق ُقـ ْـل ِهــي ِل َّل ِذيـ َ
ـات ِمـ َ
فيقــول تعــاىلُ { :قـ ْـل َمـ ْ
ـاد ِه َوا ْلطَّ ِّي َبـ ِ
ـى أَخْ ـ َـر َج ِل ِع َبـ ِ
ـن َحـ َّـر َم ِزي َنـ َـة ال ّلـ ِـه ا َّلـ ِ ي
ــة يــوم ا ْلقيامــة ك ََذلــكَ نُفَص ُ آ
ف
()3
ــون}
َــو ٍم يَ ْع َل ُم َ
ــاة ُّ
ــات ِلق ْ
ــل اليَ ِ
الدنْ َيــا خَ ا ِل َص ً َ ْ َ ِ َ َ ِ ِ
َآم ُنــواْ ِ ي� ا ْل َح َي ِ
ِّ
فاللــه تعــاىل أمــر ف� هــذه آ
اليــة الكريمــة نبيــه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،أن يســأل ســؤال
ي
أ
ت
ت
ـى حرمهــا
إنــكار :مــن حــرم زينــة اللــه الـ ي
ـى أخــرج لعبــاده والطيبــات مــن الــرزق؟! كالنعــام والحــرث الـ ي
الكفــار ،ورصح ف ي� مواضــع أخــر ،أن مــن قــال ذلــك عــى اللــه ،فهــو مفـ تـر عليــه جــل وعــا ،كقولــه
ت
ـرواْ َعـ َـى ال ّل ِه ا ْل َكـ ِـذ َب ِإ َّن
تعـ َ
ـاىل{:وال َ تَقُو ُلــواْ ِل َمــا ت َِصـ ُـف أَ ْل ِسـ َن ُتك ُُم ا ْل َكـ ِـذ َب هَ ــ َـذا َحال َ ٌل َوهَ ــ َـذا َحـ َـر ٌام ِّل َت ْفـ َ ُ
()4
ا َّل ِذيـ َ ت
ـون}
ون َعـ َـى ال ّلـ ِـه ا ْل َكـ ِـذ َب ال َ يُف ِْل ُحـ َ
ـر َ
ـن يَ ْفـ َ ُ
 .1المائدة.3:
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ت
ـراء
ـر ا َّل ِذيـ َ
ـر ِع ْلـ ٍـم َو َح َّر ُمــواْ َمــا َر َز َق ُهـ ُـم ال ّلــهُ ا ْفـ ِ َ
ـن َق َت ُلــواْ أَ ْوال َ َدهُ ـ ْـم َس ـفَهاً ِبغَ ـ ي ْ ِ
وقولــه تعاىلَ {:قـ ْـد خَ ـ ِ َ
ـن}
َعـ َـى ال ّلـ ِـه َقـ ْـد َض ُّلــواْ َو َمــا كَانُــواْ ُم ْه َت ِديـ َ

()1

وقولــه عــز وجــلُ { :قـ ْـل أَ َرأَيْ ُتــم َّمــا أَنـ َز َل ال ّلــهُ َل ُكــم ِّمــن ِّرز ٍْق َف َج َع ْل ُتــم ِّم ْنــهُ َح َرامـاً َو َحـاَال ً ُقـ ْـل

ــى ال ّل ِ ت
ُــم أَ ْم َع َ
ون}
ْــر َ
آل ّلــهُ أَ ِذ َن َلك ْ
ــه تَف َ ُ
وطلبهــم ف ي� موضــع آخــر طلــب إعجــاز ،أن يأتــوا بالشــهداء الذيــن يشــهدون لهــم أن اللــه
حــرم هــذا ،ونهــى نبيــه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،إن شــهد لهــم شــهود زور أن يشــهد معهــم ،وهــو
()2

ون أَ َّن ال ّلــهَ َحـ َّـر َم هَ ــ َـذا َفـ ِـإن شَ ـ ِـه ُدواْ َف ـا َ تَشْ ـ َه ْد
ـن يَشْ ـ َه ُد َ
قولــه تعــاىلُ { :قـ ْـل هَ ُلـ َّـم شُ ـ َه َداءك ُُم ا َّل ِذيـ َ
آ
ـون}( ،)3إىل
ـون ِبال ِخـ َـر ِة َوهُ ــم ِب َربِّ ِهـ ْـم يَ ْع ِد ُلـ َ
ـن ال َ يُ ِؤْم ُنـ َ
َم َع ُهـ ْـم َوال تَ َّت ِبـ ْ
ـن ك ََّذبُــواْ ِبآيَا ِت َنــا َوا َّل ِذيـ َ
ـواء ا َّل ِذيـ َ
ـع أَهْ ـ َ
غــر ذلــك مــن آ
()4
اليــات.
ي

الطيبات خالصة للمؤمنني يوم القيامة:

ف
ـو َم ا ْل ِق َي َامـ ِـة} فيــه
ـاة ُّ
بالنســبة إىل قولــه تعاىلُ {:قـ ْـل ِهــي ِل َّل ِذيـ َ
الدنْ َيــا خَ ا ِل َصـ ًـة يَـ ْ
ـن َآم ُنــواْ ِ ي� ا ْل َح َيـ ِ
ين
وللم�كـ ي ن
ش
المؤمن� ف ي�
ـ� ف ي� الحيــاة والدنيا ،فــإن أهل الـ شـرك يشــاركون
حــذف تقديــره :هــي للذيــن آمنوا
طيبــات الدنيــا ،وهــي ف� آ
للم�كـ ي ن
الخــرة خالصــة للمؤمنـ ي ن
ـ� ،ال حــظ ش
ـ� فيهــا ،وقيــل :هــي خالصــة يــوم
ي
()5
القيامــة مــن التنغيــص والغــم للمؤمنـ ي ن
ـ� ،فإنهــا لهــم ف ي� الدنيــا قــد تكــون مــع التنغيــص والغــم.
سـ ي ن
ـ� القديــر أن يهدينــا ســواء الســبيل ،ورصاطــه المســتقيم ،لنحــل مــا أحــل
ـائل� اللــه العـ ي
ســبحانه ،ونحــرم مــا حــرم ،ونمـ ي ز
ـر الطيــب مــن الخبيــث ،فنأخــذ مــن الطيــب دون الخبيــث ،ووفقنــا
عــز وجــل إىل متابعــة الحديــث ف ي� الحلقــة القادمــة عــن التنبيــه بــأن الخبيــث والطيــب ال يســتويان،
أ
اللهــي الموجــه ف ي� الق ـرآن الكريــم لرســولنا محمــد ،صــى اللــه عليــه وســلم ،وعــى
حســب المــر إ
ـ� ،وأصحابــه الغــر الميامـ ي ن
آلــه الطاهريــن ،وأزواجــه أمهــات المؤمنـ ي ن
ـ� ،ومــن تبعــه بإحســان إىل يــوم
الديــن.
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الرسول األسوة
محمد ،صىل الله عليه وسلم
أمره الله أن ينبه بأن الخبيث والطيب ال يستويان
الحلقة الرابعة
ض
ر� اللــه عنــه ،عــن رســول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،قــال( :مــا أَك ََل
عــن ا ْل ِم ْقـ َـد ِام ،ي

َ ْ
أَ َحـ ٌـد طَ َع ًامــا َقـ ُّ
السـ َـام ،كان يَـأْك ُُل مــن
ـى ال َّلـ ِـه َد ُاو َد ،عليــه َّ
ط خَ ـ ي ْ ً
ـرا مــن أ ْن يَـأك َُل مــن َع َمـ ِـل يَـ ِـد ِهَ ،و ِإ َّن نَـ ِب ي َّ
ــد ِه)
ــل يَ ِ
َع َم ِ
ف� الحلقــة الســابقة تــم التعــرض إىل إجابــة رب العــزة عــن ســؤال وجــه إىل نبيــه أ
الســوة،
ُِ
ي
محمــد بــن عبــد اللــه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،حــول مــا أحــل للسـ ي ن
ـائل� ،طالب ـاً إبالغهــم ،بــأن مــا
(*)
1

أحــل لهــم هــي الطيبــات ،أ
والكل ممــا يأتيهــم مــن صيــد الجــوارح المعلمــة ،بعــد ذكــر اســم اللــه

عليــه ،وأنكــر اللــه تعــاىل تحريــم الطيبــات مــن الــرزق.
خري الرزق ما جاء من عمل اليد:
ف� الحديــث ش
ال�يــف أعــاه ،يشــيد الرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم ،بالعمــل اليــدوي،
ي
أ
ف
ت
الــذا� � اســتجالب الرزاق ،وحاجــات المعيشــة ،ي ن
خــر الطعــام الــذي يأكلــه
والجهــد
فيبــ� أن ي
ي ي
ت
ـأ� مــن عمــل اليــد ،وتحــت هــذا العنــوان العريــض ،تنــدرج المــوارد المنوعــة
إ
النســان ،هــو الــذي يـ ي
ت
النســان بكــده وجهــده ،وللتشــجيع ث
أكــر عــى العنايــة بهــذا المنحــى ف ي� اســتجالب
الــى يحصلهــا إ
ي
مــوارد الدخــل ،وتأكيــد مكانــة الحــرص عــى تأمـ ي ن
ـ� الحاجــات واللــوازم بعمــل اليــد ،تــم االستشــهاد
بنــى اللــه داود ،عليــه الســام ،الــذي لــم يكــن يــأكل إال مــن عمــل يــده.
بي
ن
ال�يــف فوائــد ،فيبـ ي ن
ـقال� مــن هــذا الحديــث ش
ـ� أن فيــه فضــل
ويســتخلص ابــن حجــر العسـ ي
ـا�ه الشــخص بنفســه عــى مــا يبـ ش
العمــل باليــد ،وتقديــم مــا يبـ ش
ـا�ه بغـ يـره ،والحكمــة ف ي� تخصيــص
داود بالذكــر ،أن اقتصــاره ف ي� أكلــه عــى مــا يعملــه بيــده لــم يكــن مــن الحاجــة؛ ألنــه كان خليفــة ف ي�
* صحيح البخاري ،كتاب البيوع ،باب كسب الرجل وعمله بيده.
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أ
أ
أ
ـى ،صــى اللــه
الرض ،كمــا قــال اللــه تعــاىل ،وإنمــا ابتغــى الكل مــن طريــق الفضــل ،ولهــذا أورد النـ ب ي
ف
ف
و�
عليــه وســلم ،قصتــه ي� مقــام االحتجــاج بهــا عــى مــا قدمــه ،مــن أن خـ يـر الكســب عمــل اليــد ،ي
ف
()1
ش
ـ�ء بدليلــه أوقــع ف ي� نفــس ســامعه.
الحديــث أن التكســب ال يقــدح ي� التــوكل ،وأن ذكــر الـ ي
نعمة الرزق من الطيبات:

ممــا ال ريــب فيــه أن الحصــول عــى الطيبــات مــن الــرزق نعمــة جليلة ،ومنــة عظيمة ،تســتحق
ف
ُون
{وا ْذ ُكـ ُـرواْ ِإ ْذ أَن ُتـ ْـم َق ِليـ ٌـل ُّم ْس ـ َت ْض َعف َ
شــكر البــاري عليهــا ،مصداق ـاً لمــا جــاء ي� قولــه عــز وجــلَ :
ف أ
ُــم
ِ ي� ال َ ْر ِض تَخَ ا ُف َ
ــات َل َع َّلك ْ
ــاس َف َآواك ْ
ــون أَن يَ َتخَ طَّ َفك ُ
ــر ِه َو َر َز َقكُــم ِّم َ
ــن الطَّ ِّي َب ِ
ُــم ال َّن ُ
ُــم َوأَيَّ َدكُــم ِب َن ْ ِ
ـات}
تَشْ ــكُ ُر َ
ون}( ،)2يــرى كثـ يـر مــن المفرسيــن بــأن المـراد هنــا مــن قولــه تعــاىلَ :
{و َر َز َق ُكــم ّمـ َ
ـن الطَّ ّي َبـ ِ
هــو أنــه تعــاىل أحــل لهــم الغنائــم بعــد أن كانــت محرمــة عــى مــن كان قبــل هــذه أ
المــة( ،)3وقيــل :إن
اللــه جعــل لكــم بلــداً تــأوون إليــه ،وانتــر مــن أعدائكــم عــى أيديكــم ،وغنمتــم مــن أموالهــم مــا
كنتــم بــه أغنيــاء.

()4

ونــوه رب العــزة إىل نعمــة الطيبــات مــن الــرزق ف ي� عــدد آخــر مــن آيــات القـرآن الكريــم ،فذكــر
ن
ن
ـوأَ ِص ْد ٍق
ـى إرسائيــل بهــذه النعمــة ،فقــال تعــاىلَ :
سا ِئيـ َـل ُم َبـ َّ
ـى ِإ ْ َ
{و َل َقـ ْـد بَ َّوأْنَــا بَـ ِ ي
ســبحانه تفضلــه عــى بـ ي
ـو َم ا ْل ِق َي َامـ ِـة
َو َر َز ْق َناهُ ــم ِّمـ َ
ـات َف َمــا اخْ َت َل ُفــواْ َحـ ت َّـى َجاءهُ ـ ُـم ا ْل ِع ْلـ ُـم ِإ َّن َربَّــكَ يَ ْق ـض ِ ي بَ ْي َن ُهـ ْـم يَـ ْ
ـن الطَّ ِّي َبـ ِ

ن
ـو َة
ـون}( ،)5وقــال عــز
يمــا كَانُــواْ ِفيـ ِـه يَخْ َت ِل ُفـ َ
َ
ِف َ
ـاب َوا ْل ُح ْكـ َـم َوال ُّن ُبـ َّ
سا ِئيـ َـل ا ْل ِك َتـ َ
ـى ِإ ْ َ
وجل{:و َل َقـ ْـد آتَ ْي َنــا بَـ ِ ي
{و َر َز ْق َناهُ ـ ْـم
ـات َو َف َّض ْل َناهُ ـ ْـم َعـ َـى ا ْل َعا َل ِمـ ي ن َ
ـ�}( ،)6والمـراد هنــا مــن قولــه تعــاىلَ :
َو َر َز ْق َناهُ ــم ِّمـ َ
ـن الطَّ ِّي َبـ ِ
ن
ـى إرسائيــل جميــع مــا كان تحــت أيــدي قــوم
ّمـ َ
ـن الطَّ ّي َبـ ِ
ـات} تلــك المنافــع ،وأيضـاً أنــه تعــاىل أورث بـ ي
فرعــون ،كمــا قــال تعــاىل{ :وأَورثْنــا ا ْل َقــوم ا َّلذيــن كَانُــوا يس ـت ْضعفُون مشَ ــار َق أ
()7
ال ْر ِض َو َمغَ ِاربَ َهــا}
َ َْ َ
َْ ِ َ
ُْ َ َ َ َ ِ

 .1فتح الباري.306/ 4:
 .2أ
النفال.26:
الكب�.121 /15:
.3
التفس� ي
ي
تفس� السعدي.319 /1:
 .4ي
 .5يونس.93:
 .6الجاثية.16:
 .7أ
العراف.137:

178

ـن أَنف ُِس ـك ُْم أَز َْواج ـاً
ويذكــر اللــه الــرزق مــن الطيبــات ف ي� قولــه
َ
تعاىل{:وال ّلــهُ َج َعـ َـل َل ُكــم ِّمـ ْ
ـت ال ّلـ ِـه
ـات أَ َف ِبا ْل َب ِاطـ ِـل يُ ِؤْم ُنـ َ
ـن أَز َْو ِاج ُكــم بَ ِنـ ي ن َ
ـ� َو َح َفـ َـد ًة َو َر َز َق ُكــم ِّمـ َ
َو َج َعـ َـل َل ُكــم ِّمـ ْ
ـون َو ِب ِن ْع َمـ ِ
ـن الطَّ ِّي َبـ ِ
ون}
ُــر َ
هُ ْ
ــم يَ ْكف ُ

()1

بالنســبة إىل الطيبــات هنــا ،قــال الكلــى :ن
يعــى الحــال ،إن أخذتــم بــه ،وقــال مقاتــل:
بي
ي
الخــر ،والعســل ،وغ�همــا مــن أ
()2
بز
الشــياء الطيبــة ،بخــاف رزق البهائــم والطيــور.
الطيبــات؛
ي
ف
ن
ـى آ َد َم
ويذكــر ســبحانه الــرزق مــن الطيبــات ي� ســياق آخــر ،فيقــول عــز وجــلَ :
{و َل َقـ ْـد ك ََّر ْم َنــا بَـ ِ ي
ف
()3
ـن خَ َل ْق َنــا تَف ِْضيــا}
ـر ِّم َّمـ ْ
ـر َوا ْل َب ْحـ ِـر َو َر َز ْق َناهُ ــم ِّمـ َ
ـن الطَّ ِّي َبـ ِ
َو َح َم ْل َناهُ ـ ْـم ِ ي� ا ْلـ ب َ ِّ
ـات َو َف َّض ْل َناهُ ـ ْـم َعـ َـى ك َِثـ ي ٍ
والم ـراد بالطيبــات هنــا الــزروع ،والثمــار ،واللحــوم ،أ
واللبــان مــن ســائر أنــواع الطعــوم،
واللــوان المشــتهاة اللذيــذة ،والمناظــر الحســنة ،والمالبــس الرفيعــة مــن ســائر أ
أ
النــواع ،عــى
اختــاف أصنافهــا ،وألوانهــا ،وأشــكالها ،ممــا يصنعونــه ألنفســهم ،ويجلبــه إليهــم يغ�هــم مــن أقطــار
أ
()4
القاليــم والنواحــي.

أ
ــذي َج َع َ
ــن
ــماء ِب َنــاء َو َص َّو َرك ْ
الس َ
ــل َلك ُ
ُــم َفأَ ْح َس َ
يقــول تعــاىل{ :ال َّلــهُ ا َّل ِ
ــراراً َو َّ
ُــم ْال َ ْر َض َق َ
صوركُــم ور َز َقكُــم مــن الطَّيبــات َذلكُــم ال َّلــهُ ربكُــم َفتبــاركَ ال َّلــهُ رب ا ْلعا َلم ن ( )5ف
التفســر
و�
َ ُّ َ ِ ي َ
ي
ِّ َ ِّ َ ِ ِ ُ
َ ُّ ْ َ َ َ
ُ ََ ْ ََ
ــ�}  ،ي
أ
ف
النعــام ،فـ يـراد بــه
أن الم ـراد بالطيبــات هنــا المســتلذات؛ لنــه إذا جــاء ذكــر الطيبــات ي� معــرض إ
ف
()6
فــراد بــه الحــال والحــرام.
المســتلذات ،وإذا جــاء ي� معــرض التحليــل والتحريــم ،ي
متعنــا اللــه بالطيبــات مــن الــرزق ،وهدانــا ســبحانه لنحــل مــا أحــل ،ونحــرم مــا حــرم،
ونمـ ي ز
ـر الطيــب مــن الخبيــث ،ووفقنــا عــز وجــل إىل متابعــة الحديــث ف ي� الحلقــة القادمــة عــن التنبيــه
أ
اللهــي الموجــه ف ي� القـرآن الكريــم لرســولنا محمــد،
بــأن الخبيــث والطيــب ال يســتويان ،حســب المــر إ
صــى اللــه عليــه وســلم ،وبــارك عليــه ،وعــى آلــه الطاهريــن ،وأزواجــه أمهــات المؤمنـ ي ن
ـ� ،وأصحابــه
ين
الميامــ� ،ومــن تبعــه بإحســان إىل يــوم الديــن.
الغــر

 .1النحل.72:
تفس� السمرقندي.282/ 2:
 .2ي
الرساء.70:
 .3إ
كث�.52 /3:
تفس� ابن ي
 .4ي
 ,5غافر.64:
ن
ز
 .6التسهيل لعلوم الت�يل.8/ 4:
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الرسول األسوةملسو هيلع هللا ىلص
محمد ،صىل الله عليه وسلم
أمره الله أن ينبه بأن الخبيث والطيب ال يستويان
الحلقة الخامسة
ض
ر� اللــه عنــه ،أَ َّن َر ُس َ
ــد
ــول ال َّلــه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،قــال( :يَ ْع ِق ُ
عــن ب يأ� هُ َريْ َ
ــر َة ،ي
ض
ـر ُب ك َُّل ُع ْقـ َـد ٍة َع َل ْيــكَ َل ْيـ ٌـل طَ ِويـ ٌـل
الشَّ ـ ْيطَ ُ
ان عــى َق ِاف َيـ ِـة َرأْ ِس أَ َح ِد ُكـ ْـم إذا هــو نَـ َ
ـام ثَـ َـا َث ُع َقـ ٍـد ،يَـ ْ ِ
اس ـ َت ْي َق َ
ـت
ـت ُع ْقـ َـد ٌةَ ،فـ ِـإ ْن صــى ان َْح َّلـ ْ
ـت ُع ْقـ َـد ٌةَ ،فـ ِـإ ْن ت ََو َّض ـأَ ان َْح َّلـ ْ
ظ ،فذكــر ال َّلــهَ  ،ان َْح َّلـ ْ
َفا ْر ُقـ ْـدَ ،فـ ِـإ ْن ْ

ْــس ك َْس َ
ــا َن)
ــح خَ ِب َ
ُعق َ
ْــسَ ،و ِإ َّل أَ ْص َب َ
ْــد ٌةَ ،فأَ ْص َب َ
يــث ال َّنف ِ
ــب ال َّنف ِ
ــح ن َِشــيطًا ،طَ ِّي َ

(*)
1

بينــت الحلقــة الســابقة بــأن خـ يـر الــرزق وأطيبــه ،مــا جــاء مــن عمــل اليــد ،اســتناداً إىل حديث
ـى اللــه داود ،عليــه الســام ،الــذي لــم يكــن يــأكل إال
نبــوي صحيــح ،والــذي تضمــن االستشــهاد بنـ ب ي
مــن عمــل يــده.

كمــا بينــت الحلقــة بــأن نعمــة الــرزق مــن الطيبــات الجليلــة ،وتــم التنويــه إليهــا ف ي� عــدد مــن
آيــات القــرآن الكريــم ،وهــي جديــرة بشــكر البــاري جــل ف ي� عــاه.
والمـراد بالطيبــات مــن الــرزق يتحــدد بنــاء عــى الســياق الــذي يــرد ذكرهــا فيــه ،فهــي الحــال
واللبــان ،وســائر أنــواع الطعــوم أ
والــزروع والثمــار واللحــوم أ
واللــوان المشــتهاة اللذيــذة ،والمناظــر

الحســنة ،والمالبــس ،عــى اختــاف أصنافهــا وألوانهــا وأشــكالها ،وهــي المســتلذات.
طَيِّب ال َّنف ِ
ْس وخبيثها:
ف� الحديــث ش
ال�يــف أعــاه ،اســتحضار لذكــر نفــس طيبــة ،وأخــرى خبيثــة ،فالــذي يســتيقظ
ي

أ
ـب ال َّن ْفـ ِـس ،أمــا الــذي يستســلم للنــوم ،ويفوتــه أداء صــاة
لداء صــاة الفجــر يصبــح ن َِشــيطًا طَ ِّيـ َ
الفجــر ف� وقتهــا مــن طلــوع الفجــر الصــادق إىل مــا قبــل أن تـ ب ز
ـث ال َّن ْفـ ِـس
ـرغ الشــمس ،فيصبــح خَ ِبيـ َ
ي
ك َْسـ َـا َن ،جــاء ف ي� عمــدة القــاري ،أن قولــه( :أصبــح نشــيطاً) أي لــروره بمــا وفقــه اللــه تعــاىل مــن
* صحيح البخاري ،كتاب التهجد ،باب عقد الشيطان عىل قافية الرأس إذا لم يصل بالليل.

180

الطاعــة ،ولمــا بــارك اللــه لــه ف ي� نفســه ،وترصفــه ف ي� كل أمــوره ،وبمــا زال عنــه مــن عقــد الشــيطان،

ن
ـى تب�كــه مــا كان اعتــاده ،أو نــواه مــن فعــل الخـ يـر ،وقولــه:
وقولــه( :وإال ّ أصبــح خبيــث النفــس) يعـ ي
ن
ن
ـا� :واعلــم أن مقتـ ضـى (وإال َّ أصبــح) أن
ـى ببقــاء أثــر تثبيــط الشــيطان عليــه ،قــال الكرمـ ي
(كســان) يعـ ي
مــن لــم يجمــع أ
المــور الثالثــة ،الذكــر ،والوضــوء ،والصــاة ،فهــو داخــل تحــت مــن يصبــح خبيث ـاً
كســاناً ،وإن تأ� ببعضهــا.

()1

النهي عن استبدال الخبيث بالطيب:
مــن متعلقــات الحديــث عــن افـ تـراق الطيــب عــن الخبيــث ،النهــي عــن اســتبدال الخبيــث
آ
ت
تعاىل{:وآتُــواْ ا ْل َي َت َامــى أَ ْم َوا َل ُهـ ْـم
ـى ورد فيهــا مثــل هــذا النهــي ،قولــه
َ
بالطيــب ،ومــن اليــات القرآنيــة الـ ي
َان ُحوبـاً ك َِبـ يـراً}( ،)2جــاء ف ي� التســهيل
َوال َ تَ َت َب َّد ُلــواْ ا ْلخَ ِبيـ َ
ـب َوال َ تَأْ ُك ُلــواْ أَ ْم َوا َل ُهـ ْـم ِإ َل أَ ْم َوا ِل ُكـ ْـم ِإنَّــهُ ك َ
ـث ِبالطَّ ِّيـ ِ

لعلــوم ن ز
الت�يــل أن بعضهــم كان يبــدل الشــاة الســمينة مــن مــال اليتيــم بالمهزولــة مــن مالــه،
والدرهــم الطيــب بالزائــف ،فنهــوا عــن ذلــك ،وقيــل المعـ نـى :ال تأكلــوا أموالهــم ،وهــو الخبيــث،
وتدعــوا مالكــم ،وهــو الطيــب{ ،وال تأكلــوا أموالهــم إىل أموالكــم} فنهاهــم اللــه تعــاىل أن يأكلــوا
أمــوال اليتامــى مجموعــة إىل أموالهــم ،وقيــل :نهــى عــن خلــط أموالهــم بأمــوال اليتامــى ،ثــم أبــاح
ذلــك بقولــه تعــاىل{:وإن تخالطوهــم فإخوانكــم}.
و� المحصلــة؛ فاللــه ينهــى عــن تــرك الطيــب ،أ
ف
والخــذ بالخبيــث بــدال ً عنــه ،وهــذا االســتبدال
ي
والم�وبــات ،والملبوســات ،أ
ش
والفــكار ،والعقائــد ،والمواقــف،
يمكــن أن يحــدث ف ي� المطعومــات،
والقــوال ،أ
أ
والفعــال.
()3

نبات البلد الطيب ونبات البلد الخبيث:
ت
ت
ن
ـى تــم التفريــق
مــن المقارنــات الـ ي
ـى أجراهــا القـرآن الكريــم بـ يـ� الخبيــث والطيــب ،تلــك الـ ي

فيهــا بـ ي ن
ـب يَخْ ـ ُـر ُج نَ َباتُــهُ ِبـ ِـإ ْذ ِن َربِّـ ِـه َوا َّلـ ِـذي
ـ� البلــد الطيــب والبلــد الخبيــث ،فقــال
َ
تعاىل{:وا ْل َب َلـ ُـد الطَّ ِّيـ ُ
آ
ون}( ،)4والم ـراد بالبلــد الطيــب هنــا هــو
خَ ُبـ َ
ـو ٍم يَشْ ــكُ ُر َ
ـات ِل َقـ ْ
ـر ُف اليَـ ِ
ـث ال َ يَخْ ـ ُـر ُج ِإال َّ ن َِكــداً ك ََذ ِلــكَ نُـ َ ِّ
 .1عمدة القاري.194/ 7:
 .2النساء.2:
ن
ز
 .3التسهيل لعلوم الت�يل.129/ 1:
 .4أ
العراف.58:
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الكريــم مــن أ
الرض ،وجيــد الـ تـراب{ ،والــذي خبــث} بخــاف ذلــك ،كالســبخة ونحوهــا ،وقولــه{ :بــإذن
ربــه} عبــارة عــن الســهولة ،والطيــب والنكــد بخــاف ذلــك.
يقــول الــرازي :إن المشــهور أن هــذا مثــل �ض بــه اللــه تعــاىل للمؤمــن والكافــر ،أ
بــالرض
أ
أ
ت
نز
ـى
الخـ يـرة ،والرض الســبخة ،وشــبه نــزول القـرآن بــرول المطــر ،فشــبه المؤمــن بــالرض الخـ يـرة ،الـ ي
الزهــار والثمــار ،وأمــا أ
نــزل عليهــا المطــر ،فيحصــل فيهــا أنــواع أ
الرض الســبخة ،فهــي وإن نــزل
()1

المطــر عليهــا ،لــم يحصــل فيهــا مــن النبــات ،إال الـ ن ز
ـرر القليــل ،فكذلــك الــروح الطاهــرة النقيــة عــن
شــوائب الجهــل ،أ
والخــاق الذميمــة ،إذا اتصــل بهــا نــور القـرآن ،ظهــرت فيهــا أنــواع مــن الطاعــات،

والمعــارف ،أ
والخــاق الحميــدة ،أمــا الــروح الخبيثــة الكــدرة ،وإن اتصــل بهــا نــور القـرآن ،لــم يظهــر
فيهــا مــن المعــارف ،أ
والخــاق الحميــدة ،إال القليــل.
وهنــاك قــول آخــر بأنــه ليــس الم ـراد مــن آ
اليــة تمثيــل المؤمــن والكافــر ،وإنمــا الم ـراد أن

أ
الرض الســبخة يقــل نفعهــا وثمرتهــا ،ومــع ذلــك فــإن صاحبهــا ال يهمــل أمرهــا ،بــل يتعــب نفســه
ف ي� إصالحهــا ،طمع ـاً منــه ف ي� تحصيــل مــا يليــق بهــا مــن المنفعــة ،فمــن طلــب هــذا النفــع اليسـ يـر
آ
أ
ف
ت
ـى ال بــد
بالمشــقة العظيمــة ،فــ�ن يطلــب النفــع العظيــم الموعــود بــه ي� الــدار الخــرة ،بالمشــقة الـ ي
()2
مــن تحملهــا ف ي� أداء الطاعــات ،كان ذلــك أوىل.
ت
ين
باليمــان ،وأن يجنبنــا اللــه
الــى تزهــر إ
راجــ� أن نكــون مــن أصحــاب النفــوس الطيبــة ،ي
التلبــس بســمات النفــس الخبيثــة ،مــع عقــد أ
المــل عــى متابعــة الحديــث ف ي� الحلقــة القادمــة عــن
أ
اللهــي الموجــه ف ي� الق ـرآن الكريــم لرســولنا
التنبيــه بــأن الخبيــث والطيــب ال يســتويان ،حســب المــر إ
محمــد ،صــى اللــه عليــه وســلم ،وعــى آلــه الطاهريــن ،وأزواجــه أمهــات المؤمنـ ي ن
ـ� ،وأصحابــه الغــر
ين
الميامــ� ،ومــن تبعــه بإحســان إىل يــوم الديــن.

 .1التسهيل لعلوم ن ز
الت�يل.35/ 2:
الكب�.117 /14:
.2
التفس� ي
ي

182

الرسول األسوةملسو هيلع هللا ىلص
محمد ،صىل الله عليه وسلم
أمره الله أن ينبه بأن الخبيث والطيب ال يستويان
الحلقة السادسة واألخرية
ن
ـى اللــه بــه عــز
عــن ب يأ� ُمـ َ
ـوس ،عــن النـ ب ي
ـى ،صــى اللــه عليــه وســلم ،قــال(ِ :إ َّن َم َثـ َـل مــا بَ َع َثـ ِ ي َ
ـاب أَ ْر ًضــاَ ،فكَانَــت منهــا طَا ِئ َفـ ٌـة طَ ِّي َبـ ٌـةَ ،ق ِب َلــت ا ْل َمــا َء،
وجــل مــن ا ْل ُهـ َـدى َوا ْل ِع ْلـ ِـم ،ك ََم َثـ ِـل َغ ْيـ ٍ
ـث أَ َصـ َ
أ
ش
�بُــوا
ـاد ُب ،أَ ْم َسـكَت ا ْل َمــا َءَ ،ف َن َفـ َ
ـر ،وكان منهــا أَ َجـ ِ
َفأَنْ َب َتــت ا ْلـك ََل َ َوا ْل ُعشْ ـ َ
ـب ا ْلكَ ِثـ ي َ
ـع اللــه بهــا النــاسَ ،ف َ ِ
ـت ك َ أَلً،
يعـ ٌ
ـي ِق َ
ـانَ ،ل ت ُْم ِســكُ َمــا ًء ،وال تُ ْن ِبـ ُ
منهــاَ ،و َسـق َْواَ ،و َر َعـ ْ
ـواَ ،وأَ َصـ َ
ـاب طَا ِئ َفـ ًـة منهــا أُخْ ـ َـرى ،إنمــا ِهـ َ
ف
ن
ـع
ـى اللــه ِبـ ِـهَ ،ف َع ِلـ َـم َو َع َّلـ َـمَ ،و َم َثـ ُـل مــن لــم يَ ْر َفـ ْ
َف َذ ِلــكَ َم َثـ ُـل مــن َف ُقــهَ ي� ِديـ ِـن ال َّلـ ِـهَ ،ونَف ََعــهُ ِب َمــا بَ َع َثـ ِ ي َ
ِب َذ ِلــكَ َرأْ ًســا ،ولــم يَ ْق َبـ ْـل هُ ـ َـدى ال َّلـ ِـه الــذي أُ ْر ِس ـ ْل ُت ِبـ ِـه)

()1

ف ي� إطــار التنبيــه بــأن الخبيــث والطيــب ال يســتويان ،وقفــت الحلقــة الســابقة عنــد نمــوذج
ـب ال َّن ْفـ ِـس ،أمــا الــذي
لنفــس طيبــة وأخــرى خبيثــة ،فالــذي يــؤدي صــاة الفجــر ْ
يص َبــح ن َِشــيطًا طَ ِّيـ َ
ــا َن ،ومــن متعلقــات ت
ْــس ك َْس َ
افــراق
يص َبــح خَ ِب َ
يــث ال َّنف ِ
يستســلم للنــوم ،وتفوتــه صــاة الفجــرْ ،
الطيــب عــن الخبيــث ،النهــي عــن اســتبدال الخبيــث بالطيــب ،كمــا جــاء ف� عــدد مــن آ
اليــات القرآنيــة.
ي
طائفة طيبة وأخرى قيعان:
يؤكــد الحديــث ش
ـب يَخْ ـ ُـر ُج
ال�يــف أعــاه ،المعـ نـى الــذي دل عليــه قولــه تعــاىلَ :
{وا ْل َب َلـ ُـد الطَّ ِّيـ ُ
آ
ون}( ،)2حيــث تــم
نَ َباتُــهُ ِبـ ِـإ ْذ ِن َربِّـ ِـه َوا َّلـ ِـذي خَ ُبـ َ
ـو ٍم يَشْ ــكُ ُر َ
ـات ِل َقـ ْ
ـر ُف اليَـ ِ
ـث ال َ يَخْ ـ ُـر ُج ِإال َّ ن َِكــداً ك ََذ ِلــكَ نُـ َ ِّ
الن� ،صىل الله عليه وسلم ،من الهدى والعلم.
 .1صحيح مسلم ،كتاب الفضائل ،باب بيان مثل ما بعث به ب ي
 .2أ
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التفريــق بـ ي ن
ـ� البلــد الطيــب والبلــد الخبيــث ،وحســب المشــهور المثبــت ف ي� الحلقــة الســابقة؛ فــإن
هــذا مثــل �ض بــه اللــه تعــاىل للمؤمــن والكافــر ،حيــث شــبه نــزول القـرآن بـ ن ز
ـرول المطــر ،فشــبه المؤمــن
بـ أ
ـالرض الخــرة ،الـ تـى نــزل عليهــا المطــر ،فيحصــل فيهــا النبــات والثمــار ،وأمــا أ
الرض الســبخة،
إ
إ
ي
ي
فهــي وإن نــزل المطــر عليهــا ،لــم يحصــل فيهــا مــن النبــات ،إال الـ ن ز
ـرر القليــل.
ـ� طائفتـ ي ن
والرســول ،عليــه الصــاة والســام ،يقــارن بـ ي ن
ـ� حســب موقفيهمــا ممــا بعثــه اللــه
ـت
ـت منهــا طَا ِئ َفـ ٌـة طَ ِّي َبـ ٌـةَ ،ق ِب َلـ ْ
ـاب أَ ْر ًضــاَ ،فكَانَـ ْ
بــه مــن الهــدى والعلــم ،فشــبه إحداهمــا بغَ ْيـ ٍ
ـث أَ َصـ َ
أ
ـع اللــه بهــا النــاس،
َت ا ْل َمــا َءَ ،ف َن َفـ َ
ـاد ُب أَ ْم َس ـك ْ
ا ْل َمــا َءَ ،فأَنْ َب َتـ ْ
ـر ،وكان منهــا أَ َجـ ِ
ـت ا ْل ـك ََل َ َوا ْل ُعشْ ـ َ
ـب ا ْلكَ ِثـ ي َ
أ
ش
ـت ك َ أَلً،
يعـ ٌ
ـي ِق َ
ـانَ ،ل ت ُْم ِســكُ َمــا ًء ،وال تُ ْن ِبـ ُ
�بُــوا منهــاَ ،و َس ـق َْواَ ،و َر َعـ ْ
ـوا ،أمــا الطائفــة الخــرى ِفهـ َ
َف َ ِ
ف
ـى ،عليه الصــاة والســامَ ،ف َع ِلـ َـم َو َع َّل َم،
َف َذ ِلــكَ َم َثـ ُـل مــن َف ُقــهَ ي� ِديـ ِـن ال َّلـ ِـهَ ،ونَف ََعــهُ ِب َمــا بعث بــه النـ ب ي
ـع ِب َذ ِلــكَ َرأْ ًســا ،ولــم يَ ْق َبـ ْـل هُ ـ َـدى ال َّلـ ِـه الــذي أُ ْر ِســل ِبـ ِـه ،عليــه الصــاة والســام.
َو َم َثـ ُـل مــن لــم يَ ْر َفـ ْ
الطيبات للطيبني والخبيثون للخبيثات:
ف
ت
الــى أجراهــا القــرآن الكريــم ي ن
الشــادة
بــ� الطيــب والخبيــث ،ي� ســياق إ
مــن المقارنــات ي
ين
بالطيــب ،وذم الخبيــث ،تلــك المزاوجــة ي ن
بــ� ش
الصنفــ� ،فقــال جــل ف ي�
ال�ائــح المنســجمة مــن
ــات أُ ْو َل ِئــكَ
ــ� َوالطَّ ِّي ُب َ
ــ� َوا ْلخَ ِبيث َ
ــات ِللطَّ ِّي ِب ي ن َ
َــات ِل ْلخَ ِب ِيث ي ن َ
َــات َوالطَّ ِّي َب ُ
عاله{:ا ْلخَ ِبيث ُ
ــون ِللطَّ ِّي َب ِ
ُــون ِل ْلخَ ِبيث ِ
يــم}
ون ِم َّمــا يَقُو ُل َ
ــر ُء َ
ــر ٌة َو ِرز ٌْق ك َِر ٌ
ُم ب َ َّ
ــون َل ُهــم َّمغْ ِف َ

(*)
1

ت
ـى هــي القــذف الواقــع مــن أهــل
يقــول ال ـرازي :اعلــم أن الخبيثــات تقــع عــى الكلمــات الـ ي
الفــك ،وتقــع أيضــاً عــى الــكالم الــذي هــو كالــذم واللعــن ،ويكــون المــراد مــن ذلــك ال نفــس
إ
ن
ت
الــزوا�
الــى هــي مــن قبــل اللــه تعــاىل ،بــل المــراد مضمــون الكلمــة ،وتقــع أيضــاً عــى
ي
الكلمــة ي
* النور.26:
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و� هــذه آ
ف
اليــة كل هــذه الوجــوه محتملــة ،فــإن حملناهــا عــى القــذف الواقــع مــن
مــن النســاء ،ي
ن
ين
للخبيثــ� مــن الرجــال ،وبالعكــس،
الفــك،
الفــك ،كان
المعــى الخبيثــات مــن قــول أهــل إ
أهــل إ
الفــك ،للطيبـ ي ن
ـ� مــن الرجــال ،وبالعكــس ،وإن حملناهــا عــى الــكالم
والطيبــات مــن قــول منكــري إ
الــذي هــو كالــذم واللعــن ،فالمعـ نـى أن الــذم واللعــن معــدان للخبيثـ ي ن
ـ� مــن الرجــال ،والخبيثــون
ين
الطيبــ� ،وأنهــم
منهــم معرضــون للعــن والــذم ،وكــذا القــول ف ي� الطيبــات ،وأولئــك إشــارة إىل
ن
ـزوا� ،فالمعـ نـى الخبيثــات
مـ بـرءون ممــا يقــول الخبيثــون مــن خبيثــات الكلمــات ،وإن حملنــاه عــى الـ ي
مــن النســاء للخبيثـ ي ن
ـح ِإال َّ زَا ِن َيـ ًـة}(،)1
ـ� مــن الرجــال ،وبالعكــس ،عــى معـ نـى قولــه تعاىل{:ال ـ َّز ِ ن يا� ال َ يَ ِنكـ ُ
ـ� مــن الرجــال ،والمعـ نـى أن مثــل ذلــك الرمــي الواقــع مــن المنافقـ ي ن
والطيبــات مــن النســاء للطيبـ ي ن
ـ�،
ين
ين
والطيبــ� ،كالرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم،
والخبيثــ� ،ال بالطيبــات
ال يليــق إال بالخبيثــات
وأزواجه.

()2

إباحة الطيبات وتحريم الخبائث:
ف
ز
ن
ـى محمــد ،صــى
ي� إطــار الثنــاء عــى الطيــب وذم الخبيــث ،بـ يـ� ســبحانه أن مــن مـ يـرات النـ ب ي
يــن
اللــه عليــه وســلم ،وخصائصــه ،أنــه يحــل الطيبــات ،ويحــرم الخبائــث ،فقــال عــز وجل{:ا َّل ِذ َ
ـول النـ أ
ف
وف
يَ َّت ِب ُعـ َ
ـو َر ِاة َو ِإ
ـي ا َّلـ ِـذي يَ ِج ُدونَــهُ َمكْ ُتوبـاً ِع َندهُ ـ ْـم ِ ي� ال َّتـ ْ
الن ِْجيـ ِـل يَأْ ُم ُرهُ ــم ِبا ْل َم ْع ُر ِ
ـون َّ
ـى ال ُ ِّمـ َّ
الر ُسـ َ َّ ِب ي َّ
َــر َويُ ِح ُّ
ــث}...
ــم ا ْلخَ با ِئ َ
ــر ُم َع َل ْي ِه ُ
ــل َل ُه ُ
َويَ ْن َهاهُ ْ
ــم الطَّ ِّي َب ِ
ــات َويُ َح ِّ
ــم َع ِ
ــن ا ْل ُمنك ِ

()3

رجــح الـرازي ف� تفســره أن المـراد بالطيبــات هنــا أ
الشــياء المســتطابة بحســب الطبــع؛ وذلــك
ي
ي
اليــة دالــة عــى أن أ
والصــل ف� المنافــع الحــل ،فكانــت هــذه آ
ألن تناولهــا يفيــد اللــذة ،أ
الصــل ف ي� كل
ي
 .1النور.3:
الكب�169 /23:
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التفس� ي
ي
أ
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مــا تســتطيبه النفــس ،ويســتلذه الطبــع الحــل ،إال لدليــل منفصــل ،والمـراد بالخبائــث كل مــا يســتخبثه
لللــم ،أ
الطبــع ،وتســتقذره النفــس ،ومــا كان تناولــه ســبباً أ
والصــل ف ي� المضــار الحرمــة ،فــكان مقتضــاه
أن كل مــا يســتخبثه الطبــع ،أ
فالصــل فيــه الحرمــة ،إال لدليــل منفصــل.

(*)
1

وبالحديــث عــن إباحــة الطيبــات وتحريــم الخبائــث ،نختــم ف ي� هــذه المرحلــة الحديــث عــن
أ
اللهــي الموجــه ف ي� الق ـرآن الكريــم لرســولنا
التنبيــه بــأن الخبيــث والطيــب ال يســتويان ،حســب المــر إ
محمــد ،صــى اللــه عليــه وســلم ،عليــه وعــى آلــه الطاهريــن ،وأزواجــه أمهــات المؤمنـ ي ن
ـ� ،وأصحابــه
الغــر الميامـ ي ن
ـ� ،ومــن تبعــه بإحســان إىل يــوم الديــن.
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