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بسم الله 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
مــ� ،وعــى آلــه وصحبــه ،ومــن اهتــدى بهديــه مــن الصحابــة
الديــن ،وبعــد؛
تبعهــم بإحســان إىل يــوم ّ
ـى ،صــى هللا عليــه وســلم ،وهديــه النبــوي،
فالمســلم يحــرص عــى اتبــاع ســنة النـ ب ي

ف
وحاكمــا ،وسياســ ًيا ،وقائــداً،
زوجــا وأبًــا ،ومربيــاً،
ليتمثــل ي
ً
ســرته العطــرة ي� حياتــه كلهــاً ،
وزاهــدا وقاض ًيــا.
ومحاربــاً،
ً
تنــري ش
الســام ،فيرسهــا
لنــر تعاليــم ديــن إ
وحيــث إن دار إ
الفتــاء الفلســطينية ب

الع ـزاء الجــزء الرابــع عـ شـر مــن كتــاب (الرســول أ
أن تهــدي لقرائهــا أ
الســوة محمــد ،صــى هللا
عليــه وســلم) ،الــذي يعــرض بعض ـاً مــن هــدي المصطفــى ،عليــه الصــاة والســام ،وسـ يـرته
الطاهــرة ،بطريقــة ميــرة ،تمتــاز ببســاطة العــرض ،ووضــوح الفكــرة ،ودقــة المعلومــة.
ـ� مقــاال ،ســبق شن�هــا ف� زاويــة الرســول أ
الصــدار ســتة وأربعـ ي ن
الســوة،
ً
ويضــم هــذا إ
ي

ت
ـى تنـ شـر كل يــوم جمعــة
صــى هللا عليــه وســلم ،ضمــن صفحــة جريــدة القــدس الدينيــة الـ ي
وشــملت هــذه المقــاالت موضوعــات عديــدة ،منهــا :عبــادات ،ومعامــات ،وتفسـ يـر ،وسـ يـرة
نبويــة ،والمــرى ،وأخــاق وقيــم.

4

ـن
وتأســياً بهــدي الحبيــب محمــد ،صــى هللا عليــه وســلم ،القائــل(َ :ل يَشْ ــكُ ُر هللاَ َمـ ْ
ن
(*)
ـر� أن أتقــدم بالشــكر والتقديــر مــن الذيــن ســاهموا ف ي� إنجــاز هــذا
َل يَشْ ــكُ ُر ال َّنـ َ
ـاس)  ،يـ ي
1

الفتــاء الفلســطينية ،وصحيفــة القــدس ،ســائال ً المــوىل عــز
العمــل الطيــب ،مــن موظفــي دار إ
ـران حســناتهم ،وأن ينفــع هللا بعملهــم المسـ ي ن
وجــل أن يجعلــه ف� مـ ي ز
ـلم� ،كمــا أســأله عــز وجــل
ي
والخــر والهدايــة ،إنــه الموفــق إىل ســبيل
الفتــاء الفلســطينية منهــا ً للعلــم
أن يديــم دار إ
ي
الرشــاد.
وأخــراً نؤكــد عــى أن مــا أصبنــا بــه ف� هــذا الكتــاب وغــره مــن أ
العمــال ،فبنعمــة مــن
ي
ي
ي

ـائل� هللا العفــو والعافيــة ،وقبــول أ
هللا وفضــل ،ومــا أخطأنــا فمــن عنــد أنفســنا ،سـ ي ن
العمــال
الصالحــة ،بفضــل جــوده وكرمــه.

الشيخ محمد أحمد حسني
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خطيب املسجد األقىص املبارك

1443هـ 2021 -م
أ
ف
أ ن
نن
لبا� .
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يبرش بفتح أبواب الرحمة مع قدوم رمضان
ض
ر� اللــه عنــه ،قــال :قــال رســول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم(:إذا
عــن أبَ ي� هُ َريْـ َـر َة ،ي

�)
كان َر َم َض ُ
ــمَ ،و ُس ْل ِســ َلت الشَّ ــ َي ِاط ي ن ُ
ــةَ ،و ُغ ِّلق ْ
ــانُ ،ف ِّت َح ْ
اب َج َه َّن َ
َــت أَبْ َ
ــت أَبْ َ
الر ْح َم ِ
ــو ُ
ــو ُ
اب َّ

()1

عــادة مــا يشــتاق المســلمون لشــهر رمضــان ،ويــزداد شــوقهم لــه عنــد االقـ تـراب مــن حلولــه

عليهــم ،إيمانــاً منهــم وتيمنــاً بفتــح أبــواب رحمــة هللا وجنتــه لهــم مــع قدومــه ،كمــا جــاء
ف ي� حديــث ب يأ� هريــرة أعــاه ،ورســول ال َّلـ ِـه ،صــى هللا عليــه وســلم ،كذلــك يقــول(:إذا دخــل

ال�يفـ ي ن
اب ا ْل َج َّنـ ِـة ،)2()...والمتدبــر ف� هذيــن الحديثـ ي ن
ـ� ش
ـ� يالحــظ أن التعبـ يـر
َر َم َضـ ُ
ـان ُف ِّت َحـ ْ
ـت أَبْـ َ
ـو ُ
ي
ف
و� روايــة أخــرى جــاء بلفــظ وتجتمــع وجــاء،
عــن قــدوم رمضــان جــاء بلفظــي :كان ،ودخــل ،ي
ف
و� بعضهــا أبــواب الجنــة ،ت ز
بال�امــن مــع قــدوم
كلهــا عــى
ي
التبشــر بفتــح أبــواب الرحمــة ،ي
رمضــان ،وبـ ي ن
ـ� الوعــد بفتــح أبــواب الرحمــة وفتــح أبــواب الجنــة رابــط واضــح ،والمـراد بفتــح
أبــواب الجنــة ،أي تقريب ـاً للرحمــة إىل العبــاد ،ولهــذا جــاء ف ي� بعــض الروايــات أبــواب الرحمــة،

ف
و� بعضهــا أبــواب الســماء
ي

()3

وجــاء ف� فتــح البــاري أن فتــح أبــواب الســماء كنايــة عــن تـ ن ز
ـرل الرحمــة ،وإزالــة الغلــق
ي

عــن مصاعــد أعمــال العبــاد ،تــارة ببــذل التوفيــق ،وأخــرى بحســن القبــول ،وغلــق أبــواب جهنم
نز
ـاص ،بقمع
كنايــة عــن تــره أنفــس الصــوام عــن رجــس الفواحــش ،والتخلــص مــن بواعــث المعـ ي
 .1صحيح مسلم ،كتاب الصيام ،باب فضل شهر رمضان.
َ
ُ
اب ال َْج َّن ِة.
و
ب
أ
ت
ح
ت
ف
ان
ض
م
ر
جاء
ويقول(:إذا
وجنوده)
.2صحيح البخاري ،كتاب بدء الخلق ،باب صفة إبليس
َ
ُ
ْ
َ
ْ
َ
ِ
َ
َ ُ
ئ
 .3حاشية السندي عىل ن ن
س�
النسا�.126 /4:
ي
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ش
ـاص واقعــة ف ي� رمضــان كثـ يـراً ،فلــو صفــدت
الشــهوات ،وإن قيــل كيــف نــرى الــرور والمعـ ي
ـياط� لــم يقــع ذلــك؟ فالجــواب أنهــا إنمــا تقــل عــن الصائمـ ي ن
الشـ ي ن
ـ� ،الصــوم الــذي حوفــظ

عــى ش�وطــه ،وروعيــت آدابــه.

()1

يا أرحم الراحمني ارحمنا:
الرحمــة نعمــة يتفضــل بهــا اللــه واســع الرحمــة عــى الخلــق ،إذ هــو الرحمــن الرحيــم
ســبحانه ،ومــا الرحمــة المشــاهدة والملموســة مــن الخلــق تجــاه بعضهــم نحــو بعــض ،كرحمــة
أ
الم بولدهــا ،ســواء أكانــت مــن صنــف البـ شـر ،أم يغ�هــم مــن الخلــق ،طيــور أو زواحــف أو
ض
ر� اللــه عنــه ،قــال:
حيوانــات ،إال جــزء مــن مائــة جــزء مــن رحمــة اللــه ،فعــن ب يأ� هُ َريْـ َـر َة ،ي
ســمعت َر ُسـ َ
الر ْح َمـ َـة يــوم خَ َل َق َهــا ِمائَـ َـة
ـول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،يقــول(ِ :إ َّن ال َّلــهَ خَ َلـ َ
ـق َّ

ف
ـو يَ ْع َل ُم
ـعا َو ِت ْسـ ِـع ي ن َ
َر ْح َمـ ٍـةَ ،فأَ ْم َســكَ ِع ْنـ َـد ُه ِت ْسـ ً
� َر ْح َمـ ًـةَ ،وأَ ْر َسـ َـل ي� خَ ْل ِقـ ِـه ُك ِّل ِهـ ْـم َر ْح َمـ ًـة َو ِاح َد ًةَ ،ف َلـ ْ
ـو يَ ْع َلـ ُـم ا ْل ُم ِؤْم ُن ِبـك ُِّل الذي
الر ْح َمـ ِـة ،لــم ييئــس مــن ا ْل َج َّنـ ِـةَ ،و َلـ ْ
ا ْلك َِافـ ُـر ِبـك ُِّل الــذي ِع ْنـ َـد ال َّلـ ِـه مــن َّ
ـار)( ،)2والمســلم يواصــل ســؤال الرحمــة الربانيــة،
ِع ْنـ َـد ال َّلـ ِـه مــن ا ْل َعـ َـذ ِاب ،لــم يَأْ َمـ ْ
ـن مــن ال َّنـ ِ

ف ي� صالتــه وخارجهــا ،فلســانه وقلمــه يــرددان دائمــاً البســملة ،وشــطرها الرحمــن الرحيــم،
فيــا أرحــم الراحمـ ي ن
ـ� ارحمنــا ،واكشــف الغمــة عنــا ،وفــرج عــن خلقــك مــا هــم فيــه مــن بــاء.
املسلمون يف رمضان:
معلــوم أن لرمضــان أحكام ـاً فقهيــة وتعبديــة ،كمــا أن لــه عــادات اجتماعيــة خاصــة،
ففيــه تــزداد أعــداد الذيــن يحـ ضـرون إىل المســاجد نهــاراً وليـاً ،للصــاة وقـراءة القـرآن وســماع
ت
ين
المســلم� والمســلمات عــى
كثــر مــن
الــى يحــرص ي
دروس العلــم ،وفيــه صــاة القيــام ،ي

ف
ت
ـى يجتمــع ف ي�
أدائهــا جماعــة ي� المســاجد ،وفيــه تقــام موائــد إ
الفطــار العامــة والخاصــة ،والـ ي
 .1فتح الباري.114/ 4:
 .2صحيح البخاري ،كتاب الرقاق ،باب الرجاء مع الخوف.
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القــارب أ
بعضهــا أ
والرحــام ،ومــا إىل ذلــك مــن القربــات الـ تـى يتــم ت
ال�كـ ي ز
ـر عــى أدائهــا فيــه،
ي

المــر أ
والـ تـى يعــد لهــا المســلمون عــادة ال�امــج والدعــوات والموازنــات ،إضافــة إىل أ
الهــم
ب
ي
والمتمثــل بشــحذ الهمــم والطاقــات لصيــام نهــاره وقيــام ليلــه ،وارتيــاد المســاجد للصــاة
واالعتــكاف ،والمكــث فيهــا لتــدارس علــوم الديــن وتــاوة الق ـرآن الكريــم ،فتعــج المســاجد
بالعمــار ،وبخاصــة المســاجد الثالثــة :الحــرام والنبــوي أ
والقــى.
ُ ّ
أحكام وظروف خاصة لرمضان هذا العام:
يهــل رمضــان هــذا العــام والعالــم منشــغل بوبــاء “كورونــا” الفتــاك ،الــذي أصــاب
مناطــق منــه ،فشــل حركتهــا ،وأوقــع فيهــا قتــى وإصابــات ،يتفــاوت حالهــا بـ ي ن
ـ� صعبــة وحرجــة
الضافيــة ،والتجمعــات والمالمســة،
وخفيفــة ،و ُفرضــت عــى النــاس قيــود خاصــة بالنظافــة إ
الفــواه أ
واالحتيــاط مــن الــرذاذ المنبعــث مــن أ
والنــوف ،وبعضهــم أُلــزم ِب َح ْجــر ال تقــل تف�تــه

عــن أسـ ي ن
ـبوع� ،ضمــن ش�وط خاصــة وحــذرة للغايــة ،يُمنــع بموجبهــا مــن أن يقـ تـرب مــن أي

شــخص لمســافات معينــة ،ويمنــع مــن التشــارك مــع غـ يـره ف ي� بيــوت الخــاء ،ويمنــع مــن تنــاول
الطعــام مــع أف ـراد أرستــه عــى المائــدة نفســها ،ومــن أصعــب تداعيــات هــذا الوبــاء إغــاق
ت
الــى منهــا أمهــات المســاجد وأعظمهــا ،أمــام عشــاقها ،وبخاصــة ف ي� رمضــان،
المســاجد ،ي
بســبب تفـ شـى هــذا الوبــاء ،ومــا رافــق ذلــك مــن إجـراءات ت
اح�ازيــة للوقايــة مــن تعــزز انتشــار
ي

أ
ش
�ء ،ســوى
العــدوى بــه ،فــإن بيــوت اللــه عــى غـ يـر العــادة مغلقــة بالقفــال ،وال يتحــرك فيهــا ي

صــوت المــؤذن ،إن كان المســجد مربوط ـاً بشــبكة أذان موحــد ،فينطلــق الصــوت ت
إلك�وني ـاً،
دون تدخــل بـ شـري مــن داخــل المســجد ،ودون أن يفتــح لــه بــاب أو شــباك ،ودون أن يشــعل
فيــه ضــوء ،ت ز
فبال�امــن مــع هــذا الحــال الصعــب والمحــزن ،يهــل علينــا ،وعــى كثـ يـر مــن أهــل
المعمــورة شــهر رمضــان الفضيــل.
9

فيــا رب رحمتــك ولطفــك ،أجــب يــا اللــه دعــوات الشـ ي ن
ـغوف� لطــرق أبــواب بيوتــك،
ت
ـى أذنــت ســبحانك لهــا أن ترفــع ،ويذكــر فيهــا اســمك الجليــل ،ويســبحك فيهــا العابــدون،
الـ ي

ف
اسـ ُـمهُ يُ َسـ ِّب ُح َلــهُ ِفي َهــا
ـوت أَ ِذ َن ال َّلــهُ أَن ت ُْر َفـ َ
{� بُ ُيـ ٍ
ـع َويُ ْذ َكـ َـر ِفي َهــا ْ
مصداقـاً لقولــك جــل شــأنك ِ :ي
آ
(*)
ــال}
ِبالْغُ ُ
ــد ِّو َو ْال َص ِ
ف� هــذا الظــرف أ
والحــوال كلهــا ســيبقى المؤمنــون يــرددون أهــا ومرحبــاً بشــهر
ي
ـان ،سـ ي ن
ـ�
ـات ِّمـ َ
ـاس َوبَ ِّي َنـ ٍ
رمضــان ،الــذي أنــزل فيــه القـرآن ،هُ ـ ًـدى ِّلل َّنـ ِ
ـن ا ْل ُهـ َـدى َوا ْلف ُْر َقـ ِ
ـائل� العـ ي
1

القديــر أن يعيننــا عــى صيامــه وقيامــه ،عــى الوجــه الــذي يرضيــه ســبحانه ،وأن يرفــع عنــا
ش
ـى محمــد ،وعــى آلــه
وعــن الب�يــة جائحــة “كورونــا” وأخواتهــا ،وصــى اللــه وســلم ،عــى النـ ب ي

ـ� ،وأصحابــه الغــر الميامـ ي ن
الطاهريــن ،وأزواجــه أمهــات المؤمنـ ي ن
ـ� ،ومــن تبعــه بإحســان إىل
يوم الدين.

* النور.36:
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ـق بــأن اللــه قريــب يجيــب دعــوة
بُل ـ َ
م الخلـ َ
غ ل ُيعل ـ َ
الــداع إذا دعــاه
يخاطــب اللــه جــل ف� عــاه نبيــه أ
الســوة ،صــى اللــه عليــه وســلم ،فيقــول عــز
ي
ن
ن
ــان َف ْل َي ْســ َت ِجي ُبواْ ِ يل
ــو َة َّ
َ
يــب َد ْع َ
وجــل{:و ِإ َذا َســأَ َلكَ ِع َب ِ
يــب أُ ِج ُ
ــى َف ِــإ ي ِّ� َق ِر ٌ
اع ِإ َذا َد َع ِ
ــادي َع ِّ ي
الــد ِ
(*)

ون}
ــد َ
ــم يَ ْرشُ ُ
َو ْل ُي ِؤْم ُنــو ْا ِب ي� َل َع َّل ُه ْ
هــذه آ
اليــة الكريمــة مثبتــة ف ي� ســورة البقــرة ف ي� ســياق آيــات فــرض الصيــام ،وبيــان
آ
ت
ـى ســبقت
أحكامــه ،والحديــث عــن شــهر رمضــان ،الــذي أنــزل فيــه القـرآن ،فاليــات الثــاث الـ ي
آ
ت
ش
الــى تليهــا بيانــاً
هــذه اليــة الكريمــة ،تضمنــت أوالهــا ت�يــع فــرض الصيــام ،وتضمنــت ي
لحكــم الــذي يفطــر بســبب الســفر أو المــرض ،فألزمتــه بالقضــاء ،وإال الفديــة ،ثــم عــادت
1

الثالثــة للحديــث عــن القضــاء والفديــة ،بعــد التنويــه بــأن شــهر رمضــان أنــزل فيــه الق ـرآن،
وختمــت بالتنبيــه إىل أن اللــه يريــد بعبــاده اليــر ،وال يريــد بهــم العــر ،لعلهــم يشــكرون
هــذه النعــم والفضائــل ،ســواء المتمثلــة بالتيسـ يـر ،أم بإن ـزال الق ـرآن هــدى للنــاس ،فكلهــا
مـ ن ن
ـ� تفضــل اللــه بهــا عــى عبــاده.

وبعــد هــذه آ
اليــات ذات الصلــة بالصيــام وبعــض أحكامــه وفلســفة شت�يعــه ،جــاءت
آ
اليــة المثبتــة أعــاه ،والـ تـى أجــاب اللــه فيهــا عــن ســؤال عبــاده عنــه ،فبـ ي ن
ـ� أنــه قريــب ،يجيــب
ي
دعــوة الــداع إذا دعــاه ،ثــم تلتهــا آيــة واصلــت الحديــث المفصــل عــن بعــض أحــكام الصيــام
ال�تيــب آ
ومســائله ،وهــذا ت
لليــات يســتحيل أن يكــون صدفــة ،وإنمــا هنــاك صلــة وثيقــة بينهــا،
وبـ ي ن
ـ� قضاياهــا ،فالصائــم يعبــد اللــه بالكف عــن الطعام والـ شـراب وبعــض الملــذات المباحة،
انصياعـاً ألمــر ربــه ،وهــو حــال جوعــه وعطشــه يكــون قريــب الصلــة بخالقــه ،يدعــوه ،فاحتــاج

إىل أن يطمـئ ن بــأن دعــاءه يســمع ،ويجــاب.
* البقرة.186:
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الله قريب:

ف آ
ن
ش
ـىء الكثـ يـر ،فالعبــد
إ
الجابــة الربانيــة ي� اليــة الكريمــة عــن اللــه بأنــه قريــب ،تعـ ي
ـى الـ ي
الداعــي ال تلزمــه إجـراءات معقــدة لمناجــاة ربــه ،وســؤال حاجاتــه ،والشــكوى إليــه ،فهــو قريب
منــه ،يســمع نجــواه ،ويعلــم رسه وعلنــه ،وتكــرر التنبيــه إىل أنه ســبحانه قريــب يجيب الدعــاء ف ي�
ـل{:و ِإ َل
آيــات أخــرى ،ففــي ســورة هــود خـ بـر عــن تنبيــه ثمــود إىل هــذه الحقيقــة ،فقــال عــز وجـ َ

ث َ ُمــو َد أَخَ اهُ ـ ْـم َصا ِلح ـاً َقـ َ
ـن
ـو أَنشَ ـأَكُم ِّمـ َ
ـو ِم ا ْع ُبـ ُـدواْ ال ّلــهَ َمــا َل ُكــم ِّمـ ْ
ـر ُه هُ ـ َ
ـال يَــا َقـ ْ
ـن ِإ َلــ ٍـه َغـ ي ْ ُ
()1
أ
يب} ،والمالحــظ أن
ـب ُّم ِج ٌ
اس ـ َتغْ ِف ُرو ُه ثُـ َّـم تُوبُــواْ ِإ َل ْيـ ِـه ِإ َّن َرب ي ِّ� َق ِريـ ٌ
اس ـ َت ْع َم َرك ُْم ِفي َهــا َف ْ
ال َ ْر ِض َو ْ
اليــة الكريمــة بعــد أ
هــذا التعقيــب جــاء ف� آ
المــر باالســتغفار والتوبــة إىل اللــه.
ي
ف
و� ســورة ســبأ تــم التنبيــه إىل أنــه ســبحانه قريــب ،باالقـ تـران مــع ذكــر أنــه ســميع،
ي
ــل َع َ
ــت َف ِإن ََّمــا أَ ِض ُّ
فقــال تعاىلُ {:ق ْ
وحــي ِإ َ ي َّل َرب ي ِّ� ِإنَّــهُ
ــل ِإن َض َل ْل ُ
ْــى َو ِإ ِن اهْ َت َديْ ُ
ــت َف ِب َمــا يُ ِ
ــى نَف ِ ي
يع َقريــب}( ،)2ممــا يعـ ن
ـى أن ذكــر القــرب التصــق بذكــر الســمع ،وال يبعــد هــذا عمــا جــاء ف ي�
َسـ ِـم ٌ ِ ٌ
ي
ت
ن
ن
ـى أن ف ي� هــذا
آيـ ي
ـى البقــرة وهــود ،اللتـ يـ� التصــق فيهمــا ذكــر القــرب مــع إجابــة الدعــاء ،ممــا يعـ ي
اللهــي طمأنــة للعبــاد ،بــأن دعاءهــم يســمع ،دون عراقيــل وال تشــويش ،فلتكــن منهــم
التنويــه إ
المســارعة للدعــاء والتـ ضـرع ،ولتطم ـئ ن قلوبهــم إىل أنهــم ف ي� أمــان الرحمــن وحفظــه.

رمضان فرصة سانحة للترضع لله واالبتهال:

رمضــان شــهر الخـ يـر والـ بـركات ،والرحمــة والغفران ،يهــل علينا ونحــن نُبتىل ،فيــا لها من
فرصــة ســانحة ،أن نســأل فيهــا من بيــده الرحمة الواســعة والدائمة ،أن يشــملنا بلطفــه ورحمته،
وأن ينظــر إلينــا بمــا هــو أهلــه ســبحانه ،ال بمــا نحــن أهلــه ،فهــو الغفــور الرحمــن الرحيــم،
تت�ل عــى خلقــه ف� الدنيــا آ
ونحــن الضعفــاء الخطــاؤون ،ورحمــة اللــه واســعة ودائمــة ،ن ز
والخرة.
ي
ف
و� شــهر رمضــان ،يتطلــع الصائمــون القائمــون ألن تفيــض عليهــم الرحمــة الربانيــة
ي
ف
و� هــذا العــام الــذي ابتلــوا فيــه بوبــاء (كوفيــد )19
بقبــول أعمالهــم ،ومغفــرة ذنوبهــم ،ي
 .1هود61:
 .2سبأ.50:
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يمتــد تطلعهــم إىل أن يخصهــم اللــه برحمــة ،يرفــع عنهــم بهــا مــا هــم فيــه مــن َجهــد وداء،
فقــد ضاقــت بهــم الســبل ،واشــتدت عليهــم المصاعــب ،أ
فالبــدان مهــددة بالمــرض الســاري،

والجيــوب خاويــة ،والقــادم يكتنفــه الغمــوض ،فهــذه أ
الســباب ومــا شــابهها تــؤز إىل ســؤال
الرحمــة الربانيــة أزاً ،فــا ملجــأ من اللــه إال إليه ،وال نجــاة من ش� الخلــق إال بالتعوذ ِبـ َـر ِّب ال َف َل ِق،

ش
ش
ـاس .
� َمــا خَ َلـ َ
� ا ْل ِج َّنـ ِـة وال َّنـ ِ
ـاسِ ،إ َلـ ِـه ال َّنـ ِ
ـك ال َّنـ ِ
ـق ،والتعــوذ بــرب النــاسَ ،م ِلـ ِ
ـاسِ ،مــن َ ِّ
ِمــن َ ِّ
ورمضــان فرصــة ســانحة ض
للتــرع للــه ،بطلــب العفــو والمغفــرة ،وصــاح الحــال،
ورفــع المقــت والغضــب ،عــن الخلــق ،فقــد ضاقــت بهــم الســبل أ
والرض بمــا رحبــت ،فإليــك
نبــال .
يــا رب نشــكو ضعــف قوتنــا ،وقلــة حيلتنــا ،وإن لــم يكــن بــك علينــا غضــب فــا ي
خري مالذ من الروع:

مــا أحــوج عبــاد اللــه أن يســألوا خالقهــم العفــو والمغفــرة ،وكشــف الـ ضـر عنهــم ،ف ي�
اليــام أ
أول رمضــان ،وخاللــه ،وقبلــه وبعــده ،وخــال رمضــان هــذا العــام ،وبقيــة أ
والعــوام،

حــى نلقــاه ســبحانه ،نســأله جــل ف� عــاه أ
ت
ين
راضــ�
المــن مــن الــروع ،والطمأنينــة ،لنلقــاه
ي
ين
ــك َر ِاض َي ً
ْــس ا ْل ُمطْ َم ِئ َّن ُ
ــة
ــة* ا ْر ِج ِعــي ِإ َل َربِّ ِ
مرضيــ� ،مصداقــاً لدعوتــه ســبحانه{:يَا أَيَّ ُت َهــا ال َّنف ُ
(*)
ف
ت
ش
َّم ْر ِض َّي ً
والــرور
فخــر مــاذ للخلــق مــن الوبــاء
ــى} ،
ي
ــى ِ ي� ِع َب ِ
ــة* َفا ْدخُ ِ ي
ــادي* َوا ْدخُ ِ ي
ــى َج َّن ِ ي
والكــروب ،أن يلجــأوا إىل مــن يســمع دعاءهــم ،ويجيــب ســؤالهم ،ويطم ـئ ن قلوبهــم ،ويـ ن ز
ـرل
1

الســكينة عليهــم ،ويُذهــب عنهــم الــروع والخــوف ض
والــر.
فاللــه نســأل أن يكشــف الغُ مــة عــن خلقــه المؤمنـ ي ن
وج�وتــه ،وأن
ـ� بعزتــه ،وبوجــوده ب
يبــدل خوفهــم أمنـاً ،وظالمهــم نــوراً ،وأن يرفــع مقتــه وغضبــه عنــا وعنهــم ،وعــن ســائر خلقــه،
ن
ـى محمــد ،وعــى آلــه الطاهريــن،
إال المعتديــن الظالمـ يـ� منهــم ،وصــى اللــه وســلم ،عــى النـ ب ي
ين
ين
الميام� ،وعىل من تبعه بإحســان إىل يوم الدين.
المؤمن� ،وعــى أصحابه الغر
وأزواجــه أمهــات

* الفجر.30 - 27:
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ده يف رمضان وغريه
جو ُ
َ
و ُ
الحلقة األوىل

ـو َد النــاس ،وكان
ـاس ،قــال( :كان رســول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،أَ ْجـ َ
عــن ابــن َع َّبـ ٍ
ف
أَجــود مــا ي ُكـ ف
ـان ،حـ ي ن
ـانَ ،ف ُي َد ِار ُســهُ
ـ� يَ ْل َقــا ُه ِج ب ْ ِ�يـ ُـل ،وكان يَ ْل َقــا ُه ي� كل َل ْي َلـ ٍـة مــن َر َم َضـ َ
ـون ي� َر َم َضـ َ
ْ َُ َ ُ
()1
آنَ ،ف َل َر ُسـ ُ
ـح ا ْل ُم ْر َس ـ َل ِة)
ا ْل ُقـ ْـر َ
ـول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،أَ ْجـ َ
ـر مــن ِّ
ـو ُد ِبا ْلخَ ـ ي ْ ِ
الريـ ِ
ف ي� الحديــث أعــاه شــهادة بتفــوق جــوده عليــه الصــاة والســام ،عــى الخلــق جميعـاً،
ويحصــل تعاظــم لهــذه المكرمــة أ
الخالقيــة ،وزيــادة ف ي� الســعة والقــدر ف ي� شــهر رمضــان
والــركات.
المبــارك ،شــهر
الخــر ب
ي

كالريح املرسلة يف الجود:
يبــ� حــر أ
المــة ،ضر� اللــه عنــه ،ف� هــذا الحديــث ش
ج�يــل ،عليــه
ال�يــف ،أن ب
ين ب
ي
ي
ت
ـال رمضــان ،يدارســه القـرآن
الســام ،كان يـ ي
ـى ،صــى اللــه عليــه وســلم ،كل ليلــة مــن ليـ ي
ـأ� النـ ب ي
الكريــم ،ومــن الالفــت أ
للنظــار ت
ال�كـ ي ز
ـر عــى تعاظــم جــوده صــى اللــه عليــه وســلم ،خــال
ف
ن
ـى أنــه كان ينفــق ويجود،
هــذه اللقــاءات الرمضانيــة ،فــكان ي� الجــود فيهــا كالريــح المرســلة؛ يعـ ي
وال يخــاف مــن ذي العــرش إقــاالً.
ن
ـقال� :فرمضــان موســم الخـ يـرات؛ ألن نعــم اللــه عــى عبــاده
يقــول ابــن حجــر العسـ ي
ـى ،صــى اللــه عليــه وســلم ،يؤثــر متابعــة ســنة اللــه ف ي� عبــاده،
فيــه زائــدة عــى غـ يـره ،فــكان النـ ب ي
فبمجمــوع مــا ذكــر مــن الوقــت ،والمـ ن ز
ـرول بــه ،والنــازل ،والمذاكــرة ،حصــل المزيــد ف ي� الجــود،
ف
والعلــم عنــد اللــه تعــاىل ،والمرســلة أي المطلقــة ،ن
الرساع بالجــود أرسع مــن
يعــى أنــه ي� إ
ي
وعــر بالمرســلة إشــارة إىل دوام هبوبهــا بالرحمــة ،وإىل عمــوم النفــع بجــوده ،كمــا
الريــح ،ب
()2

تعــم الريــح المرســلة جميــع مــا تهــب عليــه.

 .1صحيح البخاري ،كتاب بدء الوحي ،باب كيف كان بدء الوحي إىل رسول الله ،صىل الله عليه وسلم.
 .2فتح الباري31 / 1:
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وجه الصلة بني عبارات الحديث وفوائده:
يبـ ي ن
ـ� العيـ نـى بــأن المناســبة بـ ي ن
ـ� الجمــل الثــاث المذكــورة ف ي� الحديــث ،وهــي قولــه:
ي
(كان أجــود النــاس) و(كان أجــود مــا يكــون ف ي� رمضــان) و (فلرســول اللــه ...إلــخ) ظاهــرة؛ ألنــه
أشــار بالجملــة أ
الوىل إىل أنــه صــى اللــه عليــه وســلم ،أجــود النــاس مطلق ـاً ،وأشــار بالثانيــة

إىل أن جــوده ف ي� رمضــان يفضــل عــى جــوده ف ي� ســائر أوقاتــه ،وأشــار بالثالثــة إىل أن جــوده
ف
والرساع فيــه ،كالريــح المرســلة ،وشــبه عمومــه ورسعــة وصولــه إىل النــاس
ي� عمــوم النفــع ،إ
ـ� أ
المريــن؛ فــإن أحدهمــا يحــى القلــب بعــد موتــه ،آ
بالريــح المنتـ شـرة ،وشــتان مــا بـ ي ن
والخــر
يي
يحــى أ
الرض بعــد موتهــا.
يي
وأمــا المناســبة بـ ي ن
ـ� الجملــة الرابعــة ،وهــي قولــه(:وكان يلقــاه ف ي� كل ليلــة مــن رمضــان،
فيدارســه الق ـرآن) وبـ ي ن
ـ� الجمــل الباقيــة ،فهــي أن جــوده الــذي ف ي� رمضــان الــذي فضــل عــى
آ
ف
ف
ج�يــل ،عليــه
جــوده ي� غـ يـره ،إنمــا كان بأمريــن ،أحدهمــا بكونــه ي� رمضــان ،والخــر بمالقاتــه ب
ض
ر� اللــه عنهمــا ،ف ي� صــدد
الصــاة والســام ،ومدارســته معــه القـرآن ،ولمــا كان ابــن عبــاس ،ي
بيــان أقســام جــوده ،عــى ســبيل تفضيــل بعضــه عــى بعــض ،أشــار فيــه إىل بيــان الســبب
ف
ج�يــل ،فــإن قيــل مــا وجــه كــون
الموجــب ،ال عــى جــوده ،وهــو كونــه ي� رمضــان ،ومالقاتــه ب
هذيــن أ
المريــن ســبباً موجب ـاً ألعــى جــوده صــى اللــه عليــه وســلم؟ فالجــواب ،أمــا رمضــان
فإنــه شــهر عظيــم ،وفيــه الصــوم ،وفيــه ليلــة القــدر ،وهــو مــن شأ�ف العبــادات ،فلذلــك
قــال :الصــوم يل ،وأنــا أجــزي بــه ،فــا جــرم يتضاعــف ثــواب الصدقــة ،والخـ يـر فيــه ،وكذلــك
()1
العبــادات.
ويذكــر النــووي أن ف ي� هــذا الحديــث فوائــد ،منهــا :بيــان عظــم جــوده صــى اللــه عليــه
وســلم ،ومنهــا اســتحباب إكثــار الجــود ف ي� رمضــان ،ومنهــا زيــادة الجــود والخـ يـر عنــد مالقــاة
()2
ين
الصالحــ� ،وعقــب فراقهــم؛ للتأثــر بلقائهــم ،ومنهــا اســتحباب مدارســة القــرآن.

 .1عمدة القاري.76 /1:
 .2صحيح مسلم شب�ح النووي.69 /15:
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مضاعفة ثواب الجود واإلنفاق يف سبل الخري:

إضافــة إىل مكانــة الجــود الــذي يتــأىس المؤمنــون فيــه برســولهم أ
الســوة ،صــى اللــه
عليــه وســلم ،فقــد تضافــرت الشــواهد ش
ال�عيــة بالترصيــح بفضــل الجــود والبــذل والعطــاء ف ي�
ـن
ســبيل اللــه ،فالنفقــة يتضاعــف أجرهــا أضعافـاً كثـ يـرة ،مصداقـاً لقولــه عــز
َ
وجل{:م َثـ ُـل ا َّل ِذيـ َ
ف
ـت َسـ ْب َع َسـ َن ِاب َل ِ ف ي� ك ُِّل ُســن ُب َل ٍة ِّم َئـ ُـة َح َّبـ ٍـة َوال ّلــهُ
يُ ِنف ُقـ َ
ـون أَ ْم َوا َل ُهـ ْـم ِ ي� َسـ ِـب ِيل ال ّلـ ِـه ك ََم َثـ ِـل َح َّبـ ٍـة أَن َب َتـ ْ
ـع َع ِليـ ٌـم}
يُ َض ِاعـ ُـف ِل َمــن يَشَ ــا ُء َوال ّلــهُ َو ِاسـ ٌ

()1

اللهــي؛ حيــث يجــازي ســبحانه عــى النفقــة بمضاعفــة ثوابهــا إىل
فهــذا بيــان للكــرم إ
ف
النفــاق ،حيث قال
و� هــذا إفصــاح وتفصيــل للوعــد المطلق بمضاعفــة أجر إ
ســبعمائة ضعــف ،ي
()2
ف
ؤْت ِمن َّل ُدنْــهُ أَ ْجراً َع ِظيماً}
ـاه{:إ َّن ال ّلــهَ ال َ يَظْ ِل ُم ِم ْثق ََال َذ َّر ٍة َو ِإن تَكُ َح َسـ َن ًة يُ َض ِاع ْف َها َويُ ِ
جــل ي� عـ ِ
فيــا لهــا مــن تجــارة رابحــة ،مضمونــة النمــاء ،الدرهــم بســبعمائة ،والمائــة بســبعة
آالف ،مــع الوعــد فــوق ذلــك بمضاعفــة أجــر النفقــة إىل أضعــاف كثـ يـرة ،دون تحديــد أرقــام،
ف
ت
تــأ� صاحبهــا بمثــل هــذا العائــد الربحــي؟!
فــأي تجــارة بالمــال بلغــت ي� الدنيــا مــا بلغــت ي
هــذا عــدا عــن إضافــات تكريميــة أخــرى ،تُمنــح لصاحــب المــال الــذي جــاد ببعضــه ف ي� ســبيل
ف
و� مصالــح الخلــق والمحتاجـ ي ن
ـ� إىل مــال اللــه الــذي آتــاه بعــض خلقــه ،فصــاروا بــه
اللــه ،ي
أثريــاء ،وابتــى اللــه بعــض خلقــه بالفقــر إليــه ،ممــا اضطرهــم ليأخــذوا مــن عطــاء إخوانهــم
وبذلهــم ،فمــا أحــرى أصحــاب الدثــور بالجــود والكــرم ،وبخاصــة ف ي� النــوازل ،وتــأزم أحــوال
النــاس ،لينالــوا بمــا ينفقــون رفيــع المنــازل ،وعظيــم الدرجــات ،يــوم ال ينفــع مــال وال بنــون
إال مــن تأ� اللــه بقلــب ســليم.

والنفــاق ف ي� ســبيله
عــى أن ييــر اللــه تعــاىل متابعــة الحديــث عــن فضــل الجــود إ
ســبحانه ،وبخاصــة ف� شــهر رمضــان ،تأســياً بالرســول أ
الســوة ،المنفــق كالريــح المرســلة ف ي�
ي
رمضــان ،صــى اللــه وســلم عليــه ،وعــى آلــه الطاهريــن ،وأزواجــه أمهــات المؤمنـ ي ن
ـ� ،وعــى
ين
الميامــ� ،ومــن تبعــه بإحســان إىل يــوم الديــن.
أصحابــه الغــر

 .1البقرة.261:
 .2النساء.40:
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ده يف رمضان وغريه
جو ُ
َ
و ُ
الحلقة الثانية واألخرية

ض
ـو ٍم
ـى ،صــى اللــه عليــه وســلم ،قال(:مــا مــن يَـ ْ
عــن ب يأ� هُ َريْـ َـر َة ،ي
ر� اللــه عنــه ،أَ َّن النـ ب ي
نز
ـر َل ِن ،فيقــول أَ َح ُدهُ َمــا :اللهــم أَ ْعـ ِـط ُم ْن ِف ًقــا خَ َل ًفــاَ ،ويَ ُقـ ُ
ـول
يُ ْص ِبـ ُ
ـح ا ْل ِع َبــا ُد فيــه ،إال َم َل ـك َِان يَـ ْ ِ
آ
ــط ُم ْم ِســكًا تَ َلفًــا)
ــر :اللهــم أَ ْع ِ
ْالخَ ُ

(*)
1

وقفــت الحلقــة الســابقة عنــد تفــوق جــوده عليــه الصــاة والســام ،عــى الخلــق
جميعــاً ،وتعاظــم هــذه المكرمــة أ
الخالقيــة ،ف ي� شــهر رمضــان المبــارك ،فــكان فيــه كالريــح
المرســلة ف� الجــود ،حـ ي ن
ـال رمضــان ،يدارســه
ـ� كان ب
ي
ج�يــل ،عليــه الســام ،يأتيــه كل ليلــة مــن ليـ ي
ف
و� هــذا بيــان لعظــم جــوده صــى اللــه عليــه وســلم ،واســتحباب إكثــار
القــرآن الكريــم ،ي
الجــود ف ي� رمضــان.
وقــد تضافــرت الشــواهد ش
ال�عيــة بالترصيــح بفضــل الجــود والبــذل والعطــاء ف ي� ســبيل
اللــه ،فالنفقــة يتضاعــف أجرهــا أضعافـاً كثـ يـرة ،الدرهــم بســبعمائة ،والمائــة بســبعة آالف ،إىل
أضعــاف كثـ يـرة ،فهــي تجــارة رابحــة مــع اللــه ،مضمونــة النمــاء ،لمــن أنفــق المــال ف ي� مصالــح
ين
فطــو� ألصحــاب الدثــور جودهــم
والمحتاجــ� إليــه ،ممــن ابتلــوا بالفقــر إليــه،
الخلــق
ب
وكرمهــم ،وبخاصــة ف ي� النــوازل ،وتــأزم أحــوال النــاس.
* صحيح البخاري ،كتاب الزكاة ،باب قول الله تعاىل{ :فأما من أعطى واتقى(}...الليل.)10 - 5 :
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متابعة يومية لحركة اإلنفاق:
ف
ت
ـى
تواص ـا ً مــع التذكـ يـر بأهميــة الجــود والكــرم ي� ســبيل اللــه ،والمكانــة الرفيعــة الـ ي
ت
ـأ� حديــث بأ� هريــرة آنــف الذكــر ،ليبـ ي ن
ـ� أن
ي
ينالهــا المنفقــون مــن مــال اللــه الــذي آتاهــم ،يـ ي
هنــاك متابعــة مالئكيــة تجــري عــى الحركــة اليوميــة أ
للمــوال ،مــن قبــل الذيــن ملكهــم ربهــم
زمــام أمرهــا وحيازتهــا ،ففــي صبــاح كل يــوم يـ ن ز
ـرل ملــكان مــن الســماء ،مكلفــان مــن رب العــزة،
آ
النفــاق بالتلــف ،فالمــال المنفق
يدعــو أحدهمــا للمنفــق بالخلــف ،ويدعــو الخــر للممســك عــن إ
ف ي� ســبيل اللــه يخلفــه اللــه لصاحبــه ،مصداق ـاً لقولــه عــز وجــلُ { :قـ ْـل ِإ َّن َرب ي ِّ� يَ ْب ُس ـ ُ
ط الـ ِّـرز َْق
()1
ش
َ
ـ�} .
الر ِاز ِقـ ي ن َ
ِل َمــن يَشَ ــا ُء ِمـ ْ
ـو يُخْ ِل ُفــهُ َوهُ ـ َ
� ٍء َف ُهـ َ
ـن ِع َبـ ِ
ـو خَ ـ ي ْ ُ
ـر َّ
ـاد ِه َويَ ْقـ ِـد ُر َلــهُ َو َمــا أن َف ْق ُتــم ِّمــن َ ي ْ
ـا� مــع هــذا المعـ نـى ،الطمأنــة الثابتــة للمنفقـ ي ن
ويتمـ ش
ـ� بــأن المــال المنفــق لــن ينقــص
()2

ـال، )...
مــن مجمــل المال ،فرســول ال َّلـ ِـه ،صىل الله عليه وســلم ،قال(:مــا نَق ََصـ ْ
ـت َص َد َق ٌة من َمـ ٍ
يذكــر النــووي وجهـ ي ن
ـ� لمعـ نـى هــذا الحديــث ،أحدهمــا :معنــاه أنــه يبــارك فيــه ،ويدفــع عنــه
بال�كــة الخفيــة ،وهــذا مــدرك بالحــس والعــادة.
المـ ضـرات ،فينجـ بـر نقــص الصــورة ب
ن
ـا� :أنــه وإن نقصــت صورتــه ،كان ف ي� الثــواب المرتــب عليــه ،جـ بـر لنقصــه ،وزيــادة
والثـ ي
()3

كثــرة.
إىل أضعــاف ي

فهــي طمأنــة واضحــة وجليــة للمنفقـ ي ن
ـ� ،بــأن مــا يبذلونــه مــن أموالهــم يخلــف اللــه
لهــم عوضـاً عنــه ،وينميــه لهــم ،مــن هنــا فــإن لفــظ الــزكاة يــدل معنــاه عــى الطهــارة والنمــاء،
ـن أَ ْم َوا ِل ِهـ ْـم َص َد َقـ ًـة تُطَ ِّه ُرهُ ـ ْـم َوتُ َزك ِِّيهــم ِب َهــا َو َصـ ِّـل َع َل ْي ِهـ ْـم ِإ َّن َصالَتَكَ
واللــه تعــاىل يقول{:خُ ـ ْـذ ِمـ ْ
يع َع ِليـ ٌـم}
َس ـك ٌَن َّل ُهـ ْـم َوال ّلــهُ َسـ ِـم ٌ

()4

 .1سبأ.39:
 .2صحيح مسلم ،كتاب ال� والصلة آ
والداب ،باب استحباب العفو والتواضع.
ب
 .3صحيح مسلم شب�ح النووي141/ 16:
 .4التوبة103:
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طيب النفس واإلخالص باإلنفاق:
ف
الخــاص
النفــاق ي� ســبيل اللــه إىل أمــور يل�تفــع بــه شــأن صاحبــه ،مــن ذلــك إ
يحتــاج إ
للــه فيــه ،فينفــق دون ريــاء ،فأحــد الســبعة الذيــن ســيظلهم اللــه بظلــه ،يــوم ال ظــل إال
()1
ـق يَ ِمي ُنــهُ )  ،واللــه تعــاىل يقــول:
ظلــه( :و َر ُجـ ٌـل ت ََصـ َّـد َق ،أَخْ َفــى ،حـ تـى َل ت َْع َلـ َـم ِشـ َـما ُلهُ مــا تُ ْن ِفـ ُ
أ
ـر
ـر َفلنف ُِس ـك ُْم َو َمــا ت ُِنف ُقـ َ
َ
ـون ِإال َّ ابْ ِتغَ ــاء َو ْجـ ِـه ال ّلـ ِـه َو َمــا ت ُِنف ُقــواْ ِمـ ْ
{...و َمــا ت ُِنف ُقــواْ ِمـ ْ
ـن خَ ـ ي ْ ٍ
ـن خَ ـ ي ْ ٍ
()2

ـون}  ،والذيــن ينفقــون أموالهــم عــى هــذا الوجــه الحســن ،يقــول
ـو َّف ِإ َل ْي ُكـ ْـم َوأَن ُتـ ْـم ال َ تُظْ َل ُمـ َ
يُـ َ
ـن أَنف ُِسـ ِـه ْم
ـن يُ ِنف ُقـ َ
فيهــم جــل شــأنهَ :
ـات ال ّلـ ِـه َوتَث ِْبيتـاً ِّمـ ْ
{و َم َثـ ُـل ا َّل ِذيـ َ
ـون أَ ْم َوا َل ُهـ ُـم ابْ ِتغَ ــاء َم ْر َضـ ِ

ـت أُ ُك َل َهــا ِض ْع َفـ ي ْ ن
ـ� َفـ ِـإن َّلـ ْـم يُ ِص ْب َهــا َو ِابـ ٌـل َفطَـ ٌّـل َوال ّلــهُ ِب َمــا
ـو ٍة أَ َصابَ َهــا َو ِابـ ٌـل َفآتَـ ْ
ك ََم َثـ ِـل َج َّنـ ٍـة ِب َربْـ َ
ِ
()3

ـر}
ت َْع َم ُلـ َ
ـون بَ ِصـ ي ٌ
ف
النفــاق ف ي� ســبيل اللــه ينبغــي أن يكــون لنيــل رضــا اللــه،
جــاء ي� التفسـ يـر :أن قصــد إ
النفــاق عــن نفــوس ش
من�حــة لــه ،ســخية بــه ،ال عــى وجــه
والفــوز بقربــه ،وينبغــي أن يصــدر إ
الـ تـردد ،وضعــف النفــس ف ي� إخ ـراج الصدقــات ،وذلــك أن النفقــة تعــرض لهــا آفتــان؛ إمــا أن
النســان بهــا محمــدة النــاس ومدحهــم ،وهــو الريــاء ،أو يخرجهــا عــى خــور وضعــف
يقصــد إ
ـ� آ
الفتـ ي ن
عزيمــة وتــردد ،فهــؤالء ســلموا مــن هاتـ ي ن
ـ� ،فأنفقــوا {ابتغــاء مرضــات اللــه} ال لغـ يـر
()4

ذلــك مــن المقاصــد.

همسة يف آذان املنفقني:
ف
ف� ضــوء مــا تقــدم بيانــه مــن معـ ي ن
ـأس بجــوده
ـ� فضائــل إ
ي
النفــاق ي� ســبيل اللــه ،والتـ ي
صــى اللــه عليــه وســلم ،الــذي يصــل حالــه بــه صــورة الريــح المرســلة ،فقــد يكــون مــن
المفيــد الهمــس ف ي� آذان مــن لزمتهــم النفقــات ،ســواء عــن طريــق الــزكاة أو صدقــة الفطــر،

 .1صحيح البخاري ،كتاب أ
الذان ،باب من جلس ف ي� المسجد ينتظر الصالة وفضل المساجد
 .2البقرة272:
 .3البقرة265 :
تفس� السعدي.114 /1:
 .4ي
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حيــث إن بعضـاً منهــم يحــرص أشــد الحــرص عــى إبقــاء مــا ســيخرجه ف ي� أضيــق دوائــر عائلتــه
ـ� جــداً منــه ،ممــن تجــب عليهــم ف� كثــر مــن أ
وأرستــه والمقربـ ي ن
الحيــان نفقــات دائمــة ،غـ يـر
ي ي
النفــس أ
الواجــب العــام عــى أ
ين
المحتاجــ� مثــا ً تجــب
والمــوال ،فالنفقــة عــى الوالديــن
البنــاء المورسيــن ،وكذلــك العكــس ،فــإن نفقــة أ
عــى أ
البنــاء المعرسيــن تجــب عــى آبائهــم
ـ� ،دون أن يقتــر تركـ ي ز
المورسيــن ،فالمطلــوب أن يوســع المــورسون عــى المحتاجـ ي ن
ـر إنفاقهــم
بالنفــاق ،ليصــل إىل
عــى النفقــات الواجبــة ،والمقاديــر المحــددة ،وأن تطيــب نفوســهم إ
المحتاجـ ي ن
ـ� ،وبخاصــة عنــد معانــاة النــاس مــن عــر العيــش ،وقلــة المــوارد الماليــة ،وضيــق
ذات اليــد.
سـ ي ن
ـ� القديــر ،أن يفــرج عنــا وعــن خلقــه مــا ابتلينــا بــه وإياهــم ،وأن
ـائل� اللــه العـ ي
ين
المنفقــ� ف ي� ســبيله ،عــى الوجــه الــذي يرضيــه ســبحانه ،تأســياً بالرســول
يتقبــل صدقــات
أ
الســوة ،المنفــق كالريــح المرســلة ،صــى اللــه وســلم عليــه ،وعــى آلــه الطاهريــن ،وأزواجــه
ين
ين
الميامــ� ،ومــن تبعــه بإحســان إىل يــوم الديــن.
المؤمنــ� ،وعــى أصحابــه الغــر
أمهــات
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الرسول األسوة ،محمد ،صىل الله عليه وسلم

يربط ثبوت رمضان وشوال باألهلة
ويبرش الصائم بفرحتني
ض
ر� اللــه عنهمــا ،أَ َّن َر ُسـ َ
ـول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم،
عــن عبــد ال َّلـ ِـه بــن ُع َمـ َـر ،ي
ومــوا حـ تـى تَـ َـر ْوا ا ْل ِهـ َـا َل ،وال تُف ِْطـ ُـروا حـ تـى تَـ َـر ْو ُهَ ،فـ ِـإ ْن ُغـ َّـم َع َل ْي ُكـ ْـم
َذ َكـ َـر َر َم َضـ َ
ـان ،فقــال(َ :ل ت َُص ُ
()1

ــد ُروا لــه)
َفا ْق ُ

وعنــه صــى اللــه عليــه وســلم ،ف� حديــث آخــر ،قال(:الشَّ ـ ْه ُر ِت ْسـ ٌ ش
ون َل ْي َلـ ًـة ،فــا
ـر َ
ي
ـع َو ِعـ ْ ُ
()2
ت
ــ�)
ــد َة ث َ َل ِث ي ن َ
ُــم َفأَك ِْم ُلــوا ا ْل ِع َّ
ُــم َع َل ْيك ْ
َــر ْو ُهَ ،ف ِــإ ْن غ َّ
ت َُص ُ
ومــوا حــى ت َ
ش
والع�يــن مــن رمضــان ،يتحــرى المســلمون رؤيــة هــال شــهر شــوال،
مســاء التاســع
بنــاء عــى التوجيهــات النبويــة لهــم ،ف� الحديثـ ي ن
وغ�همــا ،فــإذا تمــت رؤيتــه ف ي� ذاك
ـ� أعــاه ي
ي
المســاء يكــون اليــوم الــذي يليــه يــوم عيــد الفطــر المبــارك ،ويصبــح فيــه صائمــو اليــوم

مفطريــن ،تعبــداً للــه بالفطــر ،كمــا تعبــدوا إليــه ســبحانه بالصيــام أيــام شــهر رمضــان ،وإذا
ـ� يومـاً ،ويكــون اليــوم التــال للثالثـ ي ن
تعــذرت رؤيــة الهــال ،تكمــل عــدة الشــهر ثالثـ ي ن
ـ� هــو يــوم
ي
ت
ـى ينبغــي
الفطــر المبــارك ،فمســألة تحديــد يــوم العيــد مرتبطــة برؤيــة هــال شــهر شــوال ،الـ ي
تحديدهــا مــن الجهــة المخولــة بذلــك ،بنــاء عــى معايـ يـر الـ شـرع الحنيــف ،وينبغــي لعمــوم
ـلم� ف� بالدنــا فلسـ ي ن
ن
الفتــاء الفلســطينية بعــد غــروب
ـط� متابعــة مــا ســيصدر عــن دار إ
المسـ ي ي
ش
والع�يــن مــن رمضــان بالخصــوص ،حيــث يعلــن عــن ذلــك عـ بـر
شــمس نهــار اليــوم التاســع
العــام الرســمية والخاصــة ،دون أن يلتفتــوا ألي تشــويش أو بلبلــة قــد يحدثهــا بعــض
وســائل إ
النــاس حــول هــذه المســألة.
الن� ،صىل الله عليه وسلم( :إذا رأيتم الهالل.)...
.1صحيح البخاري ،كتاب الصوم ،باب قول ب ي
 .2المصدر نفسه.
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فرحة الصامئني حني يفطرون:
بعــد ثبــوت هــال شــهر شــوال ينهــي الصائمــون صيامهــم لشــهر رمضــان المبــارك،
الــذي فــرض اللــه عليهــم صيامــه ،كمــا فــرض الصيــام عــى الذيــن مــن قبلهــم ،لعلهــم
يتقــون ،ولعلهــم يفرحــون كذلــك لصيامهــم ،وفطرهــم ،ونيــل مثوبــة ربهــم ،فعــن ب يأ� هُ َريْـ َـر َة،

ض
ـو ُم يل،
الصـ ْ
ـى ،صــى اللــه عليــه وســلم ،قــال( :يقــول اللــه عــز وجــلَّ :
ي
ر� اللــه عنــه ،عــن النـ ب ي

ش
ـان؛
الصـ ْ
ـو ُم ُج َّنـ ٌـةَ ،و ِل َّ
ـىَ ،و َّ
لصا ِئـ ِـم َف ْر َح َتـ ِ
�بَــهُ مــن أَ ْجـ ِ ي
وأنــا أَ ْجـ ِـزي ِبـ ِـه ،يَـ َـد ُع شَ ـ ْه َوتَهُ َوأَ ْك َلــهُ َو ُ ْ
ـ� يُف ِْطــرَ ،و َفر َحـ ٌـة حـ ي ن
َفر َحـ ٌـة حـ ي ن
ـ� يَ ْل َقــى َربَّــهُ َ ،و َلخُ ُلـ ُ
ـح
ـوف َفـ ِـم َّ
الصا ِئـ ِـم أَطْ َيـ ُ
ُ ْ
ْ
ـب ِع ْنـ َـد ال َّلـ ِـه مــن ِريـ ِ
()1

ــك)
ا ْل ِم ْس ِ

الصائمــ� أ
ين
الوىل يــوم عيــد الفطــر ،بانتهائهــم مــن أداء هــذا
نعــم تكتمــل فرحــة

الفــرض التعبــدي ،بعــد أن كانــوا يفرحــون عنــد غــروب شــمس كل يــوم مــن أيــام رمضــان،
حـ ي ن
ـ� يفطــرون ابتهاجـاً بأدائهــم صيامــه ،والفرحتــان اليوميــة والســنوية بــأداء الصيام ملموســة
يعيشــها الصائمــون دومـاً ،مصداقـاً لحديــث رســولهم ،صــى اللــه عليــه وســلم ،جــاء ف ي� فتــح

ـى ،أن فــرح الصائــم يكــون بــزوال جوعــه وعطشــه ،حيــث أبيــح لــه الفطــر،
البــاري ،عــن القرطـ ب ي
وهــذا الفــرح طبيعــي ،وقيــل إن فرحــه بفطــره إنمــا هــو مــن حيــث إنــه أتــم صومــه ،وختــم
عبادتــه ،ولقــي تخفيف ـاً مــن ربــه ،ومعونــة عــى مســتقبل صومــه.
ويــرى ابــن حجــر أن ال مانــع مــن الحمــل عــى مــا هــو أعــم ممــا ذكــر ،ففــرح كل أحــد
بحســبه ،الختــاف مقامــات النــاس ف ي� ذلــك ،فمنهــم مــن يكــون فرحــه مباحـاً ،وهــو الطبيعــي،
()2

ومنهــم مــن يكــون مســتحباً ،وهــو مــن يكــون ســببه شــيئاً ممــا ذكــره.

 .1صحيح البخاري ،كتاب التوحيد ،باب قول الله تعاىل{ :يريدون أن يبدلوا كالم الله}(الفتح)15:
 .2بترصف عن فتح الباري.118/4:
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فهنيئـاً للصائمـ ي ن
ـ� فرحهــم بفطرهــم المـ شـروع ،هنيئـاً لصغارهــم وكبارهــم ،ورجالهم
ونســائهم ،أن وفقهــم اللــه للصيــام ،وأبهجهــم بالفطــر اليومــي ،وبالعيــد نهايــة الشــهر،
والــرور بذلــك ش
مــروع ،فيــروه ألنفســكم وأهليكــم ،ووســعوا عليهــم ممــا تطيقــون،
وشــاركوهم البهجــة يــوم العيــد ،والفــرح فيــه.
جالصامئني يف اآلخرة ومثوبتهم وتكرميهم:
زاء
فــرح الصائمـ ي ن
ـ� ال ينحــر بفطرهــم ،رسوراً بإنجازهــم أداء هــذه العبــادة لربهــم،
وإنمــا لهــم فرحــة ثانيــة ،تكمــن ف ي� جزائهــم وتكريمهــم يــوم القيامــة ،كمــا وعدهــم رســولهم،
صــى اللــه عليــه وســلم ،بقولــه( :وإذا لقــي ربــه فــرح بصومــه) أي بجزائــه وثوابــه ،وقيــل:
الفــرح الــذي عنــد لقــاء ربــه ،إمــا لــروره بربــه ،أو بثــواب ربــه ،عــى االحتمالـ ي ن
ـ� ،ويرجــح ابــن
ـا� ،إذ ال ينحــر أ
ن
الول ف ي� الصــوم ،بــل يفــرح حينئــذ بقبــول صومــه ،وترتــب الج ـزاء
حجــر الثـ ي
()1

الوافــر عليــه.

ومــن تفسـ يـر المـراد بفــرح الصائــم عنــد لقــاء اللــه ،أنــه الــرور بقبــول صومــه ،وترتــب
()2

الج ـزاء الوافــر عليه.

وقاية وجه الصائم من النار:
مــن وعــود الجـزاء المرتــب للصائمـ ي ن
ـ� ،أن اللــه يباعــد وجوههــم عــن النــار ،كمــا جــاء
ف
ض
ـى ،صــى اللــه عليــه
ي� الحديــث الصحيــح ،عــن ب يأ� َسـ ِـع ٍيد ،ي
ر� اللــه عنــه ،قــال :ســمعت النـ ب ي
()3
ف
� خَ ِري ًفــا)
وســلم ،يقول(:مــن َصـ َ
ـار َس ـ ْ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 ِ
ن
ن
ـا� مــن العطــش البالــغ ،ســويعات مــن نهــار،
فحـ يـ� يكتــوي الصائــم بالحــر الشــديد ،ويعـ ي
ت
ـو� للصائمـ ي ن
ـ� هــذه المكرمــة
ـى هــي أشــد حـراً ،فطـ ب
يذكــر أهميــة مباعــدة وجهــه عــن النــار ،الـ ي
ت
ـى وقودهــا النــاس والحجــارة.
الربانيــة ،أن يقــي اللــه وجوههــم النــار ،الـ ي
 .1فتح الباري.118/4:
 .2عمدة القاري.277/10 :
ف
والس� ،باب فضل الصوم ي� سبيل الله.
 .3صحيح البخاري ،كتاب الجهاد
ي
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باب يف الجنة خاص للصامئني:
مــن جـزاء الصائمـ ي ن
ـ� يــوم القيامــة ،إكرامهــم بدخــول الجنــة مــن بــاب خصــص لهــم،

ض
ـال(:إ َّن ف ي�
ـى ،صــى اللــه عليــه وســلم ،قـ ِ
يســمى الريــان ،فعــن َسـ ْه ٍل ،ي
ر� اللــه عنــه ،عــن النـ ب ي
ا ْل َج َّنـ ِـة بَابًــا يُ َقـ ُ
َ�هُ ْم،
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 لــه َّ
ــونَ ،ل يَ ْدخُ ُ
يُق ُ
ــق ،فلــم
ــم ،فــإذا َدخَ ُلــوا أُغ ِْل َ
ُوم َ
الصا ِئ ُم َ
ــل منــه أَ َح ٌ
َ�هُ ْ
ــون؟ َف َيق ُ
َــال :أَيْ َ
ــن َّ
ــد غ ي ْ ُ
يَ ْدخُ ـ ْـل منــه أَ َحـ ٌـد)

(*)
1

فلــو تدبــر النــاس ف� أبعــاد هــذه المكرمــة ،لوجــدوا االحـ تـرام والتقديــر بالغـ ي ن
ـ� مــن
ي

اللــه لعبــاده الصائمـ ي ن
ـ� ،ففــوق أنهــم مــن أهــل الجنــة ،فإنهــم يدعــون لدخولهــا مــن بــاب

خــاص ،وإذا كان النــاس يبتهجــون لمــا يجــدون ألنفســهم الحفــاوة ف ي� الدنيــا الزائلــة ،والنــاس
يقولــون لمــن يســتضيفونهم فيهــا" :القونــا وال تقرونــا" ،فكيــف بهــم وهــم يســتقبلون بهــذه
الحفــاوة مــن ربهــم وجنــده ،وهــم يدخلــون جنــات تجــري مــن تحتهــا أ
النهــار؟!
ـائل� اللــه العــ� القديــر أن يتقبــل صيامنــا ،وأن يباعــد بيننــا وبـ ي ن
سـ ي ن
ـ� النــار ،وأن يكرمنــا
ي
بدخــول الجنــة مــن بــاب الريــان ،كمــا وعدنــا رســولنا ،صــى اللــه عليــه وســلم ،وعــى آلــه
ـ� ،وأصحابــه الغــر الميامـ ي ن
الطاهريــن ،وأزواجــه أمهــات المؤمنـ ي ن
ـ� ،ومــن تبعــه بإحســان إىل
يــوم الديــن.

ين
للصائم�
*صحيح البخاري ،كتاب الصوم ،باب الريان
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الرسول األسوة ،محمد ،صىل الله عليه وسلم

يحث عىل االعتدال يف الصيام بعد رمضان
أ
ض
ر� اللــه عنــه ،أَ َّن َر ُسـ َ
ـول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،قال(:مــن
عــن ب يأ� أَيُّـ َ
ـوب ْالَن َْصـ ِ
ـار ِّي ،ي
()1

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

حـ ي ن
ـ� يــودع المســلمون شــهر رمضــان ،يسـ ش
ـتب�ون بعتــق رقابهــم مــن النــار ،انطالق ـاً مــن
الوعــد بمغفــرة مــا تقــدم مــن ذنــوب الــذي يصــوم رمضــان إيمانـاً واحتســاباً ،إضافــة إىل االستبشــار
بالفــوز بالجنــة ،وولوجهــا مــن بــاب الريــان ،ومباعــدة وجوههــم عــن النــار ،ومعلــوم أن الصيــام
ال ينحــر بالفــرض الخــاص بشــهر رمضــان المبــارك ،وإنمــا ش
ينتــر التطــوع بــه ف ي� أيــام العــام،
عــدا أيــام محــدودة يمنــع صيامهــا لخصوصياتهــا ش
ال�عيــة ،ولحديــث ب يأ� أيــوب أعــاه ،صلــة وثيقــة
باســتمرارية الصيــام بعــد رمضــان ،فالرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم ،يعــد الــذي يتطــوع بصيــام
ســتة أيــام مــن شــهر شــوال ،بعــد أداء الصيــام الواجــب ف ي� رمضــان ،بثــواب صيــام الدهــر ،فيــا
لــه مــن جــود وعطــاء كريمـ ي ن
ـ� ،يتفضــل اللــه بهمــا عــى عبــاده الذيــن يقصــدون وجهــه ،ويتشــغفون
لنيــل رضــاه ســبحانه وثوابــه ،فعطــاؤه مـ ن ز
ـره عــن االنحســار ،والخــوف مــن نقــص المخــزون ،مصداقـاً
ف
ـادي لــو أَ َّن أَ َّو َل ُكـ ْـم َو ِآخ َر ُكـ ْـم َو ِإن َْسـك ُْم َو ِج َّن ُكـ ْـم َق ُامــوا
ـدس...( :يــا ِع َبـ ِ
لقولــه عــز وجــل ،ي� الحديــث القـ ي

ف
ن
ـص
و� َفأَ ْعطَ ْيـ ُ
ـص ذلــك ِم َّمــا ِع ْنـ ِـدي ،إال كمــا يَ ْن ُقـ ُ
ـان َم ْسـأَ َل َتهُ  ،مــا نَ َقـ َ
ـت ك َُّل ِإن َْسـ ٍ
ي� َص ِعيـ ٍـد َو ِاحـ ٍـدَ ،ف َسـأَ ُل ِ ي
()2

ا ْل ِمخْ َي ـ ُ
ط إذا أُ ْد ِخـ َـل ا ْل َب ْحـ َـر)...

 .1صحيح مسلم ،كتاب الصيام ،باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعاً لرمضان
 .2صحيح مسلم ،كتاب ال� والصلة آ
والداب ،باب تحريم الظلم
ب
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اعتدال يف أداء القربات:
أ
التطــوع للــه بالقربــات يـ ت ف
ت
ـى يحبهــا اللــه تعــاىل ،بعــد
ي
ـأ� ي� الدرجــة الثانيــة مــن العمــال الـ ي

أداء الفرائــض ،حيــث وعــد ســبحانه المتقربـ ي ن
ـ� إليــه بالنوافــل بنيــل محبتــه وتوفيقــه وحفظــه ورعايتــه،
فعــن ب يأ� هُ َريْـ َـر َة ،قــال :قــال رســول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم(ِ :إ َّن ال َّلــهَ قــال :مــن َعــا َدى يل َو ِل ًّيــا

ش
ـت عليــه ،ومــا يَ ـ َز ُال َع ْبـ ِـدي
ـب يإل ِم َّمــا ا ْف ت َ َ� ْضـ ُ
ـى ٍء أَ َحـ َّ
َف َقـ ْـد آ َذنْ ُتــهُ ِبا ْل َحـ ْـر ِب ،ومــا تَ َقـ َّـر َب يإل َع ْبـ ِـدي ِبـ َ ي ْ
ت
ـر ِبـ ِـه،
ـر ُه الــذي يُ ْبـ ِ ُ
يَ َت َقـ َّـر ُب يإل ِبال َّن َو ِافـ ِـل حــى أُ ِح َّبــهُ  ،فــإذا أَ ْح َب ْب ُتــهُ كنــت َسـ ْـم َعهُ الــذي يَ ْسـ َـم ُع ِبـ ِـهَ ،وبَـ َ َ

ن أ
ت
ت
ئ
ش
اسـ َت َعا َ ِذ ن ي� َ أل ُ ِع َيذنَّــهُ  ،ومــا
ـى يَ ْب ِطـ ُ
ـى بهــاَ ،و ِإ ْن َسـأَ َل ِ ي� َل ُ ْع ِط َي َّنــهُ َ ،و َلـ ِ ن ْ
َويَـ َـد ُه الـ ي
ـش بهــاَ ،و ِر ْج َلــهُ الـ ي
ـى يَ ْمـ ِ ي
()1

ش
ـو َت ،وأنــا أَ ْكـ َـر ُه َم َســا َءتَهُ )
� ٍء أنــا َف ِاع ُلــهُ تَـ َـر ُّد ِدي عــن نَ ْفـ ِـس ا ْل ُم ِؤْمـ ِـن ،يَكْ ـ َـر ُه ا ْل َمـ ْ
تَـ َـر َّد ْد ُت عــن َ ي ْ

غــر
عــى الرغــم مــن هــذا التشــجيع عــى التقــرب للــه بالنوافــل ،إال أن إ
الفــراط فيهــا ي
محمــود ،فالــذي كان يصــوم وال يفطــر ،لــم يكــن فاض ـا ً فيمــا صنــع ،فعــن أَنَــس بــن َما ِلـ ٍ ض
ر�
َ
ـك ،ي
ون عــن
ـى ،صــى اللــه عليــه وســلم ،يَ ْس ـأَ ُل َ
اللــه عنــه ،قــال( :جــاء ث َ َلثَـ ُـة َرهْ ـ ٍـط إىل بُ ُيـ ِ
اج النـ ب ي
ـوت أَز َْو ِ
ـى،
ـن ن َْحـ ُ
ـروا َكأَنَّ ُهـ ْـم تَقَا ُّلوهَ ــاَ ،فقَا ُلــواَ :وأَيْـ َ
ـى ،صــى اللــه عليــه وســلم ،فلمــا أُخْ ـ ِب ُ
ِع َبــا َد ِة النـ ب ي
ـن مــن النـ ب ي

صــى اللــه عليــه وســلم؟! قــد غ ُِفـ َـر لــه مــا تَ َقـ َّـد َم مــن َذن ِْبـ ِـه ومــا تَأَخَّ ـ َـر ،قــال أَ َح ُدهُ ـ ْـم :أَ َّمــا أنــاَ ،فـ ِـإ ن ي ِّ�
تز
ـر ُل ال ِّن َســا َء ،فــا
ـى ال َّل ْيـ َـل أَبَـ ًـدا ،وقــال آخَ ـ ُـر :أنــا أَ ُصـ ُ
ـوم َّ
أُ َصـ ِّ ي
الدهْ ـ َـر ،وال أُ ْف ِطـ ُـر ،وقــال آخَ ـ ُـر :أنــا أَ ْعـ َ ِ
ـن ُق ْل ُتـ ْـم َكـ َـذا
أَتَ ـ َز َّو ُج أَبَـ ًـداَ ،ف َجــا َء رســول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،إليهــم ،فقــال :أَنْ ُتــم ا َّل ِذيـ َ

ن أ
ن
ـى َوأَ ْر ُقـ ُـدَ ،وأَتَ ـ َز َّو ُج
ـى أَ ُصـ ُ
ـوم َوأُ ْف ِطـ ُـرَ ،وأُ َصـ ِّ ي
َو َكـ َـذا؟ أَ َمــا واللــه ،يإ� َلَخْ شَ ــاك ُْم ِل َّلـ ِـه َوأَتْقَا ُكـ ْـم لــهَ ،ل ِكـ ِّ ي
()2

ن
ت
ـى)
ال ِّن َســا َءَ ،ف َمـ ْ
ـن َر ِغـ َ
ـب عــن ُس ـ َّن ِ ي� َف َل ْيـ َ
ـس ِمـ ِّ ي

فالنســان لــه ف ي� الحيــاة رســالة يشــمل أداؤهــا التقــرب إىل اللــه ف ي� الشــعائر ،جنب ـاً إىل جنــب
إ

النســانية فيــه ،فاللــه جعل
مــع القيــام بمتطلبــات إعمــار الكــون ،والمحافظــة عــى اســتمرارية الحيــاة إ
ف
ت
ـى حــدد لهــا الرســول ،صــى
إ
النســان فيــه خليفــة ،وأرشــده لنهــج االعتــدال ي� أداء الواجبــات ،الـ ي
 .1صحيح البخاري ،كتاب الرقاق ،باب التواضع.
 .2صحيح البخاري ،كتاب النكاح ،باب ت
ال�غيب ف ي� النكاح
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ف
ـو ِن بــن ب يأ� ُج َح ْي َفـ َـة ،عــن أبيــه ،القائــل:
اللــه عليــه وســلم ،إطــاراً ش�عي ـاً واضح ـاً ،أقــره ي� حديــث َعـ ْ
ان أَبَــا الـ َّـد ْر َد ِاءَ ،فـ َـرأَى أُ َّم
انَ ،و ِأبَ ي� الـ َّـد ْر َد ِاءَ ،فـ َزا َر َسـ ْل َم ُ
ـ� َسـ ْل َم َ
ـىَ ،صـ َّـى اللــهُ َع َل ْيـ ِـه َو َسـ َّلم َ،بَـ ي ْ ن َ
(آخَ ــى ال َّنـ ِب ي ُّ
ف
الـ َّـد ْر َد ِاء ُم َت َب ِّذ َلـ ًـةَ ،ف َقـ َ
الدنْ َيــاَ ،ف َجــا َء
اجـ ٌـة ِ ي� ُّ
ـال َل َهــاَ :مــا شَ ـأْن ُِك؟ َقا َلـ ْ
ـس َلــهُ َح َ
ـت :أَخُ ــوكَ أَبُــو الـ َّـد ْر َد ِاء َل ْيـ َ
ـال :ك ُْل َفـ ِـإ ن ي ِّ� َصا ِئـ ٌـمَ ،قـ َ
ـع َلــهُ طَ َع ًامــاَ ،ف َقـ َ
ـالَ :مــا أَنَــا ِبــآ ِك ٍل َحـ ت َّـى تَـأْك َُلَ ،فـأَك ََلَ ،ف َل َّمــا
أَبُــو الـ َّـد ْر َد ِاءَ ،ف َص َنـ َ
ـومَ ،ف َقـ َ
ـومَ ،ف َقـ َ
َان
ـال :نَـ ْـمَ ،ف َل َّمــا ك َ
ك َ
ـب يَ ُقـ ُ
ـال :نَـ ْـمَ ،ف َنـ َ
ـب أَبُــو الـ َّـد ْر َد ِاء يَ ُقـ ُ
ـام ،ثُـ َّـم َذهَ ـ َ
َان ال َّل ْيـ ُـل َذهَ ـ َ
ـال سـ ْلمانُ :قــم آ
ـالَ :ف َص َّل َيــاَ ،ف َقـ َ
ال َنَ ،قـ َ
انِ :إ َّن ِل َربِّــكَ َع َل ْيــكَ َح ًّقــاَ ،و ِل َنف ِْســكَ
ـال َلــهُ َسـ ْل َم ُ
ِآخـ ُـر ال َّل ْيـ ِـلَ ،قـ َ َ َ ُ ِ
َت
ـىَ ،صـ َّـى اللــهُ َع َل ْيـ ِـه َو َس ـ َّل َم،
َع َل ْيــكَ َح ًّقــاَ ،وِ ألَهْ ِلــكَ َع َل ْيــكَ َح ًّقــاَ ،فأَ ْعـ ِـط ك َُّل ِذي َحـ ٍّ
ـق َح َّقــهُ َ ،ف ـأ َ� ال َّنـ ِب ي َّ
()1

َف َذ َكـ َـر َذ ِلــكَ َلــهُ َ ،ف َقـ َ
ان)
ـىَ ،صـ َّـى اللــهُ َع َل ْيـ ِـه َو َس ـ َّل َمَ :صـ َـد َق َس ـ ْل َم ُ
ـال ال َّنـ ِب ي ُّ
أحب صيام التطوع لله:

ين
المســلم� مغــاالة ف ي� الحــرص عــى التطــوع بالنوافــل ،ومثــل هــذه
وجــدت مــن بعــض
الحــ� آ
ين
الظاهــرة تكــررت أشــكالها بصــورة أو بأخــرى ي ن
والخــر ،والــرد الناجــع عليهــا وجــد ف ي�
بــ�
و� بعضهــا حــدد الســقف أ
أ
ف
الحاديــث ش
العــى للتطــوع بالصيــام،
ال�يفــة ســالفة الذكــر ي
وغ�هــا ،ي
فعــن عبــد ال َّلـ ِـه بــن َع ْمـ ٍـرو ،أَ َّن َر ُسـ َ
ـى،
ـول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلمُ ( ،ذ ِكـ َـر لــه َص ْو ِمــيَ ،ف َدخَ ـ َـل َعـ َ ي َّ
أ
ن
ـى َوبَ ْي َنــهُ ،
َفأَ ْل َق ْيـ ُ
ـت لــه ِو َســا َد ًة مــن أدمَ ،حشْ ـ ُ
ـوهَ ا ِليـ ٌـفَ ،ف َج َلـ َ
ـس عــى الرضَ ،و َصــا َرت ا ْل ِو َســا َد ُة بَ ْيـ ِ ي
ـام؟ قــال :قلــت :يــا َر ُسـ َ
ـول ال َّلـ ِـه ،قــال :خَ ْم ًســا ،قلــت :يــا
فقــال :أَ َمــا يَك ِْفيــكَ مــن كل شَ ـ ْه ٍر ث َ َلثَـ ُـة أَيَّـ ٍ
ـعا ،قلــت :يــا َر ُسـ َ
ـول ال َّلـ ِـه ،قــالَ :س ـ ْب ًعا ،قلــت :يــا َر ُسـ َ
َر ُسـ َ
ـول ال َّلـ ِـه ،قــالِ :إ ْحـ َـدى
ـول ال َّلـ ِـه ،قــالِ :ت ْسـ ً

ش
السـ َـام ،شَ ـطْ َر
ـو َق َصـ ْ
ـو َم َفـ ْ
ـى ،صــى اللــه عليــه وســلمَ :ل َصـ ْ
ـو ِم َد ُاو َد ،عليــه َّ
َعـ ْ َ
ـر َة ،ثُـ َّـم قــال النـ ب ي
()2

الدهَ ـ ِـرُ ،صـ ْـم يَ ْو ًمــاَ ،وأَ ْف ِطـ ْـر يَ ْو ًمــا)
َّ

هدانــا اللــه لخــر الهــدى ،لنكــون إليــه أقــرب ،ف� شــأننا كلــه ،عــى ســنة نبينــا أ
الســوة ،صــى
ي
ي

ـ� ،وعــى أصحابــه الغــر الميامـ ي ن
اللــه عليــه وســلم ،وعــى آلــه الطاهريــن ،وأزواجــه أمهــات المؤمنـ ي ن
ـ�،
ومــن تبعــه بإحســان إىل يــوم الديــن.
 .1صحيح البخاري ،كتاب أ
الدب ،باب صنع الطعام والتكلف للضيف.
 .2صحيح البخاري ،كتاب الصوم ،باب صوم داود ،عليه السالم
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الرسول األسوة ،محمد ،صىل الله عليه وسلم

يهتف بربه أن ينجز له وعده
عــن ابــن َعبـ ٍ ض
ـى ،صــى اللــه عليــه وســلم ،يَ ْد ُعــو
َّ
ر� اللــه عنهمــا ،قــال( :كان النـ ب ي
ـاس ،ي

عنــد ا ْلكَ ــرب ،يقــولَ :ل إ َلــهَ إال اللــه ،ا ْلعظيــم ا ْلحليــمَ ،ل إ َلــهَ إال اللــه ،رب الســموات و ْ أ
ال َ ْر ِض،
ِْ َ
َ
َ ِ ُ َِ ُ
َ ُّ
ِ
ِ
ِْ
()1

يــم)
ــر ِش ا ْل َع ِظ ِ
َو َر ُّب ا ْل َع ْ

حقيقــة واقعــة مشــاهدة وملموســة آ
الثــار ،أن خلــق اللــه عــى مختلــف مشــاربهم
وأطيافهــم يتعرضــون خــال وجودهــم عــى ظهــر البســيطة ألحــوال مختلفــة ،منهــا المفعمــة

والشــكال آ
الســباب أ
بالكــرب والشــدة ،متعــددة أ
والثــار ،والرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم،
الــذي يعلمنــا الدعــاء عنــد الكــرب ،كمــا ف� الحديــث أعــاه ،تعــرض ألنــواع الكــروب ،ت
والــى
ي
ي
ـى ،صــى اللــه
رافقتــه إىل قبيــل رحيلــه عــن هــذه الدنيــا ،فعــن أَنَـ ٍـس ،قــالَ ( :ل َّمــا ث َ ُقـ َـل النـ ب ي
السـ َـام :واكــرب أَبَــا ُه! فقــال لهــا :ليــس
عليــه وســلمَ ،ج َعـ َـل يَ َتغَ شَّ ــا ُه ،فقالــت َف ِاط َمـ ُـة ،عليهــا َّ
ـاب َربًّــا َد َعــا ُه ،يــا أَبَ َتــا ْه مــن َج َّنـ ُـة
ـو ِم ،فلمــا َمـ َ
ـك َكـ ْـر ٌب بَ ْعـ َـد ا ْل َيـ ْ
عــى أَ ِبيـ ِ
ـات قالــت :يــا أَبَ َتــا ُه أَ َجـ َ
()2

ــر َد ْو ِس َمــأْ َوا ْه ،يــا أَبَ َتــا ْه إىل ِج ب ْ ِ� َ
يــل نَ ْن َعــا ْه)
ا ْل ِف ْ

الم ـراد بالكــرب هنــا مــا كان يجــده مــن شــدة المــوت ،وكان فيمــا يصيــب جســده مــن
كالبــر ،ليتضاعــف لــه أ
آ
ش
الجــر.
ال آلم،

()3

ن
ـب ،وال
ـك َكـ ْـر ٌب بَ ْعـ َـد ا ْل َيـ ْ
وقولــه( :ليــس عــى أَ ِبيـ ِ
ـى ال يصيبــه بعــد اليــوم ن ََصـ ٌ
ـو ِم) يعـ ي
()4

يجــد لــه كربــاً ،إذا ذهبنــا إىل دار الكرامــة.

 .1صحيح البخاري ،كتاب الدعوات ،باب الدعاء عند الكرب.
الن� ،صىل الله عليه وسلم ،ووفاته.
 .2صحيح البخاري ،كتاب المغازي ،باب مرض ب ي
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ق ْبلَ ِ
دا يَ َديْ ِ
ف ِب َربِّ ِ
قب َِل الْ ِ
ة:
ست َ ْ
ه ِت ُ
ما ًّ
يَ ْ
ه ُ
ه َ
م ْ
النســان الكــرب ف ي� مواقــف وأحــوال عديــدة ،خــال مرضــه وفقــره وخوفــه،
يواجــه إ
وخــال مواجهــة ظلــم الخلــق وقهرهــم واضطهادهــم ،ومــن المواقــف المشــهودة لتـ ضـرع
الرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم ،إىل ربــه ليفــرج عنــه وصحبــه ودينــه بطــش أ
العــداء
وكيدهــم ،مــا كان منــه ف ي� ســاعة االســتعداد للمواجهــة مــع أعدائــه مــن قريــش يــوم بــدر ،فعن

ـو ُم بَـ ْـد ٍر ،نَظَـ َـر رســول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،إىل
ـاب ،قــالَ ( :ل َّمــا كان يَـ ْ
ُع َمــر بــن ا ْلخَ طَّـ ِ
ش
ُش
ـى ال َّلـ ِـه ،صــى
ـ�َ ،وهُ ـ ْـم أَ ْلـ ٌـفَ ،وأَ ْص َحابُــهُ ثالثمائــة َو ِت ْسـ َ
� ِكـ ي ن َ
ـر َر ُجـ ًـاَ ،ف ْ
ـع َة َعـ َ َ
الم ْ ِ
اس ـ َت ْق َب َل نَـ ِب ي ُّ
ن
ـى،
اللــه عليــه وســلمِ ،
الق ْب َلـ َـة ،ثُـ َّـم َمـ َّـد يَ َديْـ ِـهَ ،ف َج َعـ َـل يَ ْه ِتـ ُـف ِب َربِّـ ِـه :اللهــم أَن ِْج ـ ْز يل مــا َو َع ْدتَـ ِ ي
اللهــم آت مــا وعدتَـ نـى ،اللهــم إن تُهلــكْ هــذه العصابـ َـة مــن أَهْ ــل ْالسـ َـام َل تُعبــد ف� أ
الرض،
ِ َ َ
ِ ِإ ْ ِ
ِْ
ِ
َْ ْ ي
ََْ ِي
فمــا ز ََال يَ ْه ِتـ ُـف ِب َربِّـ ِـهَ ،مــا ًّدا يَ َديْـ ِـهُ ،م ْسـ َتق ِْب َل ا ْل ِق ْب َلـ ِـة ،حـ تـى َسـ َق َ
ط ِر َداؤُ ُه عــن َم ْن ِك َب ْيـ ِـهَ ،فأَتَــا ُه أبــو
تز
َ
َ
ـى ال َّلـ ِـهَ ،ك َفــاكَ
بَ ْكـ ٍـرَ ،فأخَ ـ َـذ ِر َدا َء ُهَ ،فأ ْل َقــا ُه عــى َم ْن ِك َب ْيـ ِـه ،ثُـ َّـم ا ْل َ َ� َمــهُ مــن َو َرا ِئـ ِـه ،وقــال :يــا نَـ ِب ي َّ

ُون َربَّ ُكـ ْـم
ُم َناشَ ـ َـدتُكَ َربَّــكَ  ،فإنــه َس ـ ُي ْن ِج ُز لــك مــا َو َعـ َـدكَ َ ،فأَنْ ـ َز َل اللــه عــز وجــل{ِ :إ ْذ ت َْس ـ َت ِغيث َ
()1
الم َل ِئ َكـ ِـة)
الم َل ِئ َكـ ِـة ُم ْر ِد ِفـ ي ن َ
ـ� َ }...فأَ َمـ َّـد ُه اللــه ِب َ
ـف مــن َ
اب َل ُكـ ْـم أَ ن ي ِّ� ُم ِم ُّد ُكـ ْـم ِبأَ ْلـ ٍ
اس ـ َت َج َ
َف ْ
طلب الحاجات من الله يف األحوال كلها:
ـ� المؤمــن بــأن مرجــع أ
تبعـاً ليقـ ي ن
المــور يكــون ال محالــة إىل اللــه ،فإنــه يســارع لطلــب

حاجاتــه كلهــا منــه ســبحانه؛ ألنــه يــدرك بــأن ال مانــع لمــا أعطــى ،وال معطــي لمــا يمنــع ،وال راد
ف
النســان حـ ي ن
ـ� تنقطــع عنــه ســبل المســاعدات
لقضائــه ،وقــد ض�ب اللــه ي� القـرآن مثـا ً لحالــة إ
مــن غــر اللــه ،فقــال عــز وجــل{ :وإ َذا مسـكُم ا ْلـ ض ُّ ف
ـون ِإال َّ ِإيَّــا ُه َف َل َّمــا
ـر ِ ي� ا ْل َب ْحـ ِـر َضـ َّـل َمــن ت َْد ُعـ َ
ي
َ ِ َ َّ ُ
ُّ
()2

ـان َك ُفــوراً}
الن َْسـ ُ
ـر أَ ْع َر ْض ُتـ ْـم َوك َ
َان ِإ
ن ََّجا ُكـ ْـم ِإ َل ا ْلـ ب َ ِّ
فبــ� جــل وعــا ف� هــذه آ
اليــة الكريمــة أن الكفــار إذا مســهم ض
يّ ن
الــر ف ي� البحــر؛ أي
ي

اشــتدت عليهــم الريــح ،فغشــيتهم أمــواج البحــر ،كأنهــا الجبــال ،وظنــوا أنهــم ال خــاص لهــم
المداد بالمالئكة ف ي� غزوة بدر وإباحة الغنائم.
 .1صحيح مسلم ،كتاب الجهاد
والس� ،باب إ
ي
الرساء.67 :
 .2إ
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مــن ذلــك ،ضــل عنهــم؛ أي غــاب عــن أذهانهــم وخواطرهــم ف ي� ذلــك الوقــت ،كل مــا كانــوا
يعبــدون مــن دون اللــه جــل وعــا ،فــا يدعــون ف ي� ذلــك الوقــت إال اللــه جــل وعــا وحــده،
()1
وغــره مــن الكــروب إال هــو وحــده ،جــل وعــا.
لعلمهــم أنــه ال ينقــذ مــن ذلــك الكــرب ي
االستعانة بالصرب والصالة:

ت
ـى
إضافــة إىل دعــاء تفريــج الكــرب ،توجــد ُمسـ ِ
ـاعدات للخــاص مــن المحــن والشــدائد الـ ي
ـ� ،عــى رأســها االســتعانة بالصـ بـر والصــاة ،حســب توجيــه رب العالمـ ي ن
تواجــه المؤمنـ ي ن
ـ� ،حيث
()2

ـن}
ـاة ِإ َّن ال ّلــهَ َمـ َ
الص ِاب ِريـ َ
يقــول جــل شــأنه{:يَا أَيُّ َهــا ا َّل ِذيـ َ
الصـ ِ
ـع َّ
ـر َو َّ
اسـ َت ِعي ُنو ْا ِب َّ
ـن َآم ُنــو ْا ْ
الصـ ب ْ ِ
()3
�}
الة َو ِإنَّ َها َلك َِب ي َ� ٌة ِإال َّ َع َل الخَ ِاش ِع ي ن َ
ويقول عز وجلَ :
الص ِ
الص ب ْ ِ� َو َّ
اس َت ِعي ُنواْ ِب َّ
{و ْ
أ
والنبيــاء ،عليهــم الســام ،نبهــوا أقوامهــم إىل هــذا الســبيل ف ي� مواجهــة المحــن
أ
والكــروب ،فيقــول تعــاىلَ { :قـ َ
ورث ُ َهــا
اسـ َت ِعي ُنوا ِبال ّلـ ِـه َو ْ
ـوس ِلق َْو ِمـ ِـه ْ
اصـ ِب ُ
ـال ُمـ َ
ـرواْ ِإ َّن ال َ ْر َض ِل ّلـ ِـه يُ ِ
()4
ــاد ِه َوا ْل َع ِاق َب ُ
ــ�}
ــة ِل ْل ُم َّت ِق ي ن َ
َمــن يَشَ ــا ُء ِم ْ
ــن ِع َب ِ
فمــا أحوجنــا ونحــن اليــوم نواجــه صنــوف الكــروب ،مــن أوجــاع أ
الوبئــة وجوائحهــا،
والتوجــس منهــا ،وتكالــب أ
العــداء عــى أرضنــا ومقدســاتنا ،الذيــن يعيثــون ف ي� أوســاطنا فســاداً،
أ
ت
ـى يــكاد
فيحرقــون الرض والــزرع ،ويقلعــون الشــجر المثمــر ،ويحرقــون الشــجرة المباركــة ،الـ ي
وخ�هــا وزيتهــا وأصحابهــا ،إىل
زيتهــا يــض ي ء ولــو لــم تمسســه نــار ،انتقامــاً مــن خضارهــا ي
االســتعانة بالصـ بـر والصــاة والدعــاء إىل اللــه ســبحانه ،أن ينتــر لهــا ولنــا منهــم ،وأن يســلط
عــى الظالمـ ي ن
ـ� جنــده ،الذيــن يأتمــرون بأمــره ،وال يعصونــه ،فــا ملجــأ لنــا فيمــا نحــن فيــه إال

ـ� ،الــذي ســلط عــى ســالف الظالمـ ي ن
إىل اللــه ،ذي القــوة المتـ ي ن
ـ� الريــح والصيحــة والغــرق،
وأرســل عليهــم طــراً أبابيــل ،ترميهــم بحجــارة مــن ســجيل ،وأعــز جنــده ،وهــزم أ
الحــزاب
ي
ونــر عبــده ،صــى اللــه وســلم عليــه ،وعــى آلــه الطاهريــن ،وأزواجــه أمهــات المؤمنـ ي ن
ـ�،
وعــى أصحابــه الغــر الميامـ ي ن
ـ� ،ومــن تبعــه بإحســان إىل يــوم الديــن.

 .1أضواء البيان.171 /3 ،
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الرسول األسوة ،محمد ،صىل الله عليه وسلم

ومناسبة اعتكافه يف شوال
ض
ر� اللــه عنهــا،
عــن يحـ يـى بــن َسـ ِـع ٍيد ،عــن َع ْمـ َـر َة ِب ْنـ ِ
ـت عبــد الرحمــن ،عــن َعا ِئشَ ـ َـة ،ي
ف
ـان ،وإذا صــى الْغَ ـ َـدا َة،
قالــت(:كان رســول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،يَ ْع َت ِكـ ُـف ي� كل َر َم َضـ ٍ
ـت
اس ـ َتأْ َذنَ ْتهُ َعا ِئشَ ـ ُـة أَ ْن ت َْع َت ِكـ َـفَ ،ف ـأَ ِذ َن لهــاَ ،ف�ض َ َ بَـ ْ
دخــل َمكَانَــهُ الــذي ا ْع َت َكـ َـف فيــه ،قــالَ :ف ْ
ـت ُق َّبـ ًـة أُخْ ـ َـرى،
ـب بهــاَ ،ف�ض َ َ بَـ ْ
فيــه ُق َّبـ ًـةَ ،ف َسـ ِـم َع ْت بهــا َحف َْصـ ُـةَ ،ف�ض َ َ بَـ ْ
ـت ُق َّبـ ًـةَ ،و َسـ ِـم َع ْت َزيْ َنـ ُ
ـاب ،فقــال:
ـر أَ ْربَـ َ
ـع ِق َبـ ٍ
ـر َف رســول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،مــن الْغَ ـ َـد ِاة ،أَبْـ َ َ
فلمــا انْـ َ َ

ـت،
ـر؟ ان ِْز ُعوهَ ــا ،فــا أَ َراهَ ــاَ ،ف ن ُ زِ� َعـ ْ
ـن ،فقــال :مــا َح َم َل ُهـ َّ
ـر خَ ب َ َ�هُ ـ َّ
ـن عــى هــذا؟ آ ْلـ ِب ُّ
مــا هــذا؟! َفأُخْ ـ ِب َ
(*)
ف
ف
ت
ش
ـو ٍال)
فلــم يَ ْع َت ِكـ ْـف ي� َر َم َضـ َ
ـر مــن شَ ـ َّ
ـان ،حــى ا ْع َت َكـ َـف ي� ِآخـ ِـر ا ْل َعـ ْ ِ
1

َو ّد َع المســلمون شــهر رمضــان ،الــذي ُو ِعــد مــن صامــه ،وقــام ليلــه ،بــأن يغفــر اللــه
لــه مــا تقــدم مــن ذنبــه ،وهــا هــم يســتعدون لــوداع شــهر شــوال التــال لرمضــان ف� ت
ال�تيــب
ي
ي
ن
ـا� ،وقــد حــث عليــه الصــاة والســام ،عــى صيــام ســتة أيــام مــن شــوال ،ليكــون مــن
الزمـ ي
ف
و� لفتــة ذات صلــة اعتكــف
يســتجيب لهــذا الحــث بعــد صيامــه رمضــان ،كمــن صــام الدهــر ،ي
صــى اللــه عليــه وســلم ،ف� شــوال ،عــى غ� عادتــه من االعتــكاف ف� العـ شـر أ
الواخر مــن رمضان.
ي
ي
ي

مناسبة التحول لالعتكاف يف شوال:
ف
ض
ر� اللــه عنهــا ،مناســبة اعتكافــه صــى اللــه عليــه
ي� حديــث عائشــة أعــاه ،توضــح ي
وســلم ،ف� شــوال ،فقــد اختــارت ثــاث مــن نســائه االعتــكاف ف� العـ شـر أ
الواخــر مــن رمضــان،
ي
ي
ولمــا علــم صــى اللــه عليــه وســلم ،بذلــك ،ســأل عمــا حملهــن عــى مــا أقدمــن عليــه ،هــل
هــو الـ بـر؟ ويبــدو أنــه لــم يــرق لــه مــا كان منهــن ،وأنــه لــم يتأكــد مــن ســامة النوايــا الكامنــة
* صحيح البخاري ،كتاب االعتكاف ،باب االعتكاف ف ي� شوال.

31

ض
ت
نز
الــى ض�بنهــا ،بمــا ف ي�
وراء إقبالهــن عــى �ب قبــاب لالعتــكاف ،بدليــل أمــره بــرع القبــاب ي
ذلــك القبــة المخصصــة العتكافــه المعتــاد ،واســتعاض عــن اعتكافــه ف ي� ذاك العــام ف ي� العـ شـر
أ
الواخــر مــن رمضــان ،إىل االعتــكاف ف ي� شــهر شــوال الــذي يعقبــه ،جــاء ف ي� عمــدة القــاري،
أن قوله(:أربــع قبــاب) واحــدة منهــا لرســول اللــه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،وثــاث لعائشــة
وحفصــة وزينــب ،وقوله(:مــا حملهــن) مــا نافيــة ،والـ بـر ف ي� قولــه( :هــل هــو الـ بـر؟) فاعــل حمــل،
أو مــا اســتفهامية ،وآلـ بـر بهمــزة االســتفهام مرفــوع عــى أنــه مبتــدأ ،وخـ بـره محــذوف ،تقديــره

آلـ بـر كائــن ،أو حاصــل ،وقولــه( :انزعوهــا) أي القبــاب المذكــورة ،مــن الـ ن ز
ـرع ،وهــو القلــع.

()1

ن
ش
ـى أن يكــون الحامــل
يقــول ابــن حجــر العسـ ي
ـقال� :وكأنــه صــى اللــه عليــه وســلم ،خـ ي

لهــن عــى ذلــك المباهــاة ،والتنافــس النـ ش ئ
ـا� عــن الغـ يـرة ،حرص ـاً عــى القــرب منــه خاصــة،
فيخــرج االعتــكاف عــن موضوعــه ،أو لمــا أذن لعائشــة وحفصــة أوالً ،كان ذلــك خفيفـاً بالنســبة
إىل مــا يفـ ضـى إليــه أ
ين
المصل�،
المــر ،مــن تــوارد بقيــة النســوة عىل ذلــك ،فيضيــق المســجد عــى
ف
ـ�
أو بالنســبة إىل أن اجتمــاع النســوة عنــده ،يُصـ يـره كالجالــس ي� بيتــه ،وربمــا شــغلنه عــن التخـ ي
()2

لمــا قصــد مــن العبــادة ،فيفــوت مقصــود االعتــكاف.

أهمية اإلخالص والتحذير من الخلل فيه:
ف ي� تحولــه صــى هللا عليــه وســلم ،إىل االعتــكاف ف ي� شــوال ف ي� ذاك العــام ،ف ي� المناســبة
المشــار إليهــا أعــاه ،تنبيــه إىل ن ز
الخــاص هلل ف ي� أداء العبــادات؛ فرائضهــا ونوافلهــا ،فهــو
م�لــة إ
أ
الوىل باالهتمــام والرعايــة ،ومــن الشــواهد المؤصلــة لهــذا التنبيــه ،الحديــث المشــهور ،عــن
ض
ر� هللا عنــه ،قــال :ســمعت َر ُسـ َ
ـول ال َّلـ ِـه ،صــى هللا عليــه وســلم ،يقــول:
عمــر بــن الخطــاب ،ي
(إنمــا ْ أ
ال َ ْع َمـ ُ
ـن كانــت ِه ْج َرتُــهُ إىل ُدنْ َيــا يُ ِصي ُب َهــا ،أو إىل
ـوىَ ،ف َمـ ْ
ـاتَ ،و ِإن ََّمــا ِلـك ُِّل ْامـ ِـر ٍئ مــا نَـ َ
ـال ِبال ِّن َّيـ ِ
()3

اجـ َـر إليــه)
ْامـ َـرأَ ٍة يَ ْن ِك ُح َهــاَ ،ف ِه ْج َرتُــهُ إىل مــا هَ َ

 .1عمدة القاري.156/ 11:
 .2فتح الباري.276/ 4:
 .3صحيح البخاري ،كتاب بدء الوحي ،باب كيف كان بدء الوحي إىل رسول الله ،صىل الله عليه وسلم.
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الخــاص التحذيــر الشــديد مــن الخلــل فيــه ،مــا رواه أبــو
ومــن جوانــب بيــان أهميــة إ
ض
ر� اللــه عنــه ،قــال( :ســمعت َر ُسـ َ
ـول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،يقــولِ :إ َّن أَ َّو َل
هريــرة ،ي

اس ُتشْ ـ ِـه َدَ ،ف ـ ِأُ ت ي َ� ِبـ ِـهَ ،ف َع َّر َفــهُ ِن َع َمــهُ َ ،ف َع َر َف َهــا ،قــال:
النــاس يُ ْقـ ض َ
ـى يــوم ا ْل ِق َي َامـ ِـة عليــهَ ،ر ُجـ ٌـل ْ
ت
ــت ِ أل َ ْن
ــتَ ،و َل ِك َّنــكَ َقاتَ ْل َ
اس ُتشْ ِــه ْد ُت ،قــال :ك ََذبْ َ
ــت فيهــا؟ قــالَ :قاتَ ْل ُ
فمــا َع ِم ْل َ
ــت ِفيــكَ حــى ْ
ـال جــريءَ ،ف َقــد قيـ َـل ،ثُــم أُمــر بــه َفســحب عــى وجهــه ،حـ تـى أُ ْلقـ ف
ـارَ ،و َر ُجـ ٌـل ت ََع َّلـ َـم
َِْ ِ
ْ ِ
يُ َقـ َ َ ِ ٌ
َّ ِ َ ِ ِ ُ ِ َ
ـي ي� ال َّنـ ِ
ِ َ
ـت فيهــا؟ قــال:
ا ْل ِع ْلـ َـمَ ،و َع َّل َمــهُ َ ،و َقـ َـرأَ ا ْل ُقـ ْـر َ
آنَ ،فـ ِأُ ت ي َ� ِبـ ِـه َف َع َّر َفــهُ ِن َع َمــهُ َ ،ف َع َر َف َهــا ،قــال :فمــا َع ِم ْلـ َ
ـت ا ْل ِع ْلـ َـم ِل ُي َقـ َ
ـال
ـت ا ْل ِع ْلـ َـمَ ،و َع َّل ْم ُتــهُ َ ،و َقـ َـرأْ ُت ِفيــكَ ا ْل ُقـ ْـر َ
ـتَ ،و َل ِك َّنــكَ ت ََع َّل ْمـ َ
آن ،قــال :ك ََذبْـ َ
ت ََع َّل ْمـ ُ
آن ِل ُي َقـ َ
ـار ٌئَ ،ف َقـ ْـد ِقيـ َـل ،ثُـ َّـم أُ ِمـ َـر ِبـ ِـه َف ُسـ ِـح َب عــى َو ْج ِهـ ِـه حـ تـى
َعا ِلـ ٌـمَ ،و َقـ َـرأْ َت ا ْل ُقـ ْـر َ
ـال هــو َقـ ِ
أُ ْلقـ ف
ـال ُك ِّلـ ِـهَ ،ف ـ ِأُ ت ي َ� ِبـ ِـهَ ،ف َع َّر َفــهُ
ـارَ ،و َر ُجـ ٌـل َو َّسـ َ
ـع اللــه عليــهَ ،وأَ ْعطَــا ُه مــن أَ ْص َنـ ِ
ـاف ا ْل َمـ ِ
ـي ي� ال َّنـ ِ
ِ َ

ـق فيهــا إال
ـب أَ ْن يُ ْن َفـ َ
ـت فيهــا؟ قــال :مــا ت ََر ْكـ ُ
ِن َع َمــهُ َ ،ف َع َر َف َهــا ،قــال :فمــا َع ِم ْلـ َ
ـت مــن َسـ ِـب ٍيل ت ُِحـ ُّ
ـت ِل ُي َقـ َ
ـوا ٌدَ ،ف َقـ ْـد ِقيـ َـل ،ثُـ َّـم أُ ِمـ َـر ِبـ ِـه
ـتَ ،و َل ِك َّنــكَ َف َع ْلـ َ
ـت فيهــا لــك ،قــال :ك ََذبْـ َ
أَنْ َف ْقـ ُ
ـال هــو َجـ َ
(*)
َفســحب عــى وجهــه ،ثُــم أُ ْلقـ ف
ـار)
ُ ِ َ
ـي ي� ال َّنـ ِ
َ ْ ِ ِ َّ ِ َ
أ
ف
الخــاص
فالدلــة مــن القــرآن الكريــم ،والســنة النبويــة ،تتضافــر ي� بيــان أهميــة إ
ف أ
ت
الشــارة
ـى تيــرت إ
ي� العمــال ،والتحذيــر مــن العواقــب الوخيمــة للخلــل فيــه ،والنمــاذج الـ ي
ـر عــى هــذه أ
إليهــا آنفـاً ،شــاهدة ت
لل�كـ ي ز
الهميــة ،حســب مــا ورد عنــه صــى اللــه عليــه وســلم،
1

ـ� ،وعــى أصحابــه الغــر الميامـ ي ن
وعــى آلــه الطاهريــن ،وأزواجــه أمهــات المؤمنـ ي ن
ـ� ،ومــن تبعــه
بإحســان إىل يــوم الديــن.

المارة ،باب من قائل للرياء والسمعة استحق النار.
* صحيح مسلم ،كتاب إ
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يأمر بالحجر الصحي عند تفيش األوبئة
الحلقة األوىل

ـى ،صــى الله عليــه وســلم ،أنه قــال(:إذا
ـامة بــن َزيْـ ٍـد ،يُ َحـ ِّـدث َسـ ْ
عــن أُ َسـ َ
ـع ًدا ،عــن النـ ب ي
ـع ِب ـأَ ْر ٍض َوأَنْ ُتـ ْـم بهــا فــا تَخْ ُر ُجــوا منهــا)
ـون ِب ـأَ ْر ٍض فــا ت َْدخُ ُلوهَ ــا ،وإذا َو َقـ َ
َسـ ِـم ْع ُت ْم ِبالطَّا ُعـ ِ
الم ـراض الفتاكــة ،الـ تـى تنــدرج ف� قائمتهــا أ
الطاعــون مــن أ
الوبئــة المعروفــة قديمهــا
ي
ي
أ
ض
ت
ـى لــن يكــون آخرهــا وبــاء "كورونــا" ،والوبئــة لهــا أع ـراض وآثــار ،قــد تف ـ ي
وحديثهــا ،والـ ي

(*)
1

والســام
إىل حصــد أرواح كثـ يـر مــن النــاس ،إن تركــت دون وقايــة منهــا وعــاج واحتياطــات ،إ
ت
النســان ،ويعــزز مقومــات حفظهــا ،ويحــرم االعتــداء عليهــا ،ومــن مقاصــده
يحــرم حيــاة إ
البــدان مقــدم عــى حفــظ أ
البــدان ،ومــن فحــوى قيمــه أن حفــظ أ
الرئيســة حفــظ أ
الديــان،
كثــرة.
والتطبيقــات العمليــة لهــذا ي
ومــن منهــج الســام ف� مواجهــة أ
الوبئــة تحجيمهــا إىل أضيــق نطــاق ،ومن ذلــك العالج
إ
ي
ئ
بالح ْجــر ،أو العــزل الصحــي ،حيــث كان للرســول ،صــى
ـا� منهــا ،بمــا بــات يعــرف عالميـاً َ
الوقـ ي
اللــه عليــه وســلم ،ســبق تاريخــي ف� الحــث عــى أ
الخــذ بــه ،مــع أن المســألة صحيــة ،إال أن
ي
ن
ش
الســام أيمــا عنايــة ،كيــف ال؟! وقد
ـى بــه إ
حفــظ الوجــود البــري ،ودرء المخاطــر عنــه ،أمــر عـ ي
اعتـ بـر اللــه مــن يقتــل نفسـاً بغـ يـر حــق ،كمــن يقتــل النــاس جميعـاً ،ومــن يســاعد ف ي� المحافظــة
ـن أَ ْجـ ِـل َذ ِلــكَ َك َت ْب َنــا َعـ َـى
عــى بقائهــا وحياتهــا ،فكأنمــا أحيــا النــاس جميعـاً ،فقــال عــز
وجل{:مـ ْ
ِ
بـ نـى إسائيـ َـل أَنَّــهُ مــن َقتـ َـل نَفْس ـاً بغَ ــر نَ ْفــس أَو َفسـ ف أ
ـاس َج ِميع ـاً
َ
َ
ِ يْ ِ ٍ ْ َ ٍ
َِي ِ ْ َِ
ـاد ِ ي� ال َ ْر ِض َف َكأَن ََّمــا َق َتـ َـل ال َّنـ َ
* صحيح البخاري ،كتاب الطب ،باب ما يذكر ف ي� الطاعون.
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ـاس َج ِميعـاً  ،)1(}...فضوابــط حفــظ الصحــة البدنيــة ،تتوافــق مــع
َو َمـ ْ
ـن أَ ْح َياهَ ــا َف َكأَن ََّمــا أَ ْح َيــا ال َّنـ َ
ضوابــط الصحــة العقليــة والعقائديــة للنــاس ،وتنطلــق مــن مبــادئ راســخة ،ش
و�يعــة بينــة ،ال
عــوج فيهــا.
الحجر  -العزل -الصحي:

أ
ت
ـى تنتقل
وبــاء الطاعــون عــرف منــذ زمــن بعيــد ،ويعد مــن المـراض الســارية الفتاكة ،الـ ي

ت
ـى يظهــر
مــن إنســان مصــاب إىل آخــر ،بالعــدوى ،ومــن متطلبــات الوقايــة منــه عــزل البيئــة الـ ي
ت
ش
ـى ف ي� بيئــات أخــرى ،وموضــوع الحجــر ،أو
فيهــا ،وحــره فيهــا ،حــى يعــزل الوبــاء عــن التفـ ي
العــزل الصحــي ،لمــن يصابــون أ
بالمـراض الســارية ،تتعاطــى معــه الجهــات الصحيــة والطبيــة
المســؤولة ،بعنايــة وحــرص واهتمــام.

ولقــد كان ل إلســام ســبق واضــح ف ي� الحــث عــى الحجــر الصحــي ،ومثــل هــذا الحــث
الناجــع لمواجهــة أ
الوبئــة يشــكل بن�اس ـاً واضح ـاً للمسـ ي ن
ـلم� أوالً ،وللنــاس كافــة أيض ـاً ،عــى

والخطــر.
هــذا الصعيــد الحيــوي
ي
نَ ِ
ف ُر من قدر الله إىل قدر الله:

الوبئــة الفتاكــة أو أ
لــم يقتــر الحــث عــى الحجــر الصحــي وقايــة مــن أ
المــراض
ف
الســام،
الســارية ،عــى الجانــب النظــري ،بــل كانــت لــه تطبيقــات عمليــة وقعــت ي� صــدر إ
ض
ر� اللــه عنــه ،خَ ـ َـر َج إىل الشــأم ،حـ تـى
فعــن عبــد ال َّلـ ِـه بــن َع َّبـ ٍ
ـاس ،أَ َّن ُع َمـ َـر بــن ا ْلخَ طَّـ ِ
ـاب ،ي

إذا كان بــر َغ (َ ،)2لقيــهُ أُمــراء ْ أ
َ
َ
ْ
ـرو ُه أَ َّن ا ْل َوبَــا َء
ـر
ـ
ج
ل
ا
ـن
ـ
ب
ة
ـد
ـ
ي
ب
ع
ـو
ـ
أب
:
ـاد
ـ
ن
ج
ال
ُ
َ
َ
َ
ْ
ِ
َِ َ َ ُ
اح َوأَ ْص َحابُــهُ َ ،فأَخْ ـ ب َُ
ْ
َ
ِ َ ْ
َّ ِ
قــد و َقــع بـأَرض الشــام ،قــال ابــن عبــاس :فقــال عمــر :ادع ل ا ْلمهاجريـ أ
ـ�َ ،ف َد َعاهُ ـ ْـم
ـن ْال َ َّو ِلـ ي ن َ
َُ ُ ْ ُ ي َُ ِ ِ َ
َ َّ ٍ
َ َ ِ ِْ
ـت
اس َتشَ ــا َرهُ ْمَ ،وأَخْ ب َ َ�هُ ـ ْـم أَ َّن ا ْل َوبَــا َء قــد َو َقـ َ
ـع بالشــأمَ ،فاخْ َت َل ُفــوا ،فقــال بَ ْع ُض ُهـ ْـم :قــد خَ َر ْجـ َ
َف ْ

أ
ـاب رســول ال َّلـ ِـه،
ِل َ ْمـ ٍـر ،وال نَـ َـرى أَ ْن ت َْر ِجـ َ
ـع عنــه ،وقــال بَ ْع ُض ُهـ ْـمَ :م َعــكَ بَ ِق َّيـ ُـة النــاس َوأَ ْص َحـ ُ
 .1المائدة.32:
ن
ش
الزرقا�.)294 /4:
ال�موك)(�ح
سغَ( ،قرية بوادي تبوك ،وقيل هي مدينة افتتحها أبو عبيدة ،وهي ي
ي
ِ .2ب َ ْ
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ن
ـى ،ثُـ َّـم
صــى اللــه عليــه وســلم ،وال نَـ َـرى أَ ْن تُق ِْد َم ُهـ ْـم عــى هــذا ا ْل َوبَـ ِ
ـاء ،فقــال :ا ْرت َِف ُعــوا َعـ ِّ ي
أ
يــنَ ،واخْ َت َلفُــوا
قــال :ادعــوا يل ْالَن َْصــا َرَ ،ف َد َع ْوتُ ُه ْ
اس َتشَ ــا َرهُ ْمَ ،ف َســ َلكُوا َس ِــب َيل ا ْل ُم َه ِاج ِر َ
ــمَ ،ف ْ
ن
ـى ،ثُـ َّـم قــال :ا ْد ُع يل مــن كان هَ ــا هُ َنــا مــن َمشْ ـ َيخَ ِة ُق َريْـ ٍـش مــن
كَاخْ ِت َل ِف ِهـ ْـم ،فقــال :ا ْرت َِف ُعــوا َعـ ِّ ي
ـاس
ـحَ ،ف َد َع ْوتُ ُهـ ْـم ،فلــم يَخْ َت ِلـ ْـف منهــم عليــه َر ُجـ َـا ِنَ ،فقَا ُلــوا :نَـ َـرى أَ ْن ت َْر ِجـ َ
ـع ِبال َّنـ ِ
ُم َه ِاجـ َـر ِة ا ْل َف ْتـ ِ

ف
ـح عــى ظَ ْهـ ٍـرَ ،فأَ ْص ِب ُحــوا عليــه.
ـاءَ ،ف َنــا َدى ُع َمـ ُـر ي� النــاس :ن يإ� ُم َص ِّبـ ٌ
وال تُق ِْد َم ُهـ ْـم عــى هــذا ا ْل َوبَـ ِ

اح :أَ ِف َرا ًرا من َق َد ِر ال َّل ِه؟
قال أبو ُع َب ْي َد َة ابن ا ْل َج َّر ِ

ـركَ َقا َل َهــا يــا أَبَــا ُع َب ْيـ َـد َة؟ نعــم ن َِفـ ُّـر مــن َقـ َـد ِر ال َّلـ ِـه إىل َقـ َـد ِر ال َّلـ ِـه،
فقــال ُع َمـ ُـر :لــو َغـ ي ْ ُ
أ
ـس
ـت لــو كان لــك ِإ ِبـ ٌـل هَ َبطَـ ْ
أَ َرأَيْـ َ
ـان؛ ِإ ْح َداهُ َمــا خَ ِص َبـ ٌـةَ ،و ْالُخْ ـ َـرى َج ْدبَـ ٌـة ،أَ َل ْيـ َ
ـت َو ِاديًــا لــه ُع ْد َوتَـ ِ

ـت ا ْل َج ْدبَـ َـة َر َع ْي َت َهــا ِب َقـ َـد ِر ال َّلـ ِـه؟ قــالَ :ف َجــا َء عبــد
ـت ا ْلخَ ْص َبـ َـة َر َع ْي َت َهــا ِب َقـ َـد ِر ال َّلـ ِـهَ ،و ِإ ْن َر َع ْيـ َ
إن َر َع ْيـ َ
ف
اج ِتـ ِـه -فقــالِ :إ َّن ِع ْنـ ِـدي ف ي� هــذا ِع ْل ًمــا ،ســمعت
ـو ٍف  -وكان ُم َتغَ ِّي ًبــا ي� بَ ْعـ ِـض َح َ
الرحمــن بــن َعـ ْ

َر ُسـ َ
ـول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،يقــول(:إذا َسـ ِـم ْع ُت ْم ِبـ ِـه ِبـأَ ْر ٍض فــا تَق َْد ُمــوا عليــه ،وإذا
ـر َف)
َو َقـ َ
ـع ِب ـأَ ْر ٍض َوأَنْ ُتـ ْـم بهــا؛ فــا تَخْ ُر ُجــوا ِفـ َـرا ًرا منــه ،قــالَ :ف َح ِمـ َـد ال َّلــهَ ُع َمـ ُـر ،ثُـ َّـم انْـ َ َ

(*)
1

فمــا أجمــل رد عمــر بــن الخطــاب ،عــى مــن احتــج عــى تــرك الذهــاب إىل بلــد فيــه وبــاء
ـت َو ِاديًــا
ـت لــو كان لــك ِإ ِبـ ٌـل هَ َبطَـ ْ
كالطاعــون ،حيــث قال(:ن َِفـ ُّـر مــن َقـ َـد ِر ال َّلـ ِـه إىل َقـ َـد ِر ال َّلـ ِـه ،أَ َرأَيْـ َ
أ
ـت ا ْلخَ ْص َبـ َـة َر َع ْي َت َهــا ِب َقـ َـد ِر ال َّلـ ِـه،
ـس إن َر َع ْيـ َ
ـانِ ،إ ْح َداهُ َمــا خَ ِص َبـ ٌـة َو ْالُخْ ـ َـرى َج ْدبَـ ٌـة ،أَ َل ْيـ َ
لــه ُع ْد َوتَـ ِ
ـت ا ْل َج ْدبَـ َـة َر َع ْي َت َهــا ِب َقـ َـد ِر ال َّلـ ِـه).
َو ِإ ْن َر َع ْيـ َ

وحيــث إن المقــام يضيــق هنــا عــن التوســع ف� بيــان أبعــاد أ
المــر بالحجــر الصحــي
ي
عنــد تفـ شـى أ
الوبئــة ،فنســأل اللــه أن ييــر متابعــة الحديــث عــن تفاصيــل أخــرى تتعلــق بهــذا
ي
المــر الحق ـاً ،انطالق ـاً ممــا جــاء بالخصــوص عــن الرســول أ
أ
الســوة ،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.
* صحيح البخاري ،كتاب الطب ،باب ما يذكر ف ي� الطاعون.
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الرسول األسوة ،محمد ،صىل الله عليه وسلم

يأمر بالحجر الصحي عند تفيش األوبئة
الحلقة الثانية واألخرية

ض
(س ـأَ ْل ُت
ـى ،صــى اللــه عليــه وســلم ،قالــتَ :
عــن َعا ِئشَ ـ َـة ،ي
ر� اللــه عنهــا ،ز َْو ِج النـ ب ي
ـول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،عــن الطَّا ُعــون؟ َفأَخْ ـ ب ن
َر ُسـ َ
اب يَ ْب َع ُثــهُ اللــه عــى مــن
ـرِ ي� أَنَّــهُ َعـ َـذ ٌ
ِ
ََ
يَشَ ــا ُءَ ،وأَ َّن ال َّلــهَ َج َع َلــهُ َر ْح َمـ ًـة ِل ْل ُم ِؤْم ِنـ ي ن
ـث ف ي� بَ َلـ ِـد ِه َص ِابـ ًـرا
ـون َف َي ْم ُكـ ُ
ـع الطَّا ُعـ ُ
ـ� ،ليــس مــن أَ َحـ ٍـد يَ َقـ ُ
ـب اللــه لــه ،إال كان لــه ِم ْثـ ُـل أَ ْجـ ِـر شَ ـ ِـه ٍيد)
ُم ْح َت ِس ـ ًبا ،يَ ْع َلـ ُـم أَنَّــهُ َل يُ ِصي ُبــهُ إال مــا َك َتـ َ

(*)
1

الســام بحفــظ الوجــود ش
البــري ،ودرء
انطالقــاً مــن الحــرص عــى إبــراز عنايــة إ
المخاطــر عنــه ،أشــارت الحلقــة الســابقة إىل منهــج الســام ف� مواجهــة أ
الوبئــة ،والمتمثــل
إ
ي
ف
ئ
ـا� منهــا ،بمــا بــات يعــرف عالميـاً
ي� حرصهــا بأضيــق نطــاق ،ومــن ذلــك ممارســة العــاج الوقـ ي
بالحجــر  -أو العــزل الصحــي -حيــث كان للرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم ،ســبق تاريخــي ف ي�
أ
ض
ر�
الحــث عــى الخــذ بــه ،وتمثــل هــذا المنهــج الســلف الصالــح ،عــى رأســهم الصحابــة ،ي
ف
الســام ،كمــا كان ف ي� موقــف أمـ يـر
اللــه عنهــم ،فكانــت لهــم تطبيقــات عمليــة وقعــت ي� صــدر إ
ـ� عمــر بــن الخطــاب ،ضر� اللــه عنــه ،لمــا رجــع عــن الذهــاب إىل بــاد الشــام ،حـ ي ن
المؤمنـ ي ن
ـ�
ي
علــم أن وبــاء الطاعــون يسـ ش
ـت�ي فيهــا ،وتلخــص بت�يــره لعــذر العــودة بقولــه" :نفــر مــن قــدر
اللــه إىل قــدر اللــه"
*صحيح البخاري ،كتاب أحاديث أ
النبياء ،باب منه.
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التوفيق بني التوكل ،والوقاية والعالج:
م ّثــل قـرار عمــر بــن الخطــاب ،ضر� الله عنــه ،بالعــدول عن الذهــاب أ
بالعــداد المرافقة
ي
ف
الســام ي� التعاطــي مــع قضايــا يخطــئ
لــه إىل بــاد الشــام بســبب الطاعــون ،بن�اسـاً لمنهــج إ
مــن يأخــذ ببعــض المواقــف ،أو النصــوص حيالهــا ،قبــل النظــر ف� مجمــوع أ
الحــكام والشــواهد
ي
ذات الصلــة بهــا ،الســتخالص الحكــم ش
اليمــان
ال�عــي المناســب لهــا ،فــا يصلــح بحجــة إ
بالقــدر فتــح البــاب عــى مرصاعيــه لمخالطــة المصابـ ن أ
اليمــان،
ـ� بالوبئــة ،وال تصلــح مجافــاة إ
ي
والمصابــ� بهــا ،وحــر التعاطــي مــع أ
الديــان عنــد التعامــل مــع أ
وقيــم أ
ين
الدويــة
الوبئــة
فالســام بعقيدتــه ش
و�يعتــه وقيمــه يراعــي
والعــاج بتجــرد عــن منظومــة المبــادئ والقيــم ،إ

هــذه النواحــي بتــوازن فريــد ،فمــن مقاصــده حفــظ أ
البــدان ،وبلــغ ف ي� عنايتــه بالصحــة البدنيــة
بالوبئــة بالمصــر آ
و� الوقــت ذاتــه ربــط الصابــة أ
ف
الخــروي.
إ
ي
والحياتيــة للنــاس مبلغـاً عظيمـاً ،ي
يعــى بالوقايــة مــن أ
فالســام ن
المــراض الصحيــة وعالجهــا ضمــن منهــج واضــح،
إ
الوبئــة الفتاكــة ،أ
والوقايــة مــن أ
والمـراض الســارية ،مــن خــال الحجــر أو العــزل الصحــي ،لهــا
بعــدان عمليــان رئيســان:

ت
ش
ـى اكتشــف
أحدهمــا حــر المــرض ،ومنعــه مــن التفـ ي
ـى خــارج البيئــة الســكانية الـ ي

فيهــا ،ليكــون تحــت الســيطرة والنظــر والمتابعــة.
والثــا� حمايــة البيئــات الســكانية أ
ن
الخــرى مــن أن ينتقــل إليهــا المــرض ،أو الوبــاء
ي
الســاري ،وبالتــال يوضــع حــد لتلــك المخاطــر والخســائر أ
وال ض�ار ،وتتحقــق الســامة للوجــود
ي
البـ شـري برمتــه.
وإىل جانــب الوقايــة مــن أ
المــراض ،وحرصهــا ف ي� مناطــق ظهورهــا حمايــة للمناطــق
أ
اليمــان
الســام الحنيــف يحــث عــى التــداوي والعــاج ،مــن منطلــق إ
الخــرى وســاكنيها ،فــإن إ
بــأن الــداء والــدواء مخلوقــان ،وإبراهيــم ،عليــه الســام ،يؤمــن بذلــك ،لكنــه تــأدب مــع اللــه،
{و ِإ َذا
لمــا نســب الــداء إىل نفســه ،والشــفاء إىل اللــه ،فقــال معـ بـراً عــن إيمانــه بهــذه المبــادئَ :
ن (*)
ـو يَشْ ـ ِـف ي ِ�}
َم ِر ْضـ ُ
ـت َف ُهـ َ
1
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واللــه جعــل لــكل داء دواء ،فعــن رســول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،أَنَّــهُ قــال:
ــه عــز وجــل) (.)1
يــب َد َوا ُء َّ
ــرأَ ِب ِــإ ْذ ِن ال َّل ِ
( ِلــك ُِّل َد ٍاء َد َوا ٌء ،فــإذا أُ ِص َ
الــد ِاء ،بَ َ
الســام النــاس عــى التــداوي ،مــن خــال التأكيــد والطمأنــة بــأن لــكل داء
ويشــجع إ
ـى ،صــى اللــه عليــه وســلم ( :مــا أَنْـ َز َل اللــه َدا ًء ،إال أَنْـ َز َل لــه ِشـفَا ًء)
دواء وشــفاء ،فيقــول النـ ب ي

()2

دعم معنويات املرىض:
الســام يعـ نـى بالنواحــي النفســية والمعنويــة للمـ ض
ـر� ،فيقــوي معنوياتهــم ،وهــم
إ
ـ� أ
يواجهــون أ
الســقام ،ويبعدهــم عــن الهلــع خوف ـاً منهــا ،ويعــد المصابـ ي ن
بالوبئــة الفتاكــة
ف آ
يص�
بثــواب عظيــم ي� الخــرة ،ويمنــح المصــاب بالوبــاء الفتــاك وســام الشــهادة ،فــأي مريــض ب
عــى ألــم المــرض ،ويحتســب أ
الجــر مــن اللــه ،فهــو يؤمــن بــأن اللــه ســيجزيه عــى معاناتــه مــن
أ
الســقام مهمــا اضمحــل ألمهــا ووجعهــا ،فقــال رســول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم( :مــا
ـوك ٍَة فمــا َف ْو َق َهــا ،إال َر َف َعــهُ اللــه بهــا َد َر َجـ ًـة ،أو َحـ َّ
ط عنــه بهــا خَ ِطي َئـ ًـة)
ـب ا ْل ُم ِؤْمـ َ
ـن مــن شَ ـ ْ
يُ ِصيـ ُ
المــوال أ
ووعــد اللــه الصابريــن عــى االبتــاء بنقــص أ
والنفــس بجزيــل الثــواب ،فقــال

()3

أ
ـوف وا ْلجــوع ونَ ْقــص مـ أ
ش
ات
عــز وجــلَ :
ـن ا ْلخَ ـ ْ َ ُ ِ َ ٍ ِّ َ
ـى ٍء مـ َ
ـن ال َ َمـ َ
ـو ِال َوالن ُفـ ِـس َوالث ََّمـ َـر ِ
{و َل َن ْب ُل َونَّ ُكـ ْـم ِبـ َ ي ْ
ش
يــن}
الص ِاب ِر َ
ــر َّ
َوبَ ِّ ِ

()4

والرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم ،ف ي� بعــض أحاديثــه ،ومنهــا الحديــث المذكــور

آنفـاً ف� صــدر هــذا المقــال ،وصــف وبــاء الطاعــون بوصفـ ي ن
ـ� متغايريــن ،فوصفــه بأنــه عــذاب،
ي

ن
ن
ـى مــن هــذا الحديــث بــأن فيــه بيــان عنايــة
ووصفــه بأنــه رحمــة للمؤمنـ يـ� ،ويســتخلص العيـ ي
أ
()5
لغ�هــم ،رحمــة لهــم.
اللــه تعــاىل بهــذه المــة المكرمــة؛ حيــث جعــل مــا وعــد عذابــاً ي
 .1صحيح مسلم ،كتاب السالم ،باب لكل داء دواء واستحباب التداوي.
 .2صحيح البخاري ،كتاب الطب ،باب ما أنزل الله داء إال أنزل له شفاء.
.3صحيح مسلم ،كتاب ال� والصلة آ
والداب ،باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك...
ب
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فالوبــاء ألــم وأوجــاع ،وقــد ينتهــي بمصيبــة المــوت ،ونقــص أ
النفــس ،وغالبــاً مــا
يوجــد الفــزع منــه والهــوس ،فهــو عــى هــذا النحــو عــذاب.
وصــر ،ألن الصابريــن يوفــون أجورهــم
ويكــون رحمــة لمــن أصيــب بــه فاحتســب
ب
بغـ يـر حســاب ،وعليهــم صلــوات مــن ربهــم ورحمــة وهــم المهتــدون ،وبعضهــم ينــال بالوبــاء
الــذي أصابــه ن ز
م�لــة الشــهادة ،مصداق ـاً لقولــه صــى اللــه عليــه وســلم( :الشُّ ـ َه َدا ُء خَ ْم َسـ ٌـة؛
ف
ــه) ( ،)1وقولــه:
ــونَ ،وا ْل َم ْبطُ ُ
ا ْل َمطْ ُع ُ
ــب ا ْل َه ْ
ــه ُيد ي� َس ِــب ِيل ال َّل ِ
ــر ُقَ ،و َص ِاح ُ
ــد ِمَ ،والشَّ ِ
ــونَ ،والْغَ ِ
ــون شَ ــ َها َد ٌة ِلــك ُِّل ُم ْس ِــل ٍم)
(الطَّا ُع ُ

()2

ـائل� اللــه العــ� القديــر العفــو والعافيــة ،والنجــاة مــن أ
سـ ي ن
الوبئــة ش
و�هــا ،وصحبــة
ي
الرســول أ
الســوة محمــد ،صــى اللــه عليــه وســلم ،وعــى آلــه الطاهريــن ،وأزواجــه أمهــات
ين
ين
الميامــ� ،ومــن تبعــه بإحســان إىل يــوم الديــن.
المؤمنــ� ،وأصحابــه الغــر

والس� ،باب الشهادة سبع سوى القتل.
 .1صحيح البخاري ،كتاب الجهاد
ي
 .2التخريج نفسه.
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الرسول األسوة ،محمد ،صىل الله عليه وسلم

يترضع للمرىض بالشفاء
ـض ،يَ ْد ُعو له،
عــن َعا ِئشَ ـ َـة ،قالــت( :كان رســول ال َّل ِه ،صــى الله عليه وســلم ،إذا تأ� ا ْل َم ِريـ َ
()1
ف
ـا�َ ،ل ِشـفَا َء إال ِشـفَاؤُكَ ِ ،شـفَا ًء َل يُغَ ِاد ُر َسـق ًَما)
قال :أَ ْذ ِه ِب الباس َر َّب الناسَ ،واشْ ـ ِ
ـف أنت الشَّ ـ ِ ي
ف ي� أجــواء المــرض والوبــاء ،يجــدر التذكـ يـر بمــا يتيــر مــن نهــج ديننــا الحنيــف ف ي� مواجهــة

أ
الســقام البدنيــة والصحيــة ،فالمــرض أوال ً وأخـ يـراً يصــاب بــه المريــض ،بقــدر اللــه ،ويشــفى منــه،

ـو
بقــدر اللــه كذلــك ،مصداقـاً لقولــه تعــاىل المنســوب إىل إبراهيــم ،عليــه الســامَ {:و ِإ َذا َم ِر ْضـ ُ
ـت َف ُهـ َ
ن ()2
�ِ} ومــا نســب إبراهيــم المــرض لنفســه إال تأدبـاً مــع اللــه ،وإال فهــو والشــفاء منــه ســبحانه،
يَشْ ـ ِـف ي
ف
و� الحديــث أعــاه دعــاء كان عليــه الصــاة والســام ،يدعــو بــه للمريــض الــذي يعــوده ،والم ـراد
ي
()3

بإذهــاب البــأس ،إزالــة شــدة المــرض.

ال بأس ،طهور:

النــاس يحتاجــون إىل ربهــم ف� رسائهــم ض
و�ائهــم ،وأحوالهــم كلهــا ،يدعونــه كمــا أمرهــم
ي

()4
�ض
�ض
ـن}  ،والدعــاء
ـب ا ْل ُم ْع َت ِديـ َ
ت ع ـاً وخوف ـاً ،فقــال تعاىل{:ا ْد ُعــواْ َربَّ ُكـ ْـم تَ َ ُّع ـاً َوخُ ْف َيـ ًـة ِإنَّــهُ ال َ يُ ِحـ ُّ
للمـ ض
ـر� عــى وجــه الخصــوص يمكــن أن يقومــوا بــه أنفســهم ،ويمكــن أن يتـ ضـرع لهــم بــه يغ�هــم

الهــل أ
مــن الخلــق ،وبخاصــة أ
والحبــاب ،ومــن حــق المســلم عــى أخيــه أن يعــوده إذا مــرض ،ويدعــو

لــه بالشــفاء ،فعــن ابــن َعبـ ٍ ض
ـى ،صــى اللــه عليــه وســلم ،دخــل عــى
َّ
ـاس ،ي
ر� اللــه عنهمــا(،أَ َّن النـ ب ي

َ
ـى ،صــى اللــه عليــه وســلم ،إذا دخــل عــى َم ِريـ ٍـض يَ ُعــو ُد ُه،
ا� يَ ُعــو ُد ُه ،قــال :وكان النـ ب ي
أ ْعـ َـر ِب ي ٍّ

قــالَ :ل بَــأْ َس ،طَ ُهــو ٌر إن شَ ــا َء اللــه ،فقــال لــهَ :ل بَــأْ َس ،طَ ُهــو ٌر إن شَ ــا َء اللــه ،قــال :قلــت
 .1صحيح مسلم ،كتاب السالم ،باب استحباب رقية المريض.
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ـى،
ـي ُح َّمــى تَ ُفــو ُر -أو تَ ُثــو ُر -عــى شَ ـ ْي ٍخ ك َِبـ ي ٍ
طَ ُهــو ٌر؟! ك ََّل ،بَـ ْـل ِهـ َ
ـر ،ت ُِزيـ ُـر ُه ا ْل ُق ُبــو َر ،فقــال النـ ب ي

ـم ِإ ًذا)
صــى اللــه عليــه وســلمَ :ف َن َعـ ْ

()1

فهذا الحديث محدود الكلمات ،لكنه عظيم الفائدة ،والرجاء ،أ
والنس.
()2
قوله(:يعــوده) مــن عــاد المريــض إذا زاره  ،وجــاء ف ي� مرقــاة المفاتيــح ،أن عيادتــه صــى
اللــه عليــه وســلم ،المـ ض
ـر� فيــه كمــال تواضعــه ،المتضمــن لرأفتــه ورحمتــه ،وتعليم ـاً ألمتــه ،وكان

مــن عادتــه( ،إذا دخــل عــى مريــض ،قــال :ال بــأس ،طهــور) أي ال مشــقة ،وال تعــب عليــك مــن هــذا
المــرض بالحقيقــة؛ ألنــه مطهــرك مــن الذنــوب ،إن شــاء اللــه تعــاىل ،وقــول أ
العر ب يا�(:بــل حمــى تفــور)
ف
ن
كغــ� القــدور ،وقولــه( :تزيــره القبــور) أي تحملــه الحمــى عــى زيــارة القبــور،
بــد�،
أي
تغــ� ي� ي
ي
ي
ف
و�
ـى ،صــى اللــه عليــه وســلم :أي غضبـاً عليه(،فنعــم إذا) ي
وتجعلــه مــن أصحــاب القبــور ،فقــال النـ ب ي
نســخة إذن ،أي إذن هــذا المــرض ليــس بمطهــرك ،كمــا قلــت ،إذ أبيــت إال اليــأس وكف ـران النعمــة،
()3

فنعــم إذاً يحصــل لــك مــا قلــت ،إذ ليــس ج ـزاء كف ـران النعمــة إال حرمانهــا.

الحمى تُذهب الخطايا:
الصابة بوبــاء "كورونا" الحـرارة العاليــة ،إىل جانب ش
مؤ�ات أخــرى ،وارتفاع
مــن أبــرز عالمــات إ
حـرارة البــدن إىل مــا فــوق الطبيعــي ،يــدل غالبـاً عــى حالــة مرضيــة ،والمــرض أســبابه كثـ يـرة ،وصــدق

...م َثـ ُـل ا ْل َج َسـ ِـد ِإ َذا
رســول اللــه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،لمــا وصــف حــال الجســد المعتــل ،فقــالَ ( :
الصابة
السـ َه ِر َوا ْل ُح َّمــى)  ،فالحمى عالمــة دالة عــى إ
اشْ ـ َت َك ِم ْنــهُ ُع ْضـ ٌ
ـو ت ََدا َعــى َلــهُ َســا ِئ ُر ا ْل َج َسـ ِـد ِب َّ
()4

وتكف� الســيئات ،فعــن َج ِابر
بمــرض وإعيــاء ،ومــع ذلــك تــم النهــي عن لعنهــا ،لربطهــا برفــع الدرجــات
ي

ابــن عبــد ال َّلـ ِـه ،أَ َّن َر ُسـ َ
الســا ِئب -أو أُ ِّم ا ْل ُم َســيب-
ـول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم( ،دخــل عــى أُ ِّم َّ
ـ�؟ قالــت :ا ْل ُح َّمــىَ ،ل بَــا َركَ اللــه فيها،
ـيب -تُ َز ْف ِز ِفـ ي ن َ
فقــال :مــا َلـ ِ
ـك يــا أُ َّم َّ
الســا ِئ ِب  -أو يــا أُ َّم ا ْل ُم َسـ ِ
()5
ن
ـث ا ْل َح ِديـ ِـد)
ـر خَ َبـ َ
ـى آ َد َم ،كمــا يُ ْذ ِهـ ُ
فقــالَ :ل تسـ بـى ا ْل ُح َّمــىَ ،ف ِإنَّ َهــا ت ُْذ ِهـ ُ
ـب ا ْل ِكـ ي ُ
ـب خَ طَايَــا بَـ ِ ي
ف
ق
السالم.
 .1صحيح البخاري ،كتاب
المنا� ،باب عالمات النبوة ي� إ
ي
 .2عمدة القاري.148/ 25:
 .3مرقاة المفاتيح.9/ 4:
آ
ن
المؤمن� وتعاطفهم وتعاضدهم
ال� والصلة والداب ،باب تراحم
ي
 .4صحيح مسلم ،كتاب ب
آ
ال� والصلة والداب ،باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض...
 .5صحيح مسلم ،كتاب ب
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ويؤكــد هــذا المعـ نـى المطمـئ ن للمـ ض
ـر� ،وعدهــم بالجـزاء عــى مــا يعانــون مــن ألــم ،حيــث

ـوك ٍَة فمــا َف ْو َق َهــا ،إال َر َف َعــهُ
ـب ا ْل ُم ِؤْمـ َ
ـن مــن شَ ـ ْ
يقــول رســول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم(:ما يُ ِصيـ ُ
اللــه بهــا َد َر َجـ ًـة ،أو َح ـ َّ
ط عنــه بهــا خَ ِطي َئـ ًـة)

()1

لجوء املرىض إىل الله بالتزامن مع التداوي:

ـر� أ
ـر عــى ربــط الشــفاء بالقــدر ،ووعــد المـ ض
يظــن بعــض النــاس مخطئـاً بــأن ت
ال�كـ ي ز
بالجــر،

كــر عــى ض
التــرع لهــم بالشــفاء ،ن
ت
يعــى ت
وال� ي ز
ال�اخــي عــن التــداوي ،فالرســول ،صــى اللــه عليــه
ي

ـو ِر جنهــمَ ،فأَبْ ِر ُدوهَ ا
وســلم ،لمــا ذكــر الحمــى حــث عــى إبرادهــا بالمــاء ،حيــث قال(:ا ْل ُح َّمــى مــن َفـ ْ

ـم با ْل َمــاء)( ،)2فالحمــى حـرارة ،ومــن وســائل خفضهــا المــاء ،الــذي يســتخدمه المـ ض
ـر� عــن طريــق
َع ْن ُكـ ْ ِ ِ
الكمــادات وغ�هــا ،وهــذا مــا أرشــد إليــه نبينــا أ
الســوة ،صــى اللــه عليــه وســلم ،فلــم يتجاهــل
ي
()3
ـب
الــدواء ،وقــد قال(:مــا أَنْـ َز َل اللــه َدا ًء إال أَنْـ َز َل لــه ِش ـفَا ًء)  ،وقالِ (:ل ـك ُِّل َد ٍاء َد َوا ٌء ،فــإذا أُ ِصيـ َ
()4
َد َوا ُء الـ َّـد ِاء ،بَـ َـرأَ ِبـ ِـإ ْذ ِن ال َّلـ ِـه عــز وجــل) بمــا يــدل عــى أن الــداء يلزمــه دواء ،وليــس دعــاء فحســب.

والحــث عــى التــداوي ال يقلــل كذلــك مــن أهميــة الدعــاء ،الــذي مارســه المبتلــون بالــداء مــن
أ
أ
ف
النبيــاء والصالحـ ي ن
ـوب ِإ ْذ نَــا َدى
ـ� ،وقــد قــال تعــاىل عــن َمث َلهــم العظــم ي� الصـ بـر عــى الــداءَ { :وأَيُّـ َ

ض
َن
ن
ــ�}
الر ِاح ِم ي ن َ
الــر َوأَ َ
نــت أَ ْر َح ُ
ــم َّ
ــى ُّ ُّ
َربَّــهُ أ ي ِّ� َم َّس ِ ي َ

()5

أذهــب اللــه البــأس عنــا وعــن عبــاده المبتلـ ن أ
ـ� بالم ـراض ،ويــر لنــا ولهــم شــفاء عاج ـا ً
ي

ال يغــادر ســقماً ،وهدانــا للمحافظــة عــى عيــادة المـ ض
ـر� ،والتـ ضـرع لهــم بالشــفاء ،تأســياً برســولنا
أ
الســوة ،صــى اللــه عليــه وســلم ،وعــى آلــه الطاهريــن ،وأزواجــه أمهــات المؤمنـ ي ن
ـ� ،وأصحابــه الغــر
ين
الميامــ� ،وعــى مــن تبعــه بإحســان إىل يــوم الديــن.

 .1صحيح مسلم ،كتاب ال� والصلة آ
والداب ،باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض...
ب
 .2صحيح البخاري ،كتاب بدء الخلق ،باب صفة النار وأنها مخلوقة.
 .3صحيح البخاري ،كتاب الطب ،باب ما أنزل الله داء إال أنزل له شفاء .
 .4صحيح مسلم ،كتاب السالم ،باب لكل داء دواء واستحباب التداوي.
 .5أ
النبياء.83:
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الرسول األسوة ،محمد ،صىل الله عليه وسلم

مشفياً عىل املوت بالحياة والبقاء
ي ُـمني مريضاً ُ
الحلقة األوىل

ـت ِب َم َّكـ َـة َم َر ًضــاَ ،فأَشْ ـ َف ْي ُت
ـاص ،عــن أبيــه،
عــن َع ِامــر بــن َسـ ْ
قال(:م ِر ْضـ ُ
َ
ـع ِد بــن ب يأ� َو َّقـ ٍ
ن
ـى ،صــى اللــه عليــه وســلم ،يَ ُعــو ُ ِد ن ي� ،فقلــت :يــا َر ُسـ َ
ـول ال َّلـ ِـهِ ،إ َّن
منــه عــى ا ْل َمـ ْ
ـو ِتَ ،فأَتَـ ِ ي
ـا� النـ ب ي
ث
ت
ن
يل َمـ ً
ـال؟ قــالَ :ل ،قــال :قلــتَ :فالشَّ ـطْ ُر؟
ـراَ ،و َل ْيـ َ
ـال ك َِثـ ي ً
ـى ،أَ َفأَت ََصـ َّـد ُق ِب ُث ُلـ َ ي ْ َمـ ِ ي
ـى إال ابْ َنـ ِ ي
ـس يَ ِرثُـ ِ ي
ـر مــن أَ ْن ت ت ْ َُ� َك ُهـ ْـم
ـث؟ قــال :ال ُّث ُلـ ُ
قــالَ :ل ،قلــت :ال ُّث ُلـ ُ
ـرِ ،إنَّــكَ إن ت ََر ْكـ َ
ـت َو َلـ َـدكَ أَغ ِْن َيــا َء خَ ـ ي ْ ٌ
ـث ك َِبـ ي ٌ

ـق نَ َف َقـ ًـة إال أُ ِجـ ْـر َت عليهــا ،حـ تـى ال ُّلق َْمـ َـة ت َْر َف ُع َهــا إىل ف ي�
ـن تُ ْن ِفـ َ
َعا َلـ ًـة يَ َت َك َّف ُفـ َ
ـون النــاسَ ،و ِإنَّــكَ َلـ ْ
ْام َرأَ ِتــكَ  ،فقلــت :يــا َر ُسـ َ
ـن تُخَ َّلـ َـف بَ ْعـ ِـديَ ،ف َت ْع َمـ َـل َع َمـ ًـا
ـول ال َّلـ ِـه ،آأخلــف عــن ِه ْجـ َـرِ ت ي�؟ فقــالَ :لـ ْ
ـع ِبــكَ
ت ُِريـ ُـد ِبـ ِـه َو ْجــهَ ال َّلـ ِـه ،إال ا ْز َد ْد َت ِبـ ِـه رفعــة َو َد َر َجـ ًـة ،ولعــل أَ ْن تُخَ َّلـ َـف بَ ْعـ ِـدي ،حـ تـى يَ ْن َت ِفـ َ
(*)
ض
ون )...
ـر ِبــكَ آخَ ـ ُـر َ
أَ ْقـ َ
ـو ٌامَ ،ويُـ َ َّ
1

عيادة املريض:
المحادثــة ف� هــذا الحديــث ش
ال�يــف ،تســتدعي التدبــر ف ي� مناحيهــا المختلفــة ،فظرفهــا
ي
ن
ـا� أوجاعـاً
كان خــال عيــادة الرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم ،لســعد بــن ب يأ� وقــاص ،وهــو يعـ ي
مــن مــرض ألــم بــه ،وقــد بلغت بــه الشــدة أن ظن أنــه يحتـ ضـر للمــوت ،بدليــل قولهَ (:فأَشْ ـ َف ْي ُت
كــر عليــه ،ف� ض
ــو ِت)؛ أي شأ�فــت بــه عــى المــوت ،وهــذا مــا نــود ت
ال� ي ز
حــرة
منــه عــى ا ْل َم ْ
ي
ـر� الـ تـى تنتــاب العالــم بــأرسه ف� هــذه أ
ض
الثنــاء ،فالقضيــة ف ي�
ي
المعانــاة مــن جائحــة الوبــاء المـ ي ي
الحديــث تتعلــق بمريــض مرضـاً موجعـاً ،وصــل بصاحبــه إىل مــا يشــبه حالــة االحتضــار ،وتتعلق
ف� المقابــل بعيــادة هــذا المريــض ،وهــي مــن سـ ن ن
الســام ،وحقــوق المســلم عــى أخيــه،
ـ� إ
ي
مارســها الرســول،صىل اللــه عليــه وســلم ،كمــا ف ي� هــذا الموقــف وغـ يـره عملي ـاً ،وحــث عليهــا
* صحيح البخاري ،كتاب الفرائض ،باب يم�اث البنات.
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المسـ ي ن
الم ِريـ ِـضَ ،واتِّ َبــا ُع
ـلم�،
فقال(:حـ ُّ
السـ َـا ِمَ ،و ِع َيــا َد ُة َ
َ
ـسَ ،ر ُّد َّ
ـق ا ْل ُم ْسـ ِـل ِم عــى ا ْل ُم ْسـ ِـل ِم خَ ْمـ ٌ
يت ا ْل َع ِاطـ ِـس)
ا ْل َج َنا ِئـ ِـزَ ،و ِإ َجابَـ ُـة َّ
ـو ِةَ ،وتَشْ ـ ِـم ُ
الد ْعـ َ
لكــن عيــادة المريــض ف ي� ظــل وبــاء (كورونــا) الســاري تحــر بأضيــق نطاق ،للـ ضـرورات
()1

العــ� العظيــم.
الصحيــة الوقائيــة ،وال حــول وال قــوة إال باللــه
ي
رفض االستسالم للنوازل والجوائح:

يالحــظ أن حديــث ســعد بــن ب يأ� وقــاص أعــاه ،لــم يقــف عنــد عيــادة مريض ،وإيناســه
آ
ت
ـى،
بذلــك فحســب ،بــل تطــرق لقضايــا ذات عالقــة بحيـ ي
ـا� الدنيــا والخــرة ،ومثلــت ردود النـ ب ي
ـعد والمسـ ي ن
ـلم� مــن بعــده ،ومــن تلــك
صــى اللــه عليــه وســلم ،وتعقيباتــه عليهــا شت�يعـاً لسـ ٍ
ت
ـى شــارف معهــا عــى المــوت ،انتهــز
القضايــا ،أن ســعداً حــال إصابتــه بالوعكــة الصحيــة الـ ي

ـى ،صــى اللــه عليــه وســلم ،ليســأله عــن الطريقــة المثــى للتــرف
فرصــة عيادتــه مــن قبــل النـ ب ي
ف
ـوص بمعظــم مالــه ف ي� ســبيل
ي� مالــه الكثـ يـر ،فقــد فكــر مــع انحصــار نســله وقتئــذ بابنــة ،أن يـ ي
ق
اللــه ،ت
البــا� ،فلــم ش
يــرع لــه عليــه الصــاة الســام ،وصيــة يزيــد
ويــرك البنتــه الوحيــدة
ي
قدرهــا عــن ثلــث تركتــه ،فهــذه مســألة ماليــة لــم يـ تـردد الرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم ،ف ي�
إصــدار شت�يــع لهــا ،وهــو ف ي� حـ ضـرة شــخص يبــدو ظاهــره بأنــه يحتـ ضـر للمــوت ،وهــذا النهــج
الســام دائم ـاً ،فــا استســام فيــه ليــأس أو إحبــاط بســبب نــوازل أو
هــو مــا يحــرص عليــه إ
جوائــح ،حـ تـى ف ي� حالــة المشــارفة عــى المــوت ،وإنمــا هــو عمــل دؤوب يتدافــع إلعمــار الكــون
للخــرة ،واليمــان بأنهــا أ
وإســعاد النســان ،جنبـاً إىل جنــب ،مــع تحديــق النظــر آ
البقــى ،والمــآل
إ
إ
ئ
ـا� ،ومــن مســاندات هــذا النهــج القويــم وأدلتــه ش
ال�عيــة ،أمــره تبــارك شــأنه ،بالعمــل
النهـ ي
آ
ـ� متوازيـ ي ن
للداريــن ف� خطـ ي ن
ـس
ـ� ،فقــال عــز وجــلَ :
ـغ ِف َ
يمــا آتَــاكَ ال َّلــهُ الـ َّـدا َر ْال ِخـ َـر َة َو َل تَنـ َ
ي
{وابْ َتـ ِ
ف أ
ـب
ـن ُّ
الدنْ َيــا َوأَ ْح ِســن ك ََمــا أَ ْح َسـ َ
ن َِصي َبــكَ ِمـ َ
ـغ ا ْلف ََســا َد ِ ي� ْال َ ْر ِض ِإ َّن ال َّلــهَ َل يُ ِحـ ُّ
ـن ال َّلــهُ ِإ َل ْيــكَ َو َل تَ ْبـ ِ
ا ْلمفْســدين}( ،)2والرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم ،حــث عــى العنايــة بزراعــة أ
الرض ،وأدرجها
ُ ِ ِ َ

 .1صحيح البخاري ،كتاب الجنائز ،باب أ
المر باتباع الجنائز.
 .2القصص.77:
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ت
ـى يتقــرب بهــا المــرء لربــه ســبحانه ،فقــال عليــه الصــاة والســام(:ما مــن
ضمــن العبــادات الـ ي

(*)
يم ٌة ،إال كان له ِب ِه َص َد َق ٌة) .
ُم ْسـ ِـل ٍم يَغْ ِر ُس غ َْر ًســا ،أو يَ ْز َر ُع َز ْر ًعاَ ،ف َيأْك ُُل منه طَ ي ْ ٌ� ،أو ِإن َْسـ ٌ
ـان ،أو بَ ِه َ
ـ� الموازنــة بـ ي ن
وتضمــن الحديــث أعــاه مســائل أخــرى تصــب ف� معـ ي ن
ـ� تحقيــق مصالــح
ي
الدنيــا آ
والخــرة ،ورفــض االستســام للجوائــح ،ومــن ذلــك:
1

أجر النفقة عىل العيال:

فقــد ســاق الرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم ،لســعد توضيحـاً ف ي� ســياق حــره للحــد
أ
ـر مــن أَ ْن ت ت ْ َُ� َك ُهـ ْـم َعا َلـ ًـة
له(:إنَّــكَ إن ت ََر ْكـ َ
ـت َو َلـ َـدكَ أَغ ِْن َيــا َء ،خَ ـ ي ْ ٌ
العــى للوصيــة بالثلــث ،فقــال ِ
ـون النــاس) ،فالعمــل والجــد والمثابــرة إلســعاد العيــال وتأمـ ي ن
ـ� نفقاتهم ،وســد عوزهم،
يَ َت َك َّف ُفـ َ
ف
ن
ت
النســان وجـ ّـده
ـى أن ســعي إ
ـى يتقــرب بهــا المــرء لربــه جــل ي� عــاه ،ممــا يعـ ي
مــن القربــات الـ ي
يخــرج عــن دائــرة العمــل لحيــاة المــرء فحســب ،ليمتــد إىل دائــرة نســله ،وهــذا يبعد عنه مشــاعر
ت
ـى يمكــن أن تنتــاب مــن يشــعر بأنــه ف ي� طريقــه لفـراق هــذه الدنيــا ،وتــرك
إ
الحبــاط والكســل ،الـ ي
متعلقاتهــا ،لكنــه حـ ي ن
ـ� يــدرك أنــه يؤجــر عــى مــا تــرك لبنيــه مــن بعــده ،ليســتغنوا بــه ف ي� قضــاء
مصالحهــم ،وســد حاجاتهــم ،دون أن يريقــوا مــاء وجوههــم آ
للخريــن.

والرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم ،ف ي� هــذا الموقــف مــع مريــض يتشــاوف للمــوت،
ف
ت
ت
ت
ـى يقدمهــا المــرء وهــو يداعــب زوجــه،
يس�ســل ي� بيــان أجــر النفقــة ،حــى تلــك البســيطة الـ ي
ـق نَ َف َقـ ًـة إال أُ ِجـ ْـر َت عليهــا ،حـ تـى ال ُّلق َْمـ َـة
فيضــع لقمــة ف ي� فمهــا ،فلــه بهــا
ـن تُ ْن ِفـ َ
َ
أجر(:و ِإنَّــكَ َلـ ْ
ت َْر َف ُع َهــا إىل ف ي� ْام َرأَ ِتــكَ )
ف
ت
ت
الــى
وحيــث إن المجــال يضيــق هنــا لالس�ســال ي� الحديــث عــن بقيــة المســائل ي
تضمنهــا حديــث ســعد بــن ب يأ� وقــاص أعــاه ،نف�جــو أن ييــر اللــه ذلــك ف ي� الحلقــة القادمــة،
وصــى اللــه وســلم ،عــى الرســول أ
الســوة محمــد ،وعــى آلــه الطاهريــن ،وأزواجــه أمهــات
ين
ين
الميامــ� ،ومــن تبعــه بإحســان إىل يــوم الديــن.
المؤمنــ� ،وأصحابــه الغــر

*صحيح البخاري ،كتاب الكزارة ،باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه.
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الرسول األسوة ،محمد ،صىل الله عليه وسلم

مشفياً عىل املوت بالحياة والبقاء
يُـمني مريضاً ُ
الحلقة الثانية واألخرية

ـى ،صــى الله عليه وســلم،
عــن ث َ َلثَـ ٍـة مــن َو َلـ ِـد َسـ ْ
ـع ٍد ،كلهــم يُ َحـ ِّـد ُث عــن أبيــه( ،أَ َّن النـ ب ي
ـى ،قــال :مــا يبكيــكَ ؟ فقــال :قــد خَ شــيت أَن أَمــوت بـ ْ أ
ـال َ ْر ِض
ـع ٍد يَ ُعــو ُد ُه ِب َم َّكـ َـةَ ،ف َبـ َ
دخــل عــى َسـ ْ
ُِْ
ِ ُ ْ ُ َ ِ
ت
ـى ،صــى اللــه عليــه وســلم :اللهــم
ـات َسـ ْ
اجـ ْـر ُت منهــا ،كمــا َمـ َ
ـى هَ َ
الـ ي
ـع ُد بــن خَ ْو َلـ َـة ،فقــال النـ ب ي
(*)
ـع ًدا ،ثَـ َـا َث ِمـ َـر ٍار)...
ـف َسـ ْ
ـف َسـ ْ
ـع ًدا ،اللهــم اشْ ـ ِ
اشْ ـ ِ
1

وقفــت الحلقــة الســابقة عنــد محادثــة جــرت بـ ي ن
ـ� الرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم،
والصحــا� ســعد بــن أ� وقــاص ،خــال عيــادة أ
الخـ يـر مــن مــرض موجــع ،ظــن بــه أنــه يواجــه
بي
بي
حتفــه ،وعيــادة المريــض مــن السـ ن ن
ـ� ش
ال�عيــة الثابتــة ،لكنهــا ف ي� ظــل وبــاء "كورونــا" تنحــر

بنطــاق ضيــق منعـاً مــن العــدوى ،وحديــث ســعد فيــه مــا يؤكــد عــى رفــض االستســام للنوازل
والجوائــح ،ويؤكــد عــى أن العمــل والجــد والمثابــرة إلســعاد العيــال ،وتأمـ ي ن
ـ� نفقاتهــم ،وســد

ت
ن
النســان
ـى أن ســعي إ
عوزهــم ،مــن القربــات الـ ي
ـى يتقــرب بهــا المــرء لربــه ســبحانه ،ممــا يعـ ي
وجــده يتجــاوزان دائــرة العمــل لحيــاة المــرء فحســب ،ليمتــدا إىل دائــرة نســله ،وذلــك يُبعــد
الحبــاط والكســل ،عمــن يشــعر بأنــه ف ي� طريقــه لفـراق هــذه الدنيــا ،وتــرك متعلقاتهــا.
مشــاعر إ
طوق النجاة:

المقطــع أعــاه المقتبــس مــن روايــة لمســلم عــن ثالثــة مــن أبنــاء ســعد بــن ب يأ�
ـى ،صــى اللــه عليــه وســلم ،بــى خشــية أن يمــوت ف ي�
وقــاص ،يظهــر أن ســعداً لمــا عــاده النـ ب ي
ـى ،صــى اللــه عليــه وســلم ،بالدعــاء لــه بالشــفاء،
مكــة ،فيفقــد ثــواب الهجــرة ،فــرد عليــه النـ ب ي
ف
بالضافــة إىل كونــه مــن أدوات رجــاء
ي� داللــة واضحــة عــى أهميــة الدعــاء للمريــض ،فهــو إ
* صحيح مسلم ،كتاب الوصية ،باب الوصية بالثلث.
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اليمــان بــأن
شــفائه ،فإنــه يرفــع مــن معنوياتــه ،ويحســن مــن حالتــه النفســية ،تحــت مظلــة إ
ش
والــر بيــد اللــه ،يصيــب بأيهمــا مــن يشــاء ،ويرفــع أيهمــا عمــن يشــاء.
الخــر
ي
ف
و� ظــال ش
الصابــات
"فــروس كورونــا كوفيــد  ،"19ومــا يحصــده مــن آالف إ
تفــى ي
ي
ي
ت
ـو� ف� معظــم أنحــاء العالــم ،ت ز
بال�امــن مــع االفتقــار إىل مصــل مناســب للوقايــة منــه،
والمـ ي
الســباب الوقائيــة والمناعيــة أ
ـ� بــه ،فــإن أ
ودواء ناجــع لعــاج المصابـ ي ن
الخــرى عــى قســوتها
ف
�ث
و� جــو كهــذا يبحــث المتخوفــون مــن الهــاك عــن
وك تهــا ،تضيــق نطــاق انتشــاره ليــس إال ،ي

طــوق نجــاة ،وبعضهــم رغــم ،قســوة قلوبهــم ،يصلــون إىل مــا وصــل إليــه فرعــون ،حـ ي ن
ـ� عايــن
ن
سا ِئيـ َـل ا ْل َب ْحـ َـر
الغــرق ،ف ي� مشــهد الفــت ومؤثــر ،صــوره الق ـرآن ف ي� قولــه
َ
ـى ِإ ْ َ
تعاىل{:و َج َاو ْزنَــا ِب َبـ ِ ي
ـو ُن َو ُج ُنــو ُد ُه بَغْ يـاً َو َعـ ْـدواً َحـ ت َّـى ِإ َذا أَ ْد َر َكــهُ الْغَ ـ َـر ُق َقـ َ
ـت أَنَّــهُ ال ِإ ِلـــهَ ِإال َّ ا َّلـ ِـذي
ـال َآمنـ ُ
َفأَتْ َب َع ُهـ ْـم ِف ْر َعـ ْ
آمنــت بــه بنــو إسائيـ َـل وأَنَـاْ مــن ا ْلمســلم ن (*) ف
و� ذلــك آيــة عظيمــة جديــرة بالتدبــر واالتعــاظ.
َ َ ْ ِ ِ َُ ِ ْ َ ِ َ ِ َ ُ ْ ِ ِ ي َ
�}  ،ي
1

إيناس املريض باألمل
مــن الحكمــة واللياقــة بعــث أ
المــل ف ي� نفــس المريــض ،حـ تـى وهــو ف ي� أصعــب حــاالت
ـاك وهــو يظــن أنــه يحتـ ضـر للمــوت ،عمــل الرســول ،صــى
الوجــع ،فســعد بــن ب يأ� وقــاص البـ ي
أ
ــن
اللــه عليــه وســلم ،عــى االنتقــال بــه إىل حالــة مــن المــل بالشــفاء والبقــاء ،فقــال لهَ (:ل ْ

تُخَ َّلـ َـف بَ ْعـ ِـدي َف َت ْع َمـ َـل َع َمـ ًـا ت ُِريـ ُـد ِبـ ِـه َو ْجــهَ ال َّلـ ِـه ،إال ا ْز َد ْد َت ِبـ ِـه رفعــه َو َد َر َجـ ًـة) مردفـاً( :ولعلــك
ض
ون )...
ـر ِبــكَ آخَ ـ ُـر َ
أَ ْن تُخَ َّلـ َـف بَ ْعـ ِـدي ،حـ تـى يَ ْن َت ِفـ َ
ـع ِبــكَ أَ ْقـ َ
ـو ٌامَ ،ويُـ َ َّ
فبعــث ف� نفــس ســعد أ
المــل بالبقــاء ،إىل مــا بعــد وفاتــه عليه الصــاة والســام ،وهذا
ي
مــا كان حقيقــة ،فســعد عــاش ،وأنجــب بعــد ذلــك أبنــاء ،بدليــل الروايــة أعــاه ،أن ثالثــة مــن
ت
ـى تتناولهــا الرواية ،مــع أنــه كان وقتها ليس له ســوى ابنــة ،فعاش
أبنائــه يحدثــون عــن حالتــه الـ ي
ت
وأنجــب أبنــاء انتفعــوا مــن مالــه ،إضافــة إىل انتفــاع المسـ ي ن
ـى قادهــم خاللهــا
ـلم� مــن حياتــه الـ ي

الســام الذيــن هزمــوا عــى يــده.
إىل انتصــارات أشــهرها القادســية ،وبالطبــع تـ ضـرر منــه أعــداء إ
* يونس.90:
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"كورونا" بني الغفلة واملبالغة:

ن
الديــى ف ي� مثــل ظــرف "كورونــا"،
بعــض النــاس ينتقــدون منحــى التطــرق للحديــث
ي
وبعضهــم يبالــغ ف� تحميــل أ
المــور مــا ال تحتمــل ،ويقحمــون الديــن ونصوصــه ف ي� مجــاالت
ي
بحثيــة أو علميــة أو طبيــة دون مراعــاة لحــدود المصداقيــة والمنطقيــة ف ي� االســتدالل ،وبغــض
النظــر عــن مواقــف هــؤالء وأولئــك ،تبقــى ش
م�وعيــة التذكـ يـر بقضايــا الديــن الواضحــة ذات
الصلــة بشــكل أو بآخــر بمــا يجــري عــى أرض الواقــع قائمــة.
ـ� والواقعــي،
فــا ملجــأ مــن اللــه إال إليــه ،حقيقــة إيمانيــة ،مســندة بالدليــل النـ ي
ـ� ،فمــن أدلتــه خـ بـر فرعــون آنــف الذكــر ،وواقعي ـاً أن تلمــس الشــفاء ورجــاء النجــاة
أمــا النـ ي
ـ� الغيــوم
يشــاهد مــن النــاس وهــم يواجهــون المحــن العصيبــة ،ففــي ســاعات الحقيقــة تنجـ ي
أ
وتغ�هــا،
عــن العيــون والقلــوب ،ف ُيعـ بـر المبتلــون عــن إيمــان بــأن منشــأ المــور واســتمرارها ي
يكــون دائم ـاً بيــد اللــه ،صاحــب الملــك والملكــوت ،والعظمــة والجـ بـروت ،مــن إذا أراد شــيئاً
النســان وعلمــه البيــان ،وجعــل لــه الســمع
فإنمــا يقــول لــه كــن فيكــون ،وهــو الــذي خلــق إ
والبــر والفــؤاد والعظــام ،وكســا العظــام لحمــاً ،وإذا مــرض فهــو يشــفيه ،وهــو يميتــه
ـى العظــام وهــي رميــم.
ويحييــه ،وهــو يحـ ي ي
وفــراق الحيــاة الدنيــا إىل آ
الخــرة ،مــن أمــور الغيــب ،الــذي اختــص اللــه بعلمــه

الم ـراض أ
وتقديــره وترصيفــه ،فكــم مــن النــاس ماتــوا دون مقدمــات مــن أ
والوجــاع ،وكــم ف ي�
ـ� أو ن
المقابــل مــن كتــب لهــم الشــفاء بعــد أن ظنــوا ومــن حولهــم أنهــم قــاب قوسـ ي ن
أد� إىل

الفـراق الحتمــي ،فالعــرة أوال وأخــراً أ
بالقــدار المقــدرة ،ولــكل مخلــوق نهايــة ،طــال عمــره أو
ً
ي
ب
قــر ،والكيــس مــن يعمــل لمــا بعــد المــوت ،دون أن ينــى نصيبــه مــن الدنيــا.
النــى محمــد ،وعــى آلــه الطاهريــن ،وأزواجــه أمهــات
وصــى اللــه وســلم ،عــى ب ي
ين
ين
الميامــ� ،ومــن تبعــه بإحســان إىل يــوم الديــن.
المؤمنــ� ،وأصحابــه الغــر
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تزوج عائشة ،ريض الله عنها ،يف شوال
ف
ن
ـو ٍال،
ـى رســول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،ي� شَ ـ َّ
عــن ُعـ ْـر َو َة ،عــن َعا ِئشَ ـ َـة ،قالــت( :تَ َز َّو َجـ ِ ي

ف
ن
ـى؟! قــال:
َوبَـ ن َـى ِب ي� ي� شَ ـ َّ
ـو ٍالَ ،ف ـأَ ُّي ِن َسـ ِ
ـاء رســول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،كان أَ ْحظَــى ِع ْنـ َـد ُه مـ ي
ف
َــت َعا ِئشَ ُ
ــة ت َْســ َت ِح ُّب أَ ْن ت ُْد ِخ َ
ــو ٍال)
َوكَان ْ
ــل ِن َســا َءهَ ا ي� شَ َّ

(*)
1

ف
أدرج مســلم هــذا الحديــث ش
ـج ف ي�
ـر ُّو ِج َو ت َّ ز ْ
اب الـ ت َّ ز َ
ال�يــف ي� صحيحــه ،تحــت بَــابْ :
اسـ ِـت ْح َب ِ
ال� ِويـ ِ

المــام مســلم مــن فهــم عـ بـر عنــه بهــذا العنــوان
ـول فيــه ،ومــا خلــص إليــه إ
اب ُّ
شَ ـ َّ
الدخُ ـ ِ
ـو ٍالَ ،و ْ
اسـ ِـت ْح َب ِ

ض
ر� اللــه عنهــا ،عــن مؤازرتهــا للــزواج ف ي�
لهــذا البــاب ،ينســجم مــع مــا يفهــم مــن تعبـ يـر عائشــة ،ي

ش
ـى،
شــهر شــوال ،بعــد أن برهنــت عــى م�وعيتــه مــن خــال ذكرهــا لتباهيهــا بتاريــخ زواجهــا مــن النـ ب ي
صــى اللــه عليــه وســلم ،وبنائــه بهــا ،حيــث تــم أ
المـران ف ي� شــهر شــوال ،داحضــة بذلــك مــا يكــون مــن

بعــض النــاس قديمــا وحديثـاً ،فبينــت أنــه بالرغــم مــن زواجهــا ف� شــوال ،فقــد كانــت لهــا حظــوة ي ز
مم�ة
ي
عنــد زوجهــا النـ بـى ،صــى اللــه عليــه وســلم ،ممــا يعـ نـى نفــي مــا يعتقــده بعــض الجاهلـ ي ن
ـ� مــن تأثــر
ي
ي
الــزواج ســلباً بســبب الــزواج ف� شــوال ،حيــث يتخــوف بعــض المخطئـ ي ن
ـ� مــن اســم شــوال ،وبعضهــم
ي
ـ� العيديــن؛ الفطــر أ
يعتقــد دون دليــل وال برهــان أن الــزواج بـ ي ن
والضحــى يكــون مهــدداً بالفشــل ،وال

تعــدو هــذه المعتقــدات عــن كونهــا خرافــات وخزعبــات ،الديــن منهــا بـراء ،والواقــع يكذبهــا ،وفشــل
الــزواج أو نجاحــه ال يعــود لزمــن إجرائــه ،وإنمــا ألســباب أخــرى ،يمكــن أن تحــدث ف ي� أي أشــهر العــام
وأيامــه.
*صحيح مسلم ،كتاب النكاح ،باب استحباب ت ز
ال�وج ت ز
وال�ويج ف ي� شوال ،واستحباب الدخول فيه.
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يقــول النــووي عنــد هــذا الحديــث :فيــه اســتحباب ت ز
ال�ويــج والـ ت ز
ـروج والدخــول ف ي� شــوال،
وقصــدت عائشــة بهــذا الــكالم رد مــا كانــت الجاهليــة عليــه ،ومــا يتخيلــه بعــض العــوام اليــوم ،مــن
كراهــة الـ ت ز
ـروج ت ز
وال�ويــج والدخــول ف ي� شــوال ،وهــذا باطــل ،ال أصــل لــه ،وهــو مــن آثــار الجاهليــة،
ف
الشــالة والرفــع.
كانــوا
يتطــرون بذلــك ،لمــا ي� اســم شــوال مــن إ
ي

()1

معنى العدوى والطرية والهامة والصفر:
ض
ر� اللــه عنهــا ،بشــأن الــزواج ف ي� شــوال،
مســاندة لنفــي التشــاؤم الــذي دحضتــه عائشــة ،ي

فقــد نفــى صــى اللــه عليــه وســلم ،أمــوراً عامــة ف ي� ســياق تصويــب مفاهيــم النــاس ومعتقداتهــم،

ليبعــد عنهــم أ
َ
ـول(:ل َعـ ْـد َوى ،وال
الوهــام والخرافــات ،فرســول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،يقـ
أ
ــر َة ،وال هَ َام َ
ــر مــن ا ْل َم ْج ُ
ــد)
ــر مــن ال َ َس ِ
ِط ي َ َ
ــذ ِوم كمــا ت َِف ُّ
َــرَ ،و ِف َّ
ــة ،وال َصف َ

()2

يقــول العيـ نـى ف� ش�حــه لهــذا الحديــث ش
العــداء ،يقــال:
ال�يــف :أن (العــدوى) اســم مــن إ
ي ي

أعــداه الــداء ،يعديــه إعــداء ،وهــو أن يصيبــه مثــل مــا يصاحــب الــداء ،وكانــوا يظنــون أن المــرض
بنفســه يعــدي ،فأعلمهــم النــى ،صــى اللــه عليــه وســلم ،أن أ
المــر ليــس كذلــك ،وإنمــا اللــه عــز
بي
ويــرل الــداء ،ولهــذا قــال :فمــن أعــدى أ
وجــل ،هــو الــذي يمــرض ،ن ز
الول؟ أي مــن أيــن صــار فيــه
ش
ـىء ،وهــو
الجــرب؟ وقولــه( :وال طـ يـرة) بكــر الطــاء ،وفتــح اليــاء ،وقــد تســكن ،هــي التشــاؤم بالـ ي
مصــدر تطـ يـر ،يقــال :تطـ يـر طـ يـرة ،وتحـ يـر حـ يـرة ،وأصلــه فيمــا يقــال التطـ يـر بالســوانح والبــوارح ،مــن
وغ�همــا ،وكان ذلــك يصدهــم عــن مقاصدهــم ،فنفــاه الـ شـرع وأبطلــه ،ونهــى عنــه،
الطـ يـر والظبــاء ي
وأخـ بـر أنــه ليــس لــه تأثـ يـر ف ي� جلــب نفــع ،أو دفــع ض�.

وقولــه( :وال هامــة) الهامــة ال ـرأس ،واســم طائــر ،وهــو الم ـراد ف ي� الحديــث ،وذلــك أنهــم

كانــوا يتشــاءمون بهــا ،وهــي مــن طـ يـر الليــل ،وقيــل :هــي البومــة ،وقيــل :كانــت العــرب تزعــم أن
ن
ن
ـقو� ،فــإذا أدرك بثــأره طــارت،
ـقو� اسـ ي
روح القتيــل الــذي ال يــدرك بثــأره يصـ يـر هامــة ،فيقــول :اسـ ي
 .1صحيح مسلم شب�ح النووي.209 /9 :
 .2صحيح البخاري ،كتاب الطب ،باب الجذام.
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وقيــل :كانــوا يزعمــون أن عظــام الميــت ،وقيــل :روحــه ،تصـ يـر هامــة ،فتطـ يـر ،ويســمونه الصــدى،
الســام ،ونهاهــم عنــه .وقولــه( :وال صفــر) كانــت العــرب تزعــم أن ف ي� البطــن حيــة ،يقــال
فنفــاه إ
الســام ذلــك ،وقيــل :أراد
النســان إذا جــاع ،وتؤذيــه ،وإنهــا تعــدي ،فأبطــل إ
لهــا الصفــر ،تصيــب إ
ـ�ء الــذي كانــوا يفعلونــه ف ي� الجاهليــة ،وهــو تأخـ يـر المحــرم إىل صفــر ،ويجعلــون صفــر هــو
بــه النـ ي
الشــهر الحـرام ،فأبطلــه الســام ،وقولــه( :فــر) مــن فــر يفــر ،وقولــه( :كمــا تفــر مــن أ
الســد) كلمــة
إ
()1
مــا مصدريــة؛ أي كف ـرارك مــن أ
الســد.
الفأل الصالح:

بال�امــن مــع دحــض التشــاؤم المبـ نـى عــى أ
تز
الوهــام والخرافــة ،هنــاك إقـرار بوجــود الفــأل
ي

ض
ـر َة،
ـى ،صــى اللــه عليــه وســلم(َ :ل ِطـ ي َ َ
الصالــح ،فعــن ب يأ� هُ َريْـ َـر َة ،ي
ر� اللــه عنــه ،قــال :قــال النـ ب ي
الصا ِل َح ُ
ــه؟ قــال :ا ْلك َِل َم ُ
َوخَ ي ْ ُ�هَ ــا ا ْلفَــأْ ُل ،قــال :ومــا ا ْلفَــأْ ُل يــا َر ُس َ
ــم ُع َها أحدكــم)
ــة يَ ْس َ
ــول ال َّل ِ
ــة َّ

()2

يقــول صاحــب مرقــاة المفاتيــح :ومــا أحســن هــذا المقــال؛ حيــث نفــى الطـ يـرة بعمومهــا،
()3

واختــار فــرداً خاصــاً مــن أحــد نوعيهــا ،وهــي الكلمــة الطيبــة.
أ
ت
ـى تقــوم عــى
ممــا ســبق بيانــه يظهــر حــرص إ
الســام عــى نفــي الوهــام والخرافــات الـ ي
خطــأ ف� المعتقــد والتصــور ،ويعطــل مســار حيــاة أ
الف ـراد والجماعــات بســبب التشــاؤم مــن أمــور،
ي
ف
ش
ـ� عــى درب دحــض
دون اســتناد إىل دليــل �عــي أو حقيقــة واقعيــة ،والــزواج ي� شــوال تطبيــق عمـ ي
ت
ـى ليــس لهــا
التشــاؤم القائــم عــى تخيــات ومعتقــدات مصدرهــا الجهــل والوهــم ،والتقاليــد الـ ي
مــن اللــه ســلطان ،عــى أن يحفــز الوقــوف عنــد هــذا الموضــوع والتذكـ يـر بــه ،عــى تحــري الحقيقــة
الالزمــة التخــاذ المواقــف الواضحــة مــن مثــل هــذه المســائل ،حســب توجيهــات رب العالمـ ي ن
ـ� ،وخاتم
ـ� ،صــى اللــه وســلم عليــه ،وعــى آلــه الطاهريــن ،وأزواجــه أمهــات المؤمنـ ي ن
النبيـ ي ن
ـ� ،وعــى أصحابــه
الغــر الميامـ ي ن
ـ� ،ومــن تبعــه بإحســان إىل يــوم الديــن.
 .1عمدة القاري.247 /21:
 .2صحيح البخاري ،كتاب الطب ،باب الفأل.
 .3مرقاة المفاتيح.392/ 8:
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الرسول األسوة ،محمد ،صىل الله عليه وسلم

يعزز التكافل بني الناس يف العيد
أ
ـى ،صــى اللــه عليــه وســلم( :مــن َض َّحــى ِم ْن ُكـ ْـم،
عــن َس ـ َل َم َة بــن ْال َ ْكـ َ
ـو ِع ،قــال :قــال النـ ب ي

ف
ش
المق ِْبـ ُـل ،قالــوا :يــا َر ُسـ َ
ـول ال َّلـ ِـه،
العـ ُ
� ٌء ،فلمــا كان َ
ـام ُ
فــا يُ ْص ِب َحـ َّ
ـن بَ ْعـ َـد ثَا ِل َثـ ٍـة وبقــي ي� بَ ْي ِتـ ِـه منــه َ ي ْ

ـام َ ض
ـاس َج ْهـ ٌـد،
العـ َ
نَف َْعـ ُـل كمــا َف َع ْل َنــا َعـ َ
ـا�؟ قــالُ :ك ُلــوا َوأَطْ ِع ُمــوا َوا َّد ِخـ ُـروا ،فــإن ذلــك َ
ـام كان ِبال َّنـ ِ
المـ ِ ي
(*)

َفــأَ َر ْد ُت أَ ْن ت ُِعي ُنــوا فيهــا)

1

ن
ـث
الســام بتحقيــق التكافــل االجتماعــي ف ي� المجتمــع المســلم ،وهــو يتجــى هنــا بحـ ّ
ـى إ
عـ ي
أبنــاء المجتمــع الواحــد عــى ســد حاجــات بعضهــم بعضـاً ،ودفــع الـ شـر عــن بعضهــم بعضـاً كذلــك،
ن
ـى يــؤازر الفقـ يـر ،ويحمــي القــوي الضعيــف ،وينــره
فينـ بـري القــادر إىل مســاعدة المحتــاج ،والغـ ي
بالحــق ،ي ن
وحــ� يكــون ذلــك فيهــم ،يلمــس عنــارص المجتمــع التكامــل والتضافــر ،فــا يبيــت فيــه
ن
جائــع ،وال
ويلــى حاجاتــه.
ي
يعــا� مكلــوم إال وجــد مــن يضمــد جراحــه ،ب ي

أ
ف
ت
ش
ـى تعــزز التكافــل االجتماعــي وتدعمــه ،ف ي�
و� إ
ي
الســام مــن ال�ائــع والحــكام والقيــم الـ ي
جوانــب الحيــاة ،ومجاالتهــا كافــة ،فالــزكاة والصدقــات الواجبــة والتطوعيــة ،وحـ تـى كفــارات أ
اليمــان
وبعــض أ
ـ� خدمــة الفق ـراء والمحتاجـ ي ن
الخطــاء تصــب ف� معـ ي ن
ـ� ،ونظــام النفقــات ،ومشــاريع صلــة
ي

أ
ف
الســام
وغ�هــا ،تشــهد بجــاء ووضــوح عــى مــدى عنايــة إ
الرحــام ي� المناســبات الدينيــة الموســمية ي
بالتكافــل االجتماعــي ،ليكــون المســلمون ف ي� المحصلــة كمــا يريــد لهــم دينهــم ،كالجســد الواحــد ،إذا

الس ـ َه ِر َوا ْل ُح َّمــى.
اشْ ـ َت َك منــه ُع ْضـ ٌ
ـو ،ت ََدا َعــى لــه َســا ِئ ُر ا ْل َج َسـ ِـد ِب َّ
الضاحي ،باب ما يؤكل من لحوم أ
* صحيح البخاري ،كتاب أ
الضاحي وما ت ز
ي�ود منها.
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التكافل املتمثل باإلطعام من األضاحي:
أ
ف
ت
مــن مجــاالت تعزيــز روح التكافــل بـ ي ن
ال�
ـ� النــاس ي� العيــد ،إ
الطعــام من لحــوم الضاحــي ،ي
يتقــرب المســلمون بهــا لربهــم الــذي ال يرقــب ســبحانه منهــا لحمـاً وال دمــاء ،فحاشــا للــه أن تلزمــه ،أو
أن ينتظــر االنتفــاع بهــا لنفســه ،مصداقـاً لقولــه عــز وجــلَ { :لــن يَ َنـ َ
وم َهــا َو َل ِد َماؤُهَ ــا َو َل ِكــن
ـال ال َّلــهَ ُل ُح ُ
ش
�}
ـر ا ْل ُم ْح ِسـ ِـن ي ن َ
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 ِّ ِ

()1

و� حديــث ســلمة أ
ف
الكــوع ،المثبــت نصــه آنفـاً ف ي� صــدر هــذا المقــال ،إشــارة واضحــة لحــرص
ي

الســام عــى مســاعدة النــاس بلحــوم أ
الضاحــي ،حـ تـى إن الرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم ،منــع
إ
ف� عــام واجهــت النــاس فيــه جائحــة مــن ادخــار لحــوم أ
الضاحــي ألكـ ثـر مــن ثالثــة أيــام ،معلـا ً هــذا
ي

ف
ـاس
ـاس َج ْهـ ٌـدَ ،ف ـأَراَد أَ ْن ِيعي ُنــوا فيهــا ،جــاء ي� فتــح البــاري ،أن قولــه( :كان بال َّنـ ِ
المنــع ِبأنــه كان بال َّنـ ِ
الســنة.
َج ْهـ ٌـد) بالفتــح؛ أي مشــقة مــن َجهــد قحــط َ

الضمــر ف ي� تعينــوا فيهــا
العانــة ،قــال عيــاض:
وقولــهَ ( :فــأَ َر ْد ُت أَ ْن ت ُِعي ُنــوا فيهــا) مــن إ
ي

أ
الجهــد.
الجهــد ،أو مــن الشــدة ،أو مــن الســنة ،لنهــا ســبب َ
للمشــقة ،المفهومــة مــن َ

()2

حكم ادخار لحوم األضاحي:
يظهــر ممــا ســبق أن التكافــل جعــل هدفـاً يتحقــق عــر توزيــع أ
الضاحــي ،ومــا كان النهــي عــن
ب
ُِ
الضحيــة ألكـ ثـر مــن ثالثــة أيــام إال عارض ـاً ،وإال أ
ادخــار أ
فالصــل أن يتقيــد ذبحهــا أو نحرهــا بأيــام
ض
ر� اللــه عنهــا ،قالــت:
العيــد ،لكــن أكلهــا وتوزيعهــا يمكــن أن يمتــد لمــا بعــد ذلــك ،فعــن َعا ِئشَ ـ َـة ،ي
ـى ،صــى اللــه عليــه وســلمِ ،با ْل َم ِدي َنـ ِـة ،فقــالَ :ل تَأْ ُك ُلــوا
َّ
(الض ِح َّيـ ُـة كنــا ن َُم ِّلـ ُ
ـح منــهَ ،ف َن ْقـ َـد ُم ِبـ ِـه إىل النـ ب ي
()3
ـن أَ َرا َد أَ ْن يُطْ ِعـ َـم منــهَ ،وال َّلــهُ أَ ْع َلـ ُـم)  ،فهــذه روايــة مؤكــدة
ـامَ ،و َل ْي َسـ ْ
ـت ِب َع ِز َيمـ ٍـةَ ،و َل ِكـ ْ
إال ث َ َلثَـ َـة أَيَّـ ٍ

 .1الحج.37 :
 .2فتح الباري.26/ 10 ،
أ
أ
ت
ز
 .3صحيح البخاري ،كتاب الضاحي ،باب ما يؤكل من لحوم الضاحي وما ي�ود منها.
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والضاحــي ف� أ
للحديــث آنــف الذكــر ،مــن أن ادخــار لحــوم الهــدي أ
الصــل مبــاح ،لكــن لعــارض َجهــد
ي
النــاس قيــد بثالثــة أيــام ،عونـاً لهــم ،وعــن عبــد الرحمــن بــن َع ِابـ ٍـس ،عــن أبيــه ،قــال( :قلــت ِل َعا ِئشَ ـ َـة:
أ
ـو َق ثَـ َـا ٍث؟ قالــت :مــا َف َع َلــهُ إال ف ي�
ـى ،صــى اللــه عليــه وســلم ،أَ ْن تُــؤْ ك ََل ُل ُحـ ُ
ـي َفـ ْ
ـوم ْال َ َض ِاحـ ِّ
أَنَ َهــى النـ ب ي
ن
َ َ
ـس
ـرَ ،و ِإ ْن كنــا َل ن َ ْ� َفـ ُ
َعـ ٍ
ـع ا ْلكُ ـ َـرا َع َف َنأْ ُك ُلــهُ بَ ْعـ َـد خَ ْمـ َ
ـى ا ْلف َِقـ ي َ
ـام َجــا َع النــاس فيــهَ ،ف ـأ َرا َد أ ْن يُطْ ِعـ َـم الْغَ ـ ِ ي ُّ
ش
ـت ،قالــت :مــا شَ ـ ِـب َع ُآل ُم َح َّمـ ٍـد ،صــى اللــه عليــه وســلم،
ـر َةِ ،قيـ َـل :مــا ْ
اضطَ َّر ُكـ ْـم إليــه؟ َف َض ِح َكـ ْ
َعـ ْ َ
ز
ـق ِبال َّلـ ِـه)
ـام ،حـ تـى َل ِحـ َ
ـر بُـ ٍّـر َم ـأْ ُد ٍوم ث َ َلثَـ َـة أَيَّـ ٍ
مــن خُ ـ ب ْ ِ

()1

وقــد اختلــف العلمــاء ف� حكــم ادخــار أ
الضاحــي ،فذهــب قــوم إىل تحريــم ادخارهــا بعــد
ي
ثــاث ،منهــم جماعــة مــن الظاهريــة ،واحتجــوا بالنهــي عــن ادخارهــا لمــا فــوق ثــاث ،وخالفهــم ف ي�
الئمــة أ
المصــار ،منهــم أ
ذلــك جماهــر العلمــاء ،وفقهــاء أ
الربعــة ،وأصحابهــم ،فلــم يــروا بأكلهــا
ي
وادخارهــا بأســاً ،واحتجــوا بالحديــث المذكــور آنفــاً ،وبأحاديــث أُخــر.

()2

قــال ابــن المنـ يـر :وجــه قولهــم :هــل نفعــل كما كنا نفعــل؟ مع أن النهــي يقت�ض ي االســتمرار؟ ألنهم
فهمــوا أن ذلــك النهــي ورد عــى ســبب خــاص ،فلمــا احتمــل عندهــم عمــوم النهــي ،أو خصوصــه مــن
()3

أجــل الســبب ،ســألوا ،فأرشــدهم إىل أنــه خــاص بذلــك العــام؛ مــن أجــل الســبب المذكــور.
دخار لحوم األضاحي لهذا العام 1441هـ:
تجنب ا ّ

إعانــة الفقـراء هــدف ،اســتخدمت وســيلة النهي عــن ادخــار أ
الضاحي وقــت الجهــد لتحقيقه،
ف
و� هــذا العــام الــذي يواجــه فيــه النــاس َجهــداً عظيم ـاً بســبب تداعيــات جائحــة الكورونــا وآثارهــا
ي
االقتصاديــة الصعبــة ،فـ أ
ـالوىل بالذين ســيضحون هــذا العام أن يأخذوا بســنته صىل الله عليه وســلم،
ـ� كان بالنــاس جهــد وبــاء ،فمنعهــم مــن ادخــار لحــوم أ
الـ تـى ســنها حـ ي ن
الضاحــي فــوق ثالثــة أيــام.
ّ
َ
ي

.1صحيح البخاري ،كتاب أ
الطعمة ،باب ما كان السلف يدخرون ف ي� بيوتهم وأسفارهم....
 .2عمدة القاري.159/ 21 ،
 .3فتح الباري.26 /10 ،
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تضمني الحث عىل التصدق يف مواعظ العيد:
العيــد مناســبة لالبتهــاج والــرور ،والذكــر والتهليــل ،وأداء الشــعائر ،وممــا يلفــت النظــر
فيــه ،مــن ســرة خــر أ
النــام ،صــى اللــه عليــه وســلم ،عنايتــه بالحــث عــى الصدقــات خــال مواعــظ
ي
ي
ـى ،صــى اللــه عليــه وســلم ،يــوم ِفطْـ ٍـر أو أَ ْض َحــى،
ـاس ،قــال( :خَ َر ْجـ ُ
العيــد ،فعــن ابــن َع َّبـ ٍ
ـت مــع النـ ب ي
َف َص َّ
الص َد َق ِــة)
ــب ،ث ُ َّ
ــى ث ُ َّ
ــنَ ،وأَ َم َرهُ َّ
ــن َو َذك ََّرهُ َّ
ــم تأ� ال ِّن َســا َءَ ،ف َو َعظَ ُه َّ
ــن ِب َّ
ــم خَ طَ َ

(*)
1

فالصدقــة تطفــئ الخطيئــة كمــا يطفــئ المــاء النار ،والــذي ينفــق ماله احتســاباً لوجــه الكريم
ســبحانه ،يتمتــع بمقامــه الرفيــع ،مــع الســبعة الذيــن يظلهــم اللــه ف ي� ظلــه يــوم ال ظــل إال ظلــه،
وأي متدبــر يــدرك أثــر الصدقــة عــى تســهيل حيــاة المعوزيــن ،الذيــن يحبــون مقدمــي العــون لهــم،
ويرجــون لهــم تحصيــل المزيــد مــن الخـ يـرات والنمــاء ألموالهــم ،مــا دامــت حقوقهــم منهــا مضمونــة،
وتصــل إليهــم باحـ تـرام ،فليــس عجيب ـاً والحــال هكــذا أن يُعـ نـى صلــوات اللــه وســامه عليــه ،بأمــر
النســاء بالصدقــة ،وهــو يعظهــن عقــب صــاة العيــد ،ليكــن لهــن مثــل كـرام الرجــال الفضــل أ
والجــر
ف
ف
ت
ـى أنزلهــا
والحســان ،إ
إ
والســهام ي� تحقيــق التكافــل ي� مجتمعهــن ،عم ـا ً بأحــكام دينهــن ،وقيمــه الـ ي
ال�يــة ســبحانه ،عــى نبيــه الحبيــب ،محمــد ،صــى اللــه عليــه وســلم ،وعــى آلــه الطاهريــن،
رب ب
ـ� ،وأصحابــه الغــر الميامـ ي ن
وأزواجــه أمهــات المؤمنـ ي ن
ـ� ،وعــى مــن تبعــه بإحســان إىل يــوم الديــن.

*صحيح البخاري ،كتاب العيدين ،باب خروج الصبيان إىل المصىل.
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الرسول األسوة ،محمد ،صىل الله عليه وسلم

يوازن بني حق الدائن وظروف املدين
ـب َر ُجـ ٌـل ف ي� َع ْهـ ِـد رســول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه
عــن ب يأ� َسـ ِـع ٍيد ا ْلخُ ـ ْـد ِر ِّي ،قال(:أُ ِصيـ َ

ف
ث
ـر َديْ ُنــهُ  ،فقــال رســول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم :ت ََص َّد ُقــوا
ـار ابْ َتا َع َهــاَ ،فكَ ـ ُ َ
وســلم ،ي� ِث َمـ ٍ
عليــهَ ،ف َت َصـ َّـد َق النــاس عليــه ،فلــم يَ ْب ُلــغْ ذلــك َو َفــا َء َديْ ِنـ ِـه ،فقــال رســول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه
ــه :خُ ُ
ُــم إال ذلــك)
ــس َلك ْ
ــذوا مــا َو َج ْدت ْ
وســلمِ ،لغُ َر َما ِئ ِ
ُــمَ ،و َل ْي َ

()1

ـا� كثــر مــن النــاس ف� هــذه أ
اليــام ومــا شــابهها مــن ضيــق ذات اليــد ،والتعـ ثـر ف ي�
يعـ ن ي ي
ي
الوفــاء ت ز
باالل�امــات الماليــة ،ومــن أبرزهــا قضــاء الديــون ،والرســول ،صــى اللــه عليه وســلم ،ف ي�
ـ� ،مبينـاً أن ليــس للدائنـ ي ن
حديــث بأ� ســعيد الخــدري أعــاه يحــث عــى مراعــاة ظــروف المدينـ ي ن
ـ�
ي
عــى المدينـ ي ن
ـ� ســوى مــا يجــدون لديهــم مــن مــال ،يسـ تـردون منــه حقوقهــم ،فــإذا فاقــت
مبالــغ الديــون عــى مــا لــدى المدينـ ي ن
ـ� ،ففــي هــذه الحالــة يُكتفــى باسـ تـرداد المتوافــر ،ليــس

ف
والمهــال بمطالبــة
إال ،جــاء ي� مرقــاة المفاتيــح :أن المعـ نـى ليــس لكــم إال أخــذ مــا وجدتــم ،إ
ق
ـا� إىل الميــرة ،وقــال المظهــر :أي ليــس لكــم زجــره وحبســه؛ ألنــه ظهــر إفالســه ،وإذا ثبت
البـ ي
إفــاس الرجــل ال يجــوز حبســه بالديــن ،بــل يخــى ،ويمهــل إىل أن يحصــل لــه مــال ،فيأخــذه
()2

الغرمــاء ،وليــس معنــاه أنــه ليــس لكــم إال مــا وجدتــم ،وبطــل مــا بقــي مــن ديونكــم.

ويذكــر ابــن حجــر :أن الجمهــور ذهبــوا إىل أن مــن ظهــر فلســه فعــى الحاكــم الحجــر
عليــه ف� مالــه ،ت
حــى يبيعــه عليــه ،ويقســمه ي ن
بــ� غرمائــه عــى نســبة ديونهــم.
ي

()3

 .1صحيح مسلم ،كتاب المساقاة ،باب استحباب الوضع من الدين.
 .2مرقاة المفاتيح.103 /6:
 .3فتح الباري.66 /5:

58

جإمهال املعرس والعفو عنه:
زاء
حديــث ب يأ� ســعيد آنــف الذكــر يتوافــق مــع الحــث القـر ن يآ� عىل إمهــال المعرسيــن ،حيث
ون}
ـر ٍة َوأَن ت ََص َّد ُقواْ خَ ي ْ ٌ� َّل ُكـ ْـم ِإن كُن ُت ْم ت َْع َل ُم َ
{و ِإن ك َ
يقــول عــز وجــلَ :
ـر ٍة َف َن ِظ َر ٌة ِإ َل َم ْيـ َ َ
َان ُذو ُعـ ْ َ

()1

المدينــ� ينظَــرون ،وقــد تضافــرت آ
اليــات القرآنيــة الكريمــة
فعنــد تعــر أحــوال
ين ُ

أ
والحاديــث النبويــة الصحيحــة ف ي� بيــان فضــل إمهــال المعــر ،والتجــاوز عنــه ،فعــن أبَ ي� هُ َريْ َر َة،

ض
ـن النــاس ،فــإذا َرأَى
ـى ،صــى اللــه عليــه وســلم ،قــال(:كان ت َِاجـ ٌـر يُ َد ِايـ ُ
ي
ر� اللــه عنــه ،عــن النـ ب ي
ـاو َز اللــه عنــه)
ـاو َز َع َّنــاَ ،ف َت َجـ َ
ـاوزُوا عنــهَ ،ل َعـ َّـل ال َّلــهَ أَ ْن يَ َت َجـ َ
ـرا ،قــال ِل ِف ْت َيا ِنـ ِـه :ت ََجـ َ
ُم ْعـ ِ ً

()2

ف
ــه ،صــى اللــه عليــه وســلم( :تَ َلقَّــت
و� روايــة عــن ُح َذيْفَــة قــال :قــال رســول ال َّل ِ
ي

ـر شــيئاً؟ قــالَ :ل ،قالــوا :ت ََذ َّكـ ْـر،
ـن كان َق ْب َل ُكـ ْـمَ ،فقَا ُلــوا :أَ َع ِم ْلـ َ
ا ْل َم َل ِئ َكـ ُـة ُر َ
وح َر ُجـ ٍـل ِم َّمـ ْ
ـت مــن ا ْلخَ ـ ي ْ ِ
ن
ـوس ،قــال :قــال
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 ِ َ
ـوزُوا عــن ا ْل ُمـ ِ ِ
()3

ـوزُوا عنــه)
اللــه عــز وجــل :ت ََجـ َّ

ف
ن
ن
ش
ـا� ،كمــا رصح
ـا�) معنــاه غلمـ ي
جــاء ي� صحيــح مســلم بــرح النــووي ،أن قولــه( :فتيـ ي

بــه ف� الروايــة أ
الخــرى ،والتجــاوز والتجــوز معناهمــا المســامحة ف ي� االقتضــاء واالســتيفاء،
ي
و� هــذه أ
ف
الحاديــث فضــل إنظــار المعــر ،والوضــع عنــه ،إمــا
وقبــول مــا فيــه نقــص يسـ يـر ،ي

ف
ف
و� االســتيفاء،
كل الديــن ،وإمــا بعضــه ،مــن كثـ يـر أو قليــل ،وفضــل المســامحة ي� االقتضــاء ،ي

ف
ش
�ء مــن
ســواء اســتو� مــن مــورس أو معــر ،وفضــل الوضــع مــن الديــن ،وأنــه ال يحتقــر ي
()4

الخــر ،فلعلــه ســبب الســعادة والرحمــة.
أفعــال
ي

 .1البقرة.280:
 .2صحيح البخاري ،كتاب البيوع ،باب من أنظر معرساً.
 .3صحيح مسلم ،كتاب المساقاة ،باب فضل إنظار المعرس.
 .4صحيح مسلم شب�ح النووي.224 /10:
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مطل الغني ظلم:
تمتــاز أ
ال�عيــة بمراعــاة التــوازن بـ ي ن
الحــكام ش
ـ� الحاجــات والضوابــط ،فتقــر بالدوافــع
ت
ـى تراعــى بهــا الظــروف
الفطريــة والحقــوق الفرديــة والعامــة ،لكنهــا تضــع مــن الضوابــط الـ ي
و� مســألة الديــون تــوازن أ
أ
ف
ت
ال�عيــة ي ن
الحــكام ش
باســرداد مالــه،
بــ� حــق الدائــن
والحــوال ،ي
وبـ ي ن
ـ� قــدرة المديــن عــى الوفــاء ت ز
بال�اماتــه تجــاه الدائــن ،ففــي مقابــل حــث الدائــن عــى إمهــال
المديــن ،والعفــو عنــه ،حـ ي ن
ـ� يكــون معـراً ،فــإن المديــن ملــزم ببــذل الجهــد لســداد الديــون
المســتحقة عليــه ،ورد الحقــوق ألصحابهــا دون مماطلــة وال تســويف ،فالرســول ،صــى اللــه
ن
ـع)
ـى َف ْل َي ْت َبـ ْ
ـى ظُ ْلـ ٌـم ،فــإذا أُت ِْبـ َ
ـع أحدكــم عــى َمـ ِ ي ٍّ
عليــه وســلم ،يقــول(َ :مطْـ ُـل الْغَ ـ ِ ي ِّ

()1

جــاء ف� عمــدة القــاري أن المطــل ف� أ
الصــل مــن قولهــم مطلــت الحديــدة أمطلهــا ،إذا
ي
ي

ـى :المطــل عــدم قضــاء مــا اســتحق أداؤه ،مــع التمكــن منــه،
مددتهــا لتطــول ،وقــال القرطـ ب ي
ن
ـى القــادر أن يمطــل بالديــن بعــد اســتحقاقه ،بخــاف العاجــز ،ويجــب
أي أنــه يحــرم عــى الغـ ي
وفــاء الديــن ،ولــو كان مســتحقه غني ـاً ،وال يكــون غنــاه ســبباً ف ي� تأخـ يـره حقــه عنــه.

()2

لصاحب الحق مقال:
إىل جانــب بيــان إثــم المماطــل الــذي يملــك مــاال ً يقـض ي بــه ديونــه ،ويتخلــف عــن ذلــك
الســام أعــذر الدائــن ف ي� مطالبتــه بدينــه ،فذلــك حــق لــه ،فعــن ب يأ�
دون مـ بـرر مـ شـروع ،فــإن إ
ض
ت
َاضــا ُهَ ،فأَ ْغ َلـ َ
ظ لــه،
ـى ،صــى اللــه عليــه وســلمَ ،ر ُجـ ٌـل يَ َتق َ
ر� اللــه عنــه ،قــال( :أ� النـ ب ي
هُ َريْـ َـر َة ،ي
ـق َم َقـ ً
ـال)
ـب ا ْل َحـ ِّ
َف َهـ َّـم ِبـ ِـه أَ ْص َحابُــهُ  ،فقــالَ :د ُعــو ُه؛ فــإن ِل َص ِاحـ ِ

()3

.1صحيح البخاري ،كتاب الحواالت ،باب الحوالة وهل يرجع ف ي� الحوالة؟
 .2عمدة القاري ،110 /12:بترصف.
 .3صحيح البخاري ،كتاب ف ي� االستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس ،باب لصاحب الحق مقال.
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ن
يــ�ء
يعــى لصاحــب الحــق صولــة الطلــب ،وقــوة الحجــة ،عــى مــن يمطــل أو ي
ي
المعاملــة ،وأمــا مــن أنصــف مــن نفســه ،فبــذل مــا عنــده ،واعتــذر عمــا ليــس عنــده ،فــا تجــوز
()1

االســتطالة عليــه بحــال.

فالمطالبــة بالديــون المســتحقة حــق مـ شـروع للدائنـ ي ن
ـ� ،لكــن ينبغــي أن تكــون تحــت
والنظــار للمعرسيــن ،والرفــق بهــم ،والرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم ،يقول:
المهــال إ
مظلــة إ
ت
ــم ال َّلــهُ َر ُج ً
ــى)
ــرىَ ،و ِإ َذا ا ْق َت ض َ
ــا َس ْ
( َر ِح َ
ــم ًحا ِإ َذا بَــا َعَ ،و ِإ َذا اشْ َ َ

()2

وبهــذا يظهــر بوضــوح التــوازن بـ ي ن
ـ� الحــث عــى العفــو عــن المعرسيــن ،أو إمهالهــم
ـ� ف� اسـ تـرداد أموالهــم مــن المدينـ ي ن
ن
ن
ن
ـ� الميســورين،
إىل حـ يـ� ميــرة ،وبـ يـ� ضمــان حــق الدائنـ ي ي
وذلــك كمــا تظهــر أحاديــث الرســول محمــد ،صــى اللــه عليــه وســلم ،وعــى آلــه الطاهريــن،
ـ� ،وعــى أصحابــه الغــر الميامـ ي ن
وأزواجــه أمهــات المؤمنـ ي ن
ـ� ،وعــى مــن تبعــه ووااله بإحســان إىل
يــوم الديــن.

 .1عمدة القاري.136 /12:
ف
ف
ش
 .2صحيح البخاري ،كتاب البيوع ،باب السهولة والسماحة ي� ال�اء والبيع ،ومن طلب حقاً فليطلبه ي� عفاف.
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ِ
وصفات قرآنية ألتباعه
الحلقة األوىل

يقــول اللــه تعــاىل{ُّ :م َح َّمـ ٌـد َّر ُسـ ُ
ـار ُر َح َمــاء بَ ْي َن ُهـ ْـم
ـول ال َّلـ ِـه َوا َّل ِذيـ َ
ـن َم َعــهُ أَ ِشـ َّـداء َعـ َـى ا ْل ُك َّفـ ِ
ف
ود َذ ِلــكَ
ـجداً يَ ْب َتغُ ـ َ
ـن ال َّلـ ِـه َو ِر ْض َوانـاً ِسـ َ
السـ ُ
ت ََراهُ ـ ْـم ُركَّعـاً ُسـ َّ
وه ِهــم ِّمـ ْ
ـون َف ْضـا ً ِّمـ َ
ـج ِ
ـيماهُ ْم ِ ي� ُو ُج ِ
ـن أَثَـ ِـر ُّ
ف
ف
اس ـ َتغْ َل َ
ـوق ِه
ـو َر ِاة َو َم َث ُل ُهـ ْـم ِ ي� ْ ِإ
َم َث ُل ُهـ ْـم ِ ي� ال َّتـ ْ
اس ـ َت َوى َعـ َـى ُسـ ِ
ظ َف ْ
ال ِنجيـ ِـل َك ـ َز ْر ٍع أَخْ ـ َـر َج شَ ـطْأَ ُه َفــآ َز َر ُه َف ْ
ـات ِم ْن ُهــم َّمغْ ِفـ َـر ًة َوأَ ْجـراً
ـب الـ ُّز َّرا َع ِل َي ِغيـ َ
ظ ِب ِهـ ُـم ا ْل ُك َّفــا َر َو َعـ َـد ال َّلــهُ ا َّل ِذيـ َ
الصا ِل َحـ ِ
ـن َآم ُنــوا َو َع ِم ُلــوا َّ
يُ ْع ِجـ ُ
()1

َع ِظيمــاً}

تســطر هــذه آ
اليــة القرآنيــة مــن ســورة الفتــح ،وصفـاً دقيقـاً متمـ ي ز
ـراً للرســول محمــد ،صــى

اللــه عليــه وســلم ،والذيــن معــه ،لتكــون بن�اسـاً دائمـاً للمؤمنـ ي ن
الســام ،إىل أن يــرث اللــه
ـ� برســالة إ
أ
الرض ومــن عليهــا ،ولتكــون كذلــك معيــاراً للثلــة المؤمنــة ف� كل مــكان وحـ ي ن
ـ� ،يشــخصون باالســتناد
ي
ـ� ف� الظــروف كلهــا ،مــن حيــث الصــواب والخطــأ ،واالســتقامة واالنحـراف ،آ
ن
فاليــة
إليهــا حالــة المؤمنـ ي ي
الكريمــة أجملــت معايـ يـر تشــخيص حــال أفـراد المؤمنـ ي ن
ـ� وجماعتهــم ،ف ي� ســلمهم وحربهــم ،وقوتهــم
وضعفهــم ،وعالقتهــم مــع ربهــم ،ومــع ذواتهــم ،و مــع بعضهــم بعض ـاً ،ومــع آ
الخريــن.
معية األنبياء:

أ
ـن َم َعــهُ } ،ف ي� أربعــة
كــرر الق ـرآن الكريــم التعبـ يـر عــن المعيــة المطلقــة مــع النبيــاءَ ،
{وا َّل ِذيـ َ
مواضــع ،أحدهــا يمثلــه نــص آ
اليــة الكريمــة مــن ســورة الفتــح المثبتــة أعــاه ،والمقصــود بهــا أتبــاع
النــى محمــد ،صــى اللــه عليــه وســلم ،أمــا الثالثــة مواضــع أ
الخــرى ،فــكان الحديــث فيهــا عــن أتبــاع
بي

نج ْي َنا ُه
أنبيــاء اللــه :نــوح وهــود وإبراهيــم ،فعــن أتبــاع نــوح ،عليــه الســام ،يقــول تعــاىلَ { :فك ََّذبُــو ُه َفأَ َ
()2
ف
ـك}...
َوا َّل ِذيـ َ
ـن َم َعــهُ ِ ي� ا ْل ُف ْلـ ِ
 .1الفتح.29 :
 .2أ
العراف.64:
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ين َم َعهُ ِب َر ْح َم ٍة ِّم َّنا}...
وعن أتباع هود ،عليه السالم ،يقول تعاىلَ { :فأَ َ
نج ْي َنا ُه َوا َّل ِذ َ

()1

ـو ٌة َح َسـ َن ٌة ِ ف ي� ِإبْ َر ِاهيـ َـم
وعــن أتبــاع إبراهيــم ،عليــه الســام ،يقــول تعــاىلَ { :قـ ْـد كَانَـ ْ
ـت َل ُكـ ْـم أُ ْسـ َ
()2

يــن َم َعــهُ }...
َوا َّل ِذ َ

والمعيــة هنــا ن
بالســرة والعمــل،
والتــأس
تعــى المرافقــة والمصاحبــة ،واتبــاع النهــج،
ي
ي
ي

وبالتأكيــد أن الحكــم عليهــا ،والموقــف ش
ال�عــي منهــا ،يختلــف باختــاف نهجهــا ،وخصائصهــا.
معية مقرتنة بوصف اإلميان:
ورد ذكــر معيــة أ
التبــاع ت
اليمــان ،ف ي� ثمانيــة مواضــع قرآنيــة ،وذلــك عــى
مق�نــة بوصــف إ
النحــو آ
ال ت ي�:
ـى محمــد ،صــى اللــه عليــه وســلم ،ذكــرت ف ي� ثــاث آيــات قرآنيــة ،وذلــك
*معيــة الذيــن آمنــوا بالنـ ب ي
ف
الر ُسـ ُ
{...حـ ت َّـى يَ ُقـ َ
ـن َآم ُنــواْ َم َعــهُ َمـ ت َـى
ي� ســور البقــرة والتوبــة والتحريــم ،فقــال تعــاىلَ :
ـول َوا َّل ِذيـ َ
ـول َّ
()3
ـب}
ـر ال ّلـ ِـه َق ِريـ ٌ
ـر ال ّلـ ِـه أَال ِإ َّن نَـ ْ َ
نَـ ْ ُ
الر ُس ُ
ين َآم ُنواْ َم َعهُ َجاهَ ُدواْ ِبأَ ْم َوا ِل ِه ْم َوأَنف ُِس ِه ْم }...
ول َوا َّل ِذ َ
وقال تعاىلَ {:ل ِـك ِن َّ

()4

()5

ين َآم ُنوا َم َعهُ }...
� َوا َّل ِذ َ
وقال تعاىل...{:يَ ْو َم َل يُخْ ِزي ال َّلهُ ال َّن ِب ي َّ

ن
ـى إرسائيــل ،وفيهــا يقــول تعــاىل:
*معيــة الذيــن آمنــوا بطالــوت ،وهــو ملــك أعطــاه اللــه ملــك بـ ي

ن
ش
ـود َقـ َ
ـى َو َمــن َّلـ ْـم
{ َف َل َّمــا َف َصـ َـل طَا ُلـ ُ
ـوت ِبا ْل ُج ُنـ ِ
� َب ِم ْنــهُ َف َل ْيـ َ
ـس ِمـ ِّ ي
ـال ِإ َّن ال ّلــهَ ُم ْب َت ِلي ُكــم ِب َن َهـ ٍـر َف َمــن َ ِ
ت
ن
ش
ـن
�بُــواْ ِم ْنــهُ ِإال َّ َق ِليـا ً ِّم ْن ُهـ ْـم َف َل َّمــا َجـ َ
ـو َوا َّل ِذيـ َ
ـاو َز ُه هُ ـ َ
ـى ِإال َّ َمـ ِـن ا ْغـ َ َ
يَطْ َع ْمــهُ َف ِإنَّــهُ ِمـ ِّ ي
ـر َف غ ُْر َفـ ًـة ِب َيـ ِـد ِه َف َ ِ
()6

ـود ِه }...
ـو َم ِب َجا ُلـ َ
َآم ُنــواْ َم َعــهُ َقا ُلــواْ ال َ طَا َقـ َـة َل َنــا ا ْل َيـ ْ
ـوت َو ُجنـ ِ

ف
{و َل َّمــا َجــاء أَ ْم ُرنَــا ن ََّج ْي َنــا
ـى اللــه هــود ،عليــه الســام ،ذكــرت ي� قولــه تعــاىلَ :
*معيــة الذيــن آمنــوا بنـ ب ي
()7

ـن َآم ُنواْ َم َعــهُ }...
هُ ــوداً َوا َّل ِذيـ َ
 .1أ
العراف.72:
 .2الممتحنة.4:
 .3البقرة.214:
 .4التوبة88:
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*معيــة الذيــن آمنــوا بصالــح ،عليــه الســام ،ذكــرت ف ي� قولــه تعــاىلَ { :ف َل َّمــا َجــاء أَ ْم ُرنَــا ن ََّج ْي َنــا َصا ِلحـاً
ـن َآم ُنواْ َم َعــهُ }...
َوا َّل ِذيـ َ

()1

ف
ـع ْيباً
{و َل َّمــا َجــاء أَ ْم ُرنَــا ن ََّج ْي َنــا شُ ـ َ
*معيــة الذيــن آمنــوا بشــعيب ،عليــه الســام ،ذكــرت ي� قولــه تعــاىلَ :
()2

ـن َآم ُنــواْ َم َعــهُ }...
َوا َّل ِذيـ َ

ـن
*معيــة الذيــن آمنــوا بمــوىس ،عليــه الســام ،ذكــرت ف ي� قولــه تعــاىلَ { :ف َل َّمــا َجاءهُ ــم ِبا ْل َحـ ِّ
ـق ِمـ ْ

اس ـ َت ْح ُيوا ِن َســاءهُ ْم }...
ِع ِندنَــا َقا ُلــوا ا ْق ُت ُلــوا أَبْ َنــاء ا َّل ِذيـ َ
ـن َآم ُنــوا َم َعــهُ َو ْ
والمتدبــر ف� هــذه آ
اليــات الكريمــة يلحــظ أن المعيــة الصالحــة والنجــاة تجلبــان الرحمــة ،بخــاف
ي
()3

المعيــة الضالــة المضلــة ،فنهايتهــا وخيمــة ،وعاقبتهــا عسـ يـرة.
معية املسلمني:
ـ� ممــا ســبق أن معيــة المسـ ي ن
يتبـ ي ن
ـلم� لنبيهــم محمــد ،صــى اللــه عليــه وســلم ،تكــرر ذكرهــا

ف
ن
و� الســياق اللفظــي المعـ بـر عنــه ،ف ي� مواضــع قرآنيــة عــدة ،منهــا مــا كان مطلقـاً ،ومنهــا
بهــذا المعــى ،ي

ـ� كذلــك أن المعيــة لــم تقتــر عــى المسـ ي ن
اليمــان ،وقــد تبـ ي ن
ـلم� تجــاه نبيهــم،
مــا اقـ تـرن بوصــف إ
عليــه الصــاة والســام ،بــل كانــت مــن السـ ي ن
الســام
ـالف� مــع أنبيائهــم وصالــح ملوكهــم ،وقــد أثـ نـى إ
ف� ثنايــا نصوصــه ش
ال�عيــة ،ومبادئــه وأحكامــه ،عــى المعيــة المبــرة الواعيــة ،وذم تلــك المنطلقــة
ي
أ
ت
ـى يُعطــل خاللهــا عمــل العقــول ،ويُغـ شـى فيهــا عــى العيــون ،وتُصــم فيهــا
مــن التقليــد العمــى ،الـ ي
آ
آ
ف
الخبــار عــن حــوار العقــل
الذان ،وممــا نــزل مــن اليــات القرآنيــة بالخصــوص ،مــا جــاء ي� ســياق إ
والمنطــق الــذي تبنــاه إبراهيــم ،عليــه الســام ،مــع قومــه الذيــن تظللــوا بالتبعيــة لمــا وجــدوا عليــه
ـ�* َقـ َ
ـون*
ـال هَ ـ ْـل يَ ْسـ َـم ُعونَك ُْم ِإ ْذ ت َْد ُعـ َ
قومهــم ،فقــال تعــاىلَ { :قا ُلــوا ن َْع ُبـ ُـد أَ ْص َنامـاً َف َنظَـ ُّـل َل َهــا َع ِاك ِفـ ي ن َ
ض
ـون* َقـ َ
ون*
ـال أَ َف َرأَيْ ُتــم َّمــا كُن ُتـ ْـم ت َْع ُبـ ُـد َ
ون* َقا ُلــوا بَـ ْـل َو َج ْدنَــا آبَاءنَــا ك ََذ ِلــكَ يَف َْع ُلـ َ
ـر َ
أَ ْو يَنف َُعونَ ُكـ ْـم أَ ْو يَـ ُ ُّ
ن ()4
أ
ـ�} .
أَن ُتـ ْـم َوآبَاؤُ ُكـ ُـم ْال َ ْق َد ُمـ َ
ـون* َف ِإنَّ ُهـ ْـم َعـ ُـد ٌّو ِّ يل ِإ َّل َر َّب ا ْل َعا َل ِمـ ي َ
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ومــن عاقبــة التبعيــة العميــاء ،أن المتبوعـ ي ن
ـ� يتـ بـرأون يــوم القيامــة مــن تابعيهــم ،فقــال عــز
()1
أ
يــن اتَّ َب ُعــواْ َو َرأَ ُواْ ا ْل َع َ
اب}
اب َوتَ َقطَّ َع ْ
ــت ِب ِه ُ
ــن ا َّل ِذ َ
يــن ات ُِّب ُعــواْ ِم َ
َــرأَ ا َّل ِذ َ
ــم ال َ ْســ َب ُ
ــذ َ
وجــل{ِ :إ ْذ ت ب َ َّ
ْأ
تعاىل{:ال َ ِخـ َّـاء يَ ْو َم ِئـ ٍـذ بَ ْع ُض ُهـ ْـم ِل َب ْعـ ٍـض
وقــد اسـ ُتثنيت المعيــة الصالحــة مــن الــذم ،فقــال
ن ()2
أ
ـى ،صــى اللــه عليــه وســلم ،فقــال تعــاىل:
َعـ ُـد ٌّو ِإ َّل ا ْل ُم َّت ِقـ ي َ
ـ�}  ،بــل جــاء المــر الرصيــح باتبــاع النـ ب ي
()3
ن
ــر َل ُكـ ْـم ُذنُوبَ ُكـ ْـم َوال ّلــهُ َغ ُفــو ٌر َّر ِحيـ ٌـم}
{ ُقـ ْـل ِإن كُن ُتـ ْـم ت ُِح ُّبـ َ
ـو� يُ ْح ِب ْب ُكـ ُـم ال ّلــهُ َويَغْ ِف ْ
ـون ال ّلــهَ َفات َِّب ُعـ ِ ي
ـض الظَّا ِلـ ُـم
ـو َم يَ َعـ ُّ
ـ� عــن االتبــاع الصالــح الواعــي ،يقــول جــل شــأنهَ :
{ويَـ ْ
وعــن نــدم المتخـ ي

ن
ــى اتَّخَ ْ
ــه يَق ُ
َع َ
ــول َس ِــبيال ً}
ــذ ُت َم َ
ــى يَ َديْ ِ
الر ُس ِ
ــع َّ
ُــول يَــا َل ْي َت ِ ي
ومن شعر الحكمة ف ي� بيان أهمية حسن المصاحبة ،واختيار الرفاق:
()4

َع ْن ا ْل َم ْرِء َل ت َْسأَ ْل َو َس ْل َع ْن َق ِر ِين ِه * * * َفك ُُّل َق ِر ٍين ِبا ْل ُمقَا َر ِن يَ ْق َت ِدي
أ
ف
ت
الر ِدي
إ َذا ُك ْنت ِ ي� َق ْو ٍم َف َص ِاح ْب ِخ َيا َرهُ ْم * * * َو َل ت َْص َح ْب ْال َ ْر َدى َف َ ْ� َدى َم َع َّ
ين
ين
للمســلم� ،حســب
راجــ� اللــه أن ييــر الحقــاً ،متابعــة التأمــل ف ي� الصفــات القرآنيــة
الوصــف القـر نآ� الــوارد ف� آ
اليــة ( )29مــن ســورة الفتــح آنفــة الذكــر ،والـ تـى أولهــا معيتهــم ش
الم�فــة
ي
ي
ي
لنبيهــم ،صــى اللــه عليــه وســلم ،وعــى آلــه الطاهريــن ،وأزواجــه أمهــات المؤمنـ ي ن
ـ� ،وأصحابــه الغــر
ين
الميامــ� ،وعــى مــن تبعــه بإحســان إىل يــوم الديــن.
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الرسول األسوة ،محمد ،صىل الله عليه وسلم

ِ
وصفات قرآنية ألتباعه
الحلقة الثانية

يقول الله تعاىل{ُّ :م َح َّم ٌد َّر ُس ُ
ين َم َعهُ أَ ِش َّداء َع َل ا ْل ُكف َِّار }...
ول ال َّل ِه َوا َّل ِذ َ
أ
ـى محمــد ،صــى
وقفــت الحلقــة الســابقة عنــد الصفــة الوىل مــن صفــات أتبــاع النـ ب ي
اللــه عليــه وســلم ،حســب المتضمــن ف� آ
اليــة القرآنيــة مــن ســورة الفتــح المثبــت جــزء منهــا
ي
(*)
1

ـن َم َعــهُ } ،وتــم عــرض آيــات قرآنيــة ورد فيهــا
أعــاه ،حيــث تــم التأمــل بصفــة المعيــةَ ،
{وا َّل ِذيـ َ
ذكــر المعيــة مطلقــة ،وأخــرى ذكــرت فيهــا ت
باليمــان ،ثــم تــم التعريــج عــى معيــة
مق�نــة إ
ين
المســلم� لنبيهــم ،عليــه أفضــل الصــاة ،وأتــم التســليم ،مــع التنبيــه المجمــل ألهميــة
و�ر االتبــاع أ
الصحبــة الصالحــة ،ض
العمــى وصحبــة الضــال ،ووفــاء بالوعــد نتابــع التأمــل

المســلم� الــواردة ف� آ
ين
اليــة المشــار إليهــا أعــاه.
بصفــات
ي
أشداء عىل الكفار
ـى محمــد ،صــى اللــه عليــه وســلم ،عــن ربــه ،هــدى
ديــن إ
الســام الــذي جــاء بــه النـ ب ي

ين
للعالمــ� ،واجهتــه منــذ بــدأ حملــة مضــادة مــن الذيــن كفــروا ،وتفاوتــت مســتويات هــذه
الحملــة المعاديــة بـ ي ن
النــكار والســخرية ونصــب المكائــد تلــو المكائــد ،والتأليــب ضــده ،إىل
ـ� إ
درجــة حمــل الســاح ضــده ،ومحاولــة اقتالعــه وأتباعــه مــن الوجــود ،وإزاء ذلــك كان ال بــد
مــن مواجهــة موازيــة يتعــاون فيهــا المســلمون أفـراداً وجماعــات عــى صــد العــدوان ضدهــم،
ض
ت
ش
ـى كلفــوا بحملهــا،
ومنــع الــر مــن أن يق ـ ي عــى وجودهــم ،أو يعطــل دعوتهــم للخـ يـر الـ ي
* الفتح.29:
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ين
للعالمــ� ،وحســب الوصــف القــر ن يآ� لخصائــص محمــد ،عليــه الصــاة والســام،
وتبليغهــا

ـار }...أي ال تأخذهــم ف ي� اللــه لومــة الئــم ،ينافحــون
والذيــن معــه ،فإنهم{:أَ ِشـ َّـداء َعـ َـى ا ْل ُك َّفـ ِ
عــن دينــه ،ولــو كان الثمــن تقديــم أرواحهــم قرابـ ي ن
ـ� لدينهــم والــذب عنــه ،يقــول الزمخـ شـري:

المؤمنــون كانــوا يجاهــدون لوجــه اللــه ،ال يخافــون لومــة الئــم قــط ،وإنهــم صــاب ف ي� دينهم،
ف
ـام�
إذا ش�عــوا ي� أمــر مــن أمــور الديــن ،بإنــكار منكــر ،أو أمــر بمعــروف ،مضــوا فيــه كالمسـ ي
المحمــاة ،ال يرعبهــم قــول قائــل ،وال اعـ تـراض معـ تـرض ،وال لومــة الئــم ،يشــق عليــه جدهــم

ف ي� إنكارهــم ،وصالبتهــم ف ي� أمرهــم.

()1

ل الْكَا ِ
أَ ِع َّز ٍ
ن:
ع َ
فرِي َ
ة َ
مــن موافقــات شــدة المؤمنـ ي ن
ـ� عــى الكافريــن ،عزتهــم عليهــم ،وفيهــا يقــول عــز وجل:

ـو ٍم يُ ِح ُّب ُهـ ْـم َويُ ِح ُّبونَــهُ
{يَــا أَيُّ َهــا ا َّل ِذيـ َ
ـو َف يَ ـ ِأْ ت ي� ال ّلــهُ ِب َقـ ْ
ـن َآم ُنــوا َمــن يَ ْرتَـ َّـد ِمن ُكـ ْـم َعــن ِد ِينـ ِـه َف َسـ ْ
ـ� أَعـزة عـ َـى ا ْلكَافريــن يجاهــد ف
ـون َل ْو َمـ َـة آل ِئـ ٍـم َذ ِلــكَ
ون ِ ي� َسـ ِـب ِيل ال ّلـ ِـه َوال َ يَخَ ا ُفـ َ
ِِ َ َُ ِ ُ َ
أَ ِذ َّلـ ٍـة َعـ َـى ا ْل ُم ِؤْم ِنـ ي ن َ ِ َّ ٍ َ

ـع َع ِلي ـمٌ}
َف ْضـ ُـل ال ّلـ ِـه يُؤْ ِتيـ ِـه َمــن يَشَ ــا ُء َوال ّلــهُ َو ِاسـ ٌ

()2

ـن} أي يظهــرون الغلظــة ت
وال�فــع عــى
وتفسـ يـر المـراد بقولــه تعاىل{:أَ ِعـ َّز ٍة َعـ َـى ا ْلك َِاف ِريـ َ
الكافريــن ،وقيــل يعاونهــم أي يغالبونهــم ،مــن قولهــم عــزه يعــزه إذا غلبــه ،كأنهــم مشــدون
()3

عليهــم بالقهــر والغلبــة

ن
ـى بقولــه{ :أعــزة عــى الكافريــن} أشــداء عليهــم ،غلظــاء بهــم ،من
وقــال الطـ بـري :ويعـ ي

ن
ـز� فــان ،إذا أظهــر العــزة مــن نفســه لــه ،وأبــدى لــه الجفــوة والغلظــة.
قــول القائــل :قــد عـ ي

()4

 .1الكشاف.681 /1:
 .2المائدة.54:
الكب�.22 - 21/ 12:
.3
التفس� ي
ي
الط�ي.286 /6:
تفس� ب
 .4ي

68

الغلظة مع الكافرين املعادين:
لــم تقتــر آ
ين
المؤمنــ� حــال تعاملهــم مــع الذيــن
اليــات القرآنيــة عــى وصــف
يعادونهــم مــن الكافريــن ،بــل تضمنــت أوامــر رصيحــة لهــم بالغلظــة معهــم والقســوة
ـ� بالعـ ي ن
عليهــم ،فالعـ ي ن
ـن
ـن َآم ُنــوا َقا ِت ُلــوا ا َّل ِذيـ َ
ـ� والبــادئ أظلــم ،وقــد قــال تعــاىل{ :يَــا أَيُّ َهــا ا َّل ِذيـ َ
ــع ا ْل ُم َّت ِق ي ن
ُــم ِغ ْلظَ ً
ــ�َ}
ــة َوا ْع َل ُمــوا أَ َّن ال ّلــهَ َم َ
َّــار َو ْل َي ِج ُ
ــدوا ِفيك ْ
يَ ُلونَكُــم ِّم َ
ــن ا ْل ُكف ِ

()1

جــاء ف� التفســر الكبــر أن الغلظــة بالكــر الشــدة العظيمــة ،وهــذه آ
اليــة تــدل عــى
ي
ي
ي

أ
تعاىل{:وا ْغ ُلـ ْ
ظ َع َل ْي ِهـ ْـم}( ،)2وللمفرسيــن عبــارات ف ي� تفسـ يـر
المــر بالتغليــظ عليهــم ،ونظـ يـره قولــه
َ
الغلظــة ،قيــل :شــجاعة ،وقيــل :شــدة ،وقيــل :غيظــاً.
ف
تأث�اً
والغلظــة ضــد الرقــة ،وهــي الشــدة ي� إحــال النقمــة ،والفائــدة فيهــا أنهــا أقــوى ي

ف� الزجــر والمنــع عــن القبيــح ،ثــم إن أ
المــر ف ي� هــذا البــاب ال يكــون مطــرداً ،بــل قــد يحتــاج
ي
ُــم ِغ ْلظَ ً
ــة}
تــارة إىل الرفــق واللطــف ،وأخــرى إىل العنــف ،ولهــذا الســبب
قال{:و ِل َي ِج ُ
َ
ــدوا ِفيك ْ
تنبيه ـاً عــى أنــه ال يجــوز االقتصــار عــى الغلظــة البتــة ،فإنــه ينفــر ،ويوجــب تفــرق القــوم،
فقوله{:و ِل َي ِجـ ُـدوا ِفي ُكـ ْـم ِغ ْلظَـ ًـة} يــدل عــى تقليــل الغلظــة ،كأنــه قيــل :ال بــد وأن يكونــوا ،بحيــث
َ
لــو فتشــوا عــن أخالقكــم وطبائعكــم لوجــدوا فيكــم غلظــة ،وهــذا الــكالم إنمــا يصــح فيمــن
أكـ ثـر أحوالــه الرحمــة والرأفــة ،ومــع ذلــك فــا يخلــو عــن نــوع غلظــة.
وهــذه الغلظــة إنمــا تعتـ بـر فيمــا يتصــل بالدعــوة إىل الديــن ،وذلــك إمــا بإقامــة الحجــة
والبينــة ،وإمــا بالقتــال والجهــاد ،فأمــا أن يحصــل هــذا التغليــظ فيمــا يتصــل بالبيــع والـ شـراء،
()3

والمجالســة والمؤاكلــة فــا.
 .1التوبة.123:
 .2التوبة.73 :
الكب�.183 - 182 /16:
.3
التفس� ي
ي
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يرهبون عدو الله وعدوهم:
ـ� العاملـ ي ن
مــن خصائــص المؤمنـ ي ن
ـ� بأوامــر ربهــم ،وأحــكام دينهــم ،أنهــم يعــدون

اسـ َتطَ ْع ُتم
العــدة ألعدائهــم ،يل�هبوهــم بهــا ،فقــال عــز وجــل
َ
بالخصوص{:وأَ ِعـ ُّـدوا َل ُهــم مــا ْ
ـن ِمــن ُدو ِن ِهـ ْـم ال َ ت َْع َل ُمونَ ُه ُم
ـاط ا ْلخَ ْيـ ِـل ت ُْر ِه ُبـ َ
ـون ِبـ ِـه َعـ ْـد َّو ال ّلـ ِـه َو َع ُد َّو ُكـ ْـم َوآخَ ِريـ َ
ِّمــن ُقـ َّ
ـو ٍة َو ِمــن ِّربَـ ِ
(*)
ال ّلــهُ يع َلمهــم ومــا تُنفقُــوا مــن ش َ ف
ــون}
ــم ال َ تُظْ َل ُم َ
ُــم َوأَن ُت ْ
ــو َّف ِإ َل ْيك ْ
� ٍء ِ ي� َس ِــب ِيل ال ّل ِــه يُ َ
ِ
َْ ُ ُ ْ ََ ِ
يْ
1

فالمؤمنــون متأهبــون دائمــاً لحمايــة دينهــم ،والدعــوة إليــه بالحكمــة والموعظــة
الحســنة ،ولمــا تقتضيــه المواقــف البــذل مــن أرواحهــم وأموالهــم ف ي� ســبيل اللــه ،ال يتلــكأون،

واليمانيــة والماديــة الالزمــة ألي مواجهــة مــع
ويلــزم لهــذا إعــداد العــدة النفســية والمعنويــة إ
خ�اتهــم،
قــوى الظلــم والكفــر والطغيــان ،وبغـ يـر هــذا الوجــه يفقــدون هيبتهــم ،وتنهــب ي
ويتجرعــون كــؤوس الــذل والصغــار ،كأســاً وراء آخــر.
فحــال المؤمنـ ي ن
ـ� مــع أعدائهــم يخلــو مــن ســبل الخنــوع والتذلــل ووضــع الخــاوات،

وإنمــا هــم أشــداء معهــم ،ال يخافــون ف ي� اللــه لومــة الئــم ،وال يقبلــون الدنيــة ألنفســهم وال

لدينهــم ،ولــو اقتضاهــم ذلــك بــذل المهــج أ
والرواح والدمــاء.

ـ� اللــه أن ييــر الحقـاً ،متابعــة التأمــل ف� الصفــات القرآنيــة للمسـ ي ن
راجـ ي ن
ـلم� ،حســب
ي

الوصــف الق ـر نآ� الــوارد ف� آ
اليــة أعــاه ،والــذي يبـ ي ن
ـ� أن مــن خصائصهــم أنهــم أشــداء عــى
ي
ي
الكفــار ،هــم ونبيهــم ،صــى اللــه عليــه وســلم ،وعــى آلــه الطاهريــن ،وأزواجــه أمهــات
ين
ين
الميامــ� ،وعــى مــن تبعــه بإحســان إىل يــوم الديــن.
المؤمنــ� ،وأصحابــه الغــر

* أ
النفال.60:
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ِ
وصفات قرآنية ألتباعه
الحلقة الثالثة

ــداء َع َ
ــد َّر ُس ُ
َّــار ُر َح َمــاء
يقــول اللــه
يــن َم َعــهُ أَ ِش َّ
تعاىل{:م َح َّم ٌ
ُّ
ــه َوا َّل ِذ َ
ــول ال َّل ِ
ــى ا ْل ُكف ِ
(*)

ـى محمــد ،صــى اللــه
بَ ْي َن ُهـ ْـم  }...وقفــت الحلقــة الســابقة عنــد الصفــة الثانيــة مــن صفــات النـ ب ي
عليــه وســلم ،والذيــن معــه ،حســب المتضمــن ف� آ
اليــة القرآنيــة مــن ســورة الفتــح المثبــت جــزء
ي
ـار} فمحمــد ،عليــه الصــاة والســام،
منهــا أعــاه ،حيــث تــم التأمــل بصفــة{ :أَ ِشـ َّـداء َعـ َـى ا ْل ُك َّفـ ِ
1

والذيــن معــه ،ينافحــون عــن دينــه ،وقــد أمــروا بالغلظــة مــع الكافريــن المعتديــن ،والقســوة
واليمانيــة والماديــة الالزمــة ألي مواجهــة مــع
عليهــم ،وإعــداد العــدة النفســية والمعنويــة إ
قــوى الظلــم والكفــر والطغيــان ،مــع التنبيــه إىل أن أ
المــر بالشــدة عــى الكفــار ال يكــون مطــرداً،
بــل قــد تحتــاج المواقــف أحيان ـاً إىل الرفــق واللطــف.

رحامء بينهم:
ت
ـ� المسـ ي ن
ال�احــم بـ ي ن
ـلم� صفــة جليلــة أثـ نـى اللــه عليهــم لتحليهــم بهــا ،فقلوبهــم ف ي�
أ
الصــل رقيقــة تجــاه بعضهــم بعض ـاً ،يعفــو أحدهــم عــن صاحبــه ،إن أســاء إليــه أو قــر
بحقــه ،ومــن ذلــك إعــذاره إن لــم ث
يعــر عــى ســبب لخطئــه بحقــه ،يحــب أحدهــم ألخيــه
مــا يحــب لنفســه ،فيتمـ نـى لــه الخـ يـر واالزدهــار وحفــظ العيــال ونمــاء المــال ،قلبــه نقــي مــن
أدران الحقــد والكراهيــة والبغضــاء ألخيــه ،وقــد تضافــرت التوجيهــات الربانيــة المتضمنــة

ين
ين
ف� آيــات ن ز
والمرســل� ،صــى اللــه عليــه وســلم ،ف ي� الحــث
النبيــ�
الت�يــل ،وأحاديــث خاتــم
ي
عــى التحــ� بمعــززات تحقيــق خصلــة ت
ـ� المسـ ي ن
ال�احــم بـ ي ن
ـلم� ،وإطفــاء نــوازع الكراهيــة مــن
ي
قلوبهــم وأوســاطهم تجــاه بعضهــم بعض ـاً ،وكل مــا يــؤدي إىل ذلــك ،أو يســاهم فيــه ،عــى
شــاكلة النهــي عــن التحاســد والتناجــش والتباغــض والتدابــر ،وأن يبيــع المــرء عــى بيــع أخيــه،
* الفتح.29:
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وتحريــم الغيبــة والنميمــة والغــش ،والســخرية ،والهمــز واللمــز آ
بالخريــن ،وغـ يـر ذلــك كثـ يـر
مــن القيــم الـ ت ن
الســام تب�ســيخها ف� قلــوب المسـ ي ن
ـلم� وعقولهــم وســلوكهم ،ليكونــوا
ـى إ
ي
ي
ـى عـ ي
ـلم(:مث َُل
كمــا يريــد لهــم ،كالجســد الواحــد ،حيــث يقــول رســول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وسـ
َ
ا ْلمؤْمنـ ن ف
ـو ت ََدا َعــى
ُ ِِ ي َ
ـ� ي� ت ََوا ِّد ِهـ ْـم َوت ََر ُ
اح ِم ِهـ ْـم َوت ََعاطُ ِف ِهـ ْـمَ ،م َثـ ُـل ا ْل َج َسـ ِـد ،إذا اشْ ـ َت َك منــه ُع ْضـ ٌ
الس ـ َهر َوا ْل ُح َّمى)(،)1وحـ ي ن
ـ� يكــون المســلمون كذلــك ،وتكــون الرحمــة عنوان ـاً
لــه َســا ِئ ُر ا ْل َج َسـ ِـد ِب َّ ِ
لعالقاتهــم ،يرفــق كب�هــم بصغ�هــم ،ويســاعد غنيهــم فق�هــم ،ويعــود المعـ ف
ـا� منهــم
ي
ي
ي
المريــض ،وإذا مــات أحدهــم شــيعه آ
الخــرون ،واجتهــدوا ف ي� الدعــاء لــه بالرحمــة ،وإذا انحــرف
أحدهــم عــن جــادة الصــواب بذلــوا أقــى جهدهــم إلعادتــه إليهــا.
اضطراب بوصلة الرتاحم:
الناظــر ف� واقــع المسـ ي ن
ـلم� اليــوم ،ولمــا التقــوا بســيوفهم عـ بـر العصــور ،وســالت
ي
دماؤهــم بأيــدي إخوانهــم ،يجــد قلبــاً
للمعايــر قــد حــدث ،وخلــا ً بالقيــم قــد انتابهــم،
ي

ـى ،صــى اللــه عليــه
فصــاروا أعــداء بعــد أن كانــوا إخوانـاً ،كمــا أراد لهــم ربهــم ،ومــن نعــي النـ ب ي

وســلم ،عــى فاقــدي الرحمــة ،رده المفحــم عــى مــن لــم تطاوعــه نفســه ليقبــل طف ـا ً مــن
ض
ر� اللــه عنــه ،قــالَ ( :ق َّبـ َـل رســول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم،
أطفالــه ،فعــن أبَ ي� هُ َريْـ َـر َة ،ي
أ
أ
ش
ـر ًة مــن
ا ْل َح َسـ َ
ـىَ ،و ِع ْنـ َـد ُه ْال َ ْقـ َـر ُع بــن َح ِابـ ٍـس ال َّت ِم ِيمـ ُّ
ـي َجا ِل ًســا ،فقــال ْال َ ْقـ َـر ُعِ :إ َّن يل َعـ َ َ
ـن بــن َعـ ِ ي ٍّ
ـت منهــم أَ َحـ ًـداَ ،ف َنظَـ َـر إليــه رســول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،ثُـ َّـم قــال:
ا ْل َو َلـ ِـد ،مــا َق َّب ْلـ ُ
مــن َل يَ ْر َحـ ُـم َل يُ ْر َحـ ُـم)
ف
ض
ـى ،صــى اللــه عليــه وســلم ،قــال لــه:
ي
ر� اللــه عنهــا ،أن النـ ب ي
و� روايــة ،عــن َعا ِئشَ ـ َـة ،ي
()3
الر ْح َم َ
ــة؟!!!)
(أَ َو أَ ْم ِلــكُ َلــكَ أَ ْن نَــ َز َع ال َّلــهُ ِم ْ
ــن َق ْل ِبــكَ َّ
()2

فــإذا كان هــذا االســتهجان تجــاه المســتنكف عــن تقبيــل صبيانــه ،فكيــف بالــذي يتحجــر

قلبــه عــى إخوانــه ،فيســكت عــن ضيــم يصيبهــم ،أو ظلــم يلحقهــم ،وال ينتــر لهــم ،أو تبلغ
بــه الحماقــة أن يتآمــر عــى مصالحهــم ،أو دمائهــم ،أو اغتصــاب حقوقهــم ،ومــا يكــون لمثــل
 .1صحيح مسلم ،كتاب ال� والصلة أ
ين
المؤمن� وتعاطفهم وتعاضدهم.
والداب ،باب تراحم
ب
 .2صحيح البخاري ،كتاب أ
الدب ،باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته.
 .3التخريج نفسه
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هــذا الـ تـردي أن يوجــد ف� أوســاط المسـ ي ن
ـلم� ،لــو لــم تضطــرب بوصلــة الرحمــة بينهــم؛ ألن
ي
اضطرابهــا يقــود للكراهيــة والبغضــاء ،والبحــث عــن المصالــح الدونيــة عــى حســاب القيــم
ـ� المسـ ي ن
العليــا ،والغايــات الســامية ،الـ تـى تعــزز الوشــائج ،وتوثــق العــرى ،بـ ي ن
ـلم� ،فيكونــون
ي
يــداً واحــدة عــى مــن ســواهم ،يســعى بذمتهــم أدناهــم ،يستشــعر المــرء منهــم قبــح أن
يهــدد أخــاه بســاح ،ومــن كان هــذا حالــه لــن يطاوعــه قلبــه ليقتــل أخــاه فيــه ،والرســول ،صــى
اللــه عليــه وســلم ،يقــول(:إذا ا ْلت َقــى ا ْلمســلمان بسـي َفيهما؛ َفا ْلقَاتـ ُـل وا ْلم ْقتـ ُ ف
ـار ،فقلت:
ِ َ َ ُ
َ
ُ ْ ِ َ ِ ِ َ ْ ِْ َ
ـول ي� ال َّنـ ِ
()1
ـول ال َّلـ ِـه ،هــذا ا ْلقَا ِتـ ُـل ،فمــا بَـ ُ
يــا َر ُسـ َ
يصــا عــى َق ْتـ ِـل َص ِاح ِبـ ِـه)
ـول؟! قــال :إنــه كان َح ِر ً
ـال ا ْل َم ْق ُتـ ِ
أذلة عىل املؤمنني:
يقابــل ت
ين
ال�احــم ي ن
المســلم� شــدتهم عــى الكافريــن ،وخفــض الجنــاح منهــم
بــ�

لبعــض ،يقابلــه غلظتهــم عــى أعدائهــم ،فاللــه تعــاىل أثـ نـى عــى المؤمنـ ي ن
ـ� لمــا امتــازوا بــه
ف
ـن َآم ُنــواْ َمــن يَ ْرتَـ َّـد ِمن ُكـ ْـم َعــن
مــن خصائــصُ ،ذكــرت بعضهــا ي� قولــه عــز وجل{:يَــا أَيُّ َهــا ا َّل ِذيـ َ
ــ� أَ ِعــ َّز ٍة َع َ
ــم َويُ ِح ُّبونَــهُ أَ ِذ َّل ٍــة َع َ
يــن
ــى ا ْل ُم ِؤْم ِن ي ن َ
َــو ٍم يُ ِح ُّب ُه ْ
ــى ا ْلك َِاف ِر َ
ــو َف يَــ ِأْ ت ي� ال ّلــهُ ِبق ْ
ِد ِين ِــه َف َس ْ
يجاهــد ف
ـون َل ْو َمـ َـة آل ِئـ ٍـم َذ ِلــكَ َف ْضـ ُـل ال ّلـ ِـه يُؤْ ِتيـ ِـه َمــن يَشَ ــا ُء َوال ّلــهُ
ون ِ ي� َسـ ِـب ِيل ال ّلـ ِـه َوال َ يَخَ ا ُفـ َ
َُ ِ ُ َ
()2

يم}
َو ِاس ٌع َع ِل ٌ

ويذكــر الـرازي أن أذلــة جمــع ذليــل ،وليــس المـراد بكونهــم أذلــة هــو أنهــم مهانــون،
بــل المـراد المبالغــة ف� وصفهــم بالرفــق ولـ ي ن
ـ� الجانــب ،فــإن مــن كان ذليـا ً عنــد إنســان فإنــه
ي
()3
التكــر ت
ين
واللــ� ،فكــذا هاهنــا.
وال�فــع ،بــل ال يظهــر إال الرفــق
ألبتــة ال يظهــر شــيئاً مــن
ب
ـ� اللــه أن ييــر متابعــة التأمــل ف� صفــات المسـ ي ن
راجـ ي ن
ـلم� ،حســب الوصــف الق ـر ن يآ�
ي
الــوارد ف� آ
اليــة المثبــت نصهــا آنفــاً ،والــذي منــه أنهــم رحمــاء بينهــم ،إضافــة إىل كونهــم
ي
أشــداء عــى الكفــار ،هــم ونبيهــم ،صــى اللــه عليــه وســلم ،وعــى آلــه الطاهريــن ،وأزواجــه
ين
ين
الميامــ� ،وعــى مــن تبعــه بإحســان إىل يــوم الديــن.
المؤمنــ� ،وأصحابــه الغــر
أمهــات
ين
المؤمن� اقتتلوا فأصلحوا بينهما} (الحجرات.)9 :
اليمان ،باب {وإن طائفتان من
 .1صحيح البخاري ،كتاب إ
 .2المائدة.54 :
الكب�.12/ 21 :
.3
التفس� ي
ي
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الرسول األسوة ،محمد ،صىل الله عليه وسلم

ِ
وصفات قرآنية ألتباعه
الحلقة الرابعة

رسـ ُ
ـار ُر َح َمــاء بَ ْي َن ُهـ ْـم
ـول ال َّلـ ِـه َوا َّل ِذيـ َ
يقــول اللــه تعــاىل{ُّ :م َح َّمـ ٌـد ُ
ـن َم َعــهُ أَ ِشـ َّـداء َعـ َـى ا ْل ُك َّفـ ِ
ــجداً }...
ت ََراهُ ْ
ــم ُركَّعــاً ُس َّ

()1

ـى محمــد ،صــى اللــه
وقفــت الحلقــة الســابقة عنــد الصفــة الثالثــة مــن صفــات النـ ب ي

عليــه وســلم ،والذيــن معــه ،حســب المتضمــن ف� آ
اليــة القرآنيــة مــن ســورة الفتــح المثبــت
ي
جــزء منهــا أعــاه ،حيــث تــم التأمــل بصفــةُ { :ر َح َمــاء بَ ْي َن ُهـ ْـم} فمحمــد ،عليــه الصــاة والســام،

والذيــن معــه ،قلوبهــم ف� أ
الصــل رقيقــة تجــاه بعضهــم بعضـاً ،بخــاف مــا يجــده الناظــر ف ي�
ي
واقعهــم اليــوم ،مــن اضطــراب ف ي� بوصلــة الرحمــة بينهــم.
جدا ً:
ُركَّعاً ُ
س َّ
مــن صفــات محمــد ،صــى اللــه عليــه وســلم ،والذيــن معــه ،ي ز
تم�هــم بــأداء الركــوع
ـ� الحالتـ ي ن
والســجود ،فيبــدون للناظريــن إليهــم ركع ـاً ســجداً ،أي تــرى هاتـ ي ن
ـ� كثـ يـراً فيهــم(،)2
الشــارة إىل
فهــم يواظبــون عــى أداء الصــاة ،وهــي المشــتملة عــى الركــوع والســجود ،وتجــدر إ
أنــه لــم يــرد لفــظ {ركعـاً} بهــذه الصيغــة ســوى مــرة واحــدة ف� القـرآن الكريــم ،وذلــك ف� آ
اليــة
ي
ي

آ
ف
ف
و� عـ شـرة مواضــع
 29مــن ســورة الفتــح ،بينمــا لفــظ {ســجداً} ورد ي� هــذه اليــة الكريمــة ،ي
ـجداً َو ِق َيام ـاً}
ـن يَ ِبي ُتـ َ
أخــرى يغ�هــا ،منهــا قولــه تعــاىلَ :
ـون ِل َربِّ ِهـ ْـم ُسـ َّ
{وا َّل ِذيـ َ
 .1الفتح.29:
ف
ز
تفس� الكتاب العزيز.141/ 5 ،
 .2المحرر
الوج� ي� ي
ي
 .3الفرقان.64:
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()3

وورد ذكــر الســجود ت
مق�نـاً بالركــوع ف ي� أمــر مريــم ،عليهــا الســام بهمــا ،المتضمــن ف ي�
ت
ــ�}
الر ِاك ِع ي ن َ
ــج ِدي َوا ْرك َِعــي َم َ
قولــه عــز وجــل{ :يَــا َم ْريَ ُ
اس ُ
ــى ِل َربِّ ِ
ــك َو ْ
ــع َّ
ــم ا ْق ُن ِ ي

()1

ت
ـري بالمسـ ي ن
ـى فرضهــا عليهــم،
فحـ ٌّ
ـلم� أن يحرصــوا عــى التقــرب إىل ربهــم بالصــاة الـ ي

خمــس مـرات ف ي� اليــوم الواحــد ،إضافــة إىل أداء ســننها ونوافلهــا ،أنــاء الليــل وأطـراف النهــار،
ليكونــوا مــن العابديــن للــه ،جــل ف ي� عــاه ،دون ســواه.

دعاء الساجدين والراكعني وتسبيحهم:
للركــوع وللســجود أهميــة بالغــة ف ي� جانــب تقــرب العابديــن إىل اللــه تعــاىل ،ففيهمــا

ض
ر� اللــه عنهــا ،قالــت( :كان
يســبحونه ويدعونــه ،يرجــون رحمتــه ورضوانــه ،فعــن َعا ِئشَ ـ َـة ،ي
ف
ود ِهُ :س ـ ْب َحانَكَ اللهــم َربَّ َنــا َو ِب َح ْمـ ِـدكَ ،
ُوعـ ِـه َو ُسـ ُ
ـج ِ
ـى ،صــى اللــه عليــه وســلم ،يقــول ي� ُرك ِ
النـ ب ي
()2

ــر يل)
اللهــم اغ ِْف ْ

ض
ات َل ْي َلـ ٍـة،
ـى ،صــى اللــه عليــه وســلمَ ،ذ َ
ر� اللــه عنهــا ،قالــت( :ا ْف َت َقـ ْـد ُت النـ ب ي
وعنهــا ي

ـاج ٌد،
ـت ،فــإذا هــو َر ِاكـ ٌ
ـت ،ثُـ َّـم َر َج ْعـ ُ
ـب إىل بَ ْعـ ِـض ِن َســا ِئ ِهَ ،ف َت َح َّس ْسـ ُ
َفظَ َن ْنـ ُ
ـت أَنَّــهُ َذهَ ـ َ
ـع أو َسـ ِ

يقــولُ :س ـ ْب َحانَكَ َو ِب َح ْمـ ِـدكَ َ ،ل ِإ َلــهَ إال أنــت ،فقلــتِ :ب ـ ِأبَ ي� أنــت َوأُ ِّمــي ،ن يإ� َل ِفــي شَ ـأْ ٍنَ ،و ِإنَّــكَ
ــر)
َل ِفــي آخَ َ

()3

والعبــد خــال ســجوده للــه يكــون أقــرب مــا يكــون مــن ربــه ســبحانه ،كمــا جــاء ف ي�

الحديــث الصحيــح ،عــن ب يأ� هُ َريْـ َـر َة ،أَ َّن َر ُسـ َ
ـول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،قــال( :أَ ْقـ َـر ُب مــا
ث
الد َعــا َء)
يَك ُ
ْــروا ُّ
ُــون ا ْل َع ْب ُ
ــد مــن َربِّ ِ
ــه وهــو َس ِ
ــاج ٌدَ ،فأَك ِ ُ

()4

 .1آل عمران.43:
 .2صحيح البخاري ،كتاب أ
الذان ،باب الدعاء ف ي� الركوع.
 .3صحيح مسلم ،كتاب الصالة ،باب ما يقال ف ي� الركوع والسجود.
 .4التخريج نفسه.
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الكثــار مــن دعــاء
لهــذا الســبب وجــه الرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم ،العابديــن إىل إ
اللــه وهــم ســاجدون ،فهــي فرصــة ذهبيــة تتــاح لهــم ليســتغفروه ،ويطلبــوا حاجاتهــم منــه
جــل ف ي� عــاه ،ومــن أدعيــة الســجود المأثــورة ،مــا جــاء ف ي� حديــث ب يأ� هُ َريْـ َـر َة ،أَ َّن َر ُسـ َ
ـول ال َّلـ ِـه،

ف
ـى ُك َّلــهُ ِ ،د َّقــهُ َو ِج َّلــهُ َ ،وأَ َّو َلــهُ
صــى اللــه عليــه وســلم ،كان يقــول ي� ُسـ ُ
ـج ِ
ود ِه( :اللهــم اغ ِْفـ ْـر يل َذنْـ ِب ي
س ُه)
َو ِآخ َ
ــر ُهَ ،و َع َل ِن َي َتــهُ َو ِ َّ

()1

الطأمنينة يف الركوع والسجود:
بعــض المصلـ ي ن
ـ� يركــع بعجلــة يطلــق عــى حالهــا أحيانـاً وصــف (نقــر الديــك) ويحــدث
مــا يشــبه ذلــك مــن بعضهــم خــال ســجوده ،حـ تـى إن الناظــر إىل مــن يفعــل ذلــك يخيــل إليــه
أنــه لــم يســبح ف ي� ركوعــه وســجوده ،بــل قــد يرفــع مــن الركــوع قبــل أن تصــل يــداه ركبتيــه ،وقــد
ـ�ء ف ي� صالتــه،
يرفــع مــن ســجوده قبــل أن تصــل جبهتــه موضــع ســجوده ،وهــذا حــال المـ ي

الــذي أُمــر بإعــادة صالتــه ليحقــق فيهــا الطمأنينــة ،فعــن ب يأ� هُ َريْـ َـر َة( :أَ َّن َر ُسـ َ
ـول ال َّلـ ِـه ،صــى
ـى ،صــى اللــه عليــه
اللــه عليــه وســلم ،دخــل ا ْل َم ْسـ ِـجدَ ،ف َدخَ ـ َـل َر ُجـ ٌـل َف َصـ َّـىَ ،ف َسـ َّل َم عــى النـ ب ي
ـى كمــا صــى ،ثُـ َّـم جــاء َف َسـ َّل َم
ـع َف َصـ ِّـلَ ،ف ِإنَّــكَ لــم ت َُصـ ِّـلَ ،ف َر َجـ َ
وســلمَ ،فـ َـر َّد وقــال :ا ْر ِجـ ْ
ـع يُ َصـ ِّ ي
ـع َف َصـ ِّـلَ ،ف ِإنَّــكَ لــم ت َُصـ ِّـل ،ث َ َلثًــا ،فقــال:
ـى ،صــى اللــه عليــه وســلم ،فقــال :ا ْر ِجـ ْ
عــى النـ ب ي
ن
ـر ،ثُـ َّـم ا ْقـ َـرأْ
َوا َّلـ ِـذي بَ َع َثــكَ ِبا ْل َحـ ِّ
ـى ،فقــال :إذا ُق ْمـ َ
ـق مــا أُ ْح ِسـ ُ
ـت إىل َّ
الصـ َـا ِة َفكَ ـ ب ِّ ْ
ـن َغـ ي ْ َ
ـر ُهَ ،ف َع ِّل ْمـ ِ ي
ـع حـ تـى تعــدل َقا ِئ ًمــا ،ثُـ َّـم
ـع حـ تـى تَطْ َمـئِ ن َّ َر ِاك ًعــا ،ثُـ َّـم ا ْر َفـ ْ
ـر َم َعــكَ مــن ا ْل ُقـ ْـر ِآن ،ثُـ َّـم ا ْر َكـ ْ
مــا تَ َيـ َّ َ
ت
ئن
ـع حـ تـى تَطْ َمـئِ ن َّ َجا ِل ًســاَ ،وا ْف َعـ ْـل ذلــك ف ي� َص َل ِتــكَ ُك ِّل َهــا)
ـاج ًدا ،ثُـ َّـم ا ْر َفـ ْ
اسـ ُ
ْ
ـج ْد حــى تَطْ َمـ ِ َّ َسـ ِ
فينبغــي للمســلم أن يثمــن قــدر الركــوع والســجود ف ي� عالقتــه مــع ربــه ســبحانه،

()2

وأن يؤديهمــا بتــؤدة وطمأنينــة ،ليتــذوق حــاوة التواصــل مــع اللــه فيهمــا ،بالذكــر والتســبيح
 .1صحيح مسلم ،كتاب الصالة ،باب ما يقال ف ي� الركوع والسجود.
 .2صحيح البخاري ،كتاب أ
الذان ،أبواب صفة الصالة ،باب وجوب القراءة للإمام والمأموم ف ي� الصلوات كلها.
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والدعــاء ،حامــداً لــه ســبحانه أن أتــاح لــه هــذه الفرصــة الذهبيــة ،المتكــررة م ـرات وم ـرات ف ي�
اليــوم والليلــة ،وكثـ يـر مــن الخلــق يرجــون أن تتــاح لهــم فرصــة أن يلقــوا بعــض البـ شـر مــن
جنســهم مــرة ف� العمــر ،ويعيشــون ويموتــون ،دون أن تتحقــق أمنيتهــم ،وللــه المثــل أ
العــى
ي

دائم ـاً وأبــداً.
ـ� اللــه ســبحانه أن ييــر متابعــة التأمــل ف� صفــات المسـ ي ن
راجـ ي ن
ـلم� ،حســب الوصــف
ي

ف آ
ن
ن
ـا� عليهــم ،كونهم ركعـاً ســجداً ،يواظبون
القـر يآ� الــوارد ي� اليــة أعــاه ،والــذي منــه الثنــاء الربـ ي
عــى ذلــك ،وأنهــم رحمــاء بينهــم ،إضافــة إىل كونهــم أشــداء عــى الكفــار ،هــم ونبيهــم،
صــى اللــه عليــه وســلم ،وعــى آلــه الطاهريــن ،وأزواجــه أمهــات المؤمنـ ي ن
ـ� ،وأصحابــه الغــر
الميامـ ي ن
ـ� ،وعــى مــن تبعــه بإحســان إىل يــوم الديــن.
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الرسول األسوة ،محمد ،صىل الله عليه وسلم

ِ
وصفات قرآنية ألتباعه
الحلقة الخامسة

رسـ ُ
ـار ُر َح َمــاء بَ ْي َن ُهـ ْـم
ـول ال َّلـ ِـه َوا َّل ِذيـ َ
يقــول اللــه تعــاىل{ُّ :م َح َّمـ ٌـد ُ
ـن َم َعــهُ أَ ِشـ َّـداء َعـ َـى ا ْل ُك َّفـ ِ
(*)

ــه َو ِر ْض َوانــاً }...
ــجداً يَ ْب َتغُ َ
ت ََراهُ ْ
ــم ُركَّعــاً ُس َّ
ــون َف ْضــا ً َ
مــن ال َّل ِ

1

ـى محمــد ،صــى اللــه
وقفــت الحلقــة الســابقة عنــد الصفــة الرابعــة مــن صفــات النـ ب ي

عليــه وســلم ،والذيــن معــه ،حســب المتضمــن ف� آ
اليــة القرآنيــة مــن ســورة الفتــح المثبــت
ي
ـجداً} فمحمــد ،عليــه الصــاة
جــزء منهــا أعــاه ،حيــث تــم التأمــل بصفــة{ :ت ََراهُ ـ ْـم ُركَّع ـاً ُسـ َّ

والســام ،والذيــن معــه ،يواظبــون عــى الصــاة ،ويكـ ثـرون مــن أدائهــا ،وهــي المشــتملة عــى
الركــوع والســجود ،اللذيــن لهمــا أهميــة بالغــة ف ي� جانــب تقــرب العابديــن إىل اللــه تعــاىل،
والعبــد خــال ســجوده للــه يكــون أقــرب مــا يكــون مــن ربــه ســبحانه ،فيكـ ثـر مــن الدعــاء فيــه،

أ
وغ�هــا ،وللطمأنينــة ف ي� الركــوع والســجود ،أهميــة خاصــة ،تنبغــي مراعاتهــا،
بالدعيــة المأثــورة ي
ممــا يســتدعي تأديتهمــا بتــؤدة وطمأنينــة ،ليتــذوق الراكــع والســاجد حــاوة التواصــل مــع اللــه
فيهمــا ،م ـرات وم ـرات ف ي� اليــوم والليلــة.
ن اللَّ ِ
واناً:
يَ ْبتَغُو َ
م َ
ه َ
ن فَضْ الً ِّ
و ِرضْ َ

مــن ضمــن إشــادة القـرآن الكريــم ف� آ
اليــة  29مــن ســورة الفتــح بمحمــد ،صــى اللــه
ي

عليــه وســلم ،والذيــن معــه ،أنهــم يبتغــون فضـا ً مــن اللــه ورضوانـاً ،ف ي� عبادتهــم وأعمالهــم
وركوعهــم وســجودهم ومواقفهــم كلهــا ،فمقاصدهــم طاهــرة نقيــة ،تخلــو مــن شــوائب
* الفتح.29:
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الـ شـرك والنفعيــة والريــاء ،مبتغاهــم نيــل ثــواب اللــه ورضوانــه ،ال يريــدون مــن النــاس جـزاء
وال شــكوراً ،وقــد وصــف اللــه المنفقـ ي ن
ـ� منهــم ،فقــال عــز وجــل عــى لســانهم{ِ :إن ََّمــا نُطْ ِع ُمك ُْم
ِل َو ْجـ ِـه ال َّلـ ِـه َل ن ُِريـ ُـد ِمن ُكـ ْـم َج ـ َزاء َو َل شُ ـكُوراً}

()1

فتطلــع محمــد ،صــى اللــه عليــه وســلم ،والذيــن معــه ،يســمو عــى أ
الهــداف

الدنيويــة ،ليســتهدف الفــوز برضــوان اللــه والجنــة ،بخــاف أ
الك�ث يــن مــن النــاس ،الذيــن
ينصــب حرصهــم عــى تحصيــل حظــوظ مــن الدنيــا ،تبــدو زاهيــة لناظريهــا ،وللمؤمنـ ي ن
ـ� مواقــف
ـر هــذا ،فحـ ي ن
تعـ بـر عــن تطلعهــم الممـ ي ز
ـ� ت َُعــرض عليهــم أثمــان ماديــة باهظــة لصدقــة قصــدوا
اللــه بهــا ،يرصحــون بأنهــم تلقــوا أرباحـاً مضاعفــة عمــا يعــرض عليهــم مــن البـ شـر ،يقصــدون
ين
العالمــ� .
بذلــك طبعــاً الجــزاء المضاعــف للحســنات مــن رب
وبهــذا الصــدد ،أثـ نـى اللــه عــى ابتغــاء المهاجريــن فض ـا ً مــن اللــه ورضوان ـاً ،فقــال
ـن ال َّلـ ِـه
يار ِهـ ْـم َوأَ ْم َوا ِل ِهـ ْـم يَ ْب َتغُ ـ َ
ـون َف ْض ـا ً مـ َ
ـن ا َّل ِذيـ َ
تعــاىلِ { :ل ْل ُف َقـ َـراء ا ْل ُم َه ِاج ِريـ َ
ـن أُخْ ِر ُجــوا ِمــن ِد ِ
ــون}
الص ِاد ُق َ
نــر َ
ون ال َّلــهَ َو َر ُســو َلهُ أُ ْو َل ِئــكَ هُ ُ
ــم َّ
َو ِر ْض َوانــاً َويَ ُ ُ

()2

يريدون وجهه:
عـ ب ّـر الق ـرآن الكريــم عــن إخــاص النوايــا مــن قبــل الثلــة المؤمنــة ،بأنهــم يريــدون

ف
ــون
يــن يَ ْد ُع َ
وجــه اللــه ي� أقوالهــم وأعمالهــم ومواقفهــم ،فقــال عــز وجــلَ :
ــر ِد ا َّل ِذ َ
{وال َ تَطْ ُ
ش
ون َو ْج َهــهُ }...
يــد َ
َربَّ ُهــم ِبالْغَ َ
ــى يُ ِر ُ
ــد ِاة َوا ْل َع ِ ي ِّ

()3

وورد التنبيــه إىل هــذه الصفــة الجليلــة مــن صفــات الذيــن آمنــوا مــع نبيهــم ،صــى
ف
ـى ،صــى اللــه عليــه وســلم ،دعــي فيــه إىل أن
اللــه عليــه وســلم ،ي� ســياق خطــاب مشــابه ،للنـ ب ي
النسان.9:
 .1إ
ش
 .2الح�.8 :
 3أ
النعام.52 :

79

يُ َصـ بـر نفســه مــع المبتغـ ي ن
ـون
ـن يَ ْد ُعـ َ
ـر نَف َْســكَ َمـ َ
ـ� لفضــل اللــه ،فقــال عــز وجــلَ :
ـع ا َّل ِذيـ َ
{و ْ
اصـ ِب ْ
ش
ون َو ْج َهــهُ  ،)1(}...فاللــه يحــث نبيــه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،عــى
ـى يُ ِريـ ُـد َ
َربَّ ُهــم ِبالغَ ـ َـد ِاة َوا ْل َعـ ِ ي ِّ
ـ� لدينــه ،ابتغــاء مرضــاة ربهــم ،كمــا ف� آ
أن يصـ بـر نفســه ،مــع العاملـ ي ن
اليــة الســالفة مــن ســورة
ي

أ
ت
ـون َربَّ ُهــم
ـى نهــى اللــه فيهــا نبيــه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،عــن طــرد الذيــن يَ ْد ُعـ َ
النعــام ،الـ ي
ـ� آ
اليتـ ي ن
ون َو ْج َهــهُ  ،فبـ ي ن
ش
ـ� أكـ ثـر مــن قاســم مشـ تـرك ،حيــث العنايــة فيهما
ـى يُ ِريـ ُـد َ
ِبالْغَ ـ َـد ِاة َوا ْل َعـ ِ ي ِّ

ـى ،صــى اللــه عليــه وســلم.
موجهــة للذيــن يريــدون وجــه اللــه ،والخطــاب فيهمــا موجــه للنـ ب ي
آثار ترتتب عىل ابتغاء فضل من الله ورضوان:
أ
ين
نهــى اللــه عــن التعــرض بــالذى لقاصــدي البيــت الحـرام ،فقــال تعــاىل{ :يَــا أَيُّ َهــا ا َّل ِذ َ
آ
ـت ا ْل َحـ َـر َام
ـعآ ِئ َر ال ّلـ ِـه َوال َ الشَّ ـ ْه َر ا ْل َحـ َـر َام َوال َ ا ْل َهـ ْـد َي َوال َ ا ْلقَل ِئـ َـد َوال ِّآمـ ي ن َ
َآم ُنــوا ال َ ت ُِح ُّلــوا شَ ـ َ
ـ� ا ْل َب ْيـ َ
ـون َف ْض ـا ً ِّمــن َّربِّ ِهـ ْـم َو ِر ْض َوان ـاً }...
يَ ْب َتغُ ـ َ

()2

فرس هنا الفضل بالربح ف� التجارة ،والرضوان الرحمة ف� الدنيا آ
والخرة.
ي
ي

()3

فهــل بنــاء عــى هــذه آ
اليــة الكريمــة تكــون لغـ يـر المسـ ي ن
ـلم� الذيــن يبتغــون شــكال ً مــن

أشــكال فضــل اللــه ورضوانــه حرمــة؟
ف
تفس� الفضل والرضوان ،فيذكر أن فيهما ي ن
وجه�:
يفصل الرازي ي� ي

أ
ف
ـس
الول :يبتغــون فض ـا ً مــن ربهــم بالتجــارة المباحــة لهــم ي� حجهــم ،كقولــهَ { :ل ْيـ َ
ُــم} ( ،)4قالــوا :نزلــت ف ي� تجاراتهــم أيــام الموســم،
ُــم ُج َن ٌ
ــاح أَن تَ ْب َتغُ ــوا َف ْضــا ً مــن ربّك ْ
َع َل ْيك ْ
والمعـ نـى ال تمنعوهــم ،فإنمــا قصــدوا البيــت إلصــاح معاشــهم ومعادهــم ،فابتغــاء الفضــل
للدنيــا ،وابتغــاء الرضــوان آ
الم�كـ ي ن
للخــرة ،قــال أهــل العلــم :إن ش
ـ� كانــوا يقصــدون بحجهــم

 .1الكهف.28 :
 .2المائدة2 :
ن
ز
 .3التسهيل لعلوم الت�يل.167 /1 ،
 .4البقرة198 :
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ابتغــاء رضــوان اللــه ،وإن كانــوا ال ينالــون ذلــك ،فــا يبعــد أن يحصــل لهــم بســبب هــذا
القصــد نــوع مــن الحرمــة.
ـا� :أن الم ـراد بفضــل اللــه الثــواب ،وبالرضــوان أن يـ ض
ن
ـر� عنهــم ،وذلــك
والوجــه الثـ ي

ألن الكافــر وإن كان ال ينــال الفضــل والرضــوان ،لكنــه يظــن أنــه بفعلــه طالــب لهمــا ،فيجــوز أن
يوصــف بذلــك بنــا ًء عــى ظنــه.

وتعــرض الـرازي الختــاف النــاس حــول هــذا الحكــم المتضمــن ف� هــذه آ
اليــة الكريمة،
ي

فقــال بعضهــم :هــذه آ
اليــة منســوخة؛ وقــال آخــرون مــن المفرسيــن :إنهــا غـ يـر منســوخة.

(*)
1

فابتغــاء الفضــل مــن اللــه والرضــوان ،مــن مــكارم الك ـرام ،وعــى رأســهم محمــد،
صــى اللــه عليــه وســلم ،والذيــن معــه ،راجـ ي ن
ـ� اللــه ســبحانه أن ييــر متابعــة التأمــل ف ي� صفات
ف آ
ن
ن
المسـ ي ن
ـا� عليهــم
ـلم� ،حســب الوصــف الق ـر يآ� الــوارد ي� اليــة أعــاه ،والــذي منــه الثنــاء الربـ ي

ـن ال َّلـ ِـه َو ِر ْض َوان ـاً ،إضافــة إىل كونهــم ركع ـاً ســجداً ،يواظبــون عــى
كونهــم يَ ْب َتغُ ـ َ
ـون َف ْض ـا ً ِّمـ َ
ذلــك ،وأنهــم رحمــاء بينهــم ،أشــداء عــى الكفــار ،هــم ونبيهــم ،صــى اللــه عليــه وســلم،
ـ� ،وأصحابــه الغــر الميامـ ي ن
وعــى آلــه الطاهريــن ،وأزواجــه أمهــات المؤمنـ ي ن
ـ� ،وعــى مــن تبعــه
بإحســان إىل يــوم الديــن.

الكب� .103 - 102 /11:
*
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تعاىل{:مح َّمـ ٌـد َّر ُسـ ُ
ـار ُر َح َمــاء بَ ْي َن ُهـ ْـم
يقــول اللــه
َ
ـول ال َّلـ ِـه َوا َّل ِذيـ َ
ـن َم َعــهُ أَ ِشـ َّـداء َعـ َـى ا ْل ُك َّفـ ِ
ف
ــر
ــجداً يَ ْب َتغُ َ
ــه َو ِر ْض َوانــاً ِس َ
ت ََراهُ ْ
ــم ُركَّعــاً ُس َّ
وه ِهــم ْ
ــون َف ْضــا ً َ
ــيماهُ ْم ِ ي� ُو ُج ِ
مــن ال َّل ِ
مــن أَث َ ِ
ود}...
الس ُ
ــج ِ
ُّ

(*)
1

ـى محمــد ،صــى اللــه
وقفــت الحلقــة الســابقة عنــد الصفــة الخامســة مــن صفــات النـ ب ي

عليــه وســلم ،والذيــن معــه ،حســب المتضمــن ف� آ
اليــة القرآنيــة مــن ســورة الفتــح المثبــت جــزء
ي
ـن ال َّلـ ِـه َو ِر ْض َوان ـاً}
منهــا أعــاه ،حيــث تــم التأمــل بصفــة{ :يَ ْب َتغُ ـ َ
ـون َف ْض ـا ً ِّمـ َ

ويكــون ابتغــاء محمــد ،صــى اللــه عليــه وســلم ،والذيــن معــه للفضــل والرضــوان ف ي�

عبادتهــم ،وأعمالهــم ،وركوعهــم ،وســجودهم ،ومواقفهــم كلهــا ،فمقاصدهــم طاهــرة نقيــة،
تخلــو مــن شــوائب الـ شـرك والنفعيــة والريــاء ،يرجــون نيــل ثــواب اللــه ورضوانــه ،وال يريــدون
مــن النــاس جـزا ًء وال شــكوراً ،وأثـ نـى اللــه بشــكل خــاص عــى ابتغــاء المهاجريــن فضـا ً مــن اللــه
آ
ت
ـى تت�تــب عــى ابتغــاء الفضــل مــن اللــه والرضــوان ،نهــي اللــه عــن
ورضوان ـاً ،ومــن الثــار الـ ي
التعــرض بـ أ
الم�كـ ي ن
ـالذى لقاصــدي البيــت الح ـرام ،وقــد نقــل عــن أهــل العلــم :إن ش
ـ� كانــوا

يقصــدون بحجهــم ابتغــاء رضــوان اللــه ،وإن كانــوا ال ينالــون ذلــك ،فــا يبعــد أن يحصــل لهــم
بســبب هــذا القصــد نــوع مــن الحرمــة.
* الفتح29:
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جو ِ
ِ
جو ِد:
ن أَث َ ِر
م
يم ُ
ِ
م ْ
س َ
ه ْ
ف ُ
ههِم ِّ
ُّ
الس ُ
و ُ
ت
ـ�
ـى حافــظ عــى التحـ ي
ســبق أن تعرضــت الحلقــة الرابعــة لصفــة الركــع الســجود ،الـ ي
بهــا النــى محمــد ،صــى اللــه عليــه وســلم ،والذيــن معــه ،حســب مــا ورد ف� آ
اليــة الكريمــة
ي
بي
و� آ
ف
اليــة الكريمــة نفســها ثنــاء عليهــم تابــع لســجودهم ،أن عالمــات الســجود تظهــر
أعــاه ،ي
عــى وجوههــم ،جــاء ف� التســهيل لعلــوم ن ز
الت�يــل :أن الســيما العالمــة ،وفيــه ســتة أقــوال:
ي
()1
أ
ف
ـ� مــن كـ ثـرة الســجود.
أظهرهــا واللــه أعلــم ،أنــه الثــر الــذي يحــدث ي� جبهــة المصـ ي
ف
ض
ر� اللــه عنهمــا :ســيماهم ف ي� وجوههــم
وجــاء ي� تفسـ يـر ابــن كثـ يـر ،عــن ابــن عبــاس ،ي
ن
ن
ـى الخشــوع والتواضــع ،وقال الســدي:
يعـ ي
ـى الســمت الحســن ،وقــال مجاهــد وغـ يـر واحــد :يعـ ي
الصــاة تحســن وجوههــم ،وقــال بعــض الســلف :مــن ث
كــرت صالتــه بالليــل حســن وجهــه
بالنهــار ،وقــال بعضهــم :إن للحســنة نــوراً ف ي� القلــب ،وضيــاء ف ي� الوجــه ،وســعة ف ي� الــرزق،

ف
ض
ن
ر� اللــه عنــه :مــا أرس أحــد رسيــرة
ومحبــة ي� قلــوب النــاس ،وقــال أمـ يـر المؤمنـ يـ� عثمــان ،ي

ش
ـىء الكامــن ف ي�
إال أبداهــا اللــه تعــاىل عــى صفحــات وجهــه ،وفلتــات لســانه ،والغــرض أن الـ ي
النفــس ،يظهــر عــى صفحــات الوجــه ،فالمؤمــن إذا كانــت رسيرتــه صحيحــة مــع اللــه تعــاىل،

ض
ر� اللــه عنــه ،أنــه
أصلــح اللــه عــز وجــل ظاهــره للنــاس ،كمــا روي عــن عمــر بــن الخطــاب ،ي
()2

قــال :مــن أصلــح رسيرتــه ،أصلــح اللــه تعــاىل عالنيتــه.

شواهد نصية عىل تعبري ظواهر الجسد عن مكنوناته:
وجــود عالمــات ف ي� وجــوه الســاجدين مــن أثــره ظاهــرة ،لهــا معاضــدات أخــرى ف ي� آيــات
النســان،
قرآنيــة ،أشــارت إىل عالمــات محمــودة ،وأخــرى مذمومــة ،تظهــر عــى أجـزاء من جســد إ
معظمهــا متعلــق بمــا ســيكون يــوم القيامــة ،وبعضهــا يتعلــق بأحــوال الخلــق ف ي� الدنيــا أيضـاً،
 .1التسهيل لعلوم ن ز
الت�يل.56/ 4 ،
كث�.205/ 4 ،
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فاللــه تعــاىل يخـ بـر أنــه ف ي� يــوم القيامــة تظهــر عالمــة الســواد أو البيــاض عــى وجــوه الخلــق،

ف
ـو ُّد ُو ُجــو ٌه َفأَ َّمــا
ـو َم تَ ْب َيـ ُّ
ـض ُو ُجــو ٌه َوت َْسـ َ
بحســب مــا أســلفوا ي� دنياهــم ،فقــال عــز وجــل{ :يَـ ْ
ون* َوأَ َّمــا
اب ِب َمــا ُك ْن ُتـ ْـم تَ ْك ُفـ ُـر َ
ا َّل ِذيـ َ
اسـ َ
ـو َّد ْت ُو ُجوهُ ُهـ ْـم أَ ْكف َْرتُــم بَ ْعـ َـد ِإ َيما ِن ُكـ ْـم َف ُذو ُقــواْ ا ْل َعـ َـذ َ
ـن ْ
ون}
ـت ُو ُجوهُ ُهـ ْـم َف ِفــي َر ْح َمـ ِـة ال ّلـ ِـه هُ ـ ْـم ِفي َهــا خَ ا ِلـ ُـد َ
ـن ابْ َي َّضـ ْ
ا َّل ِذيـ َ

()1

ـو َّد ٌة
ويقــول عــز وجــلَ :
ـو َم ا ْل ِق َي َامـ ِـة تَـ َـرى ا َّل ِذيـ َ
مسـ َ
{ويَـ ْ
ـن ك ََذبُــواْ َعـ َـى ال َّلـ ِـه ُو ُجوهُ ُهــم ْ
ف
يــن}
ــس ِ ي� َج َه َّن َ
ْــوى ل ْل ُم َتكَ ب ِّ ِ� َ
ــم َمث ً
أَ َل ْي َ

()2

وال يقتــر التعبـ يـر عــن أحــوال الخلــق يــوم القيامــة عــى لــون الوجــوه ،وإنمــا يعـ بـر
ــف َر ٌة*
انفســارها وعبوســها أيضــاً عــن أحوالهــا ،مصداقــاً لقولــه تعــاىلُ :
ــذ ُّم ْس ِ
{و ُجــو ٌه يَ ْو َم ِئ ٍ
ت
َض ِاح َكـ ٌـة ْ ش
ـر ٌة* أُ ْو َل ِئــكَ هُ ـ ُـم ا ْل َك َفـ َـر ُة ا ْلف ََجـ َـر ُة}
ـر ٌة* ت َْرهَ ُق َهــا َقـ َ َ
� ٌة* َو ُو ُجــو ٌه يَ ْو َم ِئـ ٍـذ َع َل ْي َهــا َغـ ب َ َ
مسـ َت ْب ِ َ

()3

وأشــار الق ـرآن الكريــم كذلــك إىل دالالت تظهــر عــى العيــون ،توحــي بالمضمــر مــن
أفعــال صاحبهــا ،فقــال جــل شــأنه{ :يع َلــم خَ ائن َ أ
ال َ ْع ي ُ ن
ــدو ُر}
الص ُ
َْ ُ َِ
ــ� َو َمــا تُخْ ِفــي ُّ
ــة ْ ِ

()4

ن
ش
بمعــى الخيانــة ،كالعافيــة
الزمخــري ،أن الخائنــة صفــة للنظــرة ،أو مصــدر
يــرى
بمعـ نـى المعافــاة ،والمـراد اسـ تـراق النظــر إىل مــا ال يحــل ،كمــا يفعــل أهــل الريــب ،وال يحســن
أن يــراد الخائنــة مــن أ
ال ي ن
عــ� .

()5

ف
ض
ر� اللــه تعــاىل عنهمــا ،قــال :يعلــم اللــه
ي
و� تفسـ يـر ابــن كثـ يـر ،عــن ابــن عبــاس ،ي

ين
العــ� ف ي� نظرهــا ،هــل تريــد الخيانــة أم ال ،وكــذا قــال مجاهــد وقتــادة.
تعــاىل مــن

()6

 .1آل عمران.107 - 106 :
 .2الزمر.60 :
 .3عبس.42 - 38:
 .4غافر.19 :
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ن
اللســا� ،حيــث
التعبــر
ومــن العالمــات الظاهــرة الدالــة عــى مكنونــات النفــوس،
ي
ي

أ
ف
ـو ِل َوال َّلــهُ
يقــول تعــاىلَ :
ـو نَشَ ــاء َل َ َريْ َنا َك ُهـ ْـم َف َل َع َر ْف َت ُهــم ِب ِسـ َ
ـيماهُ ْم َو َل َت ْع ِر َف َّن ُهـ ْـم ِ ي� َل ْحـ ِـن ا ْل َقـ ْ
{و َلـ ْ
ُــم}
ــم أَ ْع َما َلك ْ
يَ ْع َل ُ

(*)
1

فهــذه نمــاذج لحــاالت تعبـ يـر ظاهــر المــرء عــن مكنوناتــه وأفعالــه المضمــرة ،وردت

الشــارة إليهــا ف ي� نصــوص ش�عيــة ،وتــم االســتدالل بهــا ف ي� ســياق الحديــث عــن تعبـ يـر الوجــوه،
إ
بــدالالت خاصــة عــى ســجود الســاجدين.
ـ� اللــه ســبحانه أن ييــر متابعــة التأمــل ف� صفــات المسـ ي ن
راجـ ي ن
ـلم� وأحوالهم ،حســب
ي

ف آ
ن
ـا� عليهــم كونهــم
الــوارد ي� اليــة القرآنيــة ( )29مــن ســورة الفتــح ،والــذي منــه الثنــاء الربـ ي
ــن ال َّل ِــه َو ِر ْض َوانــاً ،إضافــة إىل كونهــم ركعــاً ســجداً ،يواظبــون عــى ذلــك،
يَ ْب َتغُ َ
ــون َف ْضــا ً ِّم َ
وأنهــم رحمــاء بينهــم ،أشــداء عــى الكفــار ،هــم ونبيهــم ،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.

* محمد.30 :

85

الرسول األسوة محمد ،صىل الله عليه وسلم

ِ
وصفات قرآنية ألتباعه
الحلقة السابعة

ــداء َع َ
ــد َّر ُس ُ
َّــار ُر َح َمــاء
يــن َم َعــهُ أَ ِش َّ
يقــول اللــه تعــاىل{ُّ :م َح َّم ٌ
ــه َوا َّل ِذ َ
ــول ال َّل ِ
ــى ا ْل ُكف ِ

ف
ـن أَثَـ ِـر
ـجداً يَ ْب َتغُ ـ َ
ـن ال َّلـ ِـه َو ِر ْض َوانـاً ِسـ َ
بَ ْي َن ُهـ ْـم ت ََراهُ ـ ْـم ُركَّعـاً ُسـ َّ
وه ِهــم ِّمـ ْ
ـون َف ْضـا ً ِّمـ َ
ـيماهُ ْم ِ ي� ُو ُج ِ
ف
ف
اس ـ َتغْ َل َ
ظ
ـو َر ِاة َو َم َث ُل ُهـ ْـم ِ ي� ْ ِإ
السـ ُ
ود َذ ِلــكَ َم َث ُل ُهـ ْـم ِ ي� ال َّتـ ْ
ـج ِ
ال ِنجيـ ِـل َك ـ َز ْر ٍع أَخْ ـ َـر َج شَ ـطْأَ ُه َفــآ َز َر ُه َف ْ
ُّ
(*)

ــب الــ ُّز َّرا َع ِل َي ِغيــ َ
اســ َت َوى َع َ
ــم ا ْل ُكفَّــا َر}...
ظ ِب ِه ُ
ــى ُس ِ
ــوق ِه يُ ْع ِج ُ
َف ْ

1

النــى محمــد ،صــى
وقفــت الحلقــة الســابقة عنــد الصفــة السادســة مــن صفــات ب ي

اللــه عليــه وســلم ،والذيــن معــه ،حســب المتضمــن ف� آ
اليــة القرآنيــة ( )29مــن ســورة الفتــح،
ي

ف
ود}
المثبــت معظمهــا أعــاه ،حيــث تــم التأمــل بصفــة{ِ :سـ َ
السـ ُ
وه ِهــم ِّمـ ْ
ـج ِ
ـيماهُ ْم ِ ي� ُو ُج ِ
ـن أَثَـ ِـر ُّ
فمحمــد ،صــى اللــه عليــه وســلم ،والذيــن معــه الركــع الســجود ،تظهــر عــى وجوههــم
عالمــات الســجود ،وقــد قيــل ف� تفســر هــذه الصفــة أقــوال ،مــن أظهرهــا ،أنهــا أ
الثــر الــذي
ي
ي

ف
ـ� مــن كـ ثـرة الســجود ،وقيــل :إنهــا الســمت الحســن ،وقيــل :الخشــوع
يحــدث ي� جبهــة المصـ ي
والتواضــع ،وقيــل :إن الصــاة تحســن وجوههــم ،ويعضــد هــذا قــول بعــض الســلف :مــن
كـ ثـرت صالتــه بالليــل ،حســن وجهــه بالنهــار.
وتضمنــت الحلقــة كذلــك شــواهد نصيــة عــى تعبـ يـر ظواهــر الجســد عــن مكنوناتــه،

فكمــا أن وجــود عالمــات ف ي� وجــوه الســاجدين تكــون مــن أثــره ،ففــي آيــات قرآنيــة إشــارات إىل
النســان ،معظمهــا متعلــق
عالمــات محمــودة ،وأخــرى مذمومــة تظهــر عــى أجـزاء مــن جســد إ
* الفتح.29:
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بمــا ســيكون يــوم القيامــة ،وبعضهــا يتعلــق بأحــوال الخلــق ف ي� الدنيــا أيضـاً ،فاللــه تعــاىل أخـ بـر
أن ف ي� يــوم القيامــة تظهــر عالمــة الســواد أو البيــاض عــى وجــوه الخلــق ،بحســب مــا أســلفوا
ف ي� دنياهــم ،ويعـ بـر انفســار الوجــوه وعبوســها أيضـاً عــن أحوالهــا ،وهنــاك دالالت تظهــر عــى
العيــون توحــي بالمضمــر مــن أفعــال أصحابهــا ،كخائنــة أ
العـ ي ن
ـ� المشــار إليهــا ف ي� قولــه جــل
أ
ال َ ْعـ ي ُ ن
الصـ ُـدو ُر}
ـ� َو َمــا تُخْ ِفــي ُّ
شــأنه{ :يَ ْع َلـ ُـم خَ ا ِئ َنـ َـة ْ ِ

(*)
1

و َرا ِ
ف الْ ِنجِيلِ :
م
م
ِ
ِ
مثَلُ ُ
مثَلُ ُ
ه ْ
ه ْ
ة َ
و َ
َ
ف التَّ ْ
آ
ـى محمــد ،صــى اللــه عليه وســلم،
أشــارت اليــة  29مــن ســورة الفتــح ،إىل أن مثــل النـ ب ي

ف
اسـ َتغْ َل َ
ـوق ِه
والذيــن معــه ،ي� التــوراة إ
اسـ َت َوى َعـ َـى ُسـ ِ
ظ َف ْ
والنجيــلَ ،كـ َز ْر ٍع أَخْ ـ َـر َج شَ ـطْأَ ُه َفــآ َز َر ُه َف ْ
ـب الـ ُّز َّرا َع ِل َي ِغيـ َ
ظ ِب ِهـ ُـم ا ْل ُك َّفــا َر ،جــاء ف ي� تفسـ يـر ب يأ� الســعود ،أن مــن نعوتهــم الجليلــة ،وما
يُ ْع ِجـ ُ

فيــه مــن معـ نـى البعــد ،مــع قــرب العهــد بالمشــار إليــه ،ل إليــذان بعلــو شــأنه ،وبعــد ن ز
م�لتــه ف ي�
الفضــل ،وقولــه تعــاىل{َ :م َث ُل ُهـ ْـم}؛ أي وصفهــم العجيــب الشــأن ،الجــاري ف ي� الغرابــة مجــرى
المثــال ،ف{� التــوراة} حــال مــن مثلهــم{ ،وم َث ُلهــم ف� ْالنجيــل} عطــف عــى مثلهــم أ
أ
الول ،كأنــه
ِ ي َّ ْ َ ِ
َ َ ُ ْ ِ ي ِإ ِ ِ

ف
والنجيــل ،وتكريــر مثلهــم لتأكيــد غرابتــه ،وزيــادة تقريرهــا.
قيــل :ذلــك مثلهــم ي� التــوراة إ

{ َك ـ َز ْر ٍع أَخْ ـ َـر َج شَ ـطْأَ ُه } ...تمثيــل مســتأنف ،أي هــم كــزرع أخــرج فراخــه ،وقيــل :هــو

ف
ال ِنجيـ ِـل} عــى أن
{و َم َث ُل ُهـ ْـم ِ ي� ْ ِإ
تفسـ يـر لذلك،عــى أنــه إشــارة مبهمــة ،وقيــل :خـ بـر لقولــه تعــاىلَ :
الــكالم قــد تــم عنــد قولــه تعــاىل{ :م َث ُله ف
ــو َر ِاة}.
َ ُ ْ
ــم ِ ي� ال َّت ْ

ن
العانــة،
{ َفــآ َز َر ُه} فقــواه ،مــن المــؤازرة،
اليــزار ،وهــي إ
بمعــى المعاونــة ،أو مــن إ
اسـ َتغْ َل َ
ـوق ِه} فاســتقام عــى قصبــه،
اسـ َت َوى َعـ َـى ُسـ ِ
ظ} فصــار غليظـاً ،بعــد مــا كان دقيقـاًَ { ،ف ْ
{ َف ْ
ــب الــ ُّز َّرا َع } بقوتــه وكثافتــه ،وحســن منظــره.
جمــع ســاق{ ،يُ ْع ِج ُ
* غافر.19 :
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وهــو مثــل ض�بــه اللــه عــز وجــل ألصحابــه عليــه الصــاة والســام ،قلــوا ف ي� بــدء

الســام ،ثــم كـ ثـروا واســتحكموا ،فـ تـر ق� أمرهــم يوم ـاً فيوم ـاً ،بحيــث أعجــب النــاس ،وقيــل:
إ
ف
النجيــل ،ســيخرج قــوم ينبتــون نبــات الــزرع ،يأمــرون بالمعــروف ،وينهــون عــن
مكتــوب ي� إ
المنكــر.
وقولــه تعــاىلِ { :ل َي ِغيـ َ
ظ ِب ِهـ ُـم ا ْل ُك َّفــا َر} علــة لمــا يعــرب عنــه الــكالم مــن تشــبههم بالزرع

ف ي� زكائــه واســتحكامه.

(*)
1

و َرا ِ
ف الْ ِنجِيلِ :
م
هم
ِ
ِ
مثَلُ ُ
مزيد من التأويل ملَثَلُ ُ
ه ْ
ة َ
و َ
ف التَّ ْ
الثعالــى ،أن ذلــك الوصــف هــو مثلهــم ف ي� التــوراة ،ومثلهــم ف ي�
تفســر
جــاء ف ي�
ي
بي
النجيــل ،وتــم القــول ،وكــزرع ابتــداء تمثيــل ،وقــال الطـ بـري وحــكاه عــن الضحــاك :المعـ نـى
إ
ف
ف
النجيــل كــزرع،
ذلــك الوصــف هــو مثلهــم ي� التــوراة ،وتــم القــول ،ثــم ابتــدأ ،ومثلهــم ي� إ

وقيــل غــر هــذا ،وأبينهــا أ
الول ،ومــا عــداه يفتقــر إىل ســند يقطــع الشــك.
ي

ـى ،عليــه الصــاة والســام ،وأصحابــه ،ف ي� أنــه
وقولــه تعــاىلَ { :ك ـ َز ْر ٍع } هــو مثــل للنـ ب ي
بعــث وحــده ،فــكان كالــزرع ،حبــة واحــدة ،ثــم كـ ثـر المســلمونَ { ،ك ـ َز ْر ٍع أَخْ ـ َـر َج شَ ـطْأَ ُه} فهــم

كالشــطء ،وهــو فـراخ الســنبلة الـ تـى تنبــت حــول أ
الصــل ،يقــال :أشــطأت الشــجرة؛ إذا أخرجــت
ي
غصونهــا ،وأشــطأ الــزرع؛ إذا أخــرج شــطأه.
ن
ـا� :أن آزره ووازره
وقولــه تعــاىلَ { :فــآ َز َر ُه} لــه معنيــان ،أحدهمــا :ســاواه طــوالً ،والثـ ي

بمعـ نـى أعانــه وقــواه ،مأخــوذ مــن أ
الزر ،وفاعــل آزر يحتمــل أن يكــون الشــطء ،ويحتمــل أن
يكــون الــزرع.
تفس� ب يأ� السعود.115/ 8 ،
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وقولــه تعــاىلِ { :ل َي ِغيـ َ
ظ ِب ِهـ ُـم ا ْل ُك َّفــا َر} ابتــداء كالم ،قبلــه محــذوف ،تقديــره :جعلهــم
اللــه بهــذه الصفــة ليغيــظ بهــم الكفــار ،قــال الحســن :مــن غيــظ الكفــار قــول عمــر بمكــة :ال
(*)

يُ ْع َبــد اللــه رساً بعــد اليــوم.

1

ـ� اللــه ســبحانه أن ييــر ختــم التأمــل ف� صفــات المسـ ي ن
راجـ ي ن
ـلم� وأحوالهــم ،حســب
ي

ف آ
ف
والنجيــلَ ،كـ َز ْر ٍع أَخْ َر َج شَ ـطْأَ ُه
الــوارد ي� اليــة القرآنيــة أعــاه ،والــذي منــه أن مثلهــم ي� التــوراة إ

ـب ال ـ ُّز َّرا َع ِل َي ِغي ـ َ
اس ـ َتغْ َل َ
ـيماهُ ْم ِ ف ي�
ظ ِب ِهـ ُـم ا ْل ُك َّفــا َر ،وأن ِسـ َ
اس ـ َت َوى َعـ َـى ُسـ ِ
ـوق ِه يُ ْع ِجـ ُ
ظ َف ْ
َفــآ َز َر ُه َف ْ
ـن ال َّلـ ِـه َو ِر ْض َوان ـاً ،إضافــة إىل كونهــم
ود ،وأنهــم يَ ْب َتغُ ـ َ
السـ ُ
ـون َف ْض ـا ً ِّمـ َ
وه ِهــم ِّمـ ْ
ـج ِ
ُو ُج ِ
ـن أَثَـ ِـر ُّ
ركعـاً ســجداً ،يواظبــون عــى ذلــك ،وأنهــم رحمــاء بينهــم ،أشــداء عــى الكفــار ،هــم ونبيهــم،
صــى اللــه عليــه وســلم ،وعــى آلــه الطاهريــن ،وأزواجــه أمهــات المؤمنـ ي ن
ـ� ،وأصحابــه الغــر
الميامـ ي ن
ـ� ،وعــى مــن تبعــه بإحســان إىل يــوم الديــن.

تفس�
الثعال�.185 - 184 /4 ،
* ي
بي
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الرسول األسوة ،محمد ،صىل الله عليه وسلم

ِ
وصفات قرآنية ألتباعه
الحلقة الثامنة واألخرية

يقــول اللــه تعــاىل{ُّ :م َح َّمـ ٌـد َّر ُسـ ُ
ـار ُر َح َمــاء بَ ْي َن ُهـ ْـم
ـول ال َّلـ ِـه َوا َّل ِذيـ َ
ـن َم َعــهُ أَ ِشـ َّـداء َعـ َـى ا ْل ُك َّفـ ِ
ف
ود
ـجداً يَ ْب َتغُ ـ َ
ـن ال َّلـ ِـه َو ِر ْض َوانـاً ِسـ َ
السـ ُ
ت ََراهُ ـ ْـم ُركَّعـاً ُسـ َّ
وه ِهــم ِّمـ ْ
ـون َف ْضـا ً ِّمـ َ
ـج ِ
ـيماهُ ْم ِ ي� ُو ُج ِ
ـن أَث َ ِر ُّ
ف
ف
اس ـ َتغْ َل َ
اس ـ َت َوى
ـو َر ِاة َو َم َث ُل ُهـ ْـم ِ ي� ْ ِإ
َذ ِلــكَ َم َث ُل ُهـ ْـم ِ ي� ال َّتـ ْ
ظ َف ْ
ال ِنجيـ ِـل َك ـ َز ْر ٍع أَخْ ـ َـر َج شَ ـطْأَ ُه َفــآ َز َر ُه َف ْ
ـب ال ـ ُّز َّرا َع ِل َي ِغي ـ َ
ـات
ظ ِب ِهـ ُـم ا ْل ُك َّفــا َر َو َعـ َـد ال َّلــهُ ا َّل ِذيـ َ
الصا ِل َحـ ِ
َعـ َـى ُسـ ِ
ـن َآم ُنــوا َو َع ِم ُلــوا َّ
ـوق ِه يُ ْع ِجـ ُ
ِم ْن ُهــم َّمغْ ِفـ َـر ًة َوأَ ْج ـراً َع ِظيم ـاً}

(*)
1

ـى محمــد ،صــى اللــه
وقفــت الحلقــة الســابقة عنــد الصفــة الســابعة مــن صفــات النـ ب ي

عليــه وســلم ،والذيــن معــه ،حســب المتضمــن ف� نــص آ
اليــة القرآنيــة ()29مــن ســورة الفتــح،
ي

ف
ف
ال ِنجيـ ِـل ،وجــاء ف ي� التفسـ يـر
ـو َر ِاةَ ،و َمثَل ُهـ ْـم ِ ي� ْ ِإ
المثبــت أعــاه ،حيــث تــم التأمــل َبمثَل ُهـ ْـم ِ ي� ال َّتـ ْ
أن هــذا مــن نعوتهــم الجليلــة ،ووصفهــم عجيــب الشــأن ،الجــاري ف� الغرابــة مجــرى أ
المثــال،
ي
والــذي فصلــت التفاسـ يـر معانيــه.
ـات ِ
غ ِ
ع ِ
حـ ِ
ة
ف ـ َر ً
م ْ
ع ـ َد اللَّ ـ ُ
ه ال َِّذي ـ َ
و َ
و َ
م ْن ُ
ملُــوا َّ
م ُنــوا َ
َ
هــم َّ
نآ َ
الصالِ َ

ع ِ
ظيــاً:
جــرا ً َ
َ
وأَ ْ

آ
اليــة الكريمــة أعــاه تضمنــت صفــات وأحــواال ً لمحمــد ،صــى اللــه عليــه وســلم،

والذيــن معــه ،ســبق أن أفــرد لســبع منهــا حلقــات ســبع مــن هــذه الزاويــة الصحفيــة الدينيــة،
وهــا هــو مســك الختــام ثامنهــا يشــار إليــه ف� مقطعهــا التعقيــى أ
الخـ يـر ،حيــث قطــع اللــه جــل
ي
بي
* الفتح.29 :
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ف ي� عــاه وعــداً للذيــن آمنــوا وعملــوا الصالحــات منهــم مغفــرة وأجـراً عظيمـاً ،وممــا يعنيــه هــذا
التعقيــب أن صفــات المــدح الســابقة إنمــا ينــال أصحابهــا المغفــرة أ
والجــر العظيــم لتقيدهــم

باليمــان ،وأداء أ
العمــال الصالحــة ،وليســت المســألة امتيــازات فخريــة تمنــح للمنتســب اســماً
إ
لهــذه ش
للخ�يــة والفــوز ،تكــرر اشـ تـراط مشــابهه لنيــل
ال�يحــة مــن خلــق اللــه ،وهــذا الـ شـرط ي
ون
ــر َ
أمــة إ
ــر أُ َّم ٍــة أُخْ ِر َج ْ
الســام مرتبــة ي
الخ�يــة ،فقــال عــز وجــل{ :كُن ُت ْ
ــت ِلل َّن ِ
ــم خَ ي ْ َ
ــاس تَأْ ُم ُ
ـون ِبال ّلـ ِـه}...
ـو َن َعـ ِـن ا ْل ُمن َكـ ِـر َوت ُِؤْم ُنـ َ
وف َوتَ ْن َهـ ْ
ِبا ْل َم ْعـ ُـر ِ

()1

ف
ـات}
جــاء ي� التفسـ يـر الكبـ يـر ،أن قولــه تعــاىلَ :
{و َعـ َـد ال َّلــهُ ا َّل ِذيـ َ
الصا ِل َحـ ِ
ـن َآم ُنــواْ َو َع ِم ُلــواْ َّ
أي وعــد ليغيــظ بهــم الكفــار ،يقــال :رغمـاً ألنفــك أنعــم عليــه ،وقولــه تعــاىل{ِ :م ْن ُهــم َّمغْ ِفـ َـر ًة

َوأَ ْج ـراً َع ِظيماً}لبيــان الجنــس ال للتبعيــض ،ويحتمــل أن يقــال هــو للتبعيــض ،ومعنــاه ليغيــظ
الكفــار ،والذيــن آمنــوا مــن الكفــار لهــم أ
الجــر العظيــم ،وهاهنــا لطيفــة ،وهــو أنــه تعــاىل

قــال ف� حــق الراكعـ ي ن
ـن ال َّلـ ِـه} وقــال لهــم أجــر ،ولــم
ـ� والســاجدين إنهــم{ :يَ ْب َتغُ ـ َ
ـون َف ْض ـا ً ّمـ َ
ي

يقــل لهــم مــا يطلبونــه مــن ذلــك الفضــل؛ وذلــك ألن المؤمــن عنــد العمــل لــم يلتفــت إىل
ـ� نــزر ال يكــون
عملــه ،ولــم يجعــل لــه أجـراً يعتــد بــه ،فقــال :ال أبتغــي إال فضلــك ،فــإن عمـ ي
لــه أجــر ،واللــه تعــاىل آتــاه مــا آتــاه مــن الفضــل ،وســماه أجـراً إشــارة إىل قبــول عملــه ،ووقوعــه
{و َعـ َـد ال َّلــهُ
الموقــع ،وعــدم كونــه عنــد اللــه نــزراً ال يســتحق عليــه المؤمــن أجـراً ،وقولــه تعــاىلَ :
اليمــان ،فــإن كل مؤمــن يغفــر لــه،
ات}لبيــان ترتــب المغفــرة عــى إ
ا َّل ِذيـ َ
الصا ِل َح ِ
ـن َآم ُنــواْ َو َع ِم ُلــواْ َّ
ـركَ بــه ويغْ فــر مــا دون َذلــكَ لمــن يشَ ــاء} ( ، )2أ
والجــر
كمــا قــال تعــاىل{ِ :إ َّن ال َّلــهَ ال َ يَغْ ِفـ ُـر أَن يُـ ش ْ َ ِ ِ َ َ ِ ُ َ ُ َ ِ ِ َ َ
العظيــم عــى العمــل الصالــح ،واللــه أعلــم.

()3

 .1آل عمران.110:
 .2النساء.48 :
الكب�.94/ 28 ،
.3
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ض
ن
ر�
ويلخــص الســعدي مضمــون هــذا الوعــد الربـ ي
ـا� الكريــم ،فيقــول :فالصحابــة ،ي
اليمــان والعمــل الصالــح ،قــد جمــع اللــه لهــم بـ ي ن
اللــه عنهــم ،الذيــن جمعــوا بـ ي ن
ـ� المغفــرة
ـ� إ
والجــر العظيــم ف� الدنيــا آ
والخــرة ،أ
الــى مــن لوازمهــا وقايــة ش�ور الدنيــا آ
ت
والخــرة.
ي
ي

()1

صفات جليلة أجملتها آية قرآنية واحدة:
والع�يــن أ
المتدبــر ف� آ
ش
والخـ يـرة مــن ســورة الفتــح ،والمثبــت
اليــة القرآنيــة التاســعة
ي
ين
عظيمــ�:
نصهــا صــدارة هــذا المقــال ،يلحــظ أمريــن
أحدهما؛ يخص القرآن الكريم.
ـ� بــه ،فالقـرآن الكريــم المتمـ ي ز
وثانيهمــا؛ يخــص المؤمنـ ي ن
ـر بالفصاحــة والبالغــة ،وســحر

البيــان ،أجمــل ف� آيــة محــدودة أ
اللفــاظ والجمــل ،مــن المعـ ن ت
ـى يطــول ش�حهــا ،وهــذا مــن
ي
ي
ـا� الـ ي

ت
ز
أو� جوامــع
أبــرز وجــوه البالغــة والفصاحــة ،فالرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم ،تمـ يـر بأنــه ي
ـح
ـبَ ،وبَ ْي َنــا أنــا نَا ِئـ ٌـم أُ ِتيـ ُ
الكلــم ،حيــث يقــول( :بُ ِع ْثـ ُ
ـر ُت ِب ُّ
الر ْعـ ِ
ـع الك َِلـ ِـمَ ،ونُـ ِ ْ
ـت ِب َمفَا ِتيـ ِ
ـت ِب َج َو ِامـ ِ
خَ زائــن أ
الرضَ ،فوضع ف
ن
ــم أَ َّن ال َّلــهَ
ــى أَ َّن َج َو ِام َ
ُِ َ ْ
ــع الك َِل ِ
ــدي .قــال أبــو َع ْبــد ال َّل ِ
ــت ي� يَ ِ
َِ ِ
ــهَ :وبَلَغَ ِ ي
الَمــر ا ْلواحــد و ْ أ
ف أ
يجمـ أ
الُمــور ا ْلكَ ثــر َة الـ تـى كانــت تُكْ تـ ف
ال َ ْم َريْـ ِـن ،أو نحــو
َْ َ ُ
ـب َق ْب َلــهُ ي� ْ ْ ِ َ ِ ِ َ
َ ُ
ـع ْ ُ َ ِ ي َ
ـب ي� ا ْلكُ ُتـ ِ
ي
()2

ذلــك).

أ
ن
ـا�؛ فيتعلــق بصاحــب هــذه الرســالة ،صــى اللــه عليــه وســلم ،الــذي
أمــا المــر الثـ ي
ألقــى اللــه عليــه بهــا قــوال ً ثقيــاً ،وبالذيــن صدقــوه واتبعــوه ،فقــد نالــوا رفيــع المنــازل،
ـ� هــذه آ
ق
وأر� الدرجــات ،لتأهلهــم بصفــات عظيمــة الشــأن ،ألمحــت إىل بعضهــا مضامـ ي ن
اليــة
الكريمــة.

تفس� السعدي.796/ 1 ،
 .1ي
ف
التعب� ،باب المفاتيح ي� اليد.
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إجامل ملضامني خامتة سورة الفتح:
آ
ت
ـى ختمــت بهــا ســورة
يقــول ابــن تيميــة ،خــال وقوفــه عنــد هــذه اليــة الكريمــة ،الـ ي
الفتــح :وال ريــب أن هــذا مــدح لهــم بمــا ذكــر مــن الصفــات ،وهــو الشــدة عــى الكفــار،
والرحمــة بينهــم ،والركــوع والســجود ،يبتغــون فضـا ً مــن اللــه ورضوانـاً ،والســيما ف ي� وجوههم
مــن أثــر الســجود ،وأنهــم يبتــدؤون مــن ضعــف ،إىل كمــال القــوة واالعتــدال ،كالــزرع ،والوعــد
أ
اليمــان والعمــل
بالمغفــرة ،والجــر العظيــم ،ليــس عــى مجــرد هــذه الصفــات ،بــل عــى إ
الصالــح ،فذكــر مــا بــه يســتحقون الوعــد ،وإن كانــوا كلهــم بهــذه الصفــة ،ولــوال ذكــر ذلــك
لــكان يظــن أنهــم بمجــرد مــا ذكــر يســتحقون المغفــرة ،أ
والجــر العظيــم ،ولــم يكــن فيــه بيــان
اليمــان والعمــل الصالــح ،فــإن الحكــم إذا علــق باســم
ســبب الج ـزاء ،بخــاف مــا إذا ذكــر إ
(*)

مشــتق مناســب ،كان مــا منــه االشــتقاق ســبب الحكــم.

1

ين
المســلم� وأحوالهــم ،حســب الــوارد ف ي�
الجمــال نختــم التأمــل ف ي� صفــات
وبهــذا إ
آ
ت
ـى ســبق الوقــوف عنــد بعــض تفاصيلهــا ،عنهــم
اليــة القرآنيــة ( )29مــن ســورة الفتــح ،والـ ي
وعــن نبيهــم ،صــى اللــه عليــه وســلم ،وعــى آلــه الطاهريــن ،وأزواجــه أمهــات المؤمنـ ي ن
ـ�،
ين
الميامــ� ،وعــى مــن تبعــه بإحســان إىل يــوم الديــن.
وأصحابــه الغــر
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نهاه الله أن يُذهب نفسه عليهم حرسات
الحلقة األوىل

يقــول عــز وجــل ف� محكــم ن ز
ـن َلهُ ُســو ُء َع َم ِل ِه َف َرآ ُه َح َســناً َف ِإ َّن ال َّلــهَ يُ ِض ُّل
الت�يــل{ :أَ َف َمن ُزيِّـ َ
ي

ـون}
ات ِإ َّن ال َّلــهَ َع ِليـ ٌـم ِب َما يَ ْص َن ُعـ َ
ـر ٍ
َمــن يَشَ ــا ُء َويَ ْهـ ِـدي َمــن يَشَ ــا ُء َفـ َـا ت َْذهَ ْب نَف ُْســكَ َع َل ْي ِهـ ْـم َحـ َ َ
تضمنــت آ
اليــة القرآنيــة المثبــت نصهــا أعــاه ،نهــي مــن رب العــزة ،لنبيــه الكريــم،

()1

محمــد بــن عبــد اللــه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،عــن أن يذهــب نفســه عليهــم حـرات ،جــاء
ذلــك بعــد تعريــض بالمقصوديــن ف ي� الضمـ يـر المتصــل بحــرف الجــر {عليهــم} فهــم الذيــن زيــن
لهــم ســوء عملهــم ،ف ـرأوه حســناً ،إضافــة إىل تأكيــد الحقيقــة العقائديــة ،الخاصــة بحصــول
الهدايــة أو الضــال ،إذ إن ذلــك مرتبــط بالمشــيئة الربانيــة ،وختمــت آ
الية الكريمــة بتأكيد حقيقة
عقائديــة أخــرى ،تتعلــق بعلــم اللــه ســبحانه بما يصنــع خلقه ،مصداقـاً لقولــه تعــاىل{َ :ل يَ ْع ُز ُب
ن ()2
ف أ
ف
ف
َع ْنــهُ ِم ْث َقـ ُ
ـ�}
ات َو َل ِ ي� ْال َ ْر ِض َو َل أَ ْصغَ ـ ُـر ِمـ ْ
السـ َـم َاو ِ
ـال َذ َّر ٍة ِ ي� َّ
ـن َذ ِلــكَ َو َل أَ ْكـ ب َ ُ
ـاب ُم ِبـ ي ٍ
ـر ِإ َّل ِ ي� ِك َتـ ٍ
تزيني سوء العمل:
جــاء ف� التســهيل لعلــوم ن ز
ــه}
الت�يــل ،أن قولــه تعــاىل{ :أَ َف َمــن ُزيِّ َ
ــن َلــهُ ُســو ُء َع َم ِل ِ
ي
ن
ـى
توقيــف ،وجوابــه محــذوف ،تقديــره :أفمــن زيــن لــه ســوء عملــه ،كمــن لــم يزيــن لــه؟ ثــم بـ ي

عــى ذلــك مــا بعــده ،فالــذي زيــن لــه ســوء عملــه هــو الــذي أضلــه اللــه ،ومــن لــم يزيــن لــه
()3

ســوء عملــه هــو الــذي هــداه اللــه.
هــذا المقطــع مــن آ
اليــة  8مــن ســورة فاطــر ،ذكــرت مقارنــة ذات صلــة بمضمونــه ف ي�
ف
ـن َلــهُ ُســو ُء َع َم ِلـ ِـه
ســورة محمــد ،وذلــك ي� قولــه تعاىل{:أَ َف َمــن ك َ
َان َعـ َـى بَ ِّي َنـ ٍـة ِّمــن َّربِّـ ِـه ك ََمــن ُزيِّـ َ
()4
ــم}
َواتَّ َب ُعــوا أَهْ َواءهُ ْ
 .1فاطر.8:
 .2سبأ.3 :
ن
ز
 .3التسهيل لعلوم الت�يل.155/ 3 ،
 .4محمد.14 :

95

ن
ـى ليــس مــن عمــل ســيئاً ،كالــذي عمــل صالحـاً ،كمــا قــال بعــد هــذا
يقــول الـرازي :يعـ ي
أ
ـات َو َل ال ُّنــو ُر} ( ،)1ولــه تعلــق بمــا قبلــه،
ـر * َو َل الظُّ ُل َمـ ُ
بآيــاتَ { :و َمــا يَ ْس ـ َت ِوي ْال َ ْع َمــى َوا ْل َب ِصـ ي ُ
ن
ـ�ء الكافــر ،والمحســن المؤمــن ،ومــا مــن أحــد
وذلــك مــن حيــث إنــه تعــاىل لمــا بـ يـ� حــال المـ ي
()2
يعـ تـرف بأنــه يعمــل ســيئاً إال قليــل.
الهداية والضالل من عند الله:

عنــد تفسـ يـر قولــه تعــاىلَ ...{ :فـ ِـإ َّن ال َّلــهَ يُ ِضـ ُّـل َمــن يَشَ ــا ُء َويَ ْهـ ِـدي َمــن يَشَ ــا ُء ،}...يقــول
ف
والحســان ،والســيئة والحســنة،
والســاءة إ
ال ـرازي :النــاس أشــخاصهم متســاوية ي� الحقيقــة ،إ
يمتــاز بعضهــا عــن بعــض ،فــإذا عرفهــا البعــض دون بعــض ،ال يكــون باســتقالل منهــم ،فــا
()3

بــد مــن االســتناد إىل إرادة اللــه.
ف
و� تفسـ يـر ب يأ� الســعود ،أن قولــه تعــاىلَ { :فـ ِـإ َّن ال َّلــهَ يُ ِض ُّل..الــخ} تقريــر لــه ،وتحقيــق
ي
للحــق ،ببيــان أن الــكل بمشــيئته تعــاىل ،أي فإنــه تعــاىل يضــل مــن يشــاء أن يضلــه ،الستحســانه
واســتحبابه الضــال ،ورصف اختيــاره إليــه ،فـ يـرده أســفل سـ ي ن
ـافل� ،ويهــدي مــن يشــاء أن يهديه،

بــرف اختيــاره إىل الهــدى ،يف�فعــه إىل أعــى عليـ ي ن
ـ� ،وإمــا تمهيــد لمــا يعقبــه ،مــن نهيــه صــى
اللــه عليــه وســلم ،عــن التحــر والتحــزن عليهــم؛ لعــدم إســامهم ،ببيــان أنهــم ليســوا بأهــل
أ ض
ـال بهــم قطعـاً ،أي أبعــد ،كــون حالهــم كمــا ذكــر
لذلــك ،بــل لن يــرب عنهــم صفحـاً ،وال يبـ ي
()4
تتحــر عليهــم ،فحــذف لمــا دل عليــه.

النهي عن إذهاب النفس حرسات عىل الضالني:
ينهــى اللــه عــز وجــل ف� آ
اليــة الكريمــة أعــاه رســوله ،صــى اللــه عليــه وســلم ،عــن أن
ي
يُذهــب نفســه حـرات عــى مــن زُيــن لهــم ســوء أعمالهــم مــن الضالـ ي ن
ـ� ،فقــال تعــاىلَ ...{ :فـ َـا
ات }...يــرى صاحــب التســهيل لعلــوم ن ز
الت�يــل ،أن ف ي� هــذا تســلية
ـر ٍ
ت َْذهَ ـ ْ
ـب نَف ُْســكَ َع َل ْي ِهـ ْـم َحـ َ َ
()5
ـى ،صــى اللــه عليــه وســلم ،عــن حزنــه؛ لعــدم إيمانهــم؛ ألن ذلــك بيــد اللــه.
للنـ ب ي
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يقــول الزمخـ شـري :وإذا خــذل اللــه المصممـ ي ن
ـ� عــى الكفــر ،وخالهــم وشــأنهم ،فــإن
عــى الرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم ،أن ال يهتــم بأمرهــم ،وال يلقــي بــاال ً إىل ذكرهــم ،وال
يحــزن وال يتحــر عليهــم ،اقتــداء بســنة اللــه تعــاىل ف ي� خذالنهــم وتخليتهــم.
أن المعـ نـى أفمــن زيــن لــه ســوء عملــه ،ذهبــت نفســك عليهــم حــرة،
وذكــر الزجــاج ّ
ات} ،أو أفمــن زيــن لــه ســوء عملــه
ـر ٍ
فحــذف الجــواب لداللــة { َفـ َـا ت َْذهَ ـ ْ
ـب نَف ُْســكَ َع َل ْي ِهـ ْـم َحـ َ َ

كمــن هــداه اللــه ،فحــذف لداللــة { َفـ ِـإ َّن ال َّلــهَ يُ ِض ُّل َمــن يَشَ ــاء َويَ ْهـ ِـدى َمن يَشَ ــاء} عليــه ،وحرسات
ن
ـى فــا تهلــك نفســك للحـرات ،و{ َع َل ْي ِه ْم} صلــة تذهب ،كمــا تقول :هلــك عليه
مفعــول لــه ،يعـ ي
حبـاً ،ومــات عليــه حزنـاً ،أو هو بيان للمتحــر عليه ،وال يجــوز أن يتعلق بحـرات؛ ألن المصدر
()1

ال يتقــدم عليــه صلتــه ،ويجــوز أن يكــون حــاالً ،كأن كلهــا صــارت ح ـرات؛ لفــرط التحــر.

م الله بزيغ الضالني وسوء عملهم:
ِعلْ ُ
ختمــت آ
اليــة الثامنــة مــن ســورة فاطــر بتعقيــب متصــل بمضمونهــا ،فقــال تعــاىل:
ـون} فاللــه جــل ذكــره يبـ ي ن
ـ� لنبيــه محمــد ،صــى اللــه عليــه وســلم،
{ِ ...إ َّن ال َّلــهَ َع ِليـ ٌـم ِب َمــا يَ ْص َن ُعـ َ
أن ربــه ذو علــم بمــا يصنــع هــؤالء ،الذيــن زيــن لهــم الشــيطان ســوء أعمالهــم ،وهــو محصيــه
عليهــم ،ومجازيهــم بــه جزاءهــم (.)2
ش
الزمخ�ي :وعيد لهم بالعقاب عىل سوء صنيعهم.
وعن هذا التعقيب يقول
ـ� متابعــة الحديــث عــن هــذا النهــي ،وربطــه بحــال المسـ ي ن
آملـ ي ن
ـلم� اليــوم ،ف ي� ضــوء
ـا� الكريــم الموجــه لخــر أ
ن
النــام ،نبيــه محمــد ،صــى الله وســلم عليــه ،وعىل آله
ي
الخطــاب الربـ ي
ين
الطاهريــن ،وأزواجــه أجمعـ ي ن
الميام� ،وعىل من تبعه بإحســان إىل يوم الدين.
ـ� ،وأصحابه الغــر
()3
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الرسول األسوة ،محمد ،صىل الله عليه وسلم

نهاه الله أن يُذهب نفسه عليهم حرسات
الحلقة الثانية واألخرية

يقــول عــز وجــل ف� محكــم ن ز
الت�يل{:أَ َف َمــن ُزيِّ َن َلهُ ُســو ُء َع َم ِلـ ِـه َف َرآ ُه َح َســناً َف ِإ َّن ال َّلــهَ يُ ِض ُّل
ي
ـون}
ات ِإ َّن ال َّلــهَ َع ِليـ ٌـم ِب َما يَ ْص َن ُعـ َ
ـر ٍ
َمــن يَشَ ــا ُء َويَ ْهـ ِـدي َمــن يَشَ ــا ُء َفـ َـا ت َْذهَ ْب نَف ُْســكَ َع َل ْي ِهـ ْـم َحـ َ َ
وقفــت الحلقــة الســابقة عنــد أربعــة محــاور ،تضمنتهــا آ
اليــة الكريمــة الثامنــة مــن

()1

ســورة فاطــر ،تلكــم هــي :تزيـ ي ن
ـ� ســوء العمــل لبعــض النــاس الذيــن رأوه حســناً ،والهدايــة
والضــال مــن عنــد اللــه ،يوفــق إىل كل منهمــا ،مــن هــو أهــل لذلــك ،والنهي عــن إذهــاب النفس
ـ� ،فــا طائــل يرجــى مــن ذلــك ،وأن اللــه عليــم بزيــغ الضالـ ي ن
ح ـرات عــى الضالـ ي ن
ـ� وســوء
ف
و� ظــل مــا يعيشــه النــاس ف� هــذا العالــم ،وبخاصــة المسـ ي ن
ـلم� منــه ،فمــن المفيــد
ي
عملهــم ،ي
ـ� هــذه آ
اليــة الكريمــة بأحــوال النــاس بعامــة ،والمسـ ي ن
ربــط مضامـ ي ن
ـلم� بخاصــة ،عنــد التلبــس

المعايــر ،واضطــراب القيــم.
الســاءة إحســاناً ،ف ي� ظــل تقلــب المفاهيــم ،واختــاط
برؤيــة إ
ي
عمل قوم لوط يراه بعض الناس حسناً:
ف ي� ثنايــا قصــة قــوم لــوط ،يجــد متابعهــا كيــف أن فعلهــم المقيــت ،وجــده الســاعون

إليــه ،والمتشــغفون إليــه حســناً ،ف ي� مقابــل نظرتهــم لطهــر لــوط ،ومــن آمنــوا معــه ،جريمــة

اســتنكروها ،وحاربــوا لوطـاً ألجلهــا ،ويخـ بـر اللــه عــن هــذا الخلــل ف ي� المعايـ يـر فيقــول عــز وجل:
ون}(.)2
ـاس يَ َتطَ َّهـ ُـر َ
{و َمــا ك َ
َ
َان َجـ َ
ـو َ
اب َق ْو ِمـ ِـه ِإال َّ أَن َقا ُلــواْ أَخْ ِر ُجوهُ ــم ِّمــن َق ْريَ ِت ُكـ ْـم ِإنَّ ُهـ ْـم أُنَـ ٌ
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ف
اب َق ْو ِمـ ِـه ِإ َّل أَن َقا ُلــوا
الخبــار عنهــم ي� قولــه تعــاىلَ { :ف َمــا ك َ
وتكــرر مثــل هــذا إ
َان َجـ َ
ـو َ
ون}
ــر َ
ُــم ِإنَّ ُه ْ
ــوط ِّمــن َق ْريَ ِتك ْ
أَخْ ِر ُجــوا َآل ُل ٍ
ــم أُن ٌ
َــاس يَ َتطَ َّه ُ

()1

وعــى غـرار هــذا االنحـراف ينهــج المتخبطــون ف ي� وحــل الضــال ،فيدافعــون عــن فعــل

اللــواط وأشــباهه تحــت ذريعــة احـ تـرام الحريــات الشــخصية ،والميــول الفرديــة ،بغــض النظــر
والخــاق أ
عــن القيــم أ
ال�عيــة الســماوية ،وال يقــل عــن هــذا الصنــف مــن المنحرفـ ي ن
والحــكام ش
ـ�
أولئــك الذيــن يزينــون قبــح المواقــف ونذالتهــا وخســتها ،ويدافعــون عنهــا شب�اســة المحاربـ ي ن
ـ�،
ولــو رجعــوا إىل قليــل مــن العقــل والتدبــر والحكمــة ،لوجــدوا أن التفريــط ف ي� القــدس والمســجد
أ
أ
ت
ـى
القــى المبــارك ،جريمــة نكـراء ،فهــو المــرى ،والقبلــة الوىل ،وأحــد المســاجد الثالثــة الـ ي
ـا� مســجد وضــع ف� أ
ن
الرض لعبــادة اللــه بعــد المســجد الحـرام ،فكيــف
تشــد إليهــا الرحــال ،وثـ ي
ي
يستســاغ قلــب ظهــر المجــن لــه ،وإغمــاض العيــون عــن اســتباحته ،وتهديــد وجــوده ،وســفك
دمــاء أ
البريــاء مــن رواده ،والمرابطـ ي ن
ـ� ف ي� رحابــه وأكنافــه؟؟!!
فالــذي يبــدو واضح ـاً أن الذيــن ضلــوا الــدرب ،زيــن لهــم الشــيطان ســوء عملهــم،
أ
ن
ـا� حيالهــم ،وذلــك بــأن ال تذهــب النفــوس
فـرأوه حســناً ،ممــا يســتدعي الخــذ بالتوجيــه الربـ ي
عليهــم حـرات ،فهــم قــد ضلــوا الســبيل ،واللــه عليــم بمــا صنعــوا ويصنعــون ،وقــد وصــف
ف
ون أَنَّ ُهـ ْـم
الدنْ َيــا َوهُ ـ ْـم يَ ْح َسـ ُب َ
ـن َضـ َّـل َسـ ْ
ـاة ُّ
اللــه أمثالهــم بقولــه عــز وجــل{ :ا َّل ِذيـ َ
ـع ُي ُه ْم ِ ي� ا ْل َح َيـ ِ
()2

ون ُص ْنع ـاً}
يُ ْح ِس ـ ُن َ

و� معــرض التدبــر ف� دالالت هــذه آ
ف
اليــة الكريمــة وأخواتهــا ،يقــول صاحــب أضــواء
ي
ي

البيــان :هــذه النصــوص القرآنيــة تــدل عــى أن الكافــر ال ينفعــه ظنــه أنــه عــى هــدى؛ ألن أ
الدلة
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 2الكهف.104:

99

ت
ـى جــاءت بهــا الرســل ،عليهــم الســام ،لــم تـ تـرك ف ي� الحــق لبس ـاً وال شــبهة ،ولكــن الكافــر
الـ ي

ف أ
ت
ـى هــي كالشــمس ف ي� رابعــة النهــار؛ لجاجـاً ف ي�
لشــدة تعصبــه للكفــر ،ال يــكاد يفكــر ي� الدلــة الـ ي
()1

الباطل وعناداً.

أخرسون أعامالً ويحسبون أنهم مهتدون:
ين
الضالــ� عــن دربــه ،ممــن ظنــوا أنهــم بضاللهــم
تعــرض القــرآن إىل كشــف زيــغ
مهتــدون ،ي ن
فبــ� ســبحانه أنهــم أوليــاء الشــيطان ،وحــق عليهــم الضاللــة ،فقــال جــل
ون
ـق َع َل ْي ِهـ ُـم َّ
شــأنهَ {:ف ِريقاً هَ ـ َـدى َو َف ِريق ـاً َحـ َّ
الضال َ َلـ ُـة ِإنَّ ُهـ ُـم اتَّخَ ـ ُـذوا الشَّ ـ َي ِاط ي ن َ
� أَ ْو ِل َيــاء ِمــن ُد ِ
ون}
ــد َ
ــه َويَ ْح َســ ُب َ
ون أَنَّ ُهــم ُّم ْه َت ُ
ال ّل ِ

()2

أ
ولن ديــدن المنحرفـ ي ن
ـ� عــن الصــواب الزيــغ ،واســتمراء الضــال ،فإنهــم حـ تـى يــوم

القيامــة يحاولــون ممارســة ســلوكهم المنحــرف ،فيحلفــون للــه كمــا كانــوا يحلفــون لعبــاده ف ي�
الدنيــا ،ظنـاً منهــم أنهــم عــى حــق ،وأن لديهــم حجــة ومنطقـاً ومـ بـررات ،لكــن اللــه وصفهــم
ــم ال َّلــهُ َج ِميعــاً
ــو َم يَ ْب َع ُث ُه ُ
بالكــذب ،وهــو مــن أحــط الصفــات وأقبحهــا ،فقــال تعاىل{:يَ ْ
ــم َع َ ش
ــون}
ُــم َويَ ْح َســ ُب َ
ُــون َلــهُ ك ََمــا يَ ْح ِلف َ
َف َي ْح ِلف َ
ــم ا ْلك َِاذبُ َ
ون أَنَّ ُه ْ
ُــون َلك ْ
ــم هُ ُ
� ٍء أَ َل ِإنَّ ُه ْ
ــى َ ي ْ

()3

أ
أ
ـن
سيـ َ
وقــد أنبــأ اللــه عــن الخرسيــن أعمــاالً ،فقــال عــز وجلُ {:قـ ْـل هَ ـ ْـل نُ َن ِّب ُئ ُكـ ْـم ِب ْالَخْ َ ِ

ف
يــن َض َّ
ون ُص ْنعــاً}
ــم يُ ْح ِســ ُن َ
ــم يَ ْح َســ ُب َ
ــل َس ْ
ــاة ُّ
ون أَنَّ ُه ْ
الدنْ َيــا َوهُ ْ
أَ ْع َمــاالً* ا َّل ِذ َ
ــع ُي ُه ْم ِ ي� ا ْل َح َي ِ

()4

العــرة إذن بالحذلقــات والتشــدقات ،ت ز
فليســت
وال�يينــات للخطابــات ،والمواقــف
ب

والشــخوص ،والـ تـى يتــم خــال بعضهــا اســتخدام أصبــاغ تزيينيــة مســتعارة أ
للعمــال والمواقف
ي
أ
والقــوال عــى ســوئها وقباحتهــا ،وزيــغ أهلهــا عــن الهــدى ،وإنمــا العـ بـرة كل العـ بـرة لموافقــة
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ش�ع اللــه ،والعمــل بمقتضــاه ،دون اتبــاع لهــوى ،أو التعصــب لقبيلــة ،أو إيثــار محبــة آ
البــاء
أ
أ
والخــوة والتجــارة والمســاكن ،عــى محبــة اللــه ورســوله ،صــى اللــه عليــه
والمهــات والبنــاء إ
وســلم ،والجهــاد ف� ســبيل اللــه ،حيــث حــذر اللــه مــن هــذا الزيــغ المبـ ي ن
ـ� ،فقــال ف ي� محكــم
ي
نز
ـو ٌال ا ْق ت َ َ� ْف ُت ُموهَ ــا
الت�يــلُ { :قـ ْـل ِإن ك َ
َان آبَاؤُ ُكـ ْـم َوأَبْ َنآؤُ ُكـ ْـم َو ِإخْ َوانُ ُكـ ْـم َوأَز َْو ُ
ـرتُك ُْم َوأَ ْمـ َ
اج ُكـ ْـم َو َع ِشـ ي َ

ـاد ِ ف ي� َسـ ِـب ِيل ِه
ـب ِإ َل ْي ُكــم ِّمـ َ
َو ِت َجــا َر ٌة تَخْ شَ ـ ْ
ـن ال ّلـ ِـه َو َر ُســو ِل ِه َو ِج َهـ ٍ
ـو َن ك ََســا َدهَ ا َو َم َسـ ِ
ـاك ُن ت َْر َض ْونَ َهــا أَ َحـ َّ
�}
َاسـ ِـق ي ن َ
َف ت َ َ�بَّ ُصــواْ َحـ ت َّـى يَـ ِأْ ت ي َ� ال ّلــهُ ِبأَ ْمـ ِـر ِه َوال ّلــهُ ال َ يَ ْهـ ِـدي ا ْل َقـ ْ
ـو َم ا ْلف ِ

(*)
1

خــر باالتّبــاع
خــر ،والحــق ي
خــر وأبقــى ،والباقيــات الصالحــات ي
فمــا عنــد اللــه ي

والحــرص ،والــذود عــن حياضــه ،وشــتان بـ ي ن
ـ� الــذي يلقــى ربــه بمــا قــدم ،وأســلف ف ي� صــف
الحــق ،ي ن
غــره.
وبــ� الــذي بــاع دينــه بدنيــاه ،أو بدنيــا ي
وصــى اللــه وســلم عــى رســولنا محمــد ،وعــى آلــه الطاهريــن ،وأزواجــه أمهــات
ين
ين
الميامــ�  ،وعــى مــن تبعــه بإحســان إىل يــوم الديــن.
المؤمنــ� ،وعــى أصحابــه الغــر

* التوبة.24:
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الرسول األسوة ،محمد ،صىل الله عليه وسلم

بلغ عن ربه دعاء أخيه نوح عليه السالم:
ص}
{أَ ِّ
م ْ
ن َ
غل ٌ
ُوب فَانتَ ِ ْ
الحلقة األوىل

ف
ـوح َفك ََّذبُــوا َع ْب َدنَــا َو َقا ُلــوا
يقــول اللــه تعــاىل ي� قرآنــه الكريم{:ك ََّذبَـ ْ
ـت َق ْب َل ُهـ ْـم َقـ ْ
ـو ُم نُـ ٍ
()1
ن
ــر}
َم ْج ُن ٌ
ــر* َف َد َعــا َربَّــهُ أَ ي ِّ� َمغْ ُل ٌ
ــون َوا ْز ُد ِج َ
ــوب َفان َت ِ ْ
الزل ،وســيبقى إىل أن يــرث اللــه أ
ـ� الحــق والباطــل يتواصــل منــذ أ
الـراع بـ ي ن
الرض ومــا

عليهــا ،وجوالتــه اليــوم ،شــهد شــبيهاً بهــا الســالفون ،ومنهــم أ
النبيــاء ،عليهــم الســام ،حـ ي ن
ـ�
ت
ـى واجهتهم،
كذبــوا ،وأوذوا ،واضطهــدوا ،والذيــن آمنــوا معهــم ،وطفــح الكيــل بالمصاعــب الـ ي
حـ تـى إن نوح ـاً ،عليــه الســام ،دعــا ربــه أن ينتــر لــه ،لينقــذه مــن جـ بـروت قومــه ،كمــا هــو
ف آ
ن
ـر} ،أي قــد
مثبــت ي� اليــة القرآنيــة الكريمــة أعــاه مــن ســورة القمــر ،فقــال{ :أَ ي ِّ� َمغْ ُلـ ٌ
ـوب َفان َتـ ِ ْ
()2
ن
ن
ن
ش
ـه{:أ� مغلــوب}
ـى الكفــار فانتــر يل ،أو انتــر لنفســك .ويفــر الزمخــري معــى قولـ ي
غلبـ ي
ن
ن
ـر}
ـى ،واســتحكم اليــأس مــن إجابتهــم يل ،وقولــهَ { :فان َتـ ِ ْ
أي غلبـ ي
ـى قومــي ،فلــم يســمعوا مـ ي
أي فانتقــم منهــم بعــذاب تبعثــه عليهــم ،وإنمــا دعــا بذلــك بعدمــا طــم عليــه أ
المــر ،وبلــغ
()3

الســيل الزبــا.

االستعانة بالله:

النــاس أف ـراداً وجماعــات يحتاجــون إىل عــون اللــه ف ي� قضــاء حاجاتهــم كلهــا ،ودفــع
الـ شـر والـ ضـر عنهــم ،فــإذا لــم يكــن مــن اللــه عــون للفـ تـى فــأول مــا يق ـض ي عليــه اجتهــاده،
والمؤمــن باللــه ربـاً ،يوقــن بهــذه الحقيقــة ،فالمســلم يــردد ف ي� كل ركعــة يصليهــا قولــه تعــاىل ف ي�
فاتحــة الكتــاب{ :إيــاكَ نَعبــد وإيــاكَ نَسـتع ن�}( ،)4والرســول أ
الســوة ،صــى اللــه عليــه وســلم،
ْ َِ ي ُ
ْ ُ ُ ِ َّ
ِ َّ
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كان يأخــذ بأســباب الشــفاء والنــر وكل خـ يـر ،دون أن يغفــل عــن دعــاء اللــه ،ومــن الشــواهد
البينــة عــى هــذا ،إلحاحــه عــى اللــه بخالــص الدعــاء أن ينــره عــى أعدائــه ،وهــو يســتعد
أ
ـاس،
ـر� واســع النطــاق معهــم ،ففــي الحديــث الصحيــح عــن عبــد ال َّلـ ِـه بــن َع َّبـ ٍ
لول لقــاء حـ ب ي
ن
ـو ُم بَـ ْـد ٍر نَظَـ َـر رســول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه
ـاب ،قــالَ :ل َّمــا كان يَـ ْ
ـى ُع َمـ ُـر بــن ا ْلخَ طَّـ ِ
قــال :حدثـ ي
ش
ش
ــر َر ُج ً
ــم أَ ْل ٌ
َــى
ــفَ ،وأَ ْص َحابُــهُ ثالثمائــة َو ِت ْس َ
� ِك ي ن َ
ــ� َوهُ ْ
ــاَ ،ف ْ
ــع َة َع َ َ
وســلم ،إىل ا ْل ُم ْ ِ
اســ َت ْق َب َل ن ِب ي ُّ
ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،ا ْل ِق ْب َلـ َـة ،ثُـ َّـم َمـ َّـد يَ َديْـ ِـهَ ،ف َج َعـ َـل يَ ْه ِتـ ُـف ِب َربِّـ ِـه :اللهــم أَن ِْجـ ْز يل مــا
ن
ن
ال ْسـ َـا ِم َل ت ُْع َبـ ْـد
ـى ،اللهــم إن تُ ْه ِلــكْ هــذه ا ْل ِع َصابَـ َـة مــن أَهْ ـ ِـل ْ ِإ
ـى ،اللهــم ِ
آت مــا َو َع ْدتَـ ِ ي
َو َع ْدتَـ ِ ي
ف� أ
الرض ،فمــا ز ََال يَ ْه ِتـ ُـف ِب َربِّـ ِـهَ ،مــا ًّدا يَ َديْـ ِـهُ ،م ْسـ َتق ِْب َل ا ْل ِق ْب َلـ ِـة ،حـ تـى َسـ َق َ
ط ِر َداؤُ ُه عــن َم ْن ِك َب ْيـ ِـه،
ي
تز
َ
َ
َ
ـى ال َّلـ ِـه،
َفأتَــا ُه أبــو بَ ْكـ ٍـر َفأخَ ـ َـذ ِر َدا َء ُه َفأ ْل َقــا ُه عــى َم ْن ِك َب ْيـ ِـه ،ثُـ َّـم ا ْل َ َ� َمــهُ مــن َو َرا ِئـ ِـه ،وقــال :يــا نَـ ِب ي َّ
ُون
ـل{:إ ْذ ت َْس ـ َت ِغيث َ
َك َفــاكَ ُم َناشَ ـ َـدتُكَ َربَّــكَ  ،فإنــه َس ـ ُي ْن ِج ُز لــك مــا َو َعـ َـدكَ َ ،فأَنْ ـ َز َل اللــه عــز وجـ ِ
()1
ـ�} َفأَ َمـ َّـد ُه اللــه ِبا ْل َم َل ِئ َكـ ِـة)
ـف مــن ا ْل َم َل ِئ َكـ ِـة ُم ْر ِد ِفـ ي ن َ
اب َل ُكـ ْـم أَ ن ي ِّ� ُم ِم ُّد ُكـ ْـم ِبأَ ْلـ ٍ
اس ـ َت َج َ
َربَّ ُكـ ْـم َف ْ

فاالســتعانة باللــه يــدرك الحاجــة إليهــا دائمــاً المؤمنــون ،وقــد أوصاهــم بهــا

ــه
النــى ،صــى اللــه عليــه وســلم،
ْ
اســ َت ِع ْن ِبال َّل ِ
ــر ْص عــى مــا يَ ْنف َُعــكَ َ ،و ْ
فقال(:اح ِ
بي
وال ت َْع َجـ ْز)( ،)2وأوىص بهــا مــوىس ،عليــه الســام ،قومــه ،حســب مــا جــاء ف ي� قولــه تعاىلَ {:قـ َ
ـال
أ
ــاد ِه
ورث ُ َهــا َمــن يَشَ ــا ُء ِم ْ
ــن ِع َب ِ
ــرواْ ِإ َّن ال َ ْر َض ِل ّل ِ
اســ َت ِعي ُنوا ِبال ّل ِ
ــوس ِلق َْو ِم ِ
ــه َو ْ
ــه ْ
اص ِب ُ
ُم َ
ــه يُ ِ
ن ()3
�}
َوا ْل َع ِاق َب ُة ِل ْل ُم َّت ِق ي َ
الغلبة النهائية والحتمية لله وجنده:
العـ بـرة ف ي� أي رصاع بالنهايــات والمــآالت ،والمتصفــح للتاريــخ يلحــظ أن عربــدة أهــل

الباطــل كانــت تنتهــي باالندحــار ،ومصاعــب أهــل الحــق كانــت تنتهــي باالنتصــار ،فقــد انتهــت
بــدر بانتصــار مظفــر للمسـ ي ن
ـلم� بقيــادة نبيهــم ،صــى اللــه عليــه وســلم ،فنــر اللــه جنــده
َص ُكـ ُـم ال ّلــهُ ِب َبـ ْـد ٍر َوأَن ُتـ ْـم أَ ِذ َّلـ ٌـة
ن ـراً أخـ بـر عنــه ف ي� قرآنــه الكريــم ،فقــال عــز
َ
وجل{:و َل َقـ ْـد ن َ َ
()4
ون} .
ُــم تَشْ ــكُ ُر َ
َفاتَّقُــواْ ال ّلــهَ َل َع َّلك ْ

المداد بالمالئكة ف ي� غزوة بدر وإباحة الغنائم.
 .1صحيح مسلم ،كتاب الجهاد
والس� ،باب إ
ي
 .2صحيح مسلم ،كتاب القدر ،باب ف� أ
المر بالقوة وترك العجز واالستعانة بالله وتفويض المقادير لله.
ي
 .3أ
العراف.128:
 .4آل عمران.123 :
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ن
ـر} أجــاب اللــه دعــاءه،
ونــوح ،عليــه الســام ،لمــا دعــا ربــه قائــا{ :أَ ي ِّ� َمغْ ُلـ ٌ
ـوب َفان َتـ ِ ْ
وســلط عــى أعدائــه جنــد ســمائه ،فأنــزل عليهــم مــاء منهمــراً ،أغرقهــم بــه ،جــاء ذلــك
بالخبــار
كاســتجابة فوريــة لدعائــه عليــه الســام ،بدليــل بــدء الخطــاب القــر ن يآ� المتعلــق إ

ن
ـا� العظيــم بحــرف الفــاء ،الــذي يفيــد ت
ال�تيــب والتعقيــب ،فقــال عــز
عــن هــذا الحــدث الربـ ي
وجــلَ { :ف َفتحنــا أَبــواب الســماء بمــاء منهمــر* و َفجرنَــا ْ أ
ال َ ْر َض ُع ُيونـاً َفا ْل َت َقــى ا ْل َمــاء َعـ َـى أَ ْمـ ٍـر َقـ ْـد
َ ْ َ ْ َ َ َّ َ ِ َ ُّ ْ َ ِ ٍ َ َّ ْ
ُقـ ِـد َر* َو َح َم ْل َنــا ُه َع َ
َان ك ُِفـ َـر* َو َل َقــد ت ََّر ْك َناهَ ــا
س* ت َْجـ ِـري ِبأَ ْع ُي ِن َنــا َج ـ َزاء ِّل َمــن ك َ
ات أَ ْلـ َ
ــى َذ ِ
اح َو ُد ُ ٍ
ـو ٍ
آن ِل ِّلذ ْكـ ِـر َف َهـ ْـل ِمــن ُّم َّد ِكـ ٍـر}
سنَــا ا ْل ُقـ ْـر َ
آيَـ ًـة َف َهـ ْـل ِمــن ُّم َّد ِكـ ٍـر* َفكَ ْيـ َـف ك َ
َان َعـ َـذ ِب يا� َونُـ ُـذ ِر* َو َل َقـ ْـد يَ َّ ْ
جــاء ف ي� أضــواء البيــان أن نوحــاً ،عليــه الســام ،دعــا اللــه قائــاً :إن قومــه غلبــوه،
وســأل ربــه أن ينتــر لــه منهــم ،وأن اللــه انتــر لــه منهــم فأهلكهــم بالغــرق ،ألنــه تعــاىل

()1

فتــح أبــواب الســماء بمــاء منهمــر ،أي متدفــق منصــب بكـ ثـرة ،وأنــه تعــاىل فجــر أ
الرض عيونـاً،
والصــل فجرنــا عيــون أ
أ
والتفجــر إخــراج المــاء منهــا ث
بكــرة.
الرض،
ي
و(الـــ) ف� قولــهَ { :فا ْلت َقــى المــآء} للجنــس ،ومعنــاه التقــى مــاء الســماء ومــاء أ
الرض ،عــى أمــر
َ
َ ُ
ي
قــدره اللــه وقضــاه ،وقيــل :إن معنــاه أن المــاء النــازل مــن الســماء ،والمتفجــر مــن أ
الرض
الخــر ،أ
جعلهمــا اللــه بمقــدار ،ليــس أحدهمــا أكـ ثـر مــن آ
والول أظهــر.

()2

ن
ـ� القديــر أن يهدينــا ومــن يتدبــر بهــذه الســطور ،بمــا تضمنتــه مــن
راجـ يـ� اللــه العـ ي
آيــات قرآنيــة كريمــة ،ألخــذ خـ يـر العـ بـر والعظــات منهــا ،وأن ييــر ســبحانه متابعــة التدبــر
ف
ن
{أ� مغلــوب فانتــر} ،حســب المتضمــن ف� آيــات ن ز
الت�يــل عــى
ي� قــول نــوح ،عليــه الســام :ي
ي
قلــب نبينــا الكريــم ،محمــد ،صــى اللــه عليــه وســلم ،وعــى آلــه الطاهريــن ،وأزواجــه أمهــات
ين
ين
الميامــ� ،ومــن تبعــه بإحســان إىل يــوم الديــن.
المؤمنــ� ،وأصحابــه الغــر

 .1القمر.17 - 11:
 .2أضواء البيان.477 - 476/ 7:
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بلغ عن ربه دعاء أخيه نوح عليه السالم:
ص}
{أَ ِّ
م ْ
ن َ
غل ٌ
ُوب فَانتَ ِ ْ
الحلقة الثانية

ف
ـوح َفك ََّذبُــوا َع ْب َدنَــا َو َقا ُلــوا
يقــول اللــه تعــاىل ي� قرآنــه الكريم{:ك ََّذبَـ ْ
ـت َق ْب َل ُهـ ْـم َقـ ْ
ـو ُم نُـ ٍ
ن
ــر}
َم ْج ُن ٌ
ــر* َف َد َعــا َربَّــهُ أَ ي ِّ� َمغْ ُل ٌ
ــون َوا ْز ُد ِج َ
ــوب َفان َت ِ ْ

(*)
1

تعرضــت الحلقــة الســابقة للتذكـ يـر بأزليــة الـراع بـ ي ن
ـ� الحــق والباطــل ،والنــاس أفـراداً
وجماعــات يحتاجــون عــون اللــه ف ي� قضــاء حاجاتهــم كلهــا ،ودفــع الـ شـر والـ ضـر عنهــم ،مشـ يـرة

ف ي� هــذا الســياق إىل تك ـرار طلــب المســلم العــون مــن اللــه ،مــن خــال ق ـراءة قولــه تعــاىل ف ي�
�} ف ي� كل ركعــة يصليهــا ،وقــد أوىص باالســتعانة
فاتحــة الكتــاب{ِ :إيَّــاكَ ن َْع ُبـ ُـد ِوإيَّــاكَ ن َْس ـ َت ِع ي ن ُ
باللــه أ
النبيــاء ،منهــم محمــد ومــوىس ،عليهمــا الصــاة والســام ،وأشــارت الحلقــة كذلــك إىل
حتميــة انتصــار الحــق عــى الباطــل ،فالعـ بـرة بالنهايــات والمــآالت ،والمتصفــح للتاريــخ يلحــظ
أن عربــدة أهــل الباطــل كانــت تنتهــي باالندحــار ،وبــأس أهــل الحــق وضيقهــم كان ينتهــي
ن
ــر} أجــاب اللــه
باالنتصــار ،فنــوح ،عليــه الســام ،لمــا دعــا ربــه قائــا{ :أَ ي ِّ� َمغْ ُل ٌ
ــوب َفان َت ِ ْ
دعــاءه ،وســلط عــى أعدائــه جنــد ســمائه ،فأنــزل عليهــم مــاء منهم ـراً ،أغرقهــم بــه ،ومثــل
الســالفة مــن جــوالت الـراع بـ ي ن
ـ� الحــق والباطــل ،ســتكون الغلبــة للــه وجنــده ،ف ي� الجــوالت
الحـ ض
ـا�ة والقادمــة ،طــال الزمــن بذلــك أم قــر.
* القمر.10 - 9:
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دعاء نوح عليه السالم عىل قومه:
دعــا نــوح عــى قومــه بعــد أن أوحــى اللــه إليــه أنــه ال يؤمــن منهــم أحــد غـ يـر القليــل
الــذي آمــن ،وذلــك مبـ ن ف
ـن ِمــن َق ْو ِمــكَ ِإال َّ َمــن َقـ ْـد
ي
ـ� ي� قولــه تعــاىلَ :
ـوح أَنَّــهُ َلــن يُ ِؤْمـ َ
{وأُ ِ
وحـ َ
ـي ِإ َل نُـ ٍ
ـون}
ـس ِب َمــا كَانُــواْ يَف َْع ُلـ َ
َآمـ َ
ـن َف ـا َ تَ ْب َت ِئـ ْ

()1

وقــد بـ ي ن
ـ� جــل وعــا أن دعــاء نــوح فيــه ســؤاله اللــه أن يهلكهــم إهــاكاً مســتأصالً،
آ
{و َقـ َ
ـوح َّر ِّب َل تَـ َـذ ْر
وتلــك اليــات فيهــا بيــان لقولــه هنــا{ :فانتــر} وذلــك كقولــه تعــاىلَ :
ـال نُـ ٌ
أ
ـن َديَّــاراً* ِإنَّــكَ ِإن ت ََذ ْرهُ ـ ْـم يُ ِض ُّلــوا ِع َبــا َدكَ َو َل يَ ِلـ ُـدوا ِإ َّل َف ِاج ـراً َك َّفــاراً}
ـن ا ْلك َِاف ِريـ َ
َعـ َـى ْال َ ْر ِض ِمـ َ
يذكــر الـرازي أن ذلــك النــداء كان بأمــر اللــه تعــاىل ،ألنــه لــو لــم يكــن بأمــره لــم يؤمــن

()2

أ
أ
القــدام
أن يكــون الصــاح أن ال يجــاب إليــه ،فيصـ يـر ذلــك ســبباً لنقصــان حــال النبيــاء ،ولن إ
أ
ف
ال ض�ار ،وقــال آخــرون
عــى أمثــال هــذه المطالــب لــو لــم يكــن بالمــر ،لــكان ذلــك مبالغــة ي� إ

إنــه عليــه الســام لــم يكــن مأذون ـاً لــه ف ي� ذلــك.

()3

اإلنجاء من الكرب العظيم:
مــا تضمنتــه آ
اليــة الكريمــة مــن دعــاء نــوح ربــه جــل وعــا ،أن ينتــر لــه مــن قومــه،
فينتقــم منهــم ،وأن اللــه أجابــه فانتــر لــه منهــم ،فأهلكهــم جميعـاً بالغــرق ف ي� هــذا المــاء

المتلقــى مــن الســماء أ
والرض ،احتفــت بذكــر ذلــك آيــات أخــر مــن الق ـرآن الكريــم ،كقولــه
ف أ
ـن ا ْلكَ ـ ْـر ِب ا ْل َع ِظ ِيم*
تعــاىل ي� النبيــاءَ :
اسـ َت َج ْب َنا َلــهُ َف َن َّج ْي َنــا ُه َوأَهْ َلــهُ ِمـ َ
{ونُوحـاً ِإ ْذ نَــا َدى ِمــن َق ْبـ ُـل َف ْ
ـ�}
ـو ٍء َفأَغ َْر ْق َناهُ ـ ْـم أَ ْج َم ِعـ ي ن َ
ـو ِم ا َّل ِذيـ َ
َصنَــا ُه ِمـ َ
ـو َم َسـ ْ
ـن ك ََّذبُــوا ِبآيَا ِت َنــا ِإنَّ ُهـ ْـم كَانُــوا َقـ ْ
ـن ا ْل َقـ ْ
َون َ ْ

()4
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ف
ـن
ـوح َف َل ِن ْعـ َـم ا ْل ُم ِجي ُبـ َ
وقولــه تعــاىل ي� الصافــاتَ :
{و َل َقـ ْـد نَا َدانَــا نُـ ٌ
ـون* َون ََّج ْي َنــا ُه َوأَهْ َلــهُ ِمـ َ
ف آ
ـوح ِ ف ي�
ا ْلكَ ـ ْـر ِب ا ْل َع ِظيـ ِـم* َو َج َع ْل َنــا ُذ ِّريَّ َتــهُ هُ ـ ْـم ا ْل َب ِاقـ ي ن َ
ـ�* َوت ََر ْك َنــا َع َل ْيـ ِـه ِ ي� ْال ِخ ِريـ َ
ـن* َسـ َـا ٌم َعـ َـى نُـ ٍ
()1
آ
ـن}
ـن ِع َب ِادنَــا ا ْل ُم ِؤْم ِنـ ي ن َ
ـ�* ِإنَّــا ك ََذ ِلــكَ ن َْجـ ِـزي ا ْل ُم ْح ِسـ ِـن ي ن َ
ا ْل َعا َل ِمـ ي ن َ
ـ�* ثُـ َّـم أَغ َْر ْق َنــا ْالخَ ِريـ َ
�* ِإنَّــهُ ِمـ ْ
يبـ ي ن
ـ� الـرازي أن نوحـاً ،عليــه الســام ،وأهلــه كانــوا ف ي� كــرب عظيــم ،قبــل أن يســعفهم
أ
ف
تفســر الكــرب وجــوه:
و�
ي
اللــه بالنجــاة منــه ،والمــراد بالهــل هــا هنــا أهــل دينــه ،ي
أحدها :أنه العذاب النازل بالكفار ،وهو الغرق ،وهو قول أك�ث المفرسين.
وثانيها :أنه تكذيب قومه إياه ،وما لقي منهم من أ
الذى.
أ
ض
ر� اللــه عنهمــا ،وهــو
وثالثهــا :أنــه مجمــوع المريــن ،وهــو قــول ابــن عبــاس ،ي

أ
القــرب؛ ألنــه عليــه الســام ،كان قــد دعاهــم إىل اللــه تعــاىل مــدة طويلــة ،وكان ينــال منهــم
كل مكــروه ،وكان الغــم ت ز
ي�ايــد بســبب ذلــك ،وعنــد إعــام اللــه تعــاىل إيــاه أنــه يغرقهــم ،وأمــره
باتخــاذ الفلــك ،كان أيض ـاً عــى غــم وخــوف ،مــن حيــث لــم يعلــم مــن الــذي يتخلــص مــن
الغــرق ،ومــن الــذي يغــرق ،فــأزال اللــه تعــاىل عنــه الكــرب العظيــم ،بــأن خلصــه مــن جميــع
()2

ذلــك ،وخلــص جميــع مــن آمــن بــه معــه.

ف
و� ســورة هــود ذكــر لالســتجابة الربانيــة لدعــاء نــوح ،عليــه الســام ،ف ي� قولــه تعــاىل:
ي

ـ� اث ْ َنـ ي ْ ن
اح ِمـ ْـل ِفي َهــا ِمــن ك ٍُّل ز َْو َجـ ي ْ ن
ـ� َوأَهْ َلــكَ ِإال َّ َمــن َسـ َب َق
{حـ ت َّـى ِإ َذا َجــاء أَ ْم ُرنَــا َو َفــا َر ال َّت ُّنــو ُر ُق ْل َنــا ْ
َ
ِ
ِ
ـن َم َعــهُ ِإال َّ َق ِليـ ٌـل}
ـن َو َمــا َآمـ َ
ـن َآمـ َ
ـو ُل َو َمـ ْ
َع َل ْيـ ِـه ا ْل َقـ ْ

()3

والنجــاة مــن الكــرب العظيــم لــم تقتــر عــى نــوح ،عليــه الســام ،وأهلــه ،فذكــر
ف
{و َل َقـ ْـد
اللــه ي� قرآنــه الكريــم مــا كان لمــوىس وهــارون ،عليهمــا الســام منهــا ،فقــال عــز وجــلَ :
َصنَاهُ ـ ْـم َفكَانُــوا
ـوس َوهَ ــا ُر َ
ون* َون ََّج ْي َناهُ َمــا َو َق ْو َم ُه َمــا ِمـ َ
َم َن َّنــا َعـ َـى ُمـ َ
ـن ا ْلكَ ـ ْـر ِب ا ْل َع ِظيـ ِـم* َون َ ْ
 .1الصافات.82 - 75:
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ن ()1
نجــى مــوىس وهــارون وقومهمــا مــن الكــرب العظيــم ،وهــو
هُ ـ ُـم الْغَ ا ِل ِبـ ي َ
ـ�}  ،والمعـ نـى أنــه ّ

النــاث،
مــا كان يســومهم فرعــون وقومــه مــن العــذاب ،كذبــح الذكــور مــن أبنائهــم ،وإهانــة إ
وكيفيــة إنجائــه لهــم مب ّينــة ف� انفــاق البحــر لهــم ،حـ تـى خاضــوه سـ ي ن
ـالم� ،وإغ ـراق فرعــون
ي
()2

وقومــه وهــم ينظــرون.

ن
ـ� القديــر أن يهدينــا الســتنباط خـ يـر العـ بـر والعظــات مــن قصــص
راجـ يـ� اللــه العـ ي

الغابريــن ،وأن ييــر ســبحانه متابعــة التدبــر ف ي� قــول نــوح عليــه الســام :ن يأ� مغلــوب فانتــر،

حســب المتضمــن ف� آيــات ن ز
الت�يــل عــى قلــب نبينــا الكريــم ،محمــد ،صــى اللــه وســلم عليــه،
ي
ين
ين
الميامــ� ،ومــن تبعــه
المؤمنــ� ،وأصحابــه الغــر
وعــى آلــه الطاهريــن ،وأزواجــه أمهــات
بإحســان إىل يــوم الديــن.

 .1الصافات.116 - 114 :
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الرسول األسوة محمد ،صىل الله عليه وسلم

بلغ عن ربه دعاء أخيه نوح عليه السالم:
ص}
{أَ ِّ
م ْ
ن َ
غل ٌ
ُوب فَانتَ ِ ْ
الحلقة الثالثة واألخرية

أ
ف
{و َقـ َ
ـن َديَّــاراً*
يقــول رب ب
ال�يــة جــل ي� عــاهَ :
ـال نُـ ٌ
ـن ا ْلك َِاف ِريـ َ
ـوح َّر ِّب َل تَـ َـذ ْر َعـ َـى ْال َ ْر ِض ِمـ َ
ــدوا ِإ َّل َف ِاجــراً َكفَّــاراً}
ــم يُ ِض ُّلــوا ِع َبــا َدكَ َو َل يَ ِل ُ
ِإنَّــكَ ِإن ت ََذ ْرهُ ْ

(*)
1

وقفــت الحلقــة الســابقة عنــد بعــض أبعــاد دعــاء نــوح ،عليــه الســام ،ربــه أن ينتــر
لــه عــى قومــه ،بعــد إدراكــه أنــه مغلــوب بقوتــه ش
ج�وتهــم وطغيانهــم ،وقــد
الب�يــة ،أمــام ب
جــاء هــذا الدعــاء بعــد أن أوحــى اللــه إليــه ،أنــه ال يؤمــن منهــم أحــد غـ يـر القليــل الــذي آمــن،
ودعــاء نــوح فيــه ســؤاله اللــه أن يهلكهــم إهــاكاً مســتأصال ،كمــا هــو واضــح ف� آ
اليــة القرآنيــة
ً
ي
المثبــت نصهــا أعــاه مــن ســورة نــوح ،والنجــاة مــن الكــرب العظيــم لــم تقتــر عــى نــوح،
عليــه الســام ،وأهلــه ،فذكــر اللــه نجــاة مــوىس وهــارون ،عليهمــا الســام ،وقومهمــا منــه.
االتعاظ من عاقبة الغابرين:
دعــاء نــوح ،عليــه الســام ،ربــه أن ينتــر لــه مــن قومــه ،وبمــا كان مــن قصــة ذاك
االنتصــار العظيــم ،الــذي تــم فيــه إغـراق الظالمـ ي ن
ـ� بمــاء الســماء المنهمــر ،الــذي التقــى بمــاء
أ
والتذكــر بهــذه القصــة التاريخيــة وأمثالهــا ف ي� القــرآن الكريــم،
الرض ،عــى أمــر قــد ُقــدر،
ي
ف
{و َمــا أَ ْر َس ـ ْل َنا
يهــدف إىل اســتخالص العظــات والعـ بـر ،مصداق ـاً لمــا جــاء ي� قولــه عــز وجــلَ :
مــن َقبلــكَ إال رجــاال نُّوحــي إ َليهــم مــن أَهْ ــل ا ْل ُقــرى أَ َف َلــم يسـ ف أ
َان
ـرواْ ِ ي� ال َ ْر ِض َف َينظُـ ُـرواْ َك ْيـ َـف ك َ
ِ
ْ َِ يُ
َ
ْ ِ ِ َّ ِ َ ً ِ ِ ْ ِ ِّ ْ ِ
آ
ت
اس ـ َت ْيأَ َس
ـن اتَّ َقــواْ أَ َف ـا َ ت َْع ِق ُلـ َ
ـر ِّل َّل ِذيـ َ
َع ِاق َبـ ُـة ا َّل ِذيـ َ
ـون* َحـ َّـى ِإ َذا ْ
ـن ِمــن َق ْب ِل ِهـ ْـم َو َلـ َـدا ُر ال ِخـ َـر ِة خَ ـ ي ْ ٌ
ـو ِم
ـي َمــن نَّشَ ــاء َوال َ يُـ َـر ُّد بَأْ ُس ـ َنا َعـ ِـن ا ْل َقـ ْ
ُّ
َصنَــا َف ُن ِّجـ َ
الر ُسـ ُـل َوظَ ُّنــواْ أَنَّ ُهـ ْـم َقـ ْـد ك ُِذبُــواْ َجاءهُ ـ ْـم ن ْ ُ
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أ
أ
ــ�* َلقَــد ك ف
ت
يــق
ـــكن ت َْص ِد َ
ْ َ
ــاب َمــا ك َ
ا ْل ُم ْج ِرِم ي ن َ
َان ِ ي� َق َص ِص ِه ْ
ْــرى َو َل ِ
ــم ِع ب ْ َ
َان َح ِديثــاً يُف َ َ
ــر ٌة ِّل ُ ْوِ يل ال َ ْل َب ِ
()1
ش
ــدى َو َر ْح َم ً
ــ� يَ َديْ ِــه َوتَف ِْص َ
ــون}
َــو ٍم يُ ِؤْم ُن َ
ــذي بَ ي ْ ن َ
� ٍء َوهُ ً
ــة ِّلق ْ
ا َّل ِ
يــل ك َُّل َ ي ْ
اليــات الكريمــة معانــاة أ
فاللــه جــل ف� عــاه يجمــل ف� هــذه آ
النبيــاء مــع معانديهــم
ي
ي
ومناصبيهــم العــداء ،ونهايــة المطــاف الــذي آلــت إليــه أ
ـ� الطرفـ ي ن
المــور بـ ي ن
ـ� ،حيــث أســعف
اللــه أنبيــاءه ،عليهــم الســام ،بنــره المــؤزر ،وممــا يسـ تـرعي مزيــداً مــن االنتبــاه ،ذكــر هــذه
اليــات الكريمــة الهــدف مــن التذكــر بقصــص أ
آ
النبيــاء مــع أقوامهــم ،ومــا آلــت إليهــم عاقبــة
ي
أ
أ
الكافريــن ،فقــال عــز وجــلَ { :لقَــد ك ف
ــاب} .
ْ َ
َان ِ ي� َق َص ِص ِه ْ
ــم ِع ب ْ َ
ــر ٌة ِّل ُ ْوِ يل ال َ ْل َب ِ
يقــول الـرازي :اعلــم أن االعتبــار عبــارة عــن العبــور مــن الطــرف المعلــوم إىل الطــرف
المجهــول ،والمــراد منــه التأمــل والتفكــر ،ووجــه االعتبــار بقصصهــم أمــور:
أ
الول :أن الــذي قــدر عــى إعـزاز يوســف بعــد إلقائــه ف ي� الجــب ،وإعالئــه بعــد حبســه ف ي�
الســجن ،وتمليكــه مــر بعــد أن كانــوا يظنون به أنــه عبد لهم ،وجمعــه مع والديــه وإخوته عىل
مــا أحــب ،بعــد المــدة الطويلة ،لقــادر عىل إعـزاز محمد ،صــى الله عليه وســلم ،وإعــاء كلمته.
ن
الخبــار عــن الغيــب ،فيكــون معجــزة دالــة عــى
الخبــار عنــه جــار مجــرى إ
ـا� :أن إ
الثـ ي
صــدق محمــد ،صــى اللــه عليــه وســلم.
()2
ف
ـن ا ْلق ََصـ ِـص}  ،ثــم ذكــر ف ي�
ـص َع َل ْيــكَ أَ ْح َسـ َ
الثالــث :أنــه ذكــر ي� أول الســورة{ :ن َْحـ ُ
ـن نَ ُقـ ُّ
آخرهــاَ { :ل َقــد ك ف
ـاب} تنبيهـاً عــى أن حســن هذه القصــة ،إنما كان
ْ َ
َان ِ� َق َص ِص ِهـ ْـم ِعـ ب ْ َ
ـر ٌة ال ّ ْوِ يل اال ْل َبـ ِ
بســبب أنــه يحصــل منها العـ بـرة ،ومعرفة الحكمــة والقدرة ،والمـراد من قصصهم قصة يوســف،
عليــه الســام ،وإخوتــه وأبيــه ،ومــن النــاس مــن قــال :المـراد قصــص الرســل؛ ألنــه تقــدم ف ي�
القـرآن ذكــر قصــص ســائر الرســل ،إال أن أ
الوىل أن يكــون المـراد قصــة يوســف ،عليــه الســام.
أ
ــاب} مــع أن قــوم محمــد ،صــى اللــه عليــه
فــإن قيــل لــم قــال{ِ :ع ب ْ َ
ــر ٌة ل ْوِ يل اال ْل َب ِ

وســلم ،كانــوا ذوي عقــول وأحــام ،وقــد كان الكثـ يـر منهــم لــم يعتـ بـر بذلــك ،ر َّد الـرازي عــى
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ذلــك بــأن جميعهــم كانــوا متمكنـ ي ن
ـ� مــن االعتبــار ،والم ـراد مــن وصــف هــذه القصــة بكونهــا
عــرة ،كونهــا بحيــث يمكــن أن يعتــر بهــا العاقــل ،أو نقــول الم ـراد مــن أول أ
اللبــاب ،الذيــن
ب
ب
ي
أ
أ
ـاب} لفــظ يــدل عــى المــدح
اعتـ بـروا وتفكــروا وتأملــوا فيهــا ،وانتفعــوا بمعرفتهــا؛ لن {أُ ْوِ يل ال ْل َبـ ِ
والثنــاء ،فــا يليــق إال بمــا ذكرنــاه.

()1

استيئاس الرسل ،عليهم السالم
المـراد مــن اســتيئاس الرســل المذكــور ف� آ
اليــات ســالفة الذكــر ،يحتمــل أن يكــون مــن
ي
النــر ،أو مــن إيمــان قومهــم ،عــى اختــاف تأويــل المفرسيــن ف ي� ذلــك ،وظــن المرســل إليهــم
أن الرســل قــد كذبوهــم فيمــا ادعــوه مــن النبــوءة ،أو فيمــا توعدوهــم بــه مــن العــذاب لمــا
ن ن
ـى
طــال إ
المهــال ،واتصلــت العافيــة ،فلمــا كان المرســل إليهــم عــى هــذا التأويــل مكذبـ يـ� ،بـ ي
()2
الفعــل للمفعــول ف ي� قولــه{ :ك ُِذبُــو ْا} هــذا مشــهور قــول ابــن عبــاس وابــن جبـ يـر.
ومــن وجــوه االتعــاظ مــن نــر الرســل ،عليهــم الســام ،بعــد أن بلغــوا مرحلــة
ـ� ينبغــي أن ال يخــدع أول أ
ـ� بــأن نــر اللــه قريــب ،وإمهــال الظالمـ ي ن
اســتيئاس اليقـ ي ن
اللبــاب،
ي
ـ� للظالــم ،فــإذا قــرر أن يأخــذه يكــون ذلك من لــدن عزيــز مقتدر.
فاللــه يمهــل وال يهمــل ،ويمـ ي
اليمانيــة ينبغــي أن يوقــن بهــا المؤمنــون ،ت
حــى وقلوبهــم تبلــغ
هــذه الحقائــق إ
الحناجــر مــن قســوة المحــن ،ومخاطــر االقتــاع واالجتثــاث ،فاللــه غالــب عــى أمــره ،ونــر
ين
اللــه لعبــاده قريــب ،ش
المؤمنــ� .
وبــر
أ
ين
العــر والعظــات مــن قصــص
خــر
راجــ� اللــه
ب
العــ� القديــر أن يهدينــا لخــذ ي
ي

الغابريــن ،ومــن ذلــك هــاك قــوم نــوح ،عليــه الســام ،والــذي أوقعــه اللــه بهــم؛ اســتجابة
ن
ـوب َفان َتـ ِـر} حســب المتضمــن ف� آيــات ن ز
الت�يــل عــى
لدعــاء نبيــه نــوح ،عليــه الســام{ :أَ ي ِّ� َمغْ ُلـ ٌ
ي
ْ
قلــب نبينــا الكريــم محمــد ،صــى اللــه وســلم عليــه ،وعــى آلــه الطاهريــن ،وأزواجــه أمهــات
ين
ين
الميامــ� ،ومــن تبعــه بإحســان إىل يــوم الديــن.
المؤمنــ� ،وأصحابــه الغــر
الكب�.182 - 181/ 18 ،
.1
التفس� ي
ي
ف
ز
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الرسول األسوة محمد ،صىل الله عليه وسلم

ولد يتيامً فآواه الله ،ونهاه عن قهر اليتيم
ف
ال�يــة لنبيــه المصطفــى ،صــى اللــه عليــه
ي� ســورة الضحــى خطــاب كريــم مــن رب ب
ـآوى* َو َو َجـ َـدكَ َضـ ّ
ـال ً َف َهـ َـدى* َو َو َجـ َـدكَ َعا ِئـا ً َفأَ ْغـ ن َـى*
وســلم ،جــاء فيــه{ :أَ َلـ ْـم يَ ِجـ ْـدكَ يَ ِتيمـاً َفـ َ
(*)
الســا ِئ َل َف َ
يــم َف َ
ــد ْث}
ــة َربِّــكَ َف َح ِّ
َفأَ َّمــا ا ْل َي ِت َ
ــر* َوأَ َّمــا ِب ِن ْع َم ِ
ــر* َوأَ َّمــا َّ
ــا تَ ْن َه ْ
ــا تَ ْق َه ْ
1

يُذ ّكــر اللــه عــز وجــل ف ي� ســورة الضحــى نبيــه محمــداً ،صــى اللــه عليــه وســلم ،ببعــض

اليواء لنبيــه ،عليه الصــاة والســام ،بعد أن وجــده يتيماً،
آالئــه عليــه ،حيــث كان منــه ســبحانه إ
ف
و� مقابــل هــذه النعــم البــارزة ،أمــر اللــه نبيــه،
وهــداه مــن الضــال ،وأغنــاه بعــد العيلــة ،ي
صــى اللــه عليــه وســلم ،بــأن ال يقهــر اليتيــم ،وال ينهــر الســائل ،وأن يحــدث بنعــم اللــه عليــه.
والدته يتيامً ونهيه عن قهر اليتيم
البيات الشعرية آ
ف� يتم الن� ،صىل الله عليه وسلم ،نظمت أ
التية:
ي ُ
بي
ف
َّ
ــم
ول أبــــوك عــن الدنيــا ولــم تــره
وأنــت مرتهــن ال ِز ْل َ
الرح ِ
ــت ي� ِ
أ
ولــم تكــن حـ ي ن
الحلـ ِـم
ــت بهــا
وماتــت الم ّلمــا ْ
أن أ ِن ْس َ
ـ� و َّلــت بالــغ ُ
ف
تــم
ومــات جــدك مــن بعــد الولــوع بــه
َ
فكنــت مــن بعدهــم ي� ذروة ال ُي ِ
والعــداء ف� أ
فاختــاره المــوت أ
الُجـ ِـم
فجــاء عمــك ِح ْصنــاً تســتكن بــه
ي
وبإيوائــه صــى اللــه عليــه وســلم ،بعــد يتمــه ،ونهيــه ف ي� المقابــل عــن قهــر اليتيــم،
ين
والمســلم� مــن بعــده ســورة الضحــى ،المثبــت عــدد مــن آياتهــا أعــاه ،وممــا جــاء
ذكرتــه

ف� التســهيل لعلــوم ن ز
الت�يــل بالخصــوص ،أن اللــه عــدد نعمــه عليــه فيمــا مـ ضـى مــن عمــره،
ي
ليقيــس عليــه مــا يســتقبل فتطيــب نفســه ،ويقــوى رجــاءه.
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و(وجــد) ف� هــذه المواضــع تتعــدى إىل مفعولـ ي ن
ـ� ،وهــي بمعـ نـى علــم ،فالمعـ نـى ألــم
ي
ف
ـو� وتركــه ف ي� بطــن أمــه ،ثــم ماتــت أمــه،
تكــن يتيمـاً فــآواك ،وذلــك أن والــده ،عليــه الســام ،تـ ي
وهــو ابــن خمســة أعــوام ،وقيــل ثمانيــة ،فكفلــه جــده عبــد المطلــب ،ثــم مــات وتركــه ابــن
اثـ ن ش
ـى ،صــى اللــه
ي
ـى عــر عامـاً ،فكفلــه عمــه أبــو طالــب ،وقيــل لجعفــر الصــادقِ :لـ َـم نشــأ النـ ب ي
ف
و� قولــه تعاىل{:ووجــدك ضــاال ً
عليــه وســلم ،يتيم ـاً؟ فقــال :لئــا يكــون عليــه حــق لمخلــوق ،ي
فهــدى} ســتة أقــوال ،أظهرهــا :وجــدك ضــاال ً عــن معرفــة ش
ال�يعــة ،فهــداك إليهــا ،فالضــال
كقوله{:وك ََذ ِلــكَ
عبــارة عــن التوقيــف ف ي� أمــر الديــن ،حـ تـى جــاءه الحــق مــن عنــد اللــه ،فهــو
َ

ـان َو َل ِكــن َج َع ْل َنــا ُه نُــوراً نَ ْهـ ِـدي
ال َيمـ ُ
ـاب َو َل ْ ِإ
ـن أَ ْم ِرنَــا َمــا كُنـ َ
أَ ْو َح ْي َنــا ِإ َل ْيــكَ ُروحـاً ِّمـ ْ
ـت تَـ ْـد ِري َمــا ا ْل ِك َتـ ُ
()1
ص ٍاط ُّم ْس ـ َت ِق ٍيم}
ـن نَّشَ ــاء ِمـ ْ
ِبـ ِـه َمـ ْ
ـن ِع َب ِادنَــا َو ِإنَّــكَ َل َت ْهـ ِـدي ِإ َل ِ َ
والعائــل ف ي� قولــه تعاىل{:ووجــدك عائـا ً فأغـ نـى} هــو الفقـ يـر ،يقــال :عــال الرجــل فهــو
عائــل ،إذا كان محتاجـاً ،وأعــال فهــو معيــل ،إذا كـ ثـر عيالــه ،وهــذا الفقــر والغـ نـى هــو ف ي� المــال،
وغنــاؤه صــى اللــه عليــه وســلم ،هــو أن أعطــاه اللــه الكفــاف ،وقيــل :هــو رضــاه بمــا أعطــاه
اللــه ،وقيــل :المعـ نـى وجــدك فقـ يـراً إليــه ،فأغنــاك بــه.
والمـراد بالنهــي عــن قهــر اليتيــم ،أي ال تغلبــه عــى مالــه وحقــه ألجــل ضعفــه ،أو ال
تقهــره بالمنــع مــن مصالحــه ،ووجــوه القهــر كثـ يـرة ،والنهــي يعــم جميعهــا ،والنهــر ف ي� قولــه

تعــاىل{ :وأمــا الســائل فــا تنهــر} هــو االنتهــار والزجــر ،والنهــي عنــه ،أمــر بالقــول الحســن،
ـن َع ْن ُهـ ُـم ابْ ِتغَ ــاء َر ْح َمـ ٍـة ِّمــن َّربِّــكَ ت َْر ُجوهَ ــا َف ُقــل
والدعــاء للســائل ،كمــا قــال
َ
تعاىل{:و ِإ َّمــا ت ُْع ِر َضـ َّ

ـوال ً َّم ْي ُســوراً}
َّل ُهـ ْـم َقـ ْ

()2

ويحتمــل الســائل أن يريــد بــه ســائل الطعــام والمــال ،وهــذا هــو أ
الظهــر ،والســائل
ف
و� قوله{:تقهــر وتنهــر} لــزوم مــا ال يلــزم ،مــن الـ ت ز
ـرام الهــاء قبــل الـراء.
عــن العلــم والديــن ،ي
ن
ومعــى قولــه تعاىل{:وأمــا بنعمــة ربــك فحــدث} قيــل :معنــاه بــث القــرآن ،وبلــغ الرســالة،
والصحيــح أنــه عمــوم ف ي� جميــع النعــم.

 .1الشورى.52:
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ن
أعطا� الله كــذا ،ولقد صليت البارحــة كذا ،وهذا
ولذلــك كان بعض الســلف يقــول :لقد
ي
إنمــا يجــوز إذا كان عــى وجــه الشــكر ،أو ليقتــدى بــه ،فأمــا عــى وجــه الفخــر والريــاء فــا يجوز.
وانظــر كيــف ذكــر اللــه ف ي� هــذه الســورة ثــاث نعــم ،ثــم ذكــر ف ي� مقابلتهــا ثــاث
وصايــا ،فقابــل قوله{:ألــم يجــدك يتيمـاً} بقوله{:فأمــا اليتيــم فــا تقهــر} وقابــل قوله{:ووجــدك
ضــاال ً} بقوله{:وأمــا الســائل فــا تنهــر} عــى قــول مــن قــال :إنــه الســائل عــن العلــم ،وقابلــه
بقوله{:وأمــا بنعمــة ربــك فحــدث} عــى القــول آ
الخــر ،وقابــل قوله{:ووجــدك عائ ـا ً فأغـ نـى}

بقوله{:وأمــا الســائل فــا تنهــر} عــى القــول أ
الظهــر ،وقابلــه بقوله{:وأمــا بنعمــة ربــك فحــدث}
()1
عــى القــول آ
الخــر.
مرافقة كافل اليتيم يف الجنة:
أ
ـي عــن قهــر اليتيــم،
الرســول الســوة ،صــى اللــه عليــه وســلم ،الــذي ولــد يتيمـاً ،ونُهـ َ
ف
ــه ،صــى اللــه عليــه
وعــد كافــل اليتيــم بمرافقتــه ي� الجنــة ،فعــن َســ ْه ٍل ،قــال رســول ال َّل ِ
()2
ف
الو ْسـطَىَ ،و َفـ َّـر َج بَ ْي َن ُه َمــا شــيئاً)
وســلم(:وأنا َوك َِافـ ُـل ال َي ِتيـ ِـم ي� َ
السـ َّبابَ ِة َو ُ
الج َّنـ ِـة هَ َكـ َـذاَ ،وأَشَ ــا َر ِب َّ
والحســان إليهم،
ممــا يشـ يـر بوضــوح إىل العنايــة الفائقــة بالحــث عــى رعايــة اليتامــى ،إ
فيكفــي مــن يقــوم بذلــك فخـراً وعـزاً وســعادة ،أن يحظــى بمرافقــة خاتــم النبيـ ي ن
ـ� ،صــى اللــه
عليــه وســلم ،ف ي� الجنــة.

فهــذه وقفــة متواضعــة عنــد بعــض أ
البعــاد والمحــاور ذات الصلــة بوالدتــه صــى اللــه

عليــه وســلم ،يتيمـاً ،وإيوائــه مــن ربــه عــز وجــل ،ونهيــه عــن قهــر اليتيــم ،والمتضمــن بعضهــا
التذكــر بذلــك ف ي� تحقــق رجــاء االهتــداء إىل حســن
ف ي� ثنايــا ســورة الضحــى ،عــى أن ينفــع
ي
ـأس بنبينــا محمــد ،صــى اللــه وســلم عليــه ،وعــى آلــه الطاهريــن ،وأزواجــه
االقتــداء والتـ ي
ـ� ،وأصحابــه الغــر الميامـ ي ن
أمهــات المؤمنـ ي ن
ـ� ،وعــى مــن تبعــه بإحســان إىل يــوم الديــن.

 .1التسهيل لعلوم ن ز
الت�يل ،205 - 204 /4:بترصف.
 .2صحيح البخاري ،كتاب الطالق ،باب اللعان
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الرسول األسوة ،محمد ،صىل الله عليه وسلم

ينترص له الله وجربيل

م َلئِ َك ُ
ذلِ َ
ع َد َ
ري
ك ظَ ِ
ة بَ ْ
وصالح املؤمنني َ
والْ َ
ه ٌ
ف
نز
ـت ُق ُلوبُك َُمــا َو ِإن
ـل{:إن تَ ُتوبَــا ِإ َل ال َّلـ ِـه َف َقـ ْـد َصغَ ـ ْ
يقــول اللــه عــز وجــل ي� محكــم الت�يـ ِ
ـر}
ـح ا ْل ُم ِؤْم ِنـ ي ن َ
ـو َل ُه َو ِج ب ْ ِ�يـ ُـل َو َصا ِلـ ُ
ـو َمـ ْ
تَظَاهَ ـ َـرا َع َل ْيـ ِـه َفـ ِـإ َّن ال َّلــهَ هُ ـ َ
ـ� َوا ْل َم َل ِئ َكـ ُـة بَ ْعـ َـد َذ ِلــكَ ظَ ِهـ ي ٌ
آ
ف
ن
ـى ،صــى اللــه عليــه وســلم،
الوعيــد ي� هــذه اليــة الكريمــة موجــه إىل امرأتـ يـ� مــن أزواج النـ ب ي

(*)
1

وج�يــل وصالــح
لكــن معلــوم أن
العــرة بعمــوم اللفــظ ،ال بخصــوص الســبب ،فاللــه ب
ب
ن
ـى محمــد ،صــى اللــه عليــه وســلم ،ممــن يســيئون إليــه أو يؤذونــه،
المؤمنـ يـ� ينتــرون للنـ ب ي
حيــث وجــدوا ف ي� كل زمــان ومــكان ،والمالئكــة بعــد ذلــك ظهـ يـر.

االنتصار للنبي ،صىل الله عليه وسلم ،يف الظروف كلها:
ـتث� غضــب المؤمنـ ي ن
ـ� برســالته
ـى ،صــى اللــه عليــه وســلم ،تسـ ي
جرائــم االســتهزاء بالنـ ب ي

ومحبيــه ف� أنحــاء المعمــورة ،ومــا ذاك منهــم إال تحقيق ـاً لوعيــده عــز وجــل ف� آ
اليــة القرآنيــة
ي
ي
الكريمــة أعــاه مــن ســورة التحريــم ،جــاء ف� التســهيل لعلــوم ن ز
الت�يــل ،أن قولــه تعــاىل{ِ :إن
ي

ض
ر� اللــه عنهمــا ،وتوبتهمــا
تَ ُتوبَــا ِإ َل ال َّلـ ِـه َف َقـ ْـد َصغَ ـ ْ
ـت ُق ُلوبُك َُمــا }...خطــاب لعائشــة وحفصــة ،ي
ممــا جــرى منهمــا ف ي� قصــة تحريــم الجاريــة ،أو العســل ،ومعـ نـى صغــت أي مالــت عــن الصواب،

وق ـرأ ابــن مســعود :زاغــت ،والمعـ نـى إن تتوبــا إىل اللــه فقــد صــدر منكمــا مــا يوجــب التوبــة،
ـو َل ُه} المعـ نـى إن تعاونتمــا عليــه صــى اللــه عليــه وســلم،
َ
ـو َمـ ْ
{و ِإن تَظَاهَ ـ َـرا َع َل ْيـ ِـه َفـ ِـإ َّن ال َّلــهَ هُ ـ َ
بمــا يســوؤه ،مــن إف ـراط الغـ يـرة ،وإفشــاء رسه ،ونحــو ذلــك ،فــإن لــه مــن ينــره ،ومــواله
* التحريم.4 :
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أ
ج�يــل مبتــدأ،
هنــا يحتمــل أن يكــون بمعـ نـى الســيد العظــم ،فيوقــف عــى مــواله ،ويكــون ب
ن
ـول النــارص،
وظهـ يـر خـ بـره ،وخـ بـر مــا عطــف عليــه ،ويحتمــل أن يكــون المــوىل هنــا بمعــى الـ ي
ين
المؤمنــ� ،ويكــون
ج�يــل معطوفــاً ،فيوصــل مــع مــا قبلــه ،ويوقــف عــى صالــح
فيكــون ب
المالئكــة مبتــدأ ،أو ظهـ يـر خـ بـره ،وهــذا أظهــر وأرجــح لوجهـ ي ن
ـ�:
ن
ـى ،صــى اللــه
أحدهمــا :أن معــى النــارص أليــق بهــذا الموضــع ،فــإن ذلــك كرامــة للنـ ب ي

ت
ن
ش
ـى ،صــى اللــه
عليــه وســلم ،وت�يــف لــه ،وأمــا إذا كان بمعــى الســيد ،فذلــك يشــرك فيــه النـ ب ي
عليــه وســلم ،مــع غـ يـره؛ ألن اللــه تعــاىل مــوىل جميــع خلقــه بهــذا المعـ نـى ،فليــس ف ي� ذلــك
إظهــار مزيــة لــه.
ن
ـا� :أنــه ورد ف ي� الحديــث الصحيــح ،أنــه لمــا وقــع ذلــك جــاء عمــر إىل رســول
والوجــه الثـ ي
اللــه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،فقــال( :يــا َر ُسـ َ
ـاءَ ،فـ ِـإ ْن
ـول ال َّلـ ِـه ،مــا يَشُ ـ ُّ
ـق َع َل ْيــكَ مــن شَ ـأْ ِن ال ِّن َسـ ِ
ـون
ـن ،فــإن ال َّلــهَ َم َعــكَ َ ،و َم َل ِئكَ َتــهُ َو ِج ب ْ ِ�يـ َـل َو ِميكَا ِئيـ َـل ،وأنــا وأبــو بَ ْكـ ٍـرَ ،وا ْل ُم ِؤْم ُنـ َ
ُك ْنـ َ
ـت طَ َّل ْق َت ُهـ َّ
()1

َم َعــكَ )...

واختلــف ف ي� (صالــح) هــل هــو مفــرد ،أو جمــع محــذوف النــون ل إلضافــة ،فعــى القــول

ـ� بــن ب يأ� طالــب ،وعــى القــول بأنــه جمــع ،فهــو عــى
بأنــه مفــرد هــو أبــو بكــر ،وقيــل :عـ ي

العمــوم ف ي� كل صالــح.

()2

ف
ض
ر� تعاىل عنهمــا ،أن المـراد بـ(صالح
وينســب أبــو الســعود ي� تفسـ يـره إىل ابــن عبــاس ،ي

ض
ن
ر� اللــه عنهمــا ،وبــه قــال عكرمــة ومقاتــل ،ويقــول :هــو الالئــق
المؤمنـ يـ�) أبــا بكــر وعمــر ،ي

ج�يــل والمالئكــة ،عليهــم الســام ،فإنــه جمــع بـ ي ن
بتوســطه بـ ي ن
ـ� الظهـ يـر المعنــوي ،والظهـ يـر
ـ� ب
ج�يــل ومكيائيــل ظهـ يـران لــه ،عليهمــا الســام ،يؤيدانــه بالتأييــدات
الصــوري ،كيــف ال؟ وإن ب
ف
اليالء ت ز
واع�ال النساء...
 .1صحيح مسلم ،كتاب الطالق ،باب ي� إ
 .2التسهيل لعلوم ن ز
الت�يل 132 - 131/ 4 ،بترصف.
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اللهيــة ،وهمــا وزيــراه وظهــراه ف� تدبــر أمــور الرســالة ،وتمشــية أحكامهــا الظاهــرة ،أ
ولن
إ
ي
ي ي
بيــان مظاهرتهمــا لــه عليــه الصــاة والســام ،أشــد تأثـ يـراً ف ي� قلــوب بنتيهما-عائشــة وحفصــة-

وتوهينــا ألمرهمــا ،فــكان حقيقـاً بالتقديــم ،بخــاف مــا إذا أريــد بــه جنــس الصالحـ ي ن
ـ� ،كمــا هــو
()1

المشــهور.

وج�يــل وصالــح المؤمنـ ي ن
ـ�،
ـى محمــد ،صــى اللــه عليــه وســلم ،مــن اللــه ب
فنــرة النـ ب ي
{و ْعـ َـد
أزل ،وبــاق إىل يــوم الديــن ،ال مندوحــة عنــه ،وهــو القائــل ســبحانهَ :
هــي وعــد إلهــي ي
ــد ُه َو َل ِك َّ ث
ــه َل يُخْ ِل ُ
ــون}
ــاس َل يَ ْع َل ُم َ
ــف ال َّلــهُ َو ْع َ
ْــر ال َّن ِ
ال َّل ِ
ــن أَك َ َ

()2

واملالئكة بعد ذلك ظهري:
ـى محمــد ،صــى اللــه عليــه وســلم ،لــم يقترص عــى مواالته،
الوعــد إ
اللهــي بنــرة النـ ب ي

ج�يــل عليــه الســام ،وصالــح المؤمنـ ي ن
ـ� ،حســب
صــى اللــه عليــه وســلم ،مــن اللــه ،والملــك ب
آ
ف
ـر}.
مــا ذكــر ي� صــدر اليــة الكريمــة ،بدليــل قولــه تعــاىلَ :
{وا ْل َم َل ِئ َكـ ُـة بَ ْعـ َـد َذ ِلــكَ ظَ ِهـ ي ٌ

ن
ـى،
قــال مقاتــل :بعــد اللــه ب
وج�يــل وصالــح المؤمنـ يـ� المالئكــة ظهـ يـر ،أي أعــوان للنـ ب ي

ـن
صــى اللــه عليــه وســلم ،وهــذا مــن الواحــد الذي يــؤدي عــن الجمــع ،كقولــه تعــاىلَ :
{...و َح ُسـ َ
أُو َلــ ِـئكَ َر ِفيقـاً} ،

()4( )3

ج�يــل وصالــح المؤمنـ ي ن
ـ� لرســول اللــه ،صــى اللــه عليه
يقــول الطـ بـري :والمالئكــة مــع ب

وســلم ،أعــوان عــى مــن آذاه ،وأراد مســاءته .والظهـ يـر ف ي� هــذا الموضــع بلفــظ واحــد ف ي� معـ نـى
()5

جمــع ،ولــو أخــرج بلفــظ الجميــع لقيــل( :والمالئكــة بعــد ذلــك ظه ـراء).
تفس� ب يأ� السعود.267 /8 ،
 .1ي
 .2الروم.6:
 .3النساء.69:
تفس� البغوي.366/ 4 ،
 .4ي
الط�ي .163 /28
تفس� ب
 .5ي

117

آ
ن ف
ـى ،صىل اللــه عليه وســلم ،وال تزال
فاليــة الكريمــة أعــاه طمأنــت المؤمنـ يـ� ي� زمن النـ ب ي

تطمـئ ن المسـ ي ن
ـلم� حـ تـى تقــوم الســاعة ،بمــا أعد الله مــن نرصة لنبيهــم ،صىل الله عليه وســلم،
ـتهزئ� والمسـ ي ن ت
بالســام والمسـ ي ن
وتخيــب المسـ ي ن
ـلم� ،فهــم وكيدهــم إىل
ـ� الدوائــر إ
ـيئ� ،وم�بـ ي
وج�يــل وصالــح المؤمنـ ي ن
ـ� أعــوان للرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم ،ومظاهــرون
بــوار ،فاللــه ب

لــه ،ومــن كان هــؤالء أنصــاره فهــو المنصــور ،وغـ يـره إن يناوئــه فهــو مخــذول ،كيــف ال؟! وقــد
جعــل اللــه نفســه الكريمــة وخــواص خلقــه أعوانـاً لهــذا الرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم.

()1

ن
للن� ،صــى الله عليه وســلم ،مهما
ـى التحذير الشــديد لمــن يحاولون إ
ممــا يعـ ي
الســاءة ب ي
()2

ون}
{وانْ َت ِظ ُروا ِإنَّــا ُم ْن َت ِظ ُر َ
بلغــت بهــم الوقاحة والصالفــة وقبح الترصف ،وإن غداً لناظــره قريب َ

أعاننــا اللــه والمسـ ي ن
ـلم� كافــة عــى نيــل ش�ف ومثوبــة القيــام بواجــب نــرة نبينــا،
صــى اللــه وســلم عليــه ،وعــى آلــه الطاهريــن ،وأزواجــه أمهــات المؤمنـ ي ن
ـ� ،وعــى أصحابــه
ين
الميامــ� ،وعــى مــن تبعــه ووااله بإحســان إىل يــوم الديــن.
الغــر

تفس� السعدي 873/ 1 :بترصف.
 .1ي
 .2هود.122 :
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الرسول األسوة ،محمد ،صىل الله عليه وسلم

برشه ربه بهزمية جمع أعدائه وأنهم سيولون الدبر
الحلقة األوىل

ـى ،صــى اللــه عليــه وســلم ،يــوم بَـ ْـد ٍر( :ال َّل ُهـ َّـم ِإ ن ي ِّ�
عــن ابــن َع َّبـ ٍ
ـاس ،قــال :قــال النـ ب ي
ــو ِمَ ،فأَخَ َ
ــد ِه،
ــد بَ ْع َ
ــم ت ُْع َب ْ
ــدكَ َو َو ْع َ
ــدكَ َع ْه َ
أَنْشُ ُ
ــم ِإ ْن ِشــ ْئ َت َل ْ
ــدكَ  ،ال َّل ُه َّ
ــد ال َي ْ
ْــر ِب َي ِ
ــذ أَبُــو بَك ٍ
ـول ال َّلــهَ ،ف َقــد أَ ْلححــت عـ َـى ربــكَ وهُ ـ ف
ـو يَ ُقـ ُ
َف َقـ َ
ـول:
ـو ِ ي� الـ ِّـد ْر ِعَ ،فخَ ـ َـر َج َوهُ ـ َ
ْ َ ْ َ َ َ ِّ َ َ
ـالَ :ح ْسـ ُبكَ يَــا َر ُسـ َ ِ
()1
ــر} )
ــعَ ،ويُ َو ُّل َ
الج ْم ُ
ــون ُّ
الســا َع ُة َم ْو ِع ُدهُ ْ
{ســ ُي ْه َز ُم َ
ــمَ ،و َّ
ــل َّ
َ
الســا َع ُة أَ ْدهَ ــى َوأَ َم ُّ
الدبُ َ
ــر بَ ِ
يعـ بـر الرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم ،عــن يقينــه وثقتــه بنــر اللــه لــه ول إلســام
والمسـ ي ن
ـلم� ،عــى الرغــم ممــا كانــوا فيــه مــن شــدة وبــاء وحصــار صعــب ،وضيــق خنــاق،
فدعــا ربــه أن ينجــز لــه عهــده ووعــده بالنــر والتمكـ ي ن
ـ� ،مذيـا ً دعــاءه بمــا يؤكــد يقينــه وثقتــه
بتغـ يـر الحــال بينــه وبـ ي ن
ـ� أعدائــه ،لصالحــه ودينــه ،وهزيمتهــم ،فاللــه جــل ف ي� عــاه طمــأن
الرســول محمــد ،صــى اللــه عليــه وســلم ،والثلــة المؤمنــة معــه ،ووعدهــم ش
وب�هــم بــأن

عنجهيــة أعدائهــم الذيــن ناصبوهــم العــداء ســتنتهي إىل خيبــة ،تتمثــل ف ي� هزيمتهــم وتوليتهــم
()2
الدبُـ َـر}
الدبــر متقهقريــن ،قــال ســبحانه ف ي� خواتيــم ســورة
ـع َويُ َو ُّلـ َ
القمر{:س ـ ُي ْه َز ُم ا ْل َج ْمـ ُ
ـون ُّ
َ
جالضالل وتحقق هزميته:
مع
المقصــود بالجمــع المشــار إليهــم ف� آ
اليــة القرآنيــة الكريمــة أعــاه مــن ســورة القمــر،
ي
هــم كفــار قريــش وصناديدهــا ،فقــد جــاء ف� التســهيل لعلــوم ن ز
الت�يــل ،أن هــذا وعــد مــن
ي

اللــه لرســوله ،صــى اللــه عليــه وســلم ،بأنــه ســيهزم جمــع قريــش ،وقــد ظهــر ذلــك يــوم بــدر
()3

وفتــح مكــة.

ف
الن� ،صىل الله عليه وسلم ،والقميص ف ي� الحرب.
 .1صحيح البخاري ،كتاب الجهاد
ي
والس� ،باب ما قيل ي� درع ب ي
 .2القمر.45:
ن
ز
 .3التسهيل لعلوم الت�يل.82/ 4:
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جــاء ف ي� عمــدة القــاري ،أن قولــه( :أنشــدك) أي أطلبــك ،يقــال :نشــدتك اللــه ،أي

َت ك َِل َم ُت َنــا ِل ِع َب ِادنَــا
{و َل َقـ ْـد َسـ َبق ْ
ســألتك باللــه ،كأنــك ذكرتــه ،وقوله(:عهــدك) نحــو قولــه تعــاىلَ :
()1
ــون} .
ــم الْغَ ا ِل ُب َ
نصــو ُر َ
ــل ي ن َ
ون* َو ِإ َّن ُج َندنَــا َل ُه ُ
� ِ*إنَّ ُه ْم َل ُه ُ
ا ْل ُم ْر َس ِ
ــم ا ْل َم ُ
()2
{و ِإ ْذ يَ ِع ُدك ُُم ال ّلــهُ ِإ ْحـ َـدى الطَّا ِئف َِت ي ْ ِن� أَنَّ َهــا َلك ُْم }...
وقولــه( :ووعــدك) نحــو قوله تعــاىلَ :
()3

وقوله( :حسبك) أي يكفيك ما قلت.
ض
ـو ُم بَـ ْـد ٍر ...نَظَـ َـر رســول ال َّلـ ِـه،
ر� اللــه عنــه ،قــالَ ( :ل َّمــا كان يَـ ْ
عــن ُع َمــر بــن ا ْلخَ طَّـ ِ
ـاب ،ي
ش
ش
ـر َر ُجـ ًـا،
ـ� َوهُ ـ ْـم أَ ْلـ ٌـفَ ،وأَ ْص َحابُــهُ ثــاث مائــة َو ِت ْسـ َ
� ِكـ ي ن َ
ـع َة َعـ َ َ
صــى اللــه عليــه وســلم ،إىل ا ْل ُم ْ ِ

ـى ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،ا ْل ِق ْب َل َة ،ثُـ َّـم َمـ َّـد يَ َديْـ ِـهَ ،ف َج َع َل يَ ْه ِتـ ُـف ِب َربِّـ ِـه :اللهم
َف ْ
اسـ َت ْق َب َل نَـ ِب ي ُّ
ن
ن
ال ْسـ َـا ِم
ـى ،اللهــم إن تُ ْه ِلــكْ هــذه ا ْل ِع َصابَ َة مــن أَهْ ِل ْ ِإ
ـى ،اللهــم ِ
آت مــا َو َع ْدتَـ ِ ي
أَن ِْجـ ْز يل مــا َو َع ْدتَـ ِ ي
َل تُعبــد ف� أ
الرض ،فمــا ز ََال يَ ْه ِتـ ُـف ِب َربِّـ ِـهَ ،مــا ًّدا يَ َديْـ ِـهُ ،م ْسـ َتق ِْب َل ا ْل ِق ْب َلـ ِـة ،حـ تـى َسـ َق َ
ط ِر َداؤُ ُه عــن
َْ ْ ي
تز
َ
َ
َ
َ�
َم ْن ِك َب ْيـ ِـهَ ،فأتَــا ُه أبــو بَ ْكـ ٍـرَ ،فأخَ ـ َـذ ِر َدا َء ُهَ ،فأ ْل َقــا ُه عــى َم ْن ِك َب ْيـ ِـه ،ثُـ َّـم ا ْل َ َ� َمــهُ مــن َو َرا ِئ ِه ،وقال :يــا ن ِب ي َّ
ُون
ال َّلـ ِـهَ ،ك َفــاكَ ُم َناشَ ـ َـدتُكَ َربَّــكَ  ،فإنــه َسـ ُي ْن ِج ُز لــك مــا َو َعـ َـدكَ َ ،فأَنْـ َز َل الله عز وجــل{ِ :إ ْذ ت َْسـ َت ِغيث َ
()4
َــة)
َــة ُم ْر ِد ِف ي ن َ
ــ�} َفأَ َم َّ
ُــم أَ ن ي ِّ� ُم ِم ُّدك ْ
اب َلك ْ
َربَّك ْ
ــد ُه اللــه ِبا ْل َم َل ِئك ِ
ــف مــن ا ْل َم َل ِئك ِ
ُــم ِبأَ ْل ٍ
اســ َت َج َ
ُــم َف ْ
قــال الخطــا� :قــد يشــكل ن
كثــر مــن النــاس؛ وذلــك إذا
معــى هــذا الحديــث عــى ي
بي
ف
ض
ر� اللــه تعــاىل عنــه ،يُسـ ِـك ُن منــه،
ـى اللــه يناشــد ربــه ي� اســتنجاز الوعــد ،وأبــو بكــر ،ي
رأوا نـ ب ي
فيتوهمــون أن حــال ب يأ� بكــر بالثقــة بربــه والطمأنينــة إىل وعــده أرفــع مــن حالــه ،وهــذا ال يجــوز
قطع ـاً ،فالمعـ نـى ف ي� مناشــدته وإلحاحــه ف ي� الدعــاء ،الشــفقة عــى قلــوب أصحابــه ،وتقويتهــم
ف
ف
والعــدد ،فابتهــل
العــدد ُ
إذ كان ذلــك أول مشــهد شــهدوه ي� لقــاء العــدو ،وكانــوا ي� قلــة مــن َ
ف ي� الدعــاء وألــح؛ ليســكن ذلــك مــا ف ي� نفوســهم إذا كانــوا يعلمــون أن وســيلته مقبولــة ،ودعوتــه
مســتجابة ،فلمــا قــال لــه أبــو بكــر مقالتــه ،كــف عــن الدعــاء ،إذ علــم أنــه اســتجيب لــه بمــا
وجــده أبــو بكــر ف� نفســه مــن القــوة والطمأنينــة ،ت
حــى قــال لــه هــذا القــول ،ويــدل عــى
ي
 .1الصافات173 - 171:
 .2أ
النفال.7:
 .3عمدة القاري.193 /14:
ف
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صحــة مــا تأولنــاه ،تمثلــه عــى أثــر ذلــك بقوله{:ســيهزم الجمــع ويولــون الدبــر} وفيــه تأنيــس
مــن اســتبطأ كريــم مــا وعــده اللــه بــه ،مــن النــر والبـ شـرى لهــم بهــزم حــزب الشــيطان،
وتذك�هــم بمــا نبههــم بــه مــن كتابــه عــز وجــل ،والم ـراد مــن الجمــع جمــع كفــار مكــة يــوم
ي
()1

الدبــار ،فوحــدوا لمـراد الجمــع
بــدر ،فأخـ بـر اللــه تعــاىل أنهــم ســيهزمون ،ويولــون الدبــر؛ أي إ
االعتبار من هزمية جمع الضالل:

هزيمــة جمــع كفــار قريــش وأشــياعهم مــن أعــداء أ
النبيــاء السـ ي ن
ـابق� ،عليهــم الســام،
ـع
تبـ شـر بهزيمــة جمــوع الضــال ،وأح ـزاب الغــي ف ي� الزمــان كلــه ،فقولــه
تعاىل{:س ـ ُي ْه َز ُم ا ْل َج ْمـ ُ
َ
الدبُـ َـر} ال يقتــر عــى حادثــة تاريخيــة وقعــت ف ي� زمــن النبــوة وحســب ،وإنمــا هــو وعــد
َويُ َو ُّلـ َ
ـون ُّ
للوغــاد بالطامــة والهزيمــة ،وإن جريــان ظواهــر أ
أ
المــور لصالحهــم ف ي� حقــب زمانيــة عابــرة،
ينبغــي أن ال يخــدع بصـ يـر ،إذ العـ بـرة بالعواقــب والخواتيــم ،فجمــع قريــش قبــل هزيمتهــم،
تمــادوا ف ي� الغــي والعنجهيــة والصلــف ،حـ تـى جاءهــم أمــر اللــه الموعــود ،فكانــت هزيمتهــم
الســام اليــوم ســيأتيهم يــوم يندمــون فيــه
مزلزلــة ،وانقلــب عــى إثرهــا المشــهد ،وأعــداء إ
عمــا ت
ـض الظَّا ِلـ ُـم َعـ َـى يَ َديْـ ِـه
اق�فــوا مــن جرائــم ضــده ،مصداق ـاً لقولــه عــز
ـو َم يَ َعـ ُّ
َ
وجل{:ويَـ ْ
()2
ن
يَ ُقـ ُ
ـول َسـ ِـبيال ً}  ،وإذا مــا اســتذكر المؤمنــون هــذه الحقيقــة
ـى اتَّخَ ـ ْـذ ُت َمـ َ
الر ُسـ ِ
ـع َّ
ـول يَــا َل ْي َتـ ِ ي
بيقــ� وثقــة ،فإنهــم يبقــون يرقبــون نــر اللــه لهــم ،ت
العقائديــة ي ن
حــى وهــم يواجهــون

أصعــب المواقــف وأعتاهــا ،فإنمــا النــر صـ بـر ســاعة ،وإن ينرصهــم اللــه فــا غالــب لهــم،
وإنهــم يرونــه بعيــداً ون ـراه قريب ـاً ،وإن غــداً لناظــره قريــب.
آملـ ي ن
ـ� التمكــن ف ي� الحلقــة القادمــة مــن متابعــة الحديــث عــن البشــارة الربانيــة بهزيمــة
جمــوع الضالـ ي ن
ـ� ،وأنهــم ســيولون الدبــر ،طــال الزمــان أو قــر ،ونســأله ســبحانه أن يرزقنــا
اليقـ ي ن
ـ� بنــره ،والثقــة بوفــاء عهــده لنــا ووعــده ،كمــا كان منــه ســبحانه لنبينــا ،صىل الله وســلم
ـ� ،وعــى أصحابــه الغــر الميامـ ي ن
عليــه ،وعــى آلــه الطاهريــن ،وأزواجــه أمهــات المؤمنـ ي ن
ـ� ،وعــى

مــن تبعــه ووااله بإحســان إىل يــوم الديــن.
 .1عمدة القاري.193/ 14:
 .2الفرقان.27:
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الرسول األسوة محمد ،صىل الله عليه سلم

برشه ربه بهزمية جمع أعدائه وأنهم سيولون الدبر
الحلقة الثانية واألخرية

ف
ت
نز
ين
العالم�،
ـى محمــد ،صــى اللــه عليه وســلم ،مــن رب
ي� آيــات الت�يــل الـ ي
ـى تلقاهــا النـ ب ي

الســا َع ُة
ـع َويُ َو ُّلـ َ
قولــه عــز وجــل{:أَ ْم يَقُو ُلـ َ
ـر* َسـ ُي ْه َز ُم ا ْل َج ْمـ ُ
ـن َج ِميـ ٌ
ـون ُّ
ـون ن َْحـ ُ
الدبُـ َـر* بَـ ِـل َّ
ـع ُّمن َتـ ِ ٌ

الســا َع ُة أَ ْدهَ ــى َوأَ َمـ ُّـر}
َم ْو ِع ُدهُ ـ ْـم َو َّ
آ
ـ� لــواء جمــع
هــذه اليــات الثــاث مــن ســورة القمــر ،تضمنــت تحذيـراً وتهديــداً لحامـ ي
تز
المع�يــن بــه ،وكأنهــم يرتكــزون إىل ركــن عظيــم ،فاللــه جــل ف ي� عــاه توعــد جمعهــم
الضــال،
ت
ـى
بالهزيمــة ،وأنهــم ســيولون الدبــر متقهقريــن ،ومــن وراء ذلــك أيضـاً وعيــد لهــم بالســاعة الـ ي
ســتكون وبــاال ً عليهــم ،وأشــد بكثـ يـر ممــا وجــدوه ف ي� الدنيــا مــن خيبــة الهزيمــة وتوليــة الدبــر.
ف
يبـ ي ن
يع} أي جماعــة ،أمرنا مجتمع،
ـن َج ِم ٌ
ـ� الزمخـ شـري ي� الكشــاف ،أن معـ نـى قولهم{:ن َْحـ ُ
ـر} أي ممتنــع ،ال نـرام وال نضــام ،وعــن ب يأ� جهــل ،أنــه ض�ب فرســه يــوم بــدر،
ُّ
وقولهم{:من َتـ ِ ٌ
فتقـ َّـدم ف� الصــف ،وقــال :نحــن ننتــر اليــوم مــن محمــد وأصحابــه ،ن ز
ف�
ـع}
لت{:سـ ُي ْه َز ُم ا ْل َج ْمـ ُ
َ
ي
الدبــار{ ،أَدهَ ــى} أشــد وأفظــع ،والداهيــة أ
{ويو ُّلــون الدبــر} أي أ
المــر المنكــر ،الــذي ال يهتــدى
ّ
ْ
َ ُ َ َ ُّ ُ َ
()1

لدوائــه{ ،وأَمــر} مــن الهزيمــة والقتــل أ
والرس.
َ َ ُّ

()2

خالصة الحلقة السابقة:

تصــدر الحلقــة الســابقة حديــث أخرجــه البخــاري ف ي� صحيحــه ،عـ بـر فيــه الرســول ،صىل

اللــه عليــه وســلم ،عــن يقينــه وثقتــه بنــر اللــه لــه ول إلســام والمسـ ي ن
ـلم� ،عــى الرغــم ممــا
كانــوا فيــه مــن شــدة وبــاء وحصــار صعــب ،وضيق خنــاق ،فدعــا ربــه أن ينجز لــه عهــده ووعده

 .1القمر.46 - 44:
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لــه بالنــر والتمكـ ي ن
ـ� ،مذي ـا ً دعــاءه بمــا يؤكــد يقينــه وثقتــه بتغـ يـر الحــال لصالحــه ودينــه،
وهزيمــة أعدائــه ،فاللــه جــل ف ي� عــاه طمأنــه والثلــة المؤمنــة معــه ،إىل أن عنجهيــة أعدائهــم
الذيــن ناصبوهــم العــداء ســتنتهي إىل خيبــة ،تتمثــل ف ي� هزيمتهــم وتوليتهــم الدبــر متقهقريــن،
ف
ــون
ــع َويُ َو ُّل َ
{ســ ُي ْه َز ُم ا ْل َج ْم ُ
وذكــرت الحلقــة أن المقصــود بالجمــع المشــار إليهــم ي� قولــه َ
()1

ــر}  ،هــم كفــار قريــش وصناديدهــا ،وأن هزيمــة ذاك الجمــع وأشــياعهم مــن أعــداء
ُّ
الدبُ َ
أ
النبيــاء السـ ي ن
ـابق� ،عليهــم الســام ،تبـ شـر بهزيمــة جمــوع الضــال ،وأحـزاب الغــي ف ي� الزمــان
كلــه ،فجمــع قريــش قبــل هزيمتهــم ،تمــادوا ف ي� الغــي والعنجهيــة والصلــف ،حـ تـى جاءهــم
الســام
أمــر اللــه الموعــود ،فكانــت هزيمتهــم مزلزلــة ،وانقلــب عــى إثرهــا المشــهد ،وأعــداء إ

اليــوم ســيأتيهم يــوم يندمــون فيــه عمــا ت
اق�فــوا مــن جرائــم ضــده ،ومــا ذلك عــى اللــه بعزيز.
صلة الوعد بهزمية الجمع مبا سبق من آيات سورة القمر:
جــاء الوعــد بهــزم الجمــع وتوليتهــم الدبــر ف ي� خواتيــم ســورة القمــر ،بعــد عــرض
ت
ـى تضافــرت عــى تأكيــد حقيقــة القــدرة الربانيــة عــى إحــداث التغيـ يـر
معظــم محاورهــا الـ ي
أ
للحــوال ،بلغــت شــدتها مــا بلغــت ،واالنتصــار ألنبيائــه ودينــه ،وهــزم الطغــاة والجباريــن،
ش
ســبحانه{:إنَّا
�ء قديــر ،فقبــل ختــم الســورة بخمــس آيــات قــال
ِ
فهــو ســبحانه عــى كل ي
()2
ش
تفســر الســعدي ،أن هــذا شــامل للمخلوقــات والعوالــم
َــدر} جــاء ف ي�
� ٍء خَ َل ْق َنــا ُه ِبق َ
ي
ك َُّل َ ي ْ
العلويــة والســفلية ،إن اللــه تعــاىل وحــده خلقهــا ،ال خالــق لهــا ســواه ،وال مشــاركة ف ي� خلقــه،
وخلقهــا بقضــاء ســبق بــه علمــه ،وجــرى بــه قلمــه ،بوقتهــا ومقدارهــا ،وجميــع مــا اشــتملت
أ
ـح
عليــه مــن الوصــاف ،وذلــك عــى اللــه يسـ يـر ،فلهــذا قــال تعــاىلَ :
{و َمــا أَ ْم ُرنَــا ِإ َّل َو ِاحـ َـد ٌة َك َل ْمـ ٍ
()4

()3

ص} فإذا أراد شــيئاً قال له كن ،فيكون كما أراد ،كلمح البرص ،من يغ� ممانعة وال صعوبة.
ِبا ْل َب َ ِ
 .1القمر.45:
 .2القمر.49:
 .3القمر.50:
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ن
اليمانيــة بعــد آيــات تضمنــت صــوراً
ـا� إ
جــاءت هــذه التأكيــدات الربانيــة لهــذه المعـ ي

مــن صلــف وعنــاد ولــؤم بعــض أ
المــم مــع أنبيائهــم ،مــع ت
ـر عــى نهايــات الظالمـ ي ن
ال�كـ ي ز
ـ�،
كقــوم نــوح وعــاد وثمــود وقــوم لــوط وآل فرعــون ،وتكــرر ذكــر قولــه تعــاىل ف ي� ثناياهاَ {:فكَ ْيـ َـف

آن ِل ِّلذ ْكـ ِـر َف َهـ ْـل ِمــن ُّم َّد ِكـ ٍـر} بتصويــر ق ـر ن يآ� بليــغ ومؤثــر،
سنَــا ا ْل ُقـ ْـر َ
ك َ
َان َعـ َـذ ِب يا� َونُـ ُـذ ِر* َو َل َقـ ْـد يَ َّ ْ
بقوله{:و َل َقـ ْـد أَهْ َلكْ َنــا
وقبــل ختــم آيــات ســورة القمــر بمحاورهــا المتناســقة ،عقــب ســبحانه
َ
أَشْ ـ َيا َعك ُْم َف َهـ ْـل ِمــن ُّم َّد ِكــر} فالهــاك للطغــاة والظالمـ ي ن
ـ� آت ال محالــة ،وممــا يلفــت االنتبــاه
ٍ

ـتث� والمحفــز عــى االعتبــار والتدبــر ،بالتســاؤل{:فهل مــن مدكــر} تكــرر ف ي�
أن التعقيــب المسـ ي
أ
آ
ت
تعاىل{:و َل َقـ ْـد
ـى تقــرر فيهــا أن اللــه يــر الق ـرآن للذكــر ،حيــث تكــرر قولــه
َ
اليــات الربــع الـ ي
ــل مــن مدكــر} ف� آ
اليــات17 :و ،22و 32و 40مــن ســورة القمــر.
ُــر َ
سنَــا ا ْلق ْ
ْــر َف َه ْ ِ ُّ َّ ِ ٍ ي
يَ َّ ْ
آن ِل ِّلذك ِ
وقبيــل ختــم الســورة ذات آ
اليــات الخمــس وخمسـ ي ن
ـتث�
ـ� ،جــاء التعقيــب نفســه المسـ ي
والمحفــز عــى االعتبــار والتدبــر ،بالتســاؤل{:فهل مــن مدكــر} لكــن ف ي� آيــة ذ ّكــرت بإهــاك أمثــال
تعاىل{:و َل َقـ ْـد أَهْ َلكْ َنــا أَشْ ـ َيا َعك ُْم َف َهـ ْـل ِمــن
المعانديــن لمحمــد ،صــى اللــه عليــه وســلم ،قــال
َ

مدكــر} ،ممــا يعــزز اليمــان بقــدرة اللــه ســبحانه وتعــاىل عــى تغيــر أ
الحــوال ،مهمــا اشــتد
إ
ي
ُّ َّ ِ ٍ
ظــام ليلهــا.
حقيقة إميانية راسخة:
مــن منطلــق أن دوام الحــال مــن المحــال ،وظــام الليــل ســيعقبه بــزوغ نــور الفجــر،
وأن أ
ين
اليــام يداولهــا اللــه ي ن
الظالمــ� ،إىل زوال
جــروت
بــ� النــاس ،فــإن إيماننــا راســخ بــأن ب
الم�ملـ ي ن
واندحــار ،طــال الزمــن بهــم أم قــر ،وإننــا وأمثالنــا ممــن يعانــون مــن ت ز
ـ� بجمعهــم

ـ� بحتميــة تغــر أحوالنــا لنصبــح أ
وصلفهــم وآالت بطشــهم ،عــى يقـ ي ن
العــى ،ويتحقــق لنــا
ي
ـ� ،وتبديــل حالنــا مــن الخــوف إىل أ
وعــد ربنــا باالســتخالف والتمكـ ي ن
المــن ،مصداق ـاً لقولــه عــز
124

ف أ
اسـ َتخْ َل َف
َ
وجل{:و َعـ َـد ال َّلــهُ ا َّل ِذيـ َ
الصا ِل َحـ ِ
ـن َآم ُنــوا ِمن ُكـ ْـم َو َع ِم ُلــوا َّ
ـات َل َي ْسـ َتخْ ِل َف َّن ُهم ِ ي� ْال َ ْر ِض ك ََمــا ْ

ـى َل ُهـ ْـم َو َل ُي َب ِّد َل َّن ُهــم ِّمــن بَ ْعـ ِـد خَ ْو ِف ِهـ ْـم
ـ� َل ُهـ ْـم ِدي َن ُهـ ُـم ا َّلـ ِـذي ا ْرتَـ ض َ
ـن ِمــن َق ْب ِل ِهـ ْـم َو َل ُي َمكِّ ـ ن َ ن َّ
ا َّل ِذيـ َ

()1
ن
ش
ُون} ويتحقــق
َاسـق َ
� ُكـ َ
ـون ِب ي� شَ ـ ْيئاً َو َمــن َك َفـ َـر بَ ْعـ َـد َذ ِلــكَ َفأُ ْو َل ِئــكَ هُ ـ ُـم ا ْلف ِ
أَ ْمنـاً يَ ْع ُب ُدونَـ ِ ي
ـى َل يُ ْ ِ

ت
بنــا كذلــك وعــد رســولنا ،صــى اللــه عليــه وســلم ،بقولـ َ
ـى أُ َّمـ ٌـة َقا ِئ َمـ ٌـة ِبأَ ْمـ ِـر
ـه(:ل يَـ َز ُال مــن أُ َّمـ ِ ي
()2
ال َّلـ ِـهَ ،ل يَ�ض ُ ُّهُ ـ ْـم مــن خَ َذ َل ُهـ ْـم ،وال مــن خَ ا َل َف ُهـ ْـم ،حـ تـى يَأْ ِت َي ُهـ ْـم أَ ْمـ ُـر ال َّلـ ِـه َوهُ ـ ْـم عــى ذلــك)
ـائل� اللــه العــ� القديــر ،أن يحقــق بشــارته بهزيمــة جمــع الضالـ ي ن
سـ ي ن
ـ� ،وتوليتهــم
ي
الدبــر ،كمــا حققهــا لحبيبــه محمــد ،صــى اللــه وســلم 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.

 .1النور.55:
 .2صحيح البخاري ،كتاب المناقب ،باب منه.
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.1
.2

ين
المســلم� وقلوبهــم وعقولهــم وأبدانهــم إىل مــراه -
يجــذب عيــون
أ
الحلقــة الوىل
ين
المســلم� وقلوبهــم وعقولهــم وأبدانهــم إىل مــراه -
يجــذب عيــون
أ
الحلقــة الثانيــة والخـ يـرة
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يجذب عيون املسلمني وقلوبهم
وعقولهم وأبدانهم إىل مرساه
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
ــى)
ــج ِد ال َ ْق َ
َو َم ْس ِ
أ
ف
الســام وأصولــه وتاريخــه
االهتمــام بالمســجد القــى المبــارك متجــذر ي� ديــن إ
أ
اللهيــة بــه،
وواقعــه ،فليــس بالمــر العــارض وال المبتــدع ،فمنــذ عهــد النبــوة تجلــت العنايــة إ
و ُلفتــت أ
النظــار إليــه ،ولــم يكــن ربطــه بالمســجدين الحــرام ف ي� مكــة المكرمــة ،والنبــوي ف ي�
المدينــة المنــورة ،ارتباط ـاً ســطحياً وال عاب ـراً ،وال محــض صدفــة ،فهمــا عــى مــا يشــكالنه ف ي�
1

والمصــر.
الســام ،ضــم إليهمــا بمشــاركة تخــص التعبــد والوجــود والتحالــف
إ
ي
ف أ
أ
أ
ال�يــة ســبحانه ،وهــو حاضــن
الول المســجد الول الــذي وضــع ي� الرض لعبــادة رب ب
ـلم� ف� صالتهــم ،ومحجهــم ،والملتقــى أ
الول بـ ي ن
ن
ش
ـ� وحــي اللــه،
الكعبــة الم�فــة ،وقبلــة المسـ ي ي
الســام ،وخاتــم النبيـ ي ن
ـ� محمــد ،صــى اللــه عليــه وســلم.
ـى إ
ونـ ب ي
والمســجد النبــوي مــأوى الرعيــل أ
الول ،ممــن صدقــوا اللــه وصدقهــم ،ومدرســة
أ
الســام والمسـ ي ن
الدعــوة المباركــة للعالمـ ي ن
ـلم�،
ـ� ،ومركــز دولتهــم الوىل ،ومنطلــق انتصــارات إ

فمنــه كانــت تنطلــق الجيــوش ،وفيــه تعقــد اللقــاءات السياســية والدعويــة والتعليميــة
ف
ت
ـى ،صــى اللــه عليــه وســلم ،ويعيــش
وال�بويــة ،ومجالــس القضــاء ،ي
و� جنباتــه كان يســكن النـ ب ي
ويمــارس حياتــه ،وفيهــا قـ بـره ش
ال�يــف ،إضافــة إىل قـ بـري صاحبيــه ب يأ� بكــر الصديــق ،وعمــر بــن
ض
ر� اللــه عنهمــا وأرضاهمــا.
الخطــاب ،ي
* صحيح البخاري ،كتاب فضل الصالة ف ي� مسجد مكة والمدينة ،باب فضل الصالة ف ي� مسجد مكة والمدينة.
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ـى محمــد ،صــى اللــه عليــه وســلم ،مــن المســجد الح ـرام
أمــا الثالــث فمــرى النـ ب ي
ن أ
ت
ف ي� مكــة المكرمــة ،ومنطلــق معراجــه إىل الســماء ،وهــو قبلــة
الــى كانــوا
ي
المســلم� الوىل ،ي
ف
ف
ن
ثــا� مســجد
يتوجهــون إليهــا ي� صالتهــم لربهــم ي� بدايــة عهدهــم بفــرض الصــاة ،وهــو ي
الرض بعــد المســجد الحــرام ،لعبــادة اللــه ف� أ
وضــع ف� أ
الرض ،فهــذا المجمــل لخصائــص
ي
ي
ف
الســام.
هــذه المســاجد الثالثــة ،يــدل عــى عظمتهــا وأهميتهــا ي� إ
شد الرحال إىل املسجد األقىص املبارك:
المســجد أ
القــى المبــارك إضافــة إىل تمتعــه بخصائــص أصيلــة ،فإنــه يتمتــع بمـ ي ز
ـرات

مســتقاة مــن تشــاركه مــع صنويــه ،المســجدين الحــرام والنبــوي ،ففــي الحديــث ش
ال�يــف
أعــاه يحــر النـ بـى ،صــى اللــه عليــه وســلم ،ش
م�وعيــة شــد الرحــال إىل مســاجد بعينهــا طلبـاً
ي
للمثوبــة ،والفضــل ف� المســاجد الثالثــة ،الحـرام والنبــوي أ
والقــى ،ويعـ نـى هــذا مــن بـ ي ن
ـ� مــا
ي
ي
الخريــن ف� أ
القــى يتقاطــع مــع المســجدين آ
يعنيــه أن المســجد أ
الهميــة الدينيــة والتعبديــة،
ي
ت
ـى ينحــر
وأنــه مرتبــط بهمــا ارتبــاط تعبــد ،فهــو وإىل يــوم الديــن ،أحــد المســاجد الثالثــة الـ ي
وكب�هــا،
صغ�هــا ي
شت�يــع شــد الرحــال إليهــا عــى وجــه البســيطة ،دون ســواها مــن المســاجد ،ي
ودائمـاً وأبــداً يطــرح التســاؤل المـ شـروع ،لــم هــذا الحــر لشــد الرحــال؟ ولــم هذه المســاجد
بالجابــة عــن هذيــن التسـ ي ن
دون ســواها؟ وأول مــا ينبغــي اســتبعاده حـ ي ن
ـاؤل� ،هــو
ـ� التفكـ يـر إ
الصدفــة ،فمــا كان لهــذا الحــر الحاســم أن يكــون دون قصــد وهــدف ،وهــو أمــر شت�يعــي
ـى ،صــى اللــه عليــه وســلم ،ال ينطــق عــن الهــوى ،إن هــو إال وحــي
وتعبــدي ،صــادر عــن نـ ب ي
يوحــى ،وبعــد نفــي الصدفــة يبقــى المجــال رحب ـاً للتأمــل ف ي� مرامــي هــذا الحــر وأبعــاده،
وأهميــة هــذه المســاجد ي ز
وتم�هــا عمــا ســواها من المســاجد ،ويــرى النــووي أن ف ي� هــذا الحديث
فضيلــة هــذه المســاجد الثالثــة ،وفضيلــة شــد الرحــال إليهــا؛ ألن معنــاه عنــد جمهــور العلمــاء
ال فضيلــة ف ي� شــد الرحــال إىل مســجد يغ�هــا.

(*)
1

* صحيح مسلم شب�ح النووي.168 /9 :
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حكم شد الرحال إىل غري هذه املساجد الثالثة:
قولــه صــى اللــه عليــه وســلم( :ال تُشَ ـ ُّـد الرحــال) نفــي بمعـ نـى النهــي ،وشــد الرحــال

كنايــة عــن الســفر ،والمعـ نـى ال ينبغــي شــد الرحــال والســفر مــن بـ ي ن
ـ� المســاجد إال إىل ثالثــة
مســاجد ،وأمــا الســفر للعلــم وزيــارة العلمــاء والصلحــاء وللتجــارة ،ونحــو ذلــك ،فغـ يـر داخــل
ـر المنــع ،وكــذا زيــارة المســاجد أ
ف� حـ ي ز
الخــر بــا ســفر ،كزيــارة مســجد قبــاء ألهــل المدينــة،
ي
()1
غـ يـر داخــل ف� حـ ي ز
ـر النهــي ،واللــه تعــاىل أعلــم.
ي
ف
ن
ـى :هــو
ي
و� فتــح البــاري أن معــى (ال تُشَ ـ ُّـد) النهــي عــن الســفر إىل يغ�هــا ،قــال الطيـ ب ي
أبلــغ مــن رصيــح النهــي ،كأنه قــال :ال يســتقيم أن يقصــد بالزيــارة إال هــذه البقــاع؛ الختصاصها
بمــا اختصــت بــه ،والرحــال جمــع رحــل ،وهــو للبعـ يـر كالــرج للفــرس ،وكـ نـى بشــد الرحــال عــن
الســفر؛ ألنــه الزمــه ،وخــرج ذكرهــا مخــرج الغالــب ف� ركــوب المســافر ،وإال فــا فــرق ي ن
بــ�
ي
ش
ـى ف ي� المعـ نـى المذكــور.
ركــوب الرواحــل والخيــل والبغــال والحمـ يـر والمـ ي
وقوله( :إال) التقدير ال تشد الرحال إىل موضع ،والزمه منع السفر إىل كل موضع يغ�ها.

()2

ويــرى بعــض العلمــاء أن هــذا الحديــث إنمــا هــو فيمــن نــذر عــى نفســه الصــاة ف ي�
مســجد مــن ســائر المســاجد غـ يـر الثالثــة المذكــورة ،قــال مالــك رحمــه اللــه :مــن نــذر صــاة ف ي�
ـ� ف ي� بلــده ،إال أن ينــذر ذلــك ف ي� مســجد مكــة ،أو
مســجد ال يصــل إليــه إال براحلــة ،فإنــه يصـ ي
()3

الســر إليهــا.
المدينــة ،أو بيــت المقــدس ،فعليــه
ي

عــى أن ييــر اللــه التمكــن مــن متابعــة الحديــث عــن مالمــح جــذب عيــون المسـ ي ن
ـلم�
وقلوبهــم وعقولهــم وأبدانهــم للمــرى ،حســب مــا جــاء ف� آ
اليــات القرآنيــة الكريمــة،
ي
النــى محمــد ،صــى اللــه وســلم عليــه ،وعــى آلــه الطاهريــن ،وأزواجــه
وأحاديــث وســنة ب ي

ين
المؤمنــ� ،ومــن تبعــه بإحســان إىل يــوم الديــن.
أمهــات
ئ
 .1حاشية السندي عىل ن ن
س�
النسا�.37/ 2 :
ي
 .2فتح الباري.64/ 3 :
 .3عمدة القاري.253/ 7:
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يجذب عيون املسلمني وقلوبهم
وعقولهم وأبدانهم إىل مرساه
الحلقة الثانية واألخرية

ـول ال َّلــه؛ أَي مســجد وضــع ف� أ
الرض أَ َّو ُل؟ قال :ا ْل َم ْسـ ِـج ُد
عــن ب يأ� َذ ٍّر ،قال(:قلــت :يــا َر ُسـ َ ِ ُّ َ ْ ِ ٍ ُ ِ َ ي

أ
ـون َس ـ َن ًة،
ـى ،قلــتَ :كـ ْـم بَ ْي َن ُه َمــا؟ قــال :أَ ْربَ ُعـ َ
ا ْل َحـ َ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 َ
َوأَيْ َن َمــا أَ ْد َر َك ْتــكَ َّ
ــو َم ْس ِ
1

عرضــت الحلقــة الســابقة التذكــر بمســوغات االهتمــام بالمســجد أ
القــى المبــارك،
ي

الســام وأصولــه وتاريخــه وواقعــه ،وبخاصــة مــن ناحيــة ربطــه بالمســجدين
انطالقـاً مــن ديــن إ
الحـرام ف ي� مكــة المكرمــة ،والنبــوي ف ي� المدينــة المنــورة ،مــع مــا لــكل مــن هــذه المســاجد الثالثة
مــن خصائــص ومـ ي ز
ـرات ،ووقفــت عنــد قضيــة الحــث عــى شــد الرحــال إليهــا ،الــذي ينحــر
وكب�هــا ،وأجريــت
صغ�هــا ي
شت�يعــه إليهــا عــى وجــه البســيطة ،دون ســواها مــن المســاجد ،ي
مناقشــة مختــرة لمســألة حــر شــد الرحــال لهــذه المســاجد ،تخللهــا بيــان حكــم شــد الرحال
إىل غـ يـر هــذه المســاجد الثالثــة.
ثاين مسجد وضع يف األرض:
أ
ن
ـا� الــذي وضعــه
مــن خصائــص المســجد القــى المبــارك البــارزة أنــه المســجد الثـ ي

ف أ
ف
ن
ـا� بينــه وبـ ي ن
ـ�
اللــه ي� الرض لعبادتــه ســبحانه ،كمــا جــاء ي� حديــث ب يأ� ذر أعــاه ،والفــارق الزمـ ي
المســجد الحـرام الــذي ســبقه ف ي� الوجــود هــو أربعــون ســنة ،ولهــذه الخصيصــة مــن الداللــة

*صحيح البخاري ،كتاب أحاديث أ
النبياء ،باب منه
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القــى المبــارك مــا لهــا ،فالمســاجد ف� أ
عــى أهميــة المســجد أ
الرض ش�قهــا وغربهــا ،شــمالها
ي

وجنوبهــا ال تعــد وال تحــى ،لكــن لــم تكــن حظــوة الســبق ف ي� الوجــود إال للمســجد الح ـرام،
ـا�ة المســجد أ
تــاه مبـ ش
القــى المبــارك ،ممــا يشـ يـر دون أي ريــب إىل مكانــة هذيــن المســجدين

وعظمتيهمــا ،ومــن أغــرب المســتعجب أن ينــى هــذا الفضــل كثـ يـر مــن المسـ ي ن
ـلم� عــى مختلف
منازلهــم ،بدليــل تقاعســهم عــن نرصتــه والــذود عــن حياضــه ،وهــم يشــاهدون بأعينهــم مــا
يجــري لــه مــن تدنيــس ،ومــا يتعــرض لــه مــن حــرب ض�وس.
املرسى:
أ
ف
الســام ،أن اللــه ســبحانه
ومــن أعظــم أوجــه أهميــة المســجد القــى المبــارك ي� إ

اختــاره مــرى لنبيــه محمــد ،صــى اللــه عليه وســلم ،مــن بيتــه الحـرام ف ي� مكــة المكرمــة ،وأنزل

ف
ن
ـى
الرساء ،افتتحهــا إ
ســورة ي� قرآنــه الكريــم أســماها إ
بالخبــار عــن عظمــة هــذا الحــدث الديـ ي
ن
الحـ َـر ِام
{سـ ْب َح َ
ـن َ
الم ْسـ ِـج ِد َ
سى ِب َع ْبـ ِـد ِه َل ْيـا ً ِّمـ َ
ـا� ،فقــال عــز وجــلُ :
والتاريخــي والربـ ي
ان ا َّلـ ِـذي أَ ْ َ

أ
ـر}(*) ،فكيــف
السـ ِـم ُ
ِإ َل َ
ـى ا َّلـ ِـذي بَا َر ْك َنــا َح ْو َلــهُ ِل ن ُ ِ�يَــهُ ِمـ ْ
ـن آيَا ِت َنــا ِإنَّــهُ هُ ـ َ
الم ْسـ ِـج ِد ال َ ْقـ َ
ـو َّ
يع ال َب ِصـ ي ُ
1

لمســلم يؤمــن باللــه ربـاً ،وبمحمــد ،صــى اللــه عليــه وســلم ،رســوال ً ونبيـاً ،وبالقـرآن الكريــم
ـ� ،واليــوم آ
كتاب ـاً مــن اللــه مـ نـرزالً ،وبالمالئكــة والنبيـ ي ن
الخــر ،أن يتجاهــل أهميــة المــرى؟!
ض
يتغــا� عــن تدنيســه وتقســيمه وظلــم رواده؟! تســاؤل حقيــق
أو أن يفــرط ف ي� ترابــه ،أو أن

بالطــرح دائمـاً ،ألن واقــع ردود أفعــال بـ نـى المسـ ي ن
ـلم� عجيــب غريــب تجــاه مــا يجــري لمــرى
ي
نبيهــم الهــادي ،صــى اللــه عليــه وســلم ،فبعضهــم بلــغ بــه التهــاون أن قــال بأنــه مســجد
ق
كثــرة ،وبعضهــم حزيــن باســتحياء عــى مــا يجــري لــه ،فهــو
غــره ي
كبــا� المســاجد ،وهــي ي
ي
الرساء.1:
* إ
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يــرى ،لكــن حـرارة حزنــه لــم تســتدع دمــع عينــه لتســكب عليــه ،حيــث بعــض الدنيــا بأشــغالها
ومتاعهــا تلهيــه عنــه ،والحجــة البائســة أن مــا ف ي� اليــد حيلــة ،وهــذان الصنفــان مســيئان ،وإن

ف
ن
ـ� هكــذا
ـى أن المــرى ال يجــد مــن حامـ ي
عــى تفــاوت ي� الدرجــة ،لكــن المحصلــة واحــدة تعـ ي
أفــكار وفهــم عقيــم نــرة ،بــل عــى العكــس مــن ذلــك ،فإنــه يكتــوي بنــار خذالنهــم ،وســموم
طعنهــم ،وكآبــة مواقفهــم.
أوىل القبلتني:
المســجد أ
القــى المبــارك أوىل قبلـ تـى صــاة المسـ ي ن
ـر ِاء بــن عــازب(:أَ َّن
ـلم� ،فعــن الـ ب َ َ
ي
الم ِدي َن َ
ــد ِاد ِه -أو قــال:
ــة ،نَــ َز َل عــى أَ ْج َ
ــد َم َ
النــى ،صــى اللــه عليــه وســلم ،كان أَ َّو َل مــا َق ِ
بي

أ
ش
ش
ـر شَ ـ ْه ًرا،
ـت َ
أَخْ َوا ِلـ ِـه مــن الَن َْصــارَ -وأَنَّــهُ صــى ِق َبـ َـل بَ ْيـ ِ
ـر شَ ـ ْه ًرا ،أو َسـ ْب َع َة َعـ َ َ
الم ْقـ ِـد ِس ِسـ َّت َة َعـ َ َ
ـت الح ـر ِام
وكان يُ ْع ِج ُبــهُ أَ ْن تَ ُكـ َ
ـاة َصالهَ ــا ِقبـ َـل ال َبيـ ِ
ـتَ ،وأَنَّــهُ صــى أَ َّو َل َصـ ٍ
ـون ِق ْب َل ُتــهُ ِق َبـ َـل ال َب ْيـ ِ
ـن صــى معــهَ ،ف َمـ َّـر عــى أَهْ ـ ِـل َم ْسـ ِـج ٍد،
َصــا َة َ
ـو ٌمَ ،فخَ ـ َـر َج َر ُجـ ٌـل ِم َّمـ ْ
ـرَ ،و َصـ َّـى معــه َقـ ْ
العـ ْ ِ
ـت مــع رســول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم،
َوهُ ـ ْـم َر ِاك ُعـ َ
ـون ،فقــال :أَشْ ـ َه ُد ِبال َّلـ ِـه ،لقــد َص َّل ْيـ ُ
ـت
ـتَ ،وكَانَـ ِ
ِق َبـ َـل َم َّكـ َـةَ ،فـ َـدا ُروا كمــا 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 ُه ْمـ ِـإ ْذ كان يُ َصـ ِّ ي
ـت ،أَنْكَ ـ ُـروا ذلــك).
َ
ـاب ،فلمــا َو َّل َو ْج َهــهُ ِق َبـ َـل ا ْل َب ْيـ ِ
الم ْقـ ِـد ِسَ ،وأَهْ ـ ُـل ا ْل ِك َتـ ِ

(*)
1

ش
ــم
والتســاؤل
المــروع الــذي يطــرح عنــد الحديــث عــن إ
الرساء والمعــراجِ ،ل َ
كان إىل المســجد أ
ش
مبــا�ة مــن المســجد الحــرام إىل
القــى ،وكان يمكــن أن يتــم المعــراج
الســماء؟!يطرح مثلــه هنــاِ ،لـ َـم كانــت قبلــة أوىل إىل بيــت المقــدس ،ثــم عــدل عنهــا إىل المســجد
أ
ف
خــرة ،وكان يمكــن أن تكــون القبلــة واحــدة إىل مكــة مــن
الحــرام ي� مكــة المكرمــة القبلــة ال ي
تعاىل{:س َيق ُ
الس َف َها ُء ِم َن ال َّن ِاس َما َو َّلهُ ْم َعن ِق ْبل َِت ِه ُم ال ِ ت يَّ� كَانُوا َع َل ْي َها ُقل ِّلل َِّه
تفس� القرآن ،باب قوله
*صحيح البخاري ،كتاب ي
ُول ُّ
َ
ش
ص ٍاط ُّم ْس َت ِق ٍيم} (البقرة)142 :
� ُق َوال َْمغْ ِر ُب ي ْه ِدي َمن يَشَ ا ُء ِإ َ ٰل ِ َ
ال َْم ْ ِ
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البدايــة إىل النهايــة؟! لكــن اللــه يــرف أ
المــور ويقدرهــا كيفمــا يشــاء ،ولــه مــن وراء ذلــك ِحكــم
ومقاصــد وغايــات ،يجتهــد الخلــق بالتدبــر والنظــر ف� اســتنباطها ،ومــن ذلــك لفــت أ
النظــار
ي

والقلــوب والعيــون إىل أهميــة المســجد أ
القــى المبــارك ف� أرض فلسـ ي ن
ـط� الشــامية ،بدليــل
ي

ربطــه بالمســجد الحـرام ف ي� مكــة المكرمــة بهــذه الوشــائج والصــات تاريخيـاً وتعبديـاً وأحــداث
ـ� لهمومــه ،المتقاعسـ ي ن
ـ� عنــه ،المتجاهلـ ي ن
عظيمــة ،ممــا يعـ نـى تبكيــت الغافلـ ي ن
ـ� عــن تلبيــة ندائــه
ي

واســتغاثة المر ي ن
ابطــ� ف ي� رحابــه.

الرساء
تذك�يــة عاجلــة ،تســاق لقارئيهــا بمناســبة حلــول ذكــرى حادثــة إ
فهــذه وقفــات ي
والمع ـراج ،جديــرة بالتدبــر والق ـراءة المتأنيــة ،عــى أمــل أن تنفــع الذكــرى ،فتجــذب عيــون
بالســام وقلوبهــم وعقولهــم وأبدانهــم لمــرى نبيهــم محمــد ،صــى اللــه
الذيــن يؤمنــون إ
ـ� ،وأصحابــه الغــر الميامـ ي ن
عليــه وســلم ،وعــى آلــه الطاهريــن ،وأزواجــه أمهــات المؤمنـ ي ن
ـ�،
ومــن تبعــه بإحســان إىل يــوم الديــن.
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سياسته مع األحمق املطاع
الحلقة األوىل

ـى ،صــى اللــه عليــه وســلم ،فلمــا َرآ ُه قــال:
عــن َعا ِئشَ ـ َـة ،أَ َّن َر ُجـ ًـا ْ
اس ـ َتأْ َذ َن عــى النـ ب ي
النــى ،صــى اللــه عليــه
ــس تَطَ َّل َ
ــر ِة ،فلمــا َج َل َ
ــر ِةَ ،و ِب ْئ َ
ِ(ب ْئ َ
ــس ابــن ا ْل َع ِش ي َ
ــس أَخُ ــو ا ْل َع ِش ي َ
ــق ب ي
الر ُجـ ُـل ،قالــت لــه َعا ِئشَ ـ ُـة :يــا َر ُسـ َ
وســلم ،ف ي� َو ْج ِهـ ِـهَ ،وانْ َب َس ـ َ
ـول ال َّلـ ِـه،
ط إليــه ،فلمــا انْطَ َلـ َ
ـق َّ

حـ ي ن
ـت ف ي� َو ْج ِهـ ِـهَ ،وانْ َب َسـطْ َت إليــه! فقــال رســول
ـت لــهَ :كـ َـذا َو َكـ َـذا ،ثُـ َّـم تَطَ َّل ْقـ َ
الر ُجـ َـلُ ،ق ْلـ َ
ـ� َرأَيْـ َ
ـت َّ
ن
ت
ش
� النــاس ِع ْنـ َـد ال َّلـ ِـه
ـى َف َّحاشً ــا؟! ِإ َّن َ َّ
ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم :يــا َعا ِئشَ ـ ُـةَ ،مـ َـى َع ِه ْد ِتـ ِ ي
ش
َم ن ْ زِ� َل ً
� ِه)
ــة يــوم ا ْل ِق َي َام ِــة ،مــن ت ََركَــهُ النــاس اتِّقَــا َء َ ِّ
ين
ف� هــذا الحديــث ش
ال�يــف،
للنــى ،صــى اللــه عليــه وســلم ،مــع رجــل
ي
موقفــ� ب ي
(*)
1

ـر ِة) ،ثــم
ـر ِةَ ،و ِب ْئـ َ
(:ب ْئـ َ
ـس ابــن ا ْل َع ِشـ ي َ
ـس أَخُ ــو ا ْل َع ِشـ ي َ
اســتأذن عليــه ،فذمــه قبــل مقدمــه ،قائال ً ِ

ف
ض
ر� اللــه
لمــا دخــل عليــه ،وجلــس عنــده ،تطلــق ي� وجهــه ،وانبســط إليــه ،ممــا دفــع عائشــة ،ي

عنهــا ،إلبــداء االســتغراب مــن تناقــض ف� ظاهــر الموقفـ ي ن
ـ� ،فــرد عليهــا صــى اللــه عليــه وســلم،
ي
ن
ـا� مــع مــن ذمــه أوالً ،ممــا يــدل عــى سياســة مقصــودة ،وحســن
موضحـاً دافعــه للتــرف الثـ ي

تــرف ،فليــس كل مــا يعلــم يقــال ،وليــس مــن الــذوق أ
والدب والحكمــة انتهــاج الفظاظــة ف ي�
ُ

ـل� عمــن يحدثــه أو يقابلــه.
إ
الفصــاح عمــا لــدى المــرء الحكيــم مــن انطبــاع سـ ب ي

أ
الن� ،صىل الله عليه وسلم ،فاحشاً وال متفحشاً.
* صحيح البخاري ،كتاب الدب ،باب لم يكن ب ي
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ظاهرة األحمق املطاع:
الرجــل المشــار إليــه ف ي� الحديــث أعــاه ،هــو عيينــة بــن حصــن الفـزاري ،ذكــر ذلــك ابــن

بطــال والنــووي وعيــاض والقرطــى وغ�هــم ،وكان يقــال لــه أ
الحمــق المطــاع.
بي ي

()1

ويذكــر القرطــى أن أ
الحمــق المطــاع كان مــن الجراريــن؛ يجــر ش
عــرة آالف قنــاة  -أي
بي

يتبعــه آ
الالف-

()2

وكان عيينــة ف ي� الجاهليــة موصوفـاً بالشــجاعة والجهــل والجفــاء ،ولــه ذكــر ف ي� المغــازي،

ف
ـى ،صــى اللــه عليــه وســلم ،حنينـاً ،فأعطــاه مــع المؤلفة،
ثــم أســلم ي� الفتــح ،وشــهد مــع النـ ب ي
وســماه أ
الحمــق المطــاع.

()3

وقيــل :إنــه المقصــود بقولــه صــى اللــه عليــه وسـ ِ ش
� النــاس ِع ْنـ َـد ال َّلـ ِـه َم ن ْ زِ� َلـ ًـة
ـلم(:إ َّن َ َّ
ش
� ِه)
يــوم ا ْل ِق َي َام ِ
ــة ،مــن ت ََركَــهُ النــاس اتِّقَــا َء َ ِّ
أ
ت
ـى
وظاهــرة الحمــق المطــاع قديمــة جديــدة ،فكــم مــن النــاس يتصفــون بالحماقــة الـ ي
()4

ش
ش
�ء مــن أذاهــم أو ش�هــم؛ ألن
اتصــف بهــا عيينــة بــن حصــن ،فيخــى النــاس أن يلحقهــم ي

لهــم مــن القــوة ش
الجـرام والبطش بحماقــة ،كالذي يشــطب
الب�يــة والماديــة مــا يعينهــم عــى إ
حقــوق بعــض النــاس التاريخيــة والعقائديــة بجــرة قلــم مترسعــة وهوجــاء ،تناقلتهــا وســائل
أ
ت
ـى
إ
العــام ،ومواقــع التواصــل االجتماعــي ،ومحطــات نقــل الخبــار ،ففــاق بحماقتــه تلــك الـ ي
كانــت مــن عيينــة بــن حصــن ف ي� ســالف الزمــان ،ويبــدو أن التاريــخ يعيــد نفســه ،واالستنســاخ
ـلوك قائــم بجــاء.
السـ ي
 .1عمدة القاري ،117 / 22:وتحفة أ
ن
الحوذي ،112/ 6:ش
الزرقا�.318/ 4:
و�ح
ي
تفس�
القرط�.310/ 16:
 .2ي
بي
 .3عمدة القاري.30 /25:
الس�ة الحلبية.582/ 2:
 .4ي
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املداراة غري املداهنة:
بالعشــرة الجماعــة أو القبيلــة ،وأن قولــه( :فلمــا
جــاء ف ي� فتــح البــاري ،أن المــراد
ي
جلــس تطلــق) بفتــح الطــاء وتشــديد الــام ،أي أبــدى لــه طالقــة وجهــه ،يقــال :وجهــه طلــق
ت
ـا�َ :ج َمــع هــذا الحديــث علمـاً وأدبـاً،
وطليــق ،أي مس�ســل منبســط ،غـ يـر عبــوس ،قــال الخطـ ب ي
وقــال القرطـ ف
الجــور
ـى :ي� الحديــث جــواز غيبــة ُ
علــن بالفســق أو الفحــش ،ونحــو ذلــك مــن َ
الم ِ
بي
ف ي� الحكــم ،والدعــاء إىل البدعــة ،مــع جــواز مداراتهــم اتقــاء ش�هــم ،مــا لــم يــؤد ذلــك إىل
بــ� الفــرق ي ن
المداهنــة ف� ديــن اللــه تعــاىل ،ثــم ي ّ ن
بــ� المــداراة والمداهنــة ،فالمــداراة بــذل
ي
الدنيــا لصــاح الدنيــا أو الديــن ،أو لهمــا معــا ،وهــي مباحــة ،وربمــا اســتحبت ،والمداهنــة تــرك
ـى ،صــى اللــه عليــه وســلم ،إنمــا بــذل لعيينــة مــن دنيــاه حســن
الديــن لصــاح الدنيــا ،والنـ ب ي
ش
ع�تــه ،والرفــق ف ي� مكالمتــه ،ومــع ذلــك فلــم يمدحــه بقــول ،فلــم يناقــض قولــه فيــه فعلــه،
فــإن قولــه فيــه قــول حــق ،وفعلــه معــه حســن عـ شـرة ،فـ ي ز
الشــكال.
ـرول مــع هــذا التقريــر إ
وأراد النـ بـى ،صــى اللــه عليــه وســلم ،أن يبـ ي ن
ـ� ذلــك؛ لئــا يغـ تـر بــه مــن لــم يعــرف
ي
ف
ـى ،صــى اللــه عليــه وســلم ،وبعــده ،أمــور تــدل عــى
باطنــه ،وقــد كانــت منــه ي� حيــاة النـ ب ي
ـى ،صــى اللــه عليــه وســلم ،مــن جملــة عالمــات
ضعــف إيمانــه ،فيكــون مــا وصفــه بــه النـ ب ي
ف
الســام ،فعــى ســبيل التألــف لــه.
النبــوة ،وأمــا إالنــة القــول لــه بعــد أن دخــل ي� إ
ف
ف
و� جــواز غيبــة أهــل الكفــر والفســق ونحوهــم،
وهــذا الحديــث أصــل ي� المــداراة ،ي
()1

واللــه أعلــم.

والمرونــة ف� المــداراة تتمـ ش
ـا� مــع كفــه صــى اللــه عليــه وســلم ،عــن الفظاظــة ف ي�
ي
ـت َفظّـاً
ـو كُنـ َ
ـن ال ّلـ ِـه ِلنـ َ
التعامــل ،حيــث مدحــه ربــه فقــال عــز وجلَ {:ف ِب َمــا َر ْح َمـ ٍـة ِّمـ َ
ـت َل ُهـ ْـم َو َلـ ْ
ظ ا ْل َق ْلــب النف َُّضــواْ مــن حولــكَ َفاعـ ُـف عنهــم واس ـتغْ فر َلهــم وشَ ــاورهُ م ف� أ
غ َِلي ـ َ
ال َ ْمـ ِـر َفـ ِـإ َذا
ِ َ
ْ
ِ ْ َ ِْ
َُْ ْ َ ْ َ ِ ْ ُ ْ َ ِ ْ ْ ِي
ن ()2
ــوك َّْل َع َ
ــ�}
ــب ا ْل ُم َت َوك ِِّل ي َ
َع َز ْم َ
ــت َف َت َ
ــى ال ّل ِ
ــه ِإ َّن ال ّلــهَ يُ ِح ُّ
 .1فتح الباري.454/ 10:
 .2آل عمران.159:
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فهــذه وقفــة عنــد حماقــة أنــاس يطيعهــم كثـ يـر مــن الناس طاعــة عميــاء انخداعـاً بهم،
أو اتقــاء شل�هــم ،والمطلــوب يقظــة ووعــي ثاقبــان عــى جنايــات الحمقــى ،وأخــذ الحيطــة
والحــذر مــن أصحــاب الحماقــة أينمــا وجــدوا ،بغــض النظــر عــن شــخوصهم وأســمائهم،
وينبغــي البحــث عــن أنجــع أ
الســاليب والوســائل لفضــح اعوجــاج الحمقــى ،دون انخــداع بســواد
الخلــق الذيــن يطيعونهــم ،عــى أمــل التمكــن مــن متابعــة الوقــوف عنــد السياســة المطلوبــة
لمواجهــة حماقــات المطاعـ ي ن
ـ� ،ف ي� ضــوء توجيهــات رســولنا ،صــى اللــه وســلم عليــه ،وعــى آلــه
ـ� ،وأصحابــه الغــر الميامـ ي ن
الطاهريــن ،وأزواجــه أمهــات المؤمنـ ي ن
ـ� ،ومــن تبعــه بإحســان إىل
يــوم الديــن.
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الرسول األسوة ،محمد ،صىل الله عليه وسلم

سياسته مع األحمق املطاع
الحلقة الثانية

ض
ر� اللــه عنــه ،إىل رســول
عــن أبَ ي� َسـ ِـع ٍيد ا ْلخُ ـ ْـد ِر َّي ،قال(:بَ َعـ َ
ـى بــن ب يأ� طَا ِلـ ٍ
ـب ،ي
ـث َعـ ِ ي ُّ
ف
وظ ،لــم ت َُح َّصـ ْـل مــن ت َُر ِاب َهــا،
ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،مــن ا ْل َي َمـ ِـن ِب ُذهَ ْي َبـ ٍـة ي� أَ ِديـ ٍـم َم ْقـ ُـر ٍ
ن
ن
ـع
الر ِابـ ُ
حابـ ٍـسَ ،و َزيْـ ِـد ا ْلخَ ْيـ ِـلَ ،و َّ
قــالَ :فق ََسـ َـم َها بـ يـ� أَ ْربَ َعـ ِـة نَ َفـ ٍـر :بـ يـ� ُع َي ْي َنـ َـة بــن بَـ ْـد ٍرَ ،وأَ ْقـ َـر َع بــن ِ
ـق بهــذا مــن
ـن أَ َحـ َّ
ِإ َّمــا َع ْلق ََمـ ُـةَ ،و ِإ َّمــا َع ِامـ ُـر بــن الطُّ َف ْيـ ِـل ،فقــال َر ُجـ ٌـل مــن أَ ْص َح ِابـ ِـه :كنــا ن َْحـ ُ
ن
هَ ـ َ
ـ� مــن ف ي�
ـو� ،وأنــا أَ ِمـ ي ن ُ
ـى ،صــى اللــه عليــه وســلم ،فقــال :أال تأمنـ ي
ـؤُل ِء! قــالَ :ف َب َلــغَ ذلــك النـ ب ي
ن
احــا َو َم َســا ًء؟!!
السـ َـم ِاء َص َب ً
ـر َّ
َّ
ـى خَ ـ ب َ ُ
السـ َـم ِاء ،يَأْ ِتيـ ِ ي
ــل غَا ِئــر ا ْل َع ْي َن ي ْ ن
ــر ُف ا ْل َو ْج َن َت ي ْ ن
ش
َــام َر ُج ٌ
َــث ال ِّل ْح َي ِــة،
َــا� ا ْل َج ْب َه ِــة ،ك ُّ
قــالَ :فق َ
ــ� ،ن ِش ز ُ
ُ
ِ
ِ
ــ�ُ ،م ْ ِ

الز َِار ،فقــال :يــا َر ُسـ َ
َم ْح ُلـ ُ
ـق
ـول ال َّلـ ِـه ،اتَّـ ِـق ال َّلــهَ  ،قــالَ :ويْ َلــكَ  ،أولســت أَ َحـ َّ
ـوق الـ َّـرأْ ِسُ ،مشَ ـ َّـم ُر ْ ِإ
أ
الر ُجـ ُـل ،قــال خَ ا ِلـ ُـد بــن ا ْل َو ِليـ ِـد :يــا َر ُسـ َ
ـول ال َّلـ ِـه ،أال
ـي ال َّلــهَ ؟!! قــال :ثُـ َّـم َو َّل َّ
أَهْ ـ ِـل الرض أَ ْن يَ َّت ِقـ َ
ض
ـى ،فقــال خَ ا ِلـ ٌـدَ :و َكـ ْـم مــن ُم َصـ ٍّـل يقــول ِب ِل َســا ِن ِه مــا
� ُب ُع ُن َقــهُ ؟ قــالَ :لَ ،ل َع َّلــهُ أَ ْن يَ ُكـ َ
ـون يُ َصـ ِّ ي
أَ ْ ِ
ف
ـوب
ليــس ي� َق ْل ِبـ ِـه؟ قــال رســول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم :ن يإ� لــم أُ َ
ومـ ْـر أَ ْن أَنْ ُقـ َ
ـب عــن ُق ُلـ ِ
(*)
ــم )...
النــاس ،وال أَشُ َّ
ــق بُطُونَ ُه ْ
1

ـق
تعرضــت الحلقــة الســابقة لمســألة الــرد عــى االســتغراب مــن تناقــض ف ي� ظاهــر تَطَ ُّلـ َ
ـى ،صــى اللــه عليــه وســلم ،ف ي� َو ْجـ ِـه رجــلَ ،وانْ َب َســاطَه إليــه ،لمــا جلــس بقربــه ،وكان قبــل
النـ ب ي
ـر ِة) ،فوضــح عليه الصالة والســام،
ذلــك قــد قــال
ـر ِةَ ،و ِب ْئـ َ
فيه(:ب ْئـ َ
ـس بــن ا ْل َع ِشـ ي َ
ـس أَخُ ــو ا ْل َع ِشـ ي َ
ِ

ن
ت
الت�ير لترصفــه ،بقوله صىل
ـى َف َّحاشً ــا؟! مضيفاً مزيــداً مــن ب
ذلــك ،فقــال :يــا َعا ِئشَ ـ ُـةَ ،مـ َـى َع ِه ْد ِتـ ِ ي
نز
ش
اللــه عليــه وسـ ِ ش
� ِه)
� النــاس ِع ْنـ َـد ال َّلـ ِـه َم ْ ِ� َلـ ًـة يــوم ا ْل ِق َي َامـ ِـة ،مــن ت ََر َكــهُ النــاس اتِّ َقــا َء َ ِّ
ـلم(:إ َّن َ َّ

عل بن ب يأ� طالب ،عليه السالم....
* صحيح البخاري ،كتاب المغازي ،باب بعث ي
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وأشـ يـر إىل أن الشــخص المقصــود ف ي� ذلــك الحديــث هــو عيينــة بــن حصــن بــن حذيفــة
ابــن بــدر الفــزاري ،وصــف أ
بالحمــق المطــاع ،وكان موصوفــاً بالشــجاعة والجهــل والجفــاء،

ويتبعــه آ
الالف ،وعــى شــاكلته كثـ يـرون ،بــل تفــوق حماقــة بعضهــم مــا كان لديه ،وتــم التعريج
عــى الفــرق بـ ي ن
ـ� المــداراة والمداهنــة ،بنــاء عــى مــا تضمنــه الحديــث ش
ال�يــف المثبــت ف ي� صدر
الحلقــة الســابقة.
خص حمقى وبعض من كانوا عىل شاكلتهم بعطايا:
ف
ــد ِر َّي أعــاه ،خــص الرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم،
ــع ٍيد ا ْلخُ ْ
ي� حديــث أبَ ي� َس ِ

أ
الحمــق المطــاع بجــزء مــن عطــاء ورده ،وكان عبــارة عــن ذهيبــة لــم تخلــص مــن ترابهــا وتصــف
حـ تـى يثبــت منهــا التـ بـر )1(.والذهيبــة تصغـ يـر ذهبــة(َ ،)2فق ََسـ َـم َها بـ ي ن
ـ� أَ ْربَ َعـ ِـة نَ َفـ ٍـر ،كان منهــم
عيينــة ،وذلــك جــزء مــن سياســته معــه وأمثالــه ،ليســتميل قلوبهــم ،ويبعــد عــن المسـ ي ن
ـلم�
ش�هــم ،حـ تـى إن بعــض مــن لــم يفقهــوا أبعــاد هــذه السياســة الحكيمــة ،ولــم يســتوعبوا
ـق بهــذا مــن هَ ـ َ
ـؤُل ِء) ،وبلــغ
ـن أَ َحـ َّ
مراميهــا ،احتجــوا عــى هــذا إ
العطــاء ،فقــال أحدهم(:كنــا ن َْحـ ُ
بأحدهــم أن قــال( :يــا َر ُسـ َ
ـول ال َّلـ ِـه اتَّـ ِـق ال َّلــهَ ) ،ورغــم حزمــه صــى اللــه عليــه وســلم ،وعمــق
أ
ف
ن
ن
احــا
ـو� وأنــا أَ ِمـ ي ن ُ
السـ َـم ِاء َص َب ً
ـر َّ
ـ� مــن ي� َّ
ـى خَ ـ ب َ ُ
رده عليهمــا ،فقــال لــ�ول( :أال تَأْ َم ُنـ ِ ي
السـ َـم ِاء ،يَأْ ِتيـ ِ ي
أ
ن
ــي ال َّلــهَ ؟!!) ،لكنــه لــم
َو َم َســا ًء؟) ،وقــال
(ويْ َلــكَ  ،أو لســت أَ َح َّ
للثــا�َ :
ي
ــق أَهْ ِ
ــل الرض أَ ْن يَ َّت ِق َ
يــأذن باالنتقــام منهمــا ،أو تصفيتهمــا ،فقــد اســتأذنه خالــد بــن الوليــد ف ي� قتــل معـ تـرض منهمــا،
ين
العينــ� ،أي
فلــم يــأذن لــه صــى اللــه عليــه وســلم .وقــد وصــف هــذا الرجــل بأنــه غائــر

أن عينيــه داخلتــان ف ي� محاجرهمــا ،الصقتــان بقعــر الحدقــة ،وهــو ضــد الجحــوظ ،و(مـ شـرف
الوجنتـ ي ن
ـ�) أي بارزهمــا ،والوجنتــان العظمــان ش
ـا� ا ْل َج ْب َهـ ِـة) أي
الم�فــان عــى الخديــن ،و(نَـ ِش ز ُ
مرتفــع الجبهــة ،و(كــث اللحيــة) كثـ يـر شــعرها ،و(محلــوق الـرأس) كانــوا ال يحلقــون رؤوســهم،
()3

الزار) أي رافعــه عــن الكعــب.
وكانــوا يفرقــون شــعورهم ،و(مشــمر إ

 .1مشارق أ
النوار.205 /1:
 .2عمدة القاري.7/ 18:
 .3عمدة القاري.8/ 18:
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حكمة القائد ونجاعة سياسته:

الذن لخالــد بــن الوليــد بقتــل مــن تطــاول ف ي�
لمــا رفــض عليــه الصــاة والســام ،إ
ـى) ممــا يؤكــد بُعـ َـد نظــره صــى اللــه عليــه
المخاطبــة واالحتجــاج ،قالَ (:ل َع َّلــهُ أَ ْن يَ ُكـ َ
ـون يُ َصـ ِّ ي

ف
ت
ـى انتهجهــا خــال تعاملــه مــع صنــوف النــاس الذيــن
وســلم ،وبالــغ حكمتــه ي� السياســة الـ ي
خالطــوه وقابلــوه.

ف
ن
ـال(:إ� لــم
والفصــاح عنهــا ،فقـ
وأضــاف صــى اللــه عليــه وســلم ،ي� تفسـ يـر سياســته إ
ي
ـق بطُونَهــم) وأراد بقولــه(:أن أنقــب) أنــه أمــر أ
بالخــذ
ـوب النــاس ،وال أَشُ ـ َّ ُ ُ ْ
أُ َ
ومـ ْـر أَ ْن أَنْ ُقـ َ
ـب عــن ُق ُلـ ِ
أ
ـى :إنمــا منــع قتلــه ،وإن كان قــد
بظواهــر المــور ،والبواطــن ال يعلمهــا إال َّ اللــه .وقــال القرطـ ب ي
()1

اســتوجب القتــل؛ لئــا يتحــدث النــاس أنــه يقتــل أصحابــه.
ـى ف ي� هــذا التعليــل قولــه صــى اللــه عليــه وســلم ،ف ي�
ويؤكــد مــا ذهــب إليــه القرطـ ب ي
حادثــة مشــابهة ،لمــا بلغتــه مقولــة زعيــم النفــاق عبــد اللــه بــن ب يأ�( :واللــه َل ـئِ ن ْ َر َج ْع َنــا إىل
أ
ا ْلمدينــة َليخْ رجـ أ
ـول ال َّلـ ِـهَ ،د ْعـ ن ض
ـام ُع َمـ ُـر ،فقــال :يــا َر ُسـ َ
ـق
� ْب ُع ُنـ َ
ـن ْال َ َع ـ ُّز منهــا ْال َ َذ ّلَ ،ف َقـ َ
َ ِ َ ِ ُ ِ َ َّ
ِي
ـى أَ ْ ِ
ـى ،صــى اللــه عليــه وســلمَ :د ْعــهُ َ ،ل يَ َت َحـ َّـد ُث النــاس أَ َّن ُم َح َّمـ ًـدا يَ ْق ُتـ ُـل
هــذا ا ْل ُم َن ِافـ ِـق ،فقــال النـ ب ي
أ
ث
يــن ي ن
حــ� َق ِد ُمــوا ا ْل َم ِدي َن َ
يــن
أَ ْص َحابَــهُ َ ،وكَان ْ
ــة ،ث ُ َّ
ــم ِإ َّن ا ْل ُم َه ِاج ِر َ
ْــر مــن ا ْل ُم َه ِاج ِر َ
َــت ْالَن َْصــا ُر أَك َ َ
()2
ث
ـروا بَ ْعـ ُـد)
َكـ ُ ُ
فهــذه وقفــة أخــرى عنــد حماقــة أنــاس ورعونتهــم ،عــى أمــل التمكــن مــن متابعــة
الوقــوف عنــد منهجيــة التعامــل مــع الحمقــى المطاعـ ي ن
ـ� ،وفــق مــا تجــى ف ي� سياســة رســولنا،
صــى اللــه وســلم عليــه ،وعــى آلــه الطاهريــن ،وأزواجــه أمهــات المؤمنـ ي ن
ـ� ،وأصحابــه الغــر

ين
الميامــ� ،ومــن تبعــه بإحســان إىل يــوم الديــن.

 .1عمدة القاري.9 - 8/ 18:
ن
{س َوا ٌء َع َل ْي ِه ْم أَ ْس َتغْ ف َْر َت َل ُه ْم أَ ْم ل َْم ت َْس َتغْ ِف ْر َل ُه ْم ل َْن يَغْ ِف َر
تفس� القرآن ،سورة
ي
 .2صحيح البخاري ،كتاب ي
المنافق� ،باب قولهَ :
ال َّلهُ َل ُه ْم المنافقون.6:
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الرسول األسوة ،محمد ،صىل الله عليه وسلم

سياسته مع األحمق املطاع
الحلقة الثالثة

ض
ون
ر� اللــه عنــه ،عــن رســول ال َّل ِه ،صــى الله عليــه وســلم ،قال(:ت َِج ُد َ
عــن ب يأ� هُ َريْـ َـر َة ،ي
ف
ف
ـر النــاس
ال ْسـ َـا ِم إذا َف ِق ُهــواَ ،وت َِجـ ُـد َ
ـاد َنِ ،خ َيا ُرهُ ـ ْـم ي� ا ْل َج ِاه ِل َّيـ ِـة ِخ َيا ُرهُ ـ ْـم ي� ْ ِإ
النــاس َم َعـ ِ
ون خَ ـ ي ْ َ
ف
ون ش َ� النــاس َذا ا ْل َو ْج َه ي ْ ن
ــدهُ ْم لــه ك ََر ِاه َي ً
ــ� ،الــذي يَــ ِأْ ت ي� هَ َ
ــؤُل ِء
ــةَ ،وت َِج ُ
ي� هــذا الشَّ ــأْ ِن أَشَ َّ
ِ
ــد َ َّ
(*)
ِب َو ْجـ ٍـهَ ،ويَ ـ ِأْ ت ي� هَ ـ َ
ـؤُل ِء ِب َو ْجـ ٍـه)
1

وقفــت الحلقــة الســابقة عنــد خــص حمقــى وبعــض مــن كانــوا عــى شــاكلتهم بعطايــا،
حيــث وردتــه صــى اللــه عليــه وســلم ،ذهيبــةَ ،فق ََسـ َـم َها بـ ي ن
ـ� أَ ْربَ َعـ ِـة نَ َفـ ٍـر ،كان منهــم عيينــة بــن
حصــن الفـزاري ،أ
الحمــق المطــاع ،وذلــك ليســتميل قلوبهــم ،ويبعــد عــن المسـ ي ن
ـلم� ش�هــم،
ووقفــت الحلقــة عنــد حكمتــه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،كقائــد ونجاعــة سياســته ،حيــث رفــض
الذن لخالــد بــن الوليــد بقتــل مــن تطــاول ف ي� المخاطبــة واالحتجــاج ،فقــال لخالدَ (:ل َع َّلــهُ أَ ْن
إ
ف
ت
ـى
يَ ُكـ َ
ـون يُ َصـ ِّ ي
ـى) ممــا يؤكــد عمــق نظــره ،صــى اللــه عليــه وســلم ،وبالــغ حكمتــه ي� السياســة الـ ي
انتهجهــا مــع صنــوف النــاس الذيــن خالطــوه وقابلــوه ،أيضـاً منعــه عمــر مــن قتــل زعيــم النفاق
الَعــز منهــا ْ أ
أ
ال َ َذ َّل)
ــن ْ َ ُّ
عبــد اللــه بــن ب يأ� ،بعــد مقولته(:واللــه َلــئِ ن ْ َر َج ْع َنــا إىل ا ْل َم ِدي َن ِــة َل ُيخْ ِر َج َّ

ـول ال َّلـ ِـهَ ،د ْعـ ن ض
ـام ُع َمـ ُـر ،فقــال :يــا َر ُسـ َ
ـى ،صــى اللــه
� ْب ُع ُنـ َ
َف َقـ َ
ِي
ـق هــذا ا ْل ُم َن ِافـ ِـق ،فقــال النـ ب ي
ـى أَ ْ ِ
عليــه وســلمَ ( :د ْعــهُ َ ،ل يَ َت َحـ َّـد ُث النــاس أَ َّن ُم َح َّمـ ًـدا يَ ْق ُتـ ُـل أَ ْص َحابَــهُ ).
اس ِإنَّا خَ َل ْق َناك ُْم ِم ْن َذك ٍَر َوأُنْ�ث َ َو َج َع ْل َناك ُْم شُ ُعوبًا َو َق َبا ِئ َل ِل َت َعا َر ُفوا
* صحيح البخاري ،كتاب المناقب ،باب قول الله تعاىل {:يَاأَيُّ َها ال َّن ُ
يم خَ ِب ي ٌ�} الحجرات.13 :
ِإ َّن أَك َْر َمك ُْم ِع ْن َد الل َِّه أَتْقَاك ُْم ِإ َّن ال َّلهَ َع ِل ٌ
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الناس معادن خيارهم إذا فقهوا:
ف� الحديــث ش
ال�يــف أعــاه يشــبه صــى اللــه عليه وســلم ،النــاس بالمعادن ،مســتطرداً
ي

ف
ف
ف
ال ْسـ َـا ِم ،إذا َف ِق ُهــوا ،جــاء ف ي� فتــح البــاري ،أن
ي� البيــان بــأن ِخ َيارهُ ـ ْـم ي� ا ْل َج ِاه ِل َّيـ ِـة ِخ َيا ُرهُ ـ ْـم ي� ْ ِإ
ش
ال�ء المســتقر
المـراد بـ(النــاس معــادن) ،أي أصــوال ً مختلفــة ،والمعــادن جمــع معــدن ،وهــو ي

ف� أ
الرض ،فتــارة يكــون نفيس ـاً ،وتــارة يكــون خسيس ـاً ،وكذلــك النــاس.
ي

ف
ف
ف
الســام) أن المعــدن لمــا
ووجــه التشــبيه ي� قوله(:خيارهــم ي� الجاهليــة خيارهــم ي� إ

الخ�يــة ،ال تتغـ يـر ف ي� ذاتهــا،
اســتخرج ،ظهــر مــا اختفــى منــه ،وال تتغـ يـر صفتــه ،فكذلــك صفــة ي
خــراً ف ي� الجاهليــة ،فهــو بالنســبة إىل أهــل الجاهليــة رأس ،فــإن أســلم اســتمر
بــل مــن كان ي
الم� ي ن
ش�فــه ،وكان شأ�ف ممــن أســلم مــن ش
وفــ� ف ي� الجاهليــة.

ف
الســام ال تتــم إال بالتفقــه ف ي�
الخ�يــة ي� إ
وأمــا قولــه( :إذا فقهــوا) ففيــه إشــارة إىل أن ي

الديــن ،وعــى هــذا فينقســم النــاس أربعــة أقســام ،مــع مــا يقابلهــا:
أ
الول :ش�يــف ف ي� الجاهليــة ،أســلم وتفقــه ،ويقابلــه مـ شـروف ف ي� الجاهليــة ،لم يســلم،
ولــم يتفقــه.
ن
ـا� :ش�يــف ف ي� الجاهليــة ،أســلم ،ولــم يتفقــه ،ويقابلــه مـ شـروف ف ي� الجاهليــة ،لــم
الثـ ي
يســلم ،وتفقــه.
الثالــث :ش�يــف ف ي� الجاهليــة ،لــم يســلم ،ولــم يتفقــه ،ويقابلــه مـ شـروف ف ي� الجاهليــة
أســلم ،ثــم تفقــه.
الرابــع :ش�يــف ف� الجاهليــة ،لــم يســلم ،وتفقــه ،ويقابلــه ش
مــروف ف ي� الجاهليــة،
ي
أســلم ،ولــم يتفقــه.
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فأرفــع أ
القســام مــن ش�ف ف� الجاهليــة ،ثــم أســلم ،وتفقــه ،ويليــه مــن كان ش
م�وفـاً،
ي
ثــم أســلم ،وتفقــه ،ويليــه مــن كان ش�يفـاً ف ي� الجاهليــة ،ثــم أســلم ،ولــم يتفقــه ،ويليــه مــن
كان ش
م�وفـاً ،ثــم أســلم ،ولــم يتفقــه ،وأمــا مــن لــم يســلم ،فــا اعتبــار بــه ،ســواء كان ش�يفـاً
أم ش
م�وف ـاً ،وســواء تفقــه أم لــم يتفقــه ،واللــه أعلــم.
والم ـراد بالخيــار والـ شـرف ،وغــر ذلــك ،مــن كان متصف ـاً بمحاســن أ
الخــاق ،كالكــرم
ي
()1

وغ�هــا.
وغ�هــا ،متوقيــاً لمســاويها ،كالبخــل والفجــور والظلــم ي
والعفــة والحلــم ي

رش الناس:
ف ي� ســياق فــرز خيــار النــاس مــن مجملهــم ،فالنــاس معــادن ،ال يتســاوى مــن كان منهــم
نحاسـاً مــع مــن يكــون ذهبـاً ،فقــد أخـ بـر عليــه الصــاة والســام ،أن ش� النــاس ذو الوجهـ ي ن
ـ�،
أ
ف
ف
ش
ش
�
كمــا جــاء ي� الحديــث ال�يــف أعــاه ،ي
و� الحديــث الــذي تصــدر الحلقــة الوىل جــاءِ ...(:إ َّن َ َّ
()2
نز
ش
� ِه)
النــاس ِع ْنـ َـد ال َّلـ ِـه َم ْ ِ� َلـ ًـة يــوم ا ْل ِق َي َامـ ِـة ،مــن ت ََر َكــهُ النــاس اتِّ َقــا َء َ ِّ
ين
الوجهــ�) مفعــول ثــان لقولــه( :تجــدون ش�
جــاء ف ي� عمــدة القــاري ،أن قولــه( :ذا
ت
ين
ين
ين
يمــى ي ن
الوجهــ� هــو المنافــق ،وهــو الــذي ش
النــاس) ،وذو
يــأ�
الطائفتــ�
بــ�
بوجهــ� ،ي
ي
ويــأ� أ
ت
للخــرى بخــاف ذلــك.
إلحداهمــا بوجــه،
ي
ـ� َذ ِلــكَ ال َ ِإ َل هَ ـــؤُالء َوال َ ِإ َل هَ ـــؤُالء َو َمــن يُ ْض ِلـ ِـل ال ّلــهُ َف َلــن ت َِجـ َـد
وقــال اللــه
ـ� بَـ ي ْ ن َ
تعاىل{:م َذبْ َذ ِبـ ي ن َ
ُّ
َلــهُ َســبيال ً}( )3قــال المفــرون :مذبذبـ ي ن
متح�يــن بـ ي ن
ـ� يعـ نـى المنافقـ ي ن
اليمــان والكفــر ،فــا
ـ� إ
ـ� ،ي
ِ
ي
هــم مــع المؤمنـ ي ن
ـ� ظاه ـراً وباطن ـاً ،وال هــم مــع الكفــار ظاه ـراً وباطن ـاً ،بــل ظواهرهــم مــع
المؤمنــ� ،وبواطنهــم مــع الكافريــن ،ومنهــم مــن ت
ين
يع�يــه الشــك ،فتــارة يميــل إىل هــؤالء،
()4

وتــارة يميــل إىل هــؤالء.

 .1فتح الباري ،530 - 529 /6:بترصف.
 .2صحيح البخاري ،كتاب أ
يكن
لم
الدب ،باب
الن� ،صىل الله عليه وسلم ،فاحشاً وال متفحشاً.
بي
 .3النساء.143:
 .4عمدة القاري.69/ 16:
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قال(:مث ُ
َــل
النــى ،صــى اللــه عليــه وســلم،
َ
وعــن ابــن ُع َم َ
ــق ك ََمث ِ
ــر ،عــن ب ي
َــل ا ْل ُم َن ِاف ِ
()1
ـ� الْغَ َن َمـ ي ْ ن
ـاة ا ْل َعا ِئــر ِة بـ ي ن
ـر إىل هــذه َمـ َّـر ًةَ ،و ِإ َل هــذه َمـ َّـر ًة)  ،ومعـ نـى العائــرة المـ تـرددة
الشَّ ـ ِ
ـ� ،ت َِعـ ي ُ
َ
ِ
()2
ن
تعــر :أي تُــردد وتذهــب.
الحائــرة ،ال تــدرى أليهمــا تتبــع،
ومعــى ي
ـ�) أي القطيعـ ي ن
ـ� الغنمـ ي ن
والمقصــود بقولــه( :بـ ي ن
ـ� مــن الغنــم ،وبقولــه( :تعـ يـر إىل هــذه
مــرة ،وإىل هــذه مــرة) أي تعطــف عــى هــذه ،وعــى هــذه ،ال تــدري أيهمــا تتبــع ،ألنهــا غريبــة؛
ليســت منهمــا ،فكــذا المنافــق ال يســتقر بالمسـ ي ن
ـلم� وال بالكافريــن ،بــل يقــول لــكل منهــم( :أنــا
منكــم).

()3

فهــذه وقفــة أخــرى عنــد حماقــة بعــض النــاس ش
و�هــم ،عىل أمــل التمكــن مــن متابعة
الوقــوف عنــد منهجيــة التعامــل مــع الحمقــى المطاعـ ي ن
ـ� ،وفــق مــا تجــى ف ي� سياســة رســولنا،
صــى اللــه وســلم عليــه ،وعــى آلــه الطاهريــن ،وأزواجــه أمهــات المؤمنـ ي ن
ـ� ،وأصحابــه الغــر
الميامـ ي ن
ـ� ،ومــن تبعــه بإحســان إىل يــوم الديــن.

ين
المنافق� وأحكامهم.
 .1صحيح مسلم ،كتاب صفات
 2صحيح مسلم شب�ح النووي.128/ 17:
الصغ�.373/ 2:
.3التيس� شب�ح الجامع
ي
ي
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الرسول األسوة ،محمد ،صىل الله عليه وسلم

سياسته مع األحمق املطاع
الحلقة الرابعة واألخرية

عــن ابــن َعبـ ٍ ض
ـر َل
ر� اللــه عنهمــا ،قالَ (:قـ ِـد َم ُع َي ْي َنـ ُـة بــن ِح ْصـ ِـن بــن ُح َذيْ َفـ َـةَ ،فـ ن َ ز َ
َّ
ـاس ،ي
ـاب
عــى ابــن أَ ِخيـ ِـه ا ْل ُحـ ِّـر بــن َق ْيـ ٍـس ،وكان مــن ال َّن َفـ ِـر ا َّل ِذيـ َ
ـن يُ ْد ِن ِيهـ ْـم ُع َمـ ُـر ،وكان ا ْل ُقـ َّـرا ُء أَ ْص َحـ َ
ـاو َرِت ِهُ ،ك ُهـ ً
ـول كَانُــوا أو شُ ـ َّبانًا ،فقــال ُع َي ْي َنـ ُـة البــن أَ ِخيـ ِـه :يــا ابــن أَ ِخــي ،هــل
َم َجا ِلـ ِـس ُع َمـ َـر َو ُمشَ ـ َ
أ
ـاس:
اسـ َتأْ ِذ ْن يل عليــه ،قــالَ :سأَ ْسـ َتأْ ِذ ُن لــك عليــه ،قــال ابــن َع َّبـ ٍ
ـر؟ َف ْ
لــك َو ْجــهٌ ِع ْنـ َـد هــذا ْال َ ِمـ ي ِ

ـابَ ،ف َوال َّلـ ِـه
َف ْ
ـي يــا ابــن ا ْلخَ طَّـ ِ
اسـ َتأْ َذ َن ا ْل ُحـ ُّـر ِل ُع َي ْي َنـ َـةَ ،فـأَ ِذ َن لــه ُع َمـ ُـر ،فلمــا دخــل عليــه ،قــالِ :هـ ْ
ـب ُع َمـ ُـر حـ تـى هَ ـ َّـم أن يوقــع ِبـ ِـه ،فقــال
مــا ت ُْع ِطي َنــا ا ْل َج ـ ْز َل ،وال ت َْح ُكـ ُـم بَ ْي َن َنــا ِبا ْل َعـ ْـد ِلَ ،فغَ ِضـ َ
ـ�؛ ِإ َّن ال َّلــهَ ت ََعـ َ
ـو
ـر ا ْل ُم ِؤْم ِنـ ي ن َ
ـال قــال ِل َن ِب ِّيـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم{ :خُ ـ ِـذ ا ْل َع ْفـ َ
لــه ا ْل ُحـ ُّـر :يــا أَ ِمـ ي َ
ـ� ،واللــه مــا َج َاوزَهَ ــا ُع َمــر حـ ي ن
ـ�
ـ�}َ ،و ِإ َّن هــذا مــن ا ْل َج ِاه ِلـ ي ن َ
َوأْ ُمـ ْـر ِبا ْل ُعـ ْـر ِف َوأَ ْعـ ِـر ْض عــن ا ْل َج ِاه ِلـ ي ن َ
ُ
(*)

ـاب ال َّلـ ِـه)
ت ََلهَ ــا عليــه ،وكان َو َّقا ًفــا ِع ْنـ َـد ِك َتـ ِ

1

ــم ف ي� ا ْل َج ِاه ِل َّي ِــة
وقفــت الحلقــة الســابقة عنــد تشــبيه النــاس بالمعــادن ،وأن ِخ َيارهُ ْ

ف
ال ْسـ َـا ِم ،إذا َف ِق ُهــوا ،ومثلمــا أن المعــادن ال تتســاوى ف ي� النفــع والقيمــة ،وكذلــك
ِخ َيا ُرهُ ـ ْـم ي� ْ ِإ

ف
ت
ن
ش
ش
ـأ� هَ ـ َ
ـؤُل ِء ِب َو ْجـ ٍـهَ ،ويَ ـ ِأْ ت ي�
النــاس ال يتســاوون ي� الخـ يـر والــر ،و�هــم ذو الوجهـ يـ� ،الــذي يـ ي
ف
هَ ـ َ
ـان مــن ش� النــاس ِع ْنـ َـد ال َّلـ ِـه َم ن ْ زِ� َلـ ًـة يــوم ا ْل ِق َي َامـ ِـة،
و� حديــث آخــر ُذ ِكـ َـر صنــف ثـ ٍ
ـؤُل ِء ِب َو ْجـ ٍـه ،ي
ش
� ِه.
وهــو مــن ت ََر َكــهُ النــاس اتِّ َقــا َء َ ِّ
الجاهل� أ
* صحيح البخاري ،كتاب تفس� القرآن ،سورة أ
ين
}(العراف)199 :
العراف ،باب {خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن
ي
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األحمق املطاع من الجاهلني:
عيينــة بــن حصــن الفـزاري ،الملقــب أ
بالحمــق المطــاع ،واصل حماقتــه ف ي� مواقــف ثبتت
ض
ر�
صحــة أخبارهــا بعــد وفــاة الرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم ،ففــي حديــث ابــن عبــاس ،ي
الذن لــه بمقابلــة أمـ يـر المؤمنـ ي ن
ـ� عمــر بــن الخطــاب،
اللــه عنهمــا ،أعــاه ،انتهــز عيينــة فرصــة إ
ض
ـي يــا
ر� اللــه عنــه ،وقــام بالتعبـ يـر عمــا يجــول ف ي� داخلــه مــن نفــاق وزيــغ ،فقــال
ِ
لعمر(:هـ ْ
ي
ـب ُع َمـ ُـر حـ تـى هَ ـ َّـم
ـابَ ،فـ َ
ـو ال َّلـ ِـه مــا ت ُْع ِطي َنــا ا ْل َجـ ْز َل ،وال ت َْح ُكـ ُـم بَ ْي َن َنــا ِبا ْل َعـ ْـد ِل) َفغَ ِضـ َ
ابــن ا ْلخَ طَّـ ِ
ت
ـى
ِبـ ِـه ،فأشــار عليــه الحــر بــن قيــس بانتهــاج سياســة رســول اللــه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،الـ ي
ـو َوأْ ُمـ ْـر
تل ّقــى مبادئهــا مــن ربــه ،وذكــره بقولــه تعــاىل لنبيــه ،صــى اللــه عليــه وســلم{ :خُ ـ ِـذ ا ْل َع ْفـ َ
ن ()1
ـ�).
(و ِإ َّن هــذا مــن ا ْل َج ِاه ِلـ ي ن َ
ِبا ْل ُعـ ْـر ِف َوأَ ْعـ ِـر ْض َعـ ِـن ا ْل َج ِاه ِلـ ي َ
ـ�}  ،واســتطرد الحــر مبين ـاًَ :

ض
ر� اللــه عنــه ،قبــل مــن الحــر هــذا التذكـ يـر ،فأخــذ بمضمونــه،
واللطيــف أن عمــر ،ي

وأعــرض عــن أ
الحمــق ،حيــث جــاء ف� الخـ بـر أعــاه( :واللــه مــا َج َاوزَهَ ــا ُع َمــر حـ ي ن
ـ� ت ََلهَ ــا عليــه،
ُ
ي
ــه).
وكان َو َّقا ًفــا ِع ْن َ
ــاب ال َّل ِ
ــد ِك َت ِ
السياسة مع الحمقى تحتاج إىل من يفهمها وينتهجها:
النــاس ليســوا متســاوين ف� الفهــم واالســتيعاب أ
للمــور والمواقــف ،فدرجاتهــم ف ي� ذلك
ي

متفاوتــة ،والمواقــف مــن الحمقــى والسياســة الناجعــة ف ي� معاملتهــم والمفعمــة بكظــم الغيــظ
مــع أخــذ الحيطــة والحــذر منهــم ،هــي سياســة محكمــة ،دلــت عــى ذلــك مواقــف الرســول،
صــى اللــه عليــه وســلم ،الــذي تطلــق وجهــه أ
للحمــق ،عــى الرغــم مــن علمــه بحالــه وصفاتــه،
ـس
ـر ِةَ ،و ِب ْئـ َ
بدليــل أن تطلقــه لــه ُســبق بقولــه ،عليــه الصــاة والســام ،عنــهِ (:ب ْئـ َ
ـس أَخُ ــو ا ْل َع ِشـ ي َ
()2

ـر ِة) .
ابــن ا ْل َع ِشـ ي َ

 .1أ
العراف.199:
أ
الن� ،صىل الله عليه وسلم ،فاحشاً وال متفحشاً.
 .2صحيح البخاري ،كتاب الدب ،باب لم يكن ب ي
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ومــا صــدر مــن عيينــة مــن قــول فــظ مــع الفــاروق عمــر بــن الخطــاب ،ســبقته مواقــف واجهها
رســول اللــه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،بحســن التدبـ يـر ،حســب مــا جــاء ف ي� حديــث ب يأ� ســعيد

المثبــت ف� الحلقــة الثانيــة ،لمــا قســم عطيــة جاءتــه مــن اليمــن بـ ي ن
ـ� عيينــة وثالثــة آخريــن،
ي
ـق بهــذا مــن هَ ـ َ
ـى ،عليــه الصــاة والســام،
ـن أَ َحـ َّ
فقــال َر ُجل(:كنــا ن َْحـ ُ
ـؤُل ِء)! فلمــا بَ َلــغَ ذلــك النـ ب ي

ف
ن
ن
احــا َو َم َســا ًء؟!!)
ـو� ،وأنــا أَ ِمـ ي ن ُ
السـ َـم ِاء َص َب ً
ـر َّ
ـ� مــن ي� َّ
ـى خَ ـ ب َ ُ
قــال :أال تأمنـ ي
السـ َـم ِاء ،يَأْ ِتيـ ِ ي

()1

مثرات حسن السياسة مع األحمق املطاع:
اختيــار الــرد الحكيــم عــى المواقــف المســتفزة ،يشــد الحبــل عــى أعنــاق ت
الم�بصـ ي ن
ـ�
والجاهلـ ي ن
ـ� ،ويضيــق عليهــم الســبل ،ويحــارص كيدهــم بأقــل الخســائر ،ويدفــع فتن ـاً جمـ ًـة،
ً
صعبــة ،فليــس كل انحــراف أو اســتفزاز يناســبه الــرد عليــه ببطــش ،وإنمــا قــد
وخالفــات
ٍ
ف
الســنان،
يكفيــه دحــض الذع ،بقــول أو عبــارة ،تكــون للمســتوعب أشــد ي� وقعهــا مــن رصامــة ِ
والرســول ،عليــه الصــاة والســام ،أشــار إىل بعــض أبعــاد سياســته ف ي� التعامــل مــع الحمقــى،

ض
ن
ت
ـى َف َّحاشً ــا)؟! مضيفـاً
ر� اللــه عنهــا ،حــول ذلــك قائـاً(َ :مـ َـى َع ِه ْد ِتـ ِ ي
فــرد عــى تســاؤل عائشــة ،ي

ش
� النــاس ِع ْنـ َـد ال َّلـ ِـه َم ن ْ زِ� َلـ ًـة يــوم ا ْل ِق َي َامـ ِـة ،مــن ت ََر َكــهُ النــاس
مزيــداً مــن ب
الت�يــر لترصفــه(ِ :إ َّن َ َّ
()2
ش
� ِه) .
اتِّقَــا َء َ ِّ

ض
ر� اللــه عنهــم ،لــم يســمح لهــم باالنتقــام
ولمــا اســتفز ســلوك الحمقــى صحابتــه ،ي

ن
ـب
منهــم ،وقــال عــن أحــد الحمقــىَ ( :ل َع َّلــهُ أَ ْن يَ ُكـ َ
(إ� لــم أُ َ
ومـ ْـر أَ ْن أَنْ ُقـ َ
ـى) ،مضيف ـاً :ي
ـون يُ َصـ ِّ ي
ــم)
ــوب النــاس ،وال أَشُ َّ
ــق بُطُونَ ُه ْ
عــن ُق ُل ِ

()3

ض
ر� الله عنه ،إىل اليمن قبل
 .1صحيح البخاري ،كتاب المغازي ،باب بعث ي
عل بن ب يأ� طالب ،عليه السالم ،وخالد بن الوليد ،ي
حجة الوداع.
 .2صحيح البخاري ،كتاب أ
يكن
لم
باب
دب،
ال
الن� ،صىل الله عليه وسلم ،فاحشاً وال متفحشاً.
بي
 .3صحيح البخاري ،كتاب المغازي ،باب بعث عل بن أ� طالب ،عليه السالم ،وخالد بن الوليد ،ض
ر� الله عنه ،إىل اليمن قبل
ي بي
ي
حجة الوداع.
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ف
و� موقــف مســتفز آخــر ،لمــا اســتأذن عمــر بــن الخطــاب أن يقتــل المســتفز ،قــال لــه
ي
(*)
رســول اللــه ،عليــه الصــاة والســامَ (:د ْعهُ َ
،ل يَ َت َحـ َّـد ُث النــاس أَ َّن ُم َح َّمـ ًـدا يَ ْق ُتـ ُـل أَ ْص َحابَــهُ ) .
1

والشــواهد لهــذه السياســة الحكيمــة عديــدة ،يمكــن للباحــث ف ي� سـ يـرة الرســول ،صــى
عــرة وعظــة وأســوة حســنة.
اللــه عليــه وســلم ،أن يقــف عنــد مزيــد منهــا ،لتكــون فيهــا ب
ف
ت
الــى ينبغــي انتهاجهــا مــع
وبهــذا نختــم الحديــث ي� هــذه المرحلــة عــن السياســة ي
ـا� مــع منهجيــة التعامــل مــع الحمقــى المطاعـ ي ن
و�هــم ،بمــا يتمـ ش
حماقــة بعــض النــاس ش
ـ�،
وفــق مــا تجــى ف ي� سياســة رســولنا ،صــى اللــه وســلم عليــه ،وعــى آلــه الطاهريــن ،وأزواجــه
ين
ين
الميامــ� ،ومــن تبعــه بإحســان إىل يــوم الديــن.
المؤمنــ� ،وأصحابــه الغــر
أمهــات

ين
تفس� القرآن سورة
{س َوا ٌء َع َل ْي ِه ْم أَ ْس َتغْ ف َْر َت َل ُه ْم أَ ْم ل َْم ت َْس َتغْ ِف ْر َل ُه ْم ل َْن يَغْ ِف َر ال َّلهُ
* صحيح البخاري ،كتاب ي
المنافق� ،باب قولهَ :
ن
�)(المنافقون.)6 :
َاس ِق ي َ
َل ُه ْم ِإ َّن ال َّلهَ َل يَ ْه ِدي ا ْلق َْو َم ا ْلف ِ
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يريس مبدأ احرتام حقوق الالجئني
ض
ـو ٍفَ ،وآخَ ــى
ر� اللــه عنــه ،أَنَّــهُ قــالَ ( :قـ ِـد َم َع َل ْي َنــا عبــد الرحمــن بــن َعـ ْ
عــن أَنَـ ٍـس ،ي

ـال ،فقــال
ـ� َسـ ْ
رســول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،بَ ْي َنــهُ َوبَـ ي ْ ن َ
ـر ا ْل َمـ ِ
ـع ،وكان ك َِثـ ي َ
ـع ِد بــن َّ
الر ِبيـ ِ
ســعد :قــد علمــت ْ أ
ن
الَن َْصــا ُر أَ ن ي ِّ� مــن أَ ْك�ث َ ِ هَ ــا َم ً
ــى َوبَ ْي َنــكَ شَ ــطْ َريْ ِنَ ،وِ يل
َ ْ ٌ
ــالَ ،سأَ ْق ِس ُ
َِ َ
ــم َم ِ ي
ــال بَ ْي ِ ي
ـت ،تَ َز َّو ْج َت َهــا ،فقــال عبــد الرحمــن :بَــا َركَ
ـانَ ،فانْظُـ ْـر أَ ْع َج َب ُه َمــا ِإ َل ْيــكَ َ ،فأُطَ ِّل ُق َهــا حـ تـى إذا َح َّلـ ْ
ْام َرأَتَـ ِ
ف
ـث إال
ـع يَ ْو َم ِئـ ٍـذ حـ تـى أَ ْف َضـ َـل شــيئاً مــن َسـ ْـم ٍن َوأَ ِقـ ٍـط ،فلــم يَ ْل َبـ ْ
اللــه لــك ي� أَهْ ِلــكَ  ،فلــم يَ ْر ِجـ ْ
ض
ـرا ،حـ تـى جــاء َر ُسـ َ
� مــن ُص ْفـ َـر ٍة ،فقــال لــه
يَ ِسـ ي ً
ـول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلمَ ،و َع َل ْيـ ِـه َو َ ٌ
أ
ـار ،فقــال :مــا
رســول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلمَ :م ْه َيـ ْـم؟! قــال :تَ َز َّو ْجـ ُ
ـت ْامـ َـرأَ ًة مــن ْالَن َْصـ ِ
ـاة)
ُس ـق َ
ـب ،فقــال :أَ ْو ِلـ ْـم َو َلـ ْ
ـب ،أو نَـ َ
ْت ِإ َل ْي َهــا؟ قــالَ :وز َْن نَـ َ
ـو ِبشَ ـ ٍ
ـوا ًة مــن َذهَ ـ ٍ
ـو ٍاة مــن َذهَ ـ ٍ

()1

بمناســبة اليــوم العالمــي لالجئـ ي ن
ـ� ،الــذي يوافــق ســنوياً ش
الع�يــن مــن حزيران ،يحســن

ت
ن
ـى تــم التعبـ يـر عــن االهتمــام بهــا ،وإرســاء
التذكـ يـر بعنايــة إ
الســام بحقــوق الالجئـ يـ� ،الـ ي
ت
ـى تــم بهــا لجــوء المهاجريــن مــن مكــة إىل المدينــة
مبادئهــا ،خــال بيــان أحــكام الهجــرة الـ ي

المنــورة ،ومــا قابــل ذلــك مــن اليــواء والنــرة ،ممثلتــان بمواقــف أ
النصــار الذيــن أثـ نـى اللــه
إ
ـان ِمــن
عليهــم ،إليوائهــم المهاجريــن ،وحبهــم ،فقــال عــز
ال َيمـ َ
ـوءو الـ َّـدا َر َو ْ ِإ
َ
وجل{:وا َّل ِذيـ َ
ـن تَ َبـ َّ
َقبلهــم يحبــون مــن هَ اجــر إ َليهــم و َل يجــد ف
ون َعـ َـى
اجـ ًـة ِّم َّمــا أُوتُــوا َويُؤْ ِثـ ُـر َ
ْ ِ ِ ْ ُ ِ ُّ َ َ ْ َ َ ِ ْ ِ ْ َ َ ِ ُ َ
ور ِهـ ْـم َح َ
ون ِ ي� ُص ُد ِ

اصـ ٌـة َو َمــن يُـ َ
ـون}
ـح نَف ِْسـ ِـه َفأُ ْو َل ِئــكَ هُ ـ ُـم ا ْل ُمف ِْل ُحـ َ
ـو ك َ
ـوق شُ ـ َّ
أَنف ُِسـ ِـه ْم َو َلـ ْ
َان ِب ِهـ ْـم خَ َص َ

()2

أ
ب� المهاجرين أ
الن� ،صىل الله عليه وسلم ،ي ن
والنصار.
 .1صحيح البخاري ،كتاب مناقب النصار ،باب إخاء ب ي
 .2ش
الح�.9:

150

وأثــى اللــه عــى المهاجريــن أ
ن
ــرواْ
والنصــار معــاً ،فقــال
َ
يــن َآم ُنــواْ َوهَ َ
تعاىل{:وا َّل ِذ َ
اج ُ
ف
يم}
َصواْ أُو َل ِـئكَ هُ ُم ا ْل ُم ِؤْم ُن َ
ون َح ّقاً َّل ُهم َّمغْ ِف َر ٌة َو ِرز ٌْق ك َِر ٌ
َو َجاهَ ُدواْ ِ ي� َس ِب ِيل ال ّل ِه َوا َّل ِذ َ
ين َآوواْ َّون َ ُ

(*)
1

حق الالجئ بالعيش الكريم:
عمــل الرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم ،عــى احـ تـرام حقــوق الالجئـ ي ن
ـ� ف ي� العيــش

الكريــم والحيــاة آ
المنــة ،وتجــى هــذا االحـ تـرام والحــرص عليــه ،مــن خــال دمــج المهاجريــن
مــع محتضنيهــم مــن أ
النصــار عــى أرض الهجــرة ،فآخــى صــى اللــه عليــه وســلم ،ي ن
بــ�
ـ� أ
ين
الســام ،وبـ ي ن
المحتضن�
النصــار،
المهاجريــن ،بصفتهــم لجــأوا إىل المدينــة نــرة لدينهــم إ
المتلقـ ي ن
ـ� إلخوانهــم المهاجريــن المتعاضديــن معهــم ،وكانــت مــن تداعيــات تلــك المؤاخــاة
ف
ت
ـى تعـ بـر عــن تقاســم المتيــر مــن مقومــات العيــش
الصــورة المتضمنــة ي� الحديــث أعــاه ،الـ ي
وأدواتــه بـ ي ن
ـ� الالجــئ والمضيــف ،وذلــك حســب مــا كان مــن طــرح المحتضــن ســعد بــن الربيــع
عــى أخيــه المهاجــر عبــد الرحمــن بــن عــوف ،وفــق الحديــث أعــاه ،فعـ بـرت هــذه الصــورة عــن
ذروة المعاضــدة والنــرة واليــواء والتالحــم ،بمــا يظهــر أن أ
النصــار كانــوا يــؤدون واجبـاً أحبوا
إ
ـأن يصــل
القيــام بــه إلخوانهــم المهاجريــن ،بعيــداً عــن صــور التفضــل والمــن والمزاجيــة ،فـ ْ
أ
المــر بســعد بــن الربيــع أن يعــرض عــى أخيــه المهاجــر والالجــئ عبــد الرحمــن بــن عــوف،
قســمة مالــه بينهمــا شَ ـطْ َريْ ِن ،ودعوتــه إيــاه لي ْنظُــر إىل امرأتيــه ،فأيهمــا أَ ْع َج َبتــه طَ َّلق َهــا ،حـ تـى
ف
ن
ـا� ،وســتبقى
ـت تَ َز َّو ْجهــا أخــوه المهاجــر ،فهــو مشــهد يشــبه الخيــال ي� إ
إذا َح َّلـ ْ
اليثــار والتفـ ي

ش
الب�يــة تســتذكره بعيــون مندهشــة ،وقلــوب مســتعظمة ،والســؤال المـ شـروع طرحــه حيــال
بالســام،
اليمــان إ
ذلــك ،يتعلــق بالمؤثــر الــذي أثمــر هكــذا مواقــف ،وهكــذا ســلوك ،إنــه إ
* أ
النفال.74:
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ف
و� منظومــة
وحــب االنتصــار لــه ،وحــب مــن أحبــه ،والتكاتــف مــن أجــل تحقيــق عزتــه وبقائــه ،ي
اليثــار عــى النفــس رغــم الخصاصــة ،ويكــون الزهــد بمدخ ـرات متــاع الغــرور،
كهــذه يكــون إ
والتطلــع للباقيــات الصالحــات ،ويكــون النقــاء مــن شــوائب العصبيــات ،وظواهــر االختــاف
ف
ئ
ش
ـى .
البي ـ ي والجغ ـر يا� والمســتوى المعيـ ي
اإلبقاء عىل أمل عودة الالجئني:
إىل جانــب الحــرص عــى ضمــان حقــوق الالجئـ ي ن
ـ� ،ليكونــوا ف ي� وضعهــم االضط ـراري

ف� حــال عــز وكرامــة ،دون أن يخضعــوا ألي ابـ ت ز
ـراز ،أو اضط ـرار لطلــب العيــش والبقــاء بــذل
ي
الســام الحنيــف ممثــا ً بالقــرآن الكريــم
أو خنــوع ،أو وضــع خــاوات ،أو أتــاوات ،فــإن إ
المــل منعقــداً بالعــودة مــن أرض اللجــوء ،إىل أ
نبــه إىل البقــاء عــى أ
الرض المهاجــر منهــا،
إ
آن َلـ َـرا ُّدكَ
{:إ َّن ا َّلـ ِـذي َفـ َـر َض َع َل ْيــكَ ا ْل ُقـ ْـر َ
فاللــه تعــاىل وعــد نبيــه المهاجــر مــن بلــده مكــة ،قائـا ً ِ

()1
ف
ن
ـى مكــة،
ِإ َل َم َعـ ٍ
ـاد ، }...جــاء ي� التفسـ يـر أن المعــاد هنــا الموضــع الــذي يعــاد إليــه ،فقيــل يعـ ي

آ
يعــى آ
حــ� الهجــرة ،ففيهــا وعــد بالرجــوع إىل مكــة وفتحهــا ،وقيــل :ن
واليــة نزلــت ي ن
الخــرة؛
ي
ن
ش
ـى الجنــة.
فمعناهــا إعــام بالحــر ،وقيــل يعـ ي

()2

فالرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم ،ف ي� حــال الهجــرة مــن مكــة جــاءه هــذا الوعــد

ن
ـا� ،بالعــودة إىل بلــده الــذي اضطــر للهجــرة منــه ،ولــم يطــل العهــد بهــذا الوعــد حـ تـى
الربـ ي
ـ� فتحــت مكــة ،فبعــد بضــع سـ ي ن
تحقــق ،حـ ي ن
ـن� مــن الهجــرة ،عــاد المهاجــرون ،وعــى رأســهم
الرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم ،إىل مكــة فاتحـ ي ن
ـ� ،مردديــن( :جــاء الحــق وزهــق الباطــل،
ـ� الفلسـ ي ن
إن الباطــل كان زهوق ـاً) ،وأملنــا باللــه أن يحقــق لالجئـ ي ن
ـطيني� العــودة المنشــودة إىل
 .1القصص.85:
ن
ز
 .2التسهيل لعلوم الت�يل.112 /3:
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وطنهــم وبلدانهــم ،ومــا ذلــك عــى اللــه بعزيــز ،فمــا كان ف ي� الســنة الثامنــة مــن الهجــرة ،يمكــن
أن يتكــرر ،ولــو بعــد مئــات السـ ي ن
ـن�؛ ألن الخالــق واحــد ســبحانه ،يسـ يـر الكــون بأمــره ،الــذي

هــو بـ ي ن
ـ� الــكاف والنــون ،وإذا أراد ســبحانه شــيئاً إنمــا يقــول لــه :كــن ،فيكــون.
ـ� نصــب أ
و� أ
ف
العـ ي ن
اليــام كلهــا ،ينبغــي أن تبقــى قضيــة الالجئـ ي ن
ـ�،
ففــي يــوم الالجــئ ،ي

أ
ت
ـى
وصــوب االهتمــام والرعايــة ،والمــل بالعــودة يعــززه َح َم َلـ ُـة مفاتيــح العــودة المنظــورة ،الـ ي
ـ� عظــة بعــودة المسـ ي ن
ـ� ،بــإذن اللــه وعونــه ومــدده ،وللمؤمنـ ي ن
ســتتحقق رغــم أنــف الكارهـ ي ن
ـلم�
إىل مكــة بعــد هجرتهــم منهــا ،وعــى رأســهم قائدهــم ونبيهــم ،صــى اللــه وســلم عليــه،
ـ� ،وعــى أصحابــه الغــر الميامـ ي ن
وعــى 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

نهاه الله عن طاعة أصحاب األهواء
الحلقة األوىل

ـر نَف َْســكَ
يخاطــب رب ب
ال�يــة نبيــه محمــداً ،صــى اللــه عليــه وســلم ،قائ ـاًَ :
{و ْ
اصـ ِب ْ
ش
ون َو ْج َهــهُ َو َل ت َْعـ ُـد َع ْي َنــاكَ َع ْن ُهـ ْـم ت ُِريـ ُـد ِزي َنـ َـة
ـن يَ ْد ُعـ َ
ـى يُ ِريـ ُـد َ
َمـ َ
ـع ا َّل ِذيـ َ
ـون َربَّ ُهــم ِبالْغَ ـ َـد ِاة َوا ْل َعـ ِ ي ِّ
ــر ُه ُف ُرطــاً}
ــوا ُه َوك َ
ــن أَ ْغ َف ْل َنــا َق ْل َبــهُ َعــن ِذك ِْرنَــا َواتَّ َب َ
الدنْ َيــا َو َل ت ُِط ْ
ــاة ُّ
ــع َم ْ
ــع هَ َ
ا ْل َح َي ِ
َان أَ ْم ُ

()1

ـا� الــذي شــمله نــص آ
ن
ن
اليــة الكريمــة المثبــت أعــاه ،نهــي
مــن مضامـ يـ� الخطــاب الربـ ي

كريــم مــن اللــه عــز وجــل لنبيــه أ
الســوة ،صــى اللــه عليــه وســلم ،عــن طاعــة مــن أغفــل قلبــه
َان أَ ْمـ ُـر ُه ُف ُرط ـاً ،يقــول الشــنقيطي :ومعلــوم أنــه ،صــى اللــه
ـوا ُهَ ،وك َ
عــن ذكــر اللــهَ ،واتَّ َبـ َ
ـع هَ ـ َ
عليــه وســلم ،ال يفعــل شــيئاً مــن ذلــك ،ولكــن اللــه يخاطبــه ليوجــه الخطــاب إىل غـ يـره ،ضمــن
()2

خطابــه صــى اللــه عليــه وســلم.

الطاعة بني اللزوم والرفض:
الطاعــة تعـ نـى االتبــاع واالنقيــاد والمســايرة ،والحديــث عنهــا ف� ضــوء الحكــم ش
ال�عــي،
ي
ي
ت
بــ� لزومهــا ووجوبهــا ،ي ن
يــراوح ي ن
وبــ� رفضهــا ،فهــي تجــب للــه والرســول ،صــى اللــه عليــه
وســلم ،أي ألحــكام الـ شـرع الحنيــف المســتقاة مــن معـ ي ن
ـ� الق ـرآن الكريــم ،والســنة النبويــة
المــور مــن العلمــاء أ
المطهــرة ،وتجــب ألوليــاء أ
والمـراء ،حــال تقيدهمــا بأحــكام الـ شـرع ،ومــن
آ
ت
يعــوا
ـن َآم ُنــوا أَ ِط ُ
ـى تســند هــذا اللــزوم ،قولــه تعــاىل{ :يَــا أَيُّ َهــا ا َّل ِذيـ َ
اليــات القرآنيــة الكريمــة الـ ي
 .1الكهف.28 :
 .2أضواء البيان.3/ 2 ،
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أ
ف ش
الر ُسـ َ
ـول ِإن
ال ّلــهَ َوأَ ِط ُ
الر ُسـ ِ
يعــوا َّ
� ٍء َفـ ُـر ُّدو ُه ِإ َل ال ّلـ ِـه َو َّ
ـول َوأُ ْوِ يل ال َ ْمـ ِـر ِمن ُكـ ْـم َفـ ِـإن تَ َنا َز ْع ُتـ ْـم ِ ي� َ ْي
آ
ـن تَأْ ِوي ـا ً}
كُن ُتـ ْـم ت ُِؤْم ُنـ َ
ـر َوأَ ْح َسـ ُ
ـون ِبال ّلـ ِـه َوا ْل َيـ ْ
ـو ِم ال ِخـ ِـر َذ ِلــكَ خَ ـ ي ْ ٌ

()1

فاللــه أمــر بالطاعــة مطلقــة لــه ســبحانه ،ولرســوله ،صــى اللــه عليــه وســلم ،ومقيــدة
المــور ،وهــم العلمــاء ،أو العلمــاء أ
ألوليــاء أ
والم ـراء ،وطاعتهــم تقليدهــم فيمــا يفتــون بــه،
()2

فإنــه لــوال التقليــد لــم تكــن هنــاك طاعــة تختــص بهــم.

يقــول الزمخـ شـري :الم ـراد بــأول أ
المــر منكــم أم ـراء الحــق؛ ألن أم ـراء الجــور ،اللــه
ي

ورســوله بريئــان منهــم ،فــا يعطفــون عــى اللــه ورســوله ف ي� وجــوب الطاعــة لهــم ،وإنمــا
ـ� لهمــا ف� إيثــار العــدل ،واختيــار الحــق ،أ
ـ� اللــه ورســوله أ
والم ـراء الموافقـ ي ن
يجمــع بـ ي ن
والمــر
ي

بهمــا ،والنهــي عــن أضدادهمــا ،كالخلفــاء الراشــدين ،ومــن تبعهــم بإحســان ،وكان الخلفــاء
ن
أطيعــو� مــا عدلــت فيكــم ،فــإن خالفــت فــا طاعــة يل عليكــم.
خ�هــم:
يقــول ي
ي

()3

فـ يـروى عــن بعــض أهــل المدينــة ،قــال :خطبنــا أبــو بكــر ،فقــال :يــا أيهــا النــاس ،ن يإ�
ن
ن
ـو� ،الصــدق
قــد وليــت عليكــم ،ولســت ي
ـو� ،وإن أحســنت فأعينـ ي
بخ�كــم ،فــإن ضعفــت فقومـ ي
أمانــة ،والكــذب خيانــة ،الضعيــف فيكــم القــوي عنــدي حـ تـى أزيــح عليــه حقــه ،إن شــاء اللــه،
والقــوي فيكــم الضعيــف عنــدي ،حـ تـى آخــذ منــه الحــق ،إن شــاء اللــه ،ال يــدع قــوم الجهــاد ف ي�
ف
عمهــم
ســبيل اللــه إال ض�بهــم اللــه بالفقــر ،وال ظهــرت  -أو قــال شــاعت  -الفاحشــة ي� قــوم إال ّ
ن
ـو� مــا أطعــت اللــه ورســوله ،فــإذا عصيــت اللــه ورســوله ،فــا طاعــة يل عليكــم،
البــاء ،أطيعـ ي
()4

قومــوا إىل صالتكــم يرحمكــم اللــه.
 .1النساء.59:
 .2أضواء البيان.317/ 7 ،
 .3الكشاف .556/ 1
 .4مصنف عبد الرزاق.336/ 11 :
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الحــوال جميعهــا ،وال تخضــع للمزاجيــات أ
والطاعــة الواجبــة تكــون ف� أ
والهــواء،
ي
ـت ،قــال( :بَايَ ْع َنــا َر ُسـ َ
السـ ْـم ِع
الص ِامـ ِ
فعــن ُع َبــا َد َة بــن َّ
ـول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،عــى َّ
أ
ف
ـوم ،أو نَ ُقـ َ
ـق َح ْيث َُمــا
ـول ِبا ْل َحـ ِّ
ـاز َع ْال َ ْمـ َـر أَهْ َلــهُ َ ،وأَ ْن نَ ُقـ َ
الم ْنشَ ـ ِـط َو َ
َوالطَّا َعـ ِـة ،ي� َ
المكْ ـ َـر ِهَ ،وأَ ْن َل نُ َنـ ِ
()1
كنــاَ ،ل نَخَ ُ ف
ــم)
ــه لومــه َل ِئ ٍ
ــاف ي� ال َّل ِ
وطاعــة الوالديــن عــى مــا لهــا مــن قداســة ولــزوم ،فإنهــا تعطــل لمــا يـران عــى أمــر
ـان ِب َوا ِل َديْـ ِـه ُح ْســناً َو ِإن َجاهَ َداكَ
نسـ َ
{و َو َّص ْي َنــا ْ ِإ
االبــن بالكفــر أو المعصيــة ،بدليــل قوله تعــاىلَ :
ال َ

()2
ش
ـون} .
ـس َلــكَ ِبـ ِـه ِع ْلـ ٌـم َفـ َـا 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 َ
ـركَ ِب ي� َمــا َل ْيـ َ
ِل ُتـ ْ ِ
مــع التنبيــه إىل ض�ورة مصاحبــة الوالديــن بالمعــروف ،ت
حــى حــال رفــض طاعتهمــا

ش
ـس َلــكَ ِبـ ِـه
بـ شـرك أو معصيــة ،عمـا ً بقولــه عــز وجــلَ :
ـركَ ِب ي� َمــا َل ْيـ َ
{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 ُروفـاً َوات َِّبـ ْ
ِع ْلـ ٌـم َفـ َـا ت ُِط ْع ُه َمــا َو َص ِاح ْب ُه َمــا ِ ي� ُّ
ـع َسـ ِـب َيل َمـ ْ
ـن أَنَـ َ
ــون}
ــم ت َْع َم ُل َ
َفأُنَ ِّب ُئكُــم ِب َمــا كُن ُت ْ

()3

النهي القرآين املتكرر عن طاعة املنحرفني عن جادة الحق:
المتصفــح آليــات القـرآن الكريــم يجــد عــدداً منهــا تعاضــد مــا تضمنتــه آ
اليــة القرآنيــة
 28مــن ســورة الكهــف المثبــت نصهــا أعــاه ،ف� النهــي الرصيــح عــن اتبــاع الغافلـ ي ن
ـ� عــن ذكــر
ي
آ
ـ� أ
للهــواء ،المنحرفـ ي ن
اللــه ،المتبعـ ي ن
ـر
ـ� عــن جــادة الحــق ،ومــن تلــك اليــات قولــه تعــاىلَ { :ف ْ
اصـ ِب ْ
ـع ِم ْن ُهـ ْـم آ ِثم ـاً أَ ْو َك ُفــوراً}
ِل ُح ْكـ ِـم َربِّــكَ َو َل ت ُِطـ ْ

()4

َ
َان
ـ� ِإ َّن ال َّلــهَ ك َ
ـن َوا ْل ُم َن ِاف ِقـ ي ن َ
ـع ا ْلك َِاف ِريـ َ
ـى اتَّـ ِـق ال َّلــهَ َو َل ت ُِطـ ِ
وقولــه تعــاىل{ :يَــا أيُّ َهــا ال َّنـ ِب ي ُّ
()5

َع ِليمــاً َح ِكيمــاً}

أ
المام الناس.
 .1صحيح البخاري ،كتاب الحكام ،باب كيف يبايع إ
 .2العنكبوت.8:
 .3لقمان.15:
النسان.24:
 .4إ
أ
 .5الحزاب.1:
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ـوك َّْل َعـ َـى ال َّلـ ِـه َو َك َفــى
ـن َوا ْل ُم َن ِاف ِقـ ي ن َ
ويقــول عــز وجــلَ :
ـع ا ْلك َِاف ِريـ َ
ـ� َو َد ْع أَ َذاهُ ـ ْـم َوتَـ َ
{و َل ت ُِطـ ِ
()1

ــه َو ِكيــا ً}
ِبال َّل ِ

ين َو َج ِاه ْدهُ م ِب ِه ِج َهاداً ك َِب ي�اً}
ويقول تعاىلَ { :ف َل ت ُِط ِع ا ْلك َِاف ِر َ

()2

ـع ك َُّل
ـن َف ُي ْد ِه ُنـ َ
ـون* َو َل ت ُِطـ ْ
ـع ا ْل ُمك َِّذ ِبـ ي ن َ
ـ� َ
ـو ت ُْد ِهـ ُ
*و ُّدوا َلـ ْ
ويقــول جــل مــن قائــلَ { :فـ َـا ت ُِطـ ِ

َحـ َّـا ٍف َّمهـ ي ن
َان َذا
ـر ُم ْع َتـ ٍـد أَ ِثيـ ٍـم* ُع ُتـ ٍّـل بَ ْعـ َـد َذ ِلــكَ َزِنيـ ٍـم* أَن ك َ
ـ�* هَ َّمـ ٍ
ـاع ل ْلخَ ـ ي ْ ِ
ِ ٍ
ـاز مشَّ ــاء ِب َن ِميـ ٍـم* َم َّنـ ٍ
()3
أ
ـ�* ِإ َذا تُ ْتـ َـى َع َل ْيـ ِـه آيَاتُ َنــا َقـ َ
ـوم}
ـاط ي ُ� ْال َ َّو ِلـ ي ن َ
ـال َوبَ ِنـ ي ن َ
ـ�* َس َن ِسـ ُـمهُ َعـ َـى ا ْلخُ ْرطُـ ِ
ـال أَ َسـ ِ
َمـ ٍ
فهــذه الطائفــة مــن آ
اليــات الربانيــة ،تضمــن كل منهــا نهيـاً رصيحـاً قاطعـاً ،عــن طاعــة
الغافلــة قلوبهــم عــن ذكــر اللــه ،المنحرفـ ي ن
ـ� عــن الحــق ،ف ي� عقيدتهــم وســلوكهم ومواقفهــم،
والمنافقــ� آ
وال ي ن
ين
ين
ثمــ� ف ي� حلفهــم وهمزهــم وعتلهــم.
والمكذبــ�،
مــن الكافريــن

راجـ ي ن
ـ� أن يتــاح المجــال الحقـاً للوقــوف عنــد موضــوع نهــي اللــه عــن طاعــة أصحــاب
ـا� الكريــم الموجــه لخــر أ
أ
ن
النــام ،نبيــه محمــد ،صــى اللــه
ي
الهــواء ،حســب الخطــاب الربـ ي
ـ� ،وأصحابــه الغــر الميامـ ي ن
وســلم عليــه ،وعــى آلــه الطاهريــن ،وأزواجــه أجمعـ ي ن
ـ� ،وعــى مــن
تبعــه بإحســان إىل يــوم الديــن.

 .1أ
الحزاب.48:
 .2الفرقان.52:
 .3القلم.16 - 8:
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الرسول األسوة ،محمد ،صىل الله عليه وسلم

نهاه الله عن طاعة أصحاب األهواء
الحلقة الثانية واألخرية

ـر نَف َْســكَ
يخاطــب رب ب
ال�يــة نبيــه محمــداً ،صــى اللــه عليــه وســلم ،قائ ـاًَ :
{و ْ
اصـ ِب ْ

ش
ون َو ْج َهــهُ َو َل ت َْعـ ُـد َع ْي َنــاكَ َع ْن ُهـ ْـم ت ُِريـ ُـد ِزي َنـ َـة
ـن يَ ْد ُعـ َ
ـى يُ ِريـ ُـد َ
َمـ َ
ـع ا َّل ِذيـ َ
ـون َربَّ ُهــم ِبالْغَ ـ َـد ِاة َوا ْل َعـ ِ ي ِّ

ــر ُه ُف ُرطــاً}
ــوا ُه َوك َ
ــن أَ ْغ َف ْل َنــا َق ْل َبــهُ َعــن ِذك ِْرنَــا َواتَّ َب َ
الدنْ َيــا َو َل ت ُِط ْ
ــاة ُّ
ــع َم ْ
ــع هَ َ
ا ْل َح َي ِ
َان أَ ْم ُ
معــا� وأبعــاد نهــي اللــه عــز وجــل لنبيــه أ
ن
الســوة ،صــى اللــه عليــه
لغايــة تدبــر
ي
ـ� هــذه آ
ـوا ُه ،الــوارد ف� مضامـ ي ن
اليــة
ســلم ،عــن طاعــة مــن أغفــل قلبــه عــن ذكــر اللــهَ ،واتَّ َبـ َ
ـع هَ ـ َ
ي
(*)
1

الكريمــة ،وقفــت الحلقــة الســابقة عنــد لــزوم الطاعــة مطلقـ ًـة للــه ورســوله ،صــى اللــه عليــه
المــر ،مــع بيــان أن الطاعــة الواجبــة تكــون ف� أ
وســلم ،ولزومهــا مقيــدة ألول أ
الحــوال جميعهــا،
ي
ي
والهــواء ،وتــم االستشــهاد بآيــات قرآنيــة تعاضــد مــا تضمنتــه آ
وال تخضــع للمزاجيــات أ
اليــة

القرآنيــة  28مــن ســورة الكهــف المثبــت نصهــا أعــاه ،ف� النهــي الرصيــح عــن اتبــاع الغافلـ ي ن
ـ� عــن
ي
ـ� أ
للهــواء ،المنحرفـ ي ن
ذكــر اللــه ،المتبعـ ي ن
ـ� عــن جــادة الحــق.
النهي عن اتباع غافل القلب:
غافــ� القلــوب،
ينهــى اللــه رســوله الكريــم ،صــى اللــه عليــه وســلم ،عــن اتّبــاع
ي
ـن أَ ْغ َف ْل َنــا َق ْل َبــهُ َعــن ِذك ِْرنَــا }...يذكــر ال ـرازي ف ي� التفسـ يـر الكبـ يـر :أن
{وال َ ت ُِطـ ْ
فيقــول تعــاىلَ :
ـع َمـ ْ
النســان أن يكــون قلبــه خاليـاً عــن ذكــر الحــق ،ويكــون مملــوءاً
هــذا يــدل عــى أن ش� أحــوال إ
مــن الهــوى الداعــي إىل االشــتغال بالخلــق ،فالقلــب إذا شأ�ق فيــه ذكــر اللــه ،فقــد حصــل فيــه
وال ش�اق ،وإذا توجــه القلــب إىل الخلــق ،فقــد حصــل فيــه الظلــم والظلمــة،
النــور والضــوء إ
* الكهف.28 :
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بــل الظلمــات ،فلهــذا الســبب إذا أعــرض القلــب عــن الحــق ،وأقبــل عــى الخلــق ،فهــو الظلمــة
والقبــال
فالعـراض عــن الحــق هــو المـراد بقولــه{ :أَ ْغ َف ْل َنــا َق ْل َبــهُ َعــن ِذك ِْرنَــا} إ
الخالصــة التامــة ،إ
()1

ـوا ُه}.
{واتَّ َبـ َ
عــى الخلــق ،هــو الم ـراد بقولــهَ :
ـع هَ ـ َ

ويقابــل النهــي عــن اتبــاع الغافلــة قلوبهــم عــن ذكــر اللــه ،أ
المــر بذكــره ســبحانه ليقابل
()2
ن
ن
ون} ،
و� أَ ْذك ُْرك ُْم َواشْ ــكُ ُرواْ ِ يل َوال َ تَ ْكف ُُر ِ
ـا� من جنســه ،مصداقاً لقولــه عز وجلَ { :فا ْذ ُكـ ُـر ِ ي
بجـزاء ربـ ي
ض
النــى ،صــى اللــه
وكمــا ف ي� الحديــث
القــدس ،عــن ب يأ� هُ َريْ َ
ــر َة ،ي
ر� اللــه عنــه ،قــال :قــال ب ي
ي
عليــه وســلم( :يقــول اللــه ت ََعـ َ
ـن َع ْبـ ِـدي ِب ي� ،وأنــا معــه إذا َذ َكـ َـرِ ن ي�َ ،فـ ِـإ ْن َذ َكـ َـرِ ن ي�
ـال :أنــا ِع ْنـ َـد ظَـ ِّ
ـ� َذكَرتُــهُ ف� مـ أ
أ
ف
ف
ف
إل بشـ بـر،
ـىَ ،و ِإ ْن َذ َكـ َـرِ ن ي� ي� مـ ٍ ْ ي ٍ
ـ� خَ ـ ي ْ ٍ
ي� نَف ِْسـ ِـه َذك َْرتُــهُ ي� نَ ْفـ ِ ي
ـر منهــمَ ،و ِإ ْن تَ َقـ َّـر َب ي ّ
()3
ن
ش
ـى أَتَ ْي ُتــهُ هَ ْر َو َلـ ًـة)
ـت إليــه ِذ َرا ًعــاَ ،و ِإ ْن تَ َقـ َّـر َب يإل ِذ َرا ًعــا ،تَق ََّربْـ ُ
تَق ََّربْـ ُ
ـت إليــه بَا ًعــاَ ،و ِإ ْن أَتَـ ِ ي
ـا� يَ ْمـ ِ ي
النهي عن اتباع الهوى:

َان
ـوا ُهَ ،وك َ
ينهــى اللــه رســوله الكريــم ،صــى اللــه عليــه وســلم ،عــن طاعــة مــن اتَّ َبـ َ
ـع هَ ـ َ
أَ ْمـ ُـر ُه ُف ُرط ـاً ،يقــول الشــنقيطي صاحــب أضــواء البيــان :إن معـ نـى اتباعــه هــواه ،أنــه يتبــع مــا
أ
ش
َان أَ ْمـ ُـر ُه
{وك َ
ـاص  .وقولــهَ :
تميــل إليــه نفســه المــارة بالســوء وتهــواه مــن الــر ،كالكفــر ،والمعـ ي
اليمــان ،وعــى
ُف ُرطًــا} قيــل :هــو مــن التفريــط ،الــذي هــو التقصـ يـر ،وتقديــم العجــز بـ تـرك إ
الفـراط
{وك َ
َان أَ ْمـ ُـر ُه ُف ُرطًــا} أي كانــت أعمالــه ســفهاً وضياعـاً وتفريطـاً ،وقيــل :مــن إ
هــذا فمعـ نـىَ :
المؤمنــ� ،نحــن شأ�اف ض
ين
مــر
الــذي هــو مجــاوزة الحــد ،كقــول الكفــار المحتقريــن لفقــراء

والف ـراط ف ي� القــول ،وقيــل:
وســاداتها ،إن اتبعنــاك اتبعــك جميــع النــاس ،وهــذا مــن التكـ بـر إ
{فرط ـاً} أي قدم ـاً ف� الـ شـر ،مــن قولهــم :فــرط منــه أمــر ،أي ســبق ،وأظهــر أ
القــوال ف ي� معـ نـى
ي
آ
ت
الــى نــزل بهــا القــرآن ،أن ن
معــى قولــه{ :فرطــاً}؛ أي
اليــة الكريمــة بحســب اللغــة العربيــة ي
()4

متقدمـاً للحــق والصــواب ،نابــذاً لــه وراء ظهــره ،مــن قولهــم :فــرس فــرط؛ أي متقــدم للخيل.
الكب�.100/ 21 ،
.1
التفس� ي
ي
 .2البقرة.152:
 .3صحيح البخاري ،كتاب التوحيد ،باب قول الله تعاىل{ :ويحذركم الله نفسه}(آل عمران).
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درس من النواهي الربانية سالفة الذكر:
المتدبــر ف� النواهــي الربانيــة ،الـ تـى تضمنتهــا آ
اليــة الكريمــة  23مــن ســورة الكهــف،
ي
ي
ف
ن
ـا� الــذي ينبغــي عــى المؤمنـ ي ن
ـ� بالق ـرآن الكريــم أن
يلحــظ أنهــا تســهم ي� بنــاء المنهــج الربـ ي
يتبعــوه ف ي� أحوالهــم كلهــا ،وأمورهــم جميعهــا ،ف ي� ســلمهم وحربهــم ،حــال ضعفهــم وقوتهم،
وعنــد رضاهــم وغضبهــم ،فالحكــم يجــب أن يكــون للــه وحــده ،وهــو آ
المــر ســبحانه بذلــك،
حيــث يقــول عــز وجــلَ { :فـا َ َو َربِّــكَ ال َ يُ ِؤْم ُنـ َ ت
ـج َر بَ ْي َن ُهـ ْـم ثُـ َّـم ال َ يَ ِجـ ُـدواْ
ـى يُ َحك ُِّمــوكَ ِف َ
يمــا شَ ـ َ
ـون َحـ َّ َ
ف
ـت َويُ َس ـ ِّل ُمواْ ت َْسـ ِـليماً}( )1ولمــا يحــدث تنــازع أو خــاف بـ ي ن
ـ� أف ـراد
ِ ي� أَنف ُِسـ ِـه ْم َح َرج ـاً ِّم َّمــا َق َض ْيـ َ
أ
الســامية ،ينبغــي رد الفصــل فيــه إىل ش�ع اللــه ،عمـا ً بقولــه جــل شــأنه:
أو فئــات مــن المــة إ
أ
ف ش
الر ُسـ َ ُ
� ٍء
يعــواْ ال ّلــهَ َوأَ ِط ُ
ـن َآم ُنــواْ أَ ِط ُ
{يَــا أَيُّ َهــا ا َّل ِذيـ َ
يعــواْ َّ
ـول َوأ ْوِ يل ال َ ْمـ ِـر ِمن ُكـ ْـم َفـ ِـإن تَ َنا َز ْع ُتـ ْـم ِ ي� َ ي ْ
()2
آ
ـن تَأْ ِوي ـا ً}
ـول ِإن كُن ُتـ ْـم ت ُِؤْم ُنـ َ
ـر َوأَ ْح َسـ ُ
ـون ِبال ّلـ ِـه َوا ْل َيـ ْ
الر ُسـ ِ
ـو ِم ال ِخـ ِـر َذ ِلــكَ خَ ـ ي ْ ٌ
َفـ ُـر ُّدو ُه ِإ َل ال ّلـ ِـه َو َّ
فقضايــا أ
المــة ومــن أبرزهــا قضيــة احتــال فلسـ ي ن
ـى ،محمــد ،صــى
ـط� ،ومــرى النـ ب ي
اللــه عليــه وســلم ،ينبغــي أن يحــدد المســلمون أمــراء وعلمــاء وفئــات موقفهــم منهــا ف ي�
ضــوء ش�ع اللــه ودينــه ،حـ تـى تســتبعد مشــاريع تصفيتهــا عــى مـرأى منهــم ،أو بالتواطــؤ مــن
بعضهــم ،أ
فالمــر يتعلــق بأحــكام ش�عيــة واضحــة َجل ّيــة ،يلــزم العمــل بمقتضاهــا والفتــوى

معتــر؟!
بموجبهــا ،فهــل مــن
ب
هدانــا اللــه لحســن ذكــره وشــكره ســبحانه ،لنكــون مــن الذاكريــن ال مــن الغافلـ ي ن
ـ�،
الربــا� الكريــم أعــاه الموجــه لخــر أ
ن
النــام ،نبيــه
المنهــي عــن اتباعهــم كمــا ف ي� الخطــاب
ي
ي
محمــد ،صــى اللــه وســلم عليــه ،وعــى آلــه الطاهريــن ،وأزواجــه أجمعـ ي ن
ـ� ،وأصحابــه الغــر
ين
الميامــ� ،وعــى مــن تبعــه بإحســان إىل يــوم الديــن.

 .1النساء.65:
 .2النساء.59:
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الرسول األسوة ،محمد ،صىل الله عليه وسلم

أمره الله أن يعرض عن الجاهلني
يخاطــب اللــه جــل ف ي� عــاه ،رســوله محمــداً ،صــى اللــه عليــه وســلم ،فيقــول

سـ
ون َويَ ْمكُ ـ ُـر ال ّلــهُ
ـن َك َفـ ُـرواْ ِل ُيث ِْب ُتــوكَ أَ ْو يَ ْق ُت ُلــوكَ أَ ْو يُخْ ِر ُجــوكَ َويَ ْمكُ ـ ُـر َ
َ
ـبحانه{:و ِإ ْذ يَ ْمكُ ـ ُـر ِبــكَ ا َّل ِذيـ َ
(*)

يــن}
ــر ا ْل َم ِاك ِر َ
َوال ّلــهُ خَ ي ْ ُ

1

الســام ورســوله ،صــى الله عليــه وســلمُ ،و ِج َدت
مواقــف أهــل الباطــل الكاذبــة ضــد إ

ـ� الحــق المبـ ي ن
منــذ بــدء المعركــة بينهــم وبـ ي ن
ـ� ،والـراط المســتقيم ،ومــا زالــت مســتمرة هنــا
وهنــاك ،وبهــذا الشــكل وذاك ،وبهــذه الوتـ يـرة وتلــك ،ويبقــى نــور الحــق ســاطعاً ،لــن يبهــت
بفريــة وال بكيــد ،وصــدق رب العــزة ،حيــث قررهــا قاعــدة أبديــة ف� آ
اليــة المثبــت نصهــا أعــاه
ي
مــن ســورة أ
النفــال.
ف
العـراض عنــه ،من افـ تـراءات
و� عجالــة توضيحيــة ،يحســن التذكـ يـر بعينــة ممــا ينبغــي إ
ي

يز
ـؤ�اً للمبرصيــن والسـ ي ن
الجاهلـ ي ن
الســام ،لتكــون مـ ش
والمم�ين،
ـامع�
ـ� ،قديمهــا وحديثهــا ضــد إ
لبنــاء المواقــف الواعيــة المناهضــة أ
للباطيــل ومروجيهــا ،ومثـ يـري الشــبهات الهادفــة إىل زعزعــة
التذك�ية ،تشــمل
اليمــان بالمبــادئ والحقــوق والقيم ،وقد تم اختيار ثــاث قضايا لهذه الغاية
إ
ي
ـر ،ومــن جعلــوا القـرآن عضـ ي ن
ش
ـ� ،ومنكري موضــع المرسى.
إ
العـراض عمــن زعمــوا أن ََّمــا يُ َع ِّل ُمــهُ بَـ َ ٌ
ش:
م ُ
اإلعراض عمن زعموا أنَّ َا يُ َ
علِّ ُ
ه بَ َ ٌ

أباطيــل الكاذبـ ي ن
الســام لــم تقــف عنــد حــد ،فــكان مــن أبرزهــا زعمهــم أن
ـ� تجــاه إ

الرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم ،تعلــم القـرآن مــن بـ شـر ،فــرد اللــه عليهــم داحضـاً زعمهــم
للنــى ،صــى اللــه عليــه وســلم ،أعجمــي،
بجملــة مفحمــة ،فالــذي يزعمــون أنــه ُ
الم ْل ِهــم ب ي

* أ
النفال.30 :
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ـر� مبـ ي ن
ـون ِإن ََّمــا يُ َع ِّل ُمــهُ
{و َل َقـ ْـد ن َْع َلـ ُـم أَنَّ ُهـ ْـم يَقُو ُلـ َ
ـ� ،فقــال عــز وجــلَ :
والقـرآن الــذي جــاء بــه عـ ب ي
ش
ـ�}
ـي َوهَ ــ َـذا ِل َسـ ٌ
ـان ا َّلـ ِـذي يُ ْل ِحـ ُـد َ
ـر ِّل َسـ ُ
ـان َعـ َـرِب ي ٌّ� ُّم ِبـ ي ن ٌ
ون ِإ َل ْيـ ِـه أَ ْع َج ِمـ ٌّ
بَـ َ ٌ

()1

فالتهمــة رغــم أنهــا تتعلــق بصلــب الديــن ومصــدره ،إال أن الــرد عليهــا لــم يكــن ســوى
أ
أ
أ
ض
المــر.
معلومــة دامغــة ،دحضــت تلــك الكذوبــة ،بأقــل اللفــاظ ،و ُقــ ِ ي
اإلعراض عمن جعلوا القرآن عضني:
ف
بالعـراض ليــس عــن أصحــاب
اللــه جــل ي� عــاه أمــر نبيــه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،إ

الفعــال آ
ـ� فحســب ،بــل عــن أصحــاب أ
المزاعــم الباطلــة مــن الجاهلـ ي ن
الثمــة أيضـاً ،فأمــر اللــه

ـ� ف� أعقــاب التطــرق لذكــر الذيــن جعلــوا الق ـرآن عضـ ي ن
ن
ش
ـ�؛ أي أج ـزاء،
إ
بالع ـراض عــن الم�كـ ي ي
وقالــوا فيــه أقــواال ً مختلفــة ،وواحــد عضـ ي ن
ـ� عضــة ،وقيــل :هــو مــن العضــة ،وهــو الســحر،
والعاضــة الســاحر ،والمعـ نـى عــى هــذا أنــه ســحر.

()2

ـ�* ك ََمــا
{و ُقـ ْـل ِإ ن ي ِّ� أَنَــا ال َّن ِذيـ ُـر ا ْل ُم ِبـ ي ن ُ
فخاطــب اللــه نبيــه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،قائـاًَ :

ـ�* َع َّمــا كَانُــوا
ـن َج َع ُلــوا ا ْل ُقـ ْـر َ
ـ�* َف َو َربِّــكَ َل َن ْسـأَ َل َّن ُه ْم أَ ْج َم ِعـ ي ْ ن َ
آن ِع ِضـ ي ن َ
الم ْق َت ِسـ ِـم ي ن َ
أَن َز ْل َنــا َعـ َـى ُ
�* ا َّل ِذيـ َ
ش
�}
يَ ْع َم ُلـ َ
ـ�* ِإنَّــا َك َف ْي َنــاكَ ا ْل ُم ْس ـ َت ْه ِزِئ ي ن َ
� ِكـ ي ن َ
اصـ َـد ْع ِب َمــا ت َ
ـون* َف ْ
ُؤْمـ ُـر َوأَ ْعـ ِـر ْض َعـ ِـن ا ْل ُم ْ ِ

()3

اإلعراض عن منكري موضع املرسى:
ســفاهة إنــكار احتضــان بيــت المقــدس للمســجد أ
القــى المبــارك ،يدحضهــا النــص
ش
ـى ،صــى
ال�عــي ،إ
والثبــات التاريخــي والواقعــي ،ففــي الحديــث الصحيــح عــن ا ْلـ ب َ َ
ـر ِاء أَ َّن النـ ب ي

اللــه عليــه وســلم( :كان أَو َل مــا َقــدم ا ْلمدينـ َـة نَـز َل عــى أَجــداده ،أو قــال :أَخْ واله مــن ْ أ
الَن َْص ِار،
ِ َ َِ َ َ
َّ
َ ِِ
ْ َ ِِ
ش
ش
ـر شَ ـ ْه ًرا}...
َوأَنَّــهُ صــى ِق َبـ َـل بَ ْيـ ِ
ـر شَ ـ ْه ًرا ،أو َس ـ ْب َع َة َعـ َ َ
ـت ا ْل َم ْقـ ِـد ِس ِس ـ َّت َة َعـ َ َ

()4

 .1النحل.103 :
 .2التسهيل لعلوم ن ز
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أ
ف
ـر� لهــذا الحديــث ،الذي يرويــه البخــاري ف ي� صحيحه،
فالقبلــة الوىل حســب النــص الحـ ي
كانــت بيــت المقــدس ،وموضــع بيــت المقــدس معــروف لــدى العــدو والصديــق ،فهــو ف ي� قلــب
أ
فلسـ ي ن
ـى محمــد ،صــى
ـط� ،وفيــه درة التــاج المســجد القــى المبــارك ،الــذي أُرسي إليــه بالنـ ب ي
اللــه عليــه وســلم ،ومنــذ ذاك الوقــت وحـ تـى يومنــا ،وأصحــاب الـرأي مــن علمــاء أ
المــة والسـ يـرة
الرساء الــذي بــدأ مــن المســجد الحــرام ،انتهــى إىل المســجد
والتاريــخ ،مجمعــون عــى أن إ
أ
القــى المبــارك ف ي� بيــت المقــدس ،ومــا أراجيــف التشــكيك بهــذه الحقيقــة ســوى محــاوالت
النظــار عــن المســجد أ
ل�ييــف التاريــخ ،لصالــح رصف أ
يائســة ت ز
القــى المبــارك ومــا يعانيــه،
وتفتــر حـرارة القلــوب عــن التعلــق بالمســجد أ
القــى المبــارك ،لصالــح الطامعـ ي ن
ـ� بمحــوه عــن
ي
الســام.
الوجــود ،وإحــال تطلعــات صهيونيــة معاديــة مكانــه ،وهــو جــزء مــن عقيــدة إ
العـراض والتجاهــل لعــوره البـ ي ن
ـ� ،وزيفــه
النــكار فاضــح الزيــف ،يناســبه إ
ومثــل هــذا إ
ن
ت
ـو� عــى
ـى يشــنها االحتــال الصهيـ ي
المنكــر ،فهــو يتســاوق مــع الحملــة المعاديــة الشــعواء ،الـ ي
شــى صنــوف أ
الرساء والمعــراج ،ت
والــى تســتخدم فيهــا ت
الســلحة والبطــش والمكــر،
أرض إ
ي
أ
والــى منهــا تضييــق الحصــار والخنــاق ،وفــرض أ
والســاليب المختلفــة ،ت
المــر الواقــع عــى
ي
ـا� أ
أ
أ
ن
الرض ،بمــا يتمـ ش
والحياء
ـا� مــع الروايــة الصهيونية،
ي
وتغي� أســماء الشــوارع والزقــة والمبـ ي
القائمــة مــن عربيــة إىل ع�يــة ،حـ تـى إنهــم يرسقــون الحجــارة أ
الثريــة ،وينقلونهــا إىل مواضــع
ب
أخــرى ،بهــدف خدمــة مـ شـروع الع�نــة والتهويــد لهــذه أ
الرض العربيــة المســلمة ،ويركــزون ف ي�
ب
أ
ـ� عليهــم الحيــل بلســان
أســاليبهم عــى غســل الدمغــة المحليــة والعالميــة ،لينطــق مــن تنطـ ي
عـ بـري متصهـ ي ن
ـ� ،مــن حيــث يــدري أو ال يــدري ،فيعـ بـر عــن وضــع غريــب عجيــب يتناقــض مــع
منهــج مــن ت
يح�مــون تاريخهــم ووجودهــم ،ويســعون جهدهــم لالعـ ت ز
ـراز بمبادئهــم وتراثهــم،
ين
يت�عــون بمزاياهــم ،وخصائــص قوتهــم ،وحقائــق تاريخهــم ،إىل
بخــاف
المنهزمــ� الذيــن ب
أعدائهــم دون أي مقابــل ســوى الســخاء ،ف ي� االنهـزام ،ف ي� القــول والموقــف والعمــل والوجــود.
163

ض
ت
ر� بمنهجهــم وفكرهــم وزيفهــم ،أن
الــى يتجاهلهــا هــؤالء ،ومــن ي
والحقيقــة ي

باطلهــم لــن يطــول بــه المقــام ،فهــم وإيــاه إىل زوال؛ ألنهــم أعــداء للحــق والحقيقــة ،واللــه
ض
ـع
ـر ُب ال ّلــهُ ا ْل َحـ َّ
ـب ُج َفــاء َوأَ َّمــا َمــا يَن َفـ ُ
ـق َوا ْل َب ِاطـ َـل َفأَ َّمــا ال َّزبَـ ُـد َف َي ْذهَ ـ ُ
تعــاىل يقــول...{ :ك ََذ ِلــكَ يَـ ْ ِ

ــرب ال ّلــهُ أ
النــاس َفيمك ُ ف أ
ض
ال َ ْمث َ
َــال}
َّ َ َ ْ
ُــث ِ ي� ال َ ْر ِض ك ََذ ِلــكَ يَ ْ ِ ُ
ولــن تنفــع الذيــن يســارعون ف� مــواددة أعــداء المســجد أ
القــى ومحبيــه معذرتهــم،
ي
ف� الدنيــا آ
تقص�هــم ف ي� الــذب عنــه والتفريــط فيــه ،والتاريــخ
والخــرة ،فاللــه سيســألهم عــن
ي
ي
ـ� المتسـ ي ن
ســيذكرهم ف� مصــاف المتخاذلـ ي ن
ـاقط� ف ي� شــباك قلــب الحقائــق وتزييفهــا ،وصــى اللــه
ي
وســلم عــى نبينــا أ
الســوة محمــد ،الــذي لـ بـى أمــر ربــه ،فأعــرض عــن الجاهلـ ي ن
ـ� ،وصــى اللــه
(*)
1

ـ� ،وعــى أصحابــه الغــر الميامـ ي ن
وســلم عــى آلــه الطاهريــن ،وأزواجــه أمهــات المؤمنـ ي ن
ـ� ،وعــى
مــن تبعــه ووااله بإحســان إىل يــوم الديــن.

* الرعد.17 :
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ع ما ِ
ت)
شئْ َ
َاص َن ْ
وقوله( :إذا مل تستحي ف ْ
الحلقة األوىل

ـلم(:إ َّن ِم َّمــا أَ ْد َركَ النــاس مــن
عــن ب يأ� َم ْسـ ُ
ـع ٍ
ـى ،صــى اللــه عليــه وسـ ِ
ود ،قــال :قــال النـ ب ي
()1
ك ََلم النبــوة ْ أ
ال ُ َ
ــع مــا ِشــ ْئ َت)
ول؛ إذا لــم
اص َن ْ
ِ ُّ ُ َّ ِ
تســتحي َف ْ
ِ

تَصـ ُـد ُر عــن بعــض النــاس أقــوال وأفعــال منفلتــة مــن الحشــمة والوقــار ،وهــي غـ يـر
منحــرة ف ي� مجــال دون ســواه مــن الســلوك ،فــا تقــل وقاحــة التفلــت مــن ضوابــط الرزانــة
ف� مجــال كشــف العــورات ،والتلفــظ بالفحشــاء ،عــن مهادنــة أ
العــداء عــى حســاب المبــادئ
ي
ـ� �ف
ن
ش
والقيــم والحقــوق الم�وعــة المســلوبة غصب ـاً ،والرســول ،صــى اللــه عليــه وســلم ،يبـ ي ي
حديــث ب يأ� مســعود أعــاه ،أن التــرف المنفلــت مــن الضوابــط الكريمــة ،يــدل عــى خلــل ف ي�
التحــ� بخلــق الحيــاء ،وهــذه قاعــدة متوارثــة عمــا أدركــه النــاس مــن كالم النبــوة أ
الوىل؛ أي ف ي�
ي
()2

استحســانه عــى منهــاج واحــد.

أ
الخــر ف ي�
ــع مــا ِشــ ْئ َت) دون
الخطــا� :الحكمــة ف ي�
قــال
اص َن ْ
ي
ب
التعبــر بلفــظ المــر ( َف ْ
بي
النســان عــن مواقعــة الـ شـر هــو الحيــاء ،فــإذا تركــه صــار كالمأمــور
الحديــث ،أن الــذي يكــف إ
ش ()3
طبعــاً بارتــكاب كل �.
وجاء ف ي� عمدة القاري ،أن فيه أوجهاً:
أحدهــا :إذا لــم تســتح مــن العتــب ،ولــم تخــش العــار ،فافعــل مــا تحدثــك به نفســك
حســناً كان ،أو قبيحــاً ،ولفظــه أمــر ،ومعنــاه توبيــخ.
ـا� :أن يحمــل أ
ن
المــر عــى بابــه ،تقــول :إذا كنــت آمن ـاً ف ي� فعلــك أن تســتحي منــه
الثـ ي
أ
ت
الــى يُســتحى منهــا ،فاصنــع مــا شــئت.
لجريــك فيــه عــى الصــواب ،وليــس مــن الفعــال ي
()4
الثالث :معناه الوعيد ،أي افعل ما شئت تجازى به ،كقوله عز وجل{ :اعملوا ما شئتم}
 .1صحيح البخاري ،كتاب أ
تستحي فاصنع ما شئت.
الدب ،باب إذا لم
ِ
 .2عمدة القاري.166 /22:
 .3فتح الباري.523 /10:
 .4فصلت.40 :
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الخ�.
الرابع :ال يمنعك الحياء من فعل ي
()1
الخامس :هو عىل طريق المبالغة ف ي� الذم ،أي تركك الحياء أعظم مما تفعله.
ف
و� أهمية الحياء ف ي� الردع عن ارتكاب القبائح ،يقول الشاعر:
ي
ن
الح َيا ُء
ي� َ ---وبَ ي ْ ن َ
� ُرك ُْو ِب َها ِإ َّل َ
َو ُر َّب َق ِب ْي َح ٍة َما َح َال بَ ِ ي
الح َيا ُء َف َل َد َوا ُء
َفك َ
َان هُ َو َّ
الد َوا َء َل َها َو َل ِك ْن ِ ---إ َذا َذهَ َب َ
ويقول آخر:
ِإ َذا َل ْم تَخْ َش َع ِاق َب َة ال َّل َي ِ يال َ ---و َل ْم ت َْس َت ْح ِي َفا ْف َع ْل َما تَشَ ا ُء
ف
الح َيا ُء
َف َل َوال َّل ِه َما ِ ي�ْ َ
الع ْي ِش خَ ي ْ ٌ� َ ---و َل ُّ
الدنْ َيا ِإ َذا َذهَ َب َ

العو ُد َما بَ ِق َي ال ِّل َحا ُء
اس َت ْح ي َ� ِبخَ ي ْ ٍ� َ ---ويَ ْبقَى ُ
يَ ِع ْي ُش َ
الم ْر ُء َما ْ

الحياء من اإلميان:
اقــراف الرذائــل ،لــه مكانتــه الدينيــة أ
الحيــاء الزاجــر عــن ت
والخالقيــة ،فهــو جــزء
ف
النــى ،صــى اللــه عليــه وســلم،
مــن شُ َ
ــعب إ
اليمــان ،كمــا جــاء ي� حديــث ب يأ� هُ َريْ َ
ــر َة ،عــن ب ي
()2
ــان)
ــع َو َســ ْب ُع َ
قال(:ال َيم ُ
ــع َب ًةَ ،وا ْل َح َيــا ُء شُ ْ
ون شُ ْ
ــان ِب ْض ٌ
ــع َب ٌة مــن ْ ِإ
ْ ِإ
ال َيم ِ
ف
ف
تغ� وانكســار ت
النســان مــن خوف ما
يع�ي إ
جــاء ي� عــون المعبــود ،أن الحيــاء ي� اللغــة :ي
ف
و� الـ شـرع :خلــق يبعــث عىل اجتنــاب القبيح ،ويمنــع من التقصـ يـر ف ي� حــق ذي الحق.
يعــاب بــه ،ي
أ
ق
ـى يخــاف فضيحــة الدنيــا
ـا� الشُ ـ َ
وإنمــا أفــرده بالذكــر؛ لنــه كالداعــي إىل بـ ي
ـعب ،إذ الحـ ي ي
()3
آ
والخــرة ،فيأتمــر ن ز
وي�جــر.
ض
اليمــان ،وإن كان
ـا� عيــاض وغـ يـره مــن الـ ش ُ
ـراح :إنمــا ُجعــل الحيــاء مــن إ
وقــال القـ ي
غريــزة؛ ألنــه قــد يكــون تخلقـاً واكتســاباً كســائر أعمــال الـ بـر ،وقد يكــون غريــزة ،ولكن اســتعماله
اليمــان بهــذا ،ولكونــه باعث ـاً
عــى قانــون الـ شـرع يحتــاج إىل اكتســاب ونيــة وعلــم ،فهــو مــن إ
()4

ـاص .
عــى أفعــال الـ بـر ،ومانع ـاً مــن المعـ ي

 .1عمدة القاري.64/ 16:
اليمان.
من
وكونه
الحياء،
وفضيلة
وأدناها،
وأفضلها
يمان
ال
شعب
عدد
بيان
باب
يمان،
ال
إ
إ
 .2صحيح مسلم ،كتاب إ
 .3عون المعبود.283 - 282/ 12:
 .4صحيح مسلم شب�ح النووي.5 /2:
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أ
اليمــان ،فعــن
والتحــ� بالحيــاء مــن مــكارم الخــاق المحمــودة ،المنســجمة مــع إ
ي

َســا ِل ِم بــن عبــد ال َّلـ ِـه ،عــن أبيــه( :أَ َّن َر ُسـ َ
ـول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلمَ ،مـ َّـر عــى َر ُجـ ٍـل مــن
أ
ف
ـار ،وهــو يَ ِعـ ُ
ـاء ،فقــال رســول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلمَ :د ْعــهُ  ،فــإن
ظ أَخَ ــا ُه ي� ا ْل َح َيـ ِ
ْالَن َْصـ ِ
()1

ــان)
ا ْل َح َيــا َء مــن ْ ِإ
ال َيم ِ

الحياء ال يأيت إال بخري:

ان بــن ُح َصـ ي ْ ن
ـى،
فضائــل الحيــاء كثـ يـرة ،وخـ يـره واســع ،فعــن ِع ْمـ َـر َ
ٍ
ـ� ،قــال :قــال النـ ب ي
ت
ـوب ف ي� ا ْل ِحك َْمـ ِـة؛
ـبَ :مكْ ُتـ ٌ
ـر ،فقــال بُشَ ـ ي ْ ُ
ـر بــن ك َْعـ ٍ
صــى اللــه عليــه وســلم( :ا ْل َح َيــا ُء َل يَـ ِأْ ي� إال ِبخَ ـ ي ْ ٍ
ان :أُ َح ِّدثُــكَ عــن رســول ال َّلـ ِـه،
ـاء َسـ ِـكي َن ًة ،فقــال لــه ِع ْمـ َـر ُ
ـاء َو َقــا ًراَ ،و ِإ َّن مــن ا ْل َح َيـ ِ
ِإ َّن مــن ا ْل َح َيـ ِ
()2
ن
ــى عــن َص ِحيف َِتــكَ ؟!)
صــى اللــه عليــه وســلمَ ،وت َُح ِّدث ُ ِ ي
ت
ـأ� إال بخـ يـر ،قــد يُشْ ــكل عــى بعــض الناس ،مــن حيث إن
وكــون الحيــاء خـ يـر ًا كلــه ،وال يـ ي
صاحــب الحيــاء قــد يســتحي أن يواجــه بالحــق مــن يجلــه ،فيـ تـرك أمــره بالمعــروف ،ونهيــه عــن

الخــال ببعــض الحقــوق ،وغـ يـر ذلــك ممــا هــو معــروف ف ي�
المنكــر ،وقــد يحملــه الحيــاء عــى إ
العــادة ،وجــواب هــذا مــا أجــاب بــه جماعــة مــن أ
الئمــة ،منهــم الشــيخ أبــو عمــرو بــن الصالح،
رحمــه اللــه ،أن هــذا المانــع الذي ذكرنــاه ليس بحيــاء حقيقة ،بل هــو عجز وخور ومهانــة ،وإنما
تســميته حيــاء مــن إطــاق بعــض أهل العــرف مجــازاً؛ لمشــابهته الحيــاء الحقيقي ،وإنمــا حقيقة
()3
الحيــاء خلــق يبعــث عــى تــرك القبيــح ،ويمنــع مــن التقصـ يـر ف ي� حــق ذي الحــق ،ونحــو هــذا.
فهــذه بعــض دالئــل أهميــة خلــق الحيــاء ،عــى أن ييــر اللــه متابعــة الوقــوف
عنــد مزيــد منهــا الحقـاً ،حســب الــوارد عــن نبينــا محمــد ،صــى اللــه وســلم عليــه ،وعــى آلــه
ـ� ،وعــى أصحابــه الغــر الميامـ ي ن
الطاهريــن ،وأزواجــه أمهــات المؤمنـ ي ن
ـ� ،وعــى مــن تبعــه ووااله
بإحســان إىل يــوم الديــن.

اليمان.
اليمان ،باب الحياء من إ
 1صحيح البخاري ،كتاب إ
أ
 .2صحيح البخاري ،كتاب الدب ،باب الحياء.
 .3صحيح مسلم شب�ح النووي.6 - 5 /2:
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ع ما ِ
ت)
شئ ْ َ
َاص َن ْ
وقوله( :إذا مل تستحي ف ْ
الحلقة الثانية

عــن أبَ ي� هُ َريْـ َـر َة ،يقــول :ســمعت َر ُسـ َ
ـول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،يقــول( :ك ُُّل
ت
ـى ُم َعـ ف ً
ـح
الر ُجـ ُـل ِبال َّل ْيـ ِـل َع َمـ ًـا ،ثُـ َّـم يُ ْص ِبـ َ
ـا� إال ا ْل ُم َج ِاه ِريـ َ
ـنَ ،و ِإ َّن مــن ا ْل ُم َجاهَ ـ َـر ِة أَ ْن يَ ْع َمـ َـل َّ
أُ َّمـ ِ ي
ت
ت
ـر ُه اللــه عليــهَ ،ف َي ُقـ َ
ـر ُه َربُّــهُ ،
ـت ا ْل َب ِار َحـ َـة َكـ َـذا َو َكـ َـذا ،وقــد بَـ َ
ـول :يــا ُفـ َـا ُنَ ،ع ِم ْلـ ُ
ـات يَ ْسـ ُ ُ
وقــد َسـ َ َ
(*)
ت
ــح يَك ِْش ُ
ــه عنــه)
َويُ ْص ِب ُ
ــر ال َّل ِ
ــف ِس ْ َ
1

تعرضــت الحلقــة الســابقة لبعــض دالئــل أهميــة خلــق الحيــاء ،ومــن ذلــك تبكيــت
اليمــان ،وأنــه
فاقــد الحيــاء مــن خــال دعوتــه ليصنــع مــا يشــاء ،إىل جانــب بيــان أن الحيــاء مــن إ
ف
ف
ت
ـاص مســتثنون مــن
ال يـ ي
ـأ� إال بخـ يـر ،ي
و� الحديــث أعــاه تأكيــد عــى أن المجاهريــن ي� المعـ ي
ش
ـى المــرء رساً سـ تـره
العفــو الــذي يطــال أمــة إ
الســام ،ومــن صــور المجاهــرة المذمومــة أن يفـ ي
اللــه عليــه ،ملتقيـاً بذلــك مــع المبادريــن لفعــل الفضائــح والفواحــش جهــار ًا  ،دون اســتحياء وال
ـ� السـ ي ن
ـ� الموقفـ ي ن
وجــل ،والقاســم المشـ تـرك بـ ي ن
ـلبي� واضــح ،فأحدهمــا يصنــع مــا يشــاء دون
مبــاالة لفقــدان الحيــاء ،أو لخلــل انتابــه ف� هــذا الجانــب ،آ
والخــر يجاهــر بالمعصيــة كاشــفاً
ي
مــا سـ تـره اللــه عليــه ،وأصحــاب الموقفـ ي ن
ـ� مذمومــون ،ينبغــي الحــذر مــن اقتفــاء آثارهــم،
والعمــل عــى منوالهــم.
استحضار رقابة الله تعاىل:
ـاص ،والتحذيــر مــن الســلوك المنفلــت مــن الحيــاء ،يعاضدهمــا
ذم المجاهــرة بالمعـ ي
عــى صعيــد آخــر اســتحضار رقابــة اللــه ف ي� الشــأن كلــه ،فهــو ســبحانه ال تخفــى عليــه خافيــة،
ف
الســام ،حســب مــا جــاء
الحســان ي� إ
ويعلــم الــر وأخفــى ،وهــذا االســتحضار يعنيــه معـ نـى إ
* صحيح البخاري ،كتاب أ
الدب ،باب ت
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ف
ض
ر� اللــه عنــه( :أَ َّن َر ُسـ َ
ـارزًا
ـول ال َّلـ ِـهَ ،صـ َّـى اللــهُ َع َل ْيـ ِـه َو َسـ َّل َم ،ك َ
َان يَ ْو ًمــا بَـ ِ
ي� حديــث ب يأ� هُ َريْـ َـر َة ،ي
ش
ـان؟ َقـ َ
ـال :يَــا َر ُسـ َ
ـىَ ،ف َقـ َ
ـن ِبال َّلـ ِـه
ال َيمـ ُ
ال َيمـ ُ
ـالِ :إ
ـول ال َّلـ ِـه؛ َمــا ِإ
ـان أَ ْن ت ُِؤْمـ َ
ِلل َّنـ ِ
ـاسِ ،إ ْذ أَتَــا ُه َر ُجـ ٌـل يَ ْمـ ِ ي
ومالئكَ تــه ،و ُكتبــه ،ورســله،ولقَائه ،وتُؤْمــن با ْلبعــث آ
ـال :يَــا َر ُسـ َ
ال ِخـ ِـرَ ،قـ َ
ال ْسـا َ ُم؟
ـول ال َّلـ ِـه؛ َمــا ِإ
َ َ َِ ِ ِ َ ُ ِ ِ َ ُ ُ ِ ِ َ ِ ِ ِ َ ِ َ ِ َ ْ ِ
ش
َقـ َ
وضـ َـة،
المف ُْر َ
ـالِ :إ
الصـا َ َةَ ،وتُــؤْ ِ ت ي َ� الـ َّزكَا َة َ
ـركَ ِبـ ِـه شَ ـ ْي ًئاَ ،وت ُِقيـ َـم َّ
ال ْسـا َ ُم أَ ْن ت َْع ُبـ َـد ال َّلــهَ َ ،وال َ تُـ ْ ِ
ـان؟ َقـ َ
ـال :يَــا َر ُسـ َ
ـانَ ،قـ َ
ـان أَ ْن ت َْع ُبـ َـد ال َّلــهَ َكأَنَّــكَ
ال ْح َسـ ُ
ال ْح َسـ ُ
ـوم َر َم َضـ َ
َوت َُصـ َ
ـالِ :إ
ـول ال َّلـ ِـه؛ َمــا ِإ
(*)

ـن تَـ َـرا ُه َف ِإنَّــهُ يَـ َـراكَ )...
تَـ َـرا ُهَ ،فـ ِـإ ْن َلـ ْـم تَ ُكـ ْ
فمــن يســتح�ض خشــية اللــه ورقابتــه يفـ تـرض فيــه أن يبــذل الجهــد والوســع لتجنــب
ت
المعــاص ،مــا ظهــر منهــا ومــا بطــن ،وبالتأكيــد أن مــن تحصيــل الحاصــل ابتعــاد
اقــراف
ي
مســتح�ض رقابــة اللــه عــن المجاهــرة أ
بالخطــاء ،وأن يمنعــه الحيــاء مــن ارتــكاب مــا يعــاب بــه،
1

ت
ش
ـى
وانطالق ـاً مــن مفهــوم المخالفــة ،فــإن مــن يسـ ي ي
ـتح� مــن اللــه يتقيــد بضوابــط الــرع ،الـ ي
تحجبــه عــن ارتــكاب مــا يجلــب لــه اللــوم والعــار والــذم.
وعــى ســبيل المثــال ال الحــر؛ فــإن الــذي يســتح�ض رقابــة اللــه ،يجــد رادعـاً يمنعــه
مــن أن يقــف معاضــداً لمغتصــب أرض المسـ ي ن
ـلم� ومقدســاتها ،ومنتهــك حرماتهــا ،بغــض النظر
عــن حجــم معاضــدي الظلــم وبطــش ممارســيه ،أمــا حـ ي ن
ـ� تغيــب رقابــة اللــه عــن وجــدان المرء
ومعايـ يـر ســلوكه ،فإنــه يتخبــط ف ي� المواقــف ،ويعــوج ســلوكه ،وقــد يصبــح ف ي� حــال يــرى فيــه
المعــروف منك ـراً ،والعكــس بالعكــس ،وهنــا تكــون الداهيــة ،بــل الطامــة ،المـ ت ز
ـراج الســلوك
بمــس الشــيطان وزيغــه وإضاللــه ،فالمواقــف يعوزهــا حيــاء يزينها ،وخشــية مــن اللــه تضبطها،
ف
ف
الســام والمسـ ي ن
ـلم� ،دون تــردد وال مواربــة.
حـ تـى تبقــى ي� عقالهــا واتزانهــا ،فتنســاق ي� خدمــة إ
ق:
ح ِّ
اللَّه َل يَ ْ
ستَ ِحيي من الْ َ
الحيــاء المحمــود يختلــف عــن الخجــل الــذي قــد يــرف أحيان ـاً عــن المبــادرة لطلــب
ف
الســام وعــزه عــن
العلــم ،أو قــول الحــق ،فلــم يمنــع الحيــاء الرجــل وال المـرأة ي� خـ يـر أيــام إ
ف
(جــا َء ْت أُ ُّم ُسـ َل ْي ٍم إىل رســول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه
التفقــه ي� الديــن ،فعــن أُ ِّم َسـ َل َم َة ،قالــتَ :
تفس� سورة لقمان ،باب قوله{ :إن الله عنده علم الساعة} (لقمان.)34 :
تفس� القرآن ،ي
* صحيح البخاري ،كتاب ي
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وســلم ،فقالــت :يــا َر ُسـ َ
ـقَ ،ف َه ْل عــى ا ْل َمـ ْـرأَ ِة من غ ُْسـ ٍـل إذا
ـول ال َّلـ ِـهِ ،إ َّن ال َّلــهَ َل يَ ْسـ َت ْح ِي ي� مــن ا ْل َحـ ِّ
ن
ـى َو ْج َه َها-
اح َت َل َمـ ْ
ْ
ـى ،صــى الله عليــه وســلم :إذا َرأَ ْت ا ْل َمــا َءَ ،فغَ طَّ ْت أُ ُّم َسـ َل َم َة  -ت َْعـ ِ ي
ـت؟ قــال النـ ب ي
()1
ـت :يــا َر ُسـ َ
ـكَ ،ف ِب َم يُشْ ـ ِـب ُه َها َو َل ُدهَ ا؟!!)
َو َقا َلـ ْ
ـول ال َّلـ ِـه ،أَ َو تحتلم ا ْل َمـ ْـرأَ ُة؟! قال :نعــم ،ت َِربَ ْت يَ ِمي ُنـ ِ

الم�وعــة أ
الفصــاح عــن رغباتهــا ش
بالســاليب والوســائل
ولــم يمنــع الحيــاء المـرأة عــن إ
ض
ـى ،صــى اللــه عليــه وســلم،
ر� اللــه عنــه ،قــالَ :
(جــا َءت ْامـ َـرأَ ٌة إىل النـ ب ي
الالئقــة ،فعــن أَنَــس ،ي
ف
ـي
ت َْعـ ِـر ُض عليــه نَف َْسـ َها ،فقالــت :هــل لــك َح َ
اجـ ٌـة ِ ي�َّ؟ فقالــت ابْ َن ُتــهُ  :مــا أَ َقـ َّـل َح َيا َءهَ ــا ،فقــالِ :هـ َ
()2

ـت عــى رســول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،نَف َْس ـ َها)
ـكَ ،ع َر َضـ ْ
ـر ِم ْنـ ِ
خَ ـ ي ْ ٌ

ـ� بــه مــع مــا يوافــق
فالحيــاء كأي فضيلــة يمكــن أن يســاء فهمــه إذا لــم ينســجم التحـ ي
المــكارم الـ تـى حــث عــى التمســك بهــا الـ شـرع الحنيــف ،أمــا حـ ي ن
ـ� يتــم التقصـ يـر بالواجبــات
ي
تحــت عبــاءة الحيــاء ،فإنــه ينقلــب مــن خانــة المحمــود إىل مســارب المذمــوم ،وذلــك حـ ي ن
ـ�
يمنــع الحيــاء مثـا مــن التفقــه ف� الديــن ،أو مــن قــول الحــق ،أو عــن أ
المــر بالمعــروف والنهــي
ً
ي
عــن المنكــر ،أو حـ ي ن
ـ� يكــون ذريعــة لمجاملــة أهــل الزيــغ والباطــل ،فينقلــب مــن خلــق كريــم،

ت
ـى تكــون ف ي� جنــب الخـ يـر،
إىل رذيلــة مذمومــة ،واللــه ال يسـ ي ي
ـتح� مــن الحــق ،ونعــم الشــجاعة الـ ي
ونــرة الحــق ،ودحــر الباطــل وإنــكاره.
فهــذه دالئــل أخــرى عــى أهميــة خلــق الحيــاء ،الــذي ت
يشــرك مــع ذم المجاهــرة
والتحل بمكارم
ـاص ،ومــع اســتحضار رقابة اللــه تعاىل ،ف ي� تحقيق غايات ســلوكية ســامية،
ي
بالمعـ ي
نبيلــة ،ممــا يــدل عــى دوره العظيــم ،ومكانتــه الرفيعــة ف� منظومــة القيــم ومــكارم أ
الخــاق.
ي
عــى أن ييــر اللــه متابعــة الوقــوف عنــد مزيــد مــن دالئــل أهميــة الحيــاء الحق ـاً،
حســب الــوارد عــن نبينــا محمــد ،صــى الله عليــه وســلم ،وعىل آلــه الطاهريــن ،وأزواجــه أمهات
ـ� ،وعــى أصحابــه الغــر الميامـ ي ن
المؤمنـ ي ن
ـ� ،وعــى مــن تبعــه ووااله بإحســان إىل يــوم الديــن

 .1صحيح البخاري ،كتاب العلم ،باب الحياء ف ي� العلم.
 .2صحيح البخاري ،كتاب أ
الدب ،باب ما ال يستحيا من الحق للتفقه ف ي� الدين.
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الرسول األسوة ،محمد ،صىل الله عليه وسلم

ع ما ِ
ت)
شئ ْ َ
َاص َن ْ
وقوله( :إذا مل تستحي ف ْ
الحلقة الثالثة واألخرية

ـى ،صــى اللــه عليــه وســلم ،أَشَ ـ َّـد َح َيــا ًء مــن
عــن ب يأ� َسـ ِـع ٍيد ا ْلخُ ـ ْـد ِر ِّي ،قــال( :كان النـ ب ي
(*)
ف
ا ْلع ْ ف
ــه)
َ
ــذ َر ِاء ي� ِخ ْد ِرهَ ــا ،فــإذا َرأَى شــيئاً يَكْ َرهُ ــهُ َع َر ْف َنــا ُه ي� َو ْج ِه ِ
1

ـاص تلتقــي مــع المبــادرة لفعــل
تعرضــت الحلقــة الســابقة لبيــان أن المجاهــرة بالمعـ ي
ت
مشــرك واضــح ،مــؤداه أن
الفضائــح والفواحــش جهــاراً ،دون اســتحياء وال وجــل ،بقاســم
الم ْو ِق َفـ ي ن
ـ� مذمومــون ،ينبغــي الحــذر مــن اقتفــاء آثارهــم ،والعمــل عــى منوالهــم.
أصحــاب َ
بالمعــاص مذمومــة ،وكذلــك الســلوك المنفلــت مــن الحيــاء ،ويلتقــي
فالمجاهــرة
ي
معهمــا ضعــف اســتحضار رقابــة اللــه ف ي� الشــأن كلــه ،والحيــاء المحمــود يختلــف عــن الخجــل
الــذي قــد يــرف أحيان ـاً عــن المبــادرة لطلــب العلــم ،أو قــول الحــق ،فال َّلــه َل يَ ْس ـ َت ِح ي ي� مــن
ـ� بــه مــع مــا يوافــق
ا ْل َحـ ِّ
ـق ،والحيــاء كأي فضيلــة يمكــن أن يســاء فهمــه إذا لــم ينســجم التحـ ي
المــكارم الـ تـى حــث عــى التمســك بهــا الـ شـرع الحنيــف ،أمــا حـ ي ن
ـ� يتــم التقصـ يـر بالواجبــات
ي
تحــت عبــاءة الحيــاء ،فإنــه يتحــول مــن خانــة المحمــود إىل مســارب المذمــوم.
ها:
ع ْذ َرا ِء يف ِخ ْد ِر َ
ح َيا ًء من الْ َ
أَشَ ّد َ
خــر قــدوة ف� التحــ� بالمــكارم أ
والخــاق الحميــدة ،هــو الرســول ،صــى اللــه عليــه
ي
ي
ي
وســلم ،وأبــو ســعيد ف ي� حديثــه الصحيــح أعــاه يصــف حيــاءه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،فيذكــر
ف
ن
ن
ـى أن الحيــاء تغـ يـر وانكســار عنــد خــوف
أنــه كان أَشَ ـ َّـد َح َيــا ًء مــن ا ْل َعـ ْـذ َر ِاء ي� ِخ ْد ِرهَ ــا ،يبـ يـ� العيـ ي

أ
ف
(�
مــا يعــاب أو يــذم ،و(العــذراء) البكــر ،لن عذرتهــا ،وهــي جلــدة البــكارة باقيــة ،وقولــه :ي

* صحيح البخاري ،كتاب أ
الدب ،باب من لم يواجه الناس بالعتاب.
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ف
الخـ ْـدر سـ تـر يجعــل للبكــر ف ي� جنــب
خدرهــا) بكــر الخــاء وســكون الــدال ،أي ي� سـ تـرها ،ويقــالِ :
ف
ت
ن
(� خدرهــا)؟ فيجــاب عــن
البيــت ،فــإن قلــت مبــى أمــر العــذراء عــى الســر ،فمــا فائــدة قولــه :ي
ذلــك أن :هــذا مــن بــاب التعميــم للمبالغــة؛ ألن العــذراء ف ي� الخلــوة يشــتد حياؤهــا أكـ ثـر ،ممــا
تكــون خارجــة عــن الخــدر ،لكــون الخلــوة مظنــة وقــوع الفعــل بهــا ،ثــم محــل الحيــاء فيــه،
()1
صــى اللــه عليــه وســلم ف ي� غـ يـر حــدود اللــه.
()2
أ
ش
بتغ� وجهه.
لل�ء ي
وفيه أن للشخص أن يحكم بالدليل ،لنهم عرفوا كراهته ي
االستحياءعن إبداء الضجر:

ـى ،صــى اللــه عليــه وســلم ،لموقــف مــن ضيــوف تناولــوا طعــام وليمــة
تعــرض النـ ب ي
التعبــر لهــم عــن ضجــره مــن
لديــه ،وأبطــأوا ف ي� االنتشــار بعــد ذلــك ،فمنعــه الحيــاء مــن
ي
ض
ن
ـى ،صــى اللــه عليــه وســلم،
ســلوكهم ،فعــن أَنَـ ٍـس ،ي
ر� اللــه عنــه ،قــال( :بُـ ِ ي
ـى عــى النـ ب ي

َ
ز
ـون
ـو ٌم َف َيأْ ُك ُلـ َ
ـام َد ِاع ًيــاَ ،ف َي ِجــي ُء َقـ ْ
ـر َو َل ْحـ ٍـمَ ،فأُ ْر ِسـ ْل ُت عــى الطَّ َعـ ِ
ـب ِب ْنـ ِ
ِب َزيْ َنـ َ
ـت َج ْحـ ٍـش ِبخُ ـ ب ْ ٍ
ـو ُت حـ تـى مــا أَ ِجـ ُـد أَ َحـ ًـدا أَ ْد ُعــو،
ـون َويَخْ ُر ُجـ َ
ـو ٌم َف َيأْ ُك ُلـ َ
َويَخْ ُر ُجـ َ
ـونَ ،ف َد َعـ ْ
ـون ،ثُـ َّـم يَ ِجــي ُء َقـ ْ
ـي ث َ َلثَـ ُـة َرهْ ـ ٍـط
ـى ال َّلـ ِـه ،مــا أَ ِجـ ُـد أَ َحـ ًـدا أَ ْد ُعــو ُه ،قــال :ا ْر َف ُعــوا طَ َع َام ُكـ ْـمَ ،وبَ ِقـ َ
فقلــت :يــا نَـ ِب ي َّ
يتحدثُـ ف
ـق إىل ُح ْجـ َـر ِة َعا ِئشَ ـ َـة،
ـى ،صــى اللــه عليــه وســلمَ ،فانْطَ َلـ َ
َ َ َ َّ َ
ـون ي� ا ْل َب ْيـ ِ
ـتَ ،فخَ ـ َـر َج النـ ب ي
ــا ُم َو َر ْح َم ُ
ــتَ ،و َر ْح َم ُ
الس َ
ُــم أَهْ َ
الس َ
ــة
ــا ُم َع َل ْيك ْ
ــل ا ْل َب ْي ِ
ــة ال َّل ِــه ،فقالــتَ :و َع َل ْيــكَ َّ
فقــالَّ :
ـن كمــا
ـن ،يقــول َل ُهـ َّ
ال َّلـ ِـهَ ،ك ْيـ َـف َو َجـ ْـد َت أَهْ َلــكَ ؟ بَــا َركَ اللــه لــكَ ،ف َت َقـ َّـرى ُح َجـ َـر ِن َســا ِئ ِه ُك ِّل ِهـ َّ
ـى ،صــى اللــه عليــه وســلم،
ـن لــه كمــا قالــت َعا ِئشَ ـ ُـة ،ثُـ َّـم َر َجـ َ
يقــول ِل َعا ِئشَ ـ َـةَ ،ويَ ُق ْلـ َ
ـع النـ ب ي
ف
ـى ،صــى اللــه عليــه وســلم ،شَ ـ ِـد َيد
ـت يَ َت َح َّدثُـ َ
فــإذا ث َ َلثَـ ٌـة مــن َرهْ ـ ٍـط ي� ا ْل َب ْيـ ِ
ـون ،وكان النـ ب ي
ــر ِة َعا ِئشَ َ
َــو َم
ــر أَ َّن ا ْلق ْ
ا ْل َح َي ِ
ــة ،فمــا أَ ْد ِري آخْ ب َ ْ�تُــهُ  ،أو أُخْ ِب َ
ــر َج ُم ْنطَ ِلقًــا نحــو ُح ْج َ
ــاءَ ،فخَ َ
ف
ـاب َد ِاخ َلـ ًـةَ ،وأُخْ ـ َـرى خَ ِار َجـ ًـة ،أَ ْرخَ ــى
ـع حـ تـى إذا َو َضـ َ
خَ َر ُجــواَ ،ف َر َجـ َ
ـع ِر ْج َلــهُ ي� أُ ْس ـ ُكف َِّة ا ْل َبـ ِ
()3
السـ ت ْ ن
ـاب)
ـى َوبَ ْي َنــهُ َ ،وأُن ِْز َلـ ْ
ِّ َ
ـت آيَـ ُـة ا ْل ِح َجـ ِ
ـر بَ ْيـ ِ ي
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آ
ـب
ـابَ ،ل َّمــا أُهْ ِديَـ ْ
ـس بــن َما ِلـ ٍ
ـت َزيْ َنـ ُ
قــال أَنَـ ُ
ـك :أنــا أَ ْع َلـ ُـم النــاس ِب َهـ ِـذ ِه ْاليَـ ِـة ،آيَـ ِـة ا ْل ِح َجـ ِ
ف
ض
ـت،
ِب ْنـ ُ
ر� اللــه عنهــا ،إىل رســول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،كانــت معــه ي� ا ْل َب ْيـ ِ
ـت َج ْحـ ٍـش ،ي

ـى ،صــى اللــه عليــه وســلم،
ـو َمَ ،فق ََعـ ُـدوا يَ َت َح َّدثُـ َ
َص َنـ َ
ـع طَ َع ًامــاَ ،و َد َعــا ا ْل َقـ ْ
ـونَ ،ف َج َعـ َـل النـ ب ي
ـونَ ،فأَنْـ َز َل اللــه ت ََعـ َ
ـن َآم ُنــوا َل ت َْدخُ ُلــوا
ـعَ ،وهُ ـ ْـم ُق ُعــو ٌد يَ َت َح َّدثُـ َ
يَخْ ـ ُـر ُج ثُـ َّـم يَ ْر ِجـ ُ
ـال{ :يــا أَيُّ َهــا ا َّل ِذيـ َ
ـاب}
بُ ُيـ َ
ـام غـ يـر ن َِاظ ِريـ َ
ـى إال أَ ْن يُــؤْ َذ َن َل ُكـ ْـم إىل طَ َعـ ٍ
ـن ِإنَــا ُه...إىل َق ْو ِلـ ِـه :مــن َو َر ِاء ِح َجـ ٍ
ـوت النـ ب ي
()2
ض
ـو ُم .
ـاب َو َقـ َ
ـام ا ْل َقـ ْ
ـر َب ا ْل ِح َجـ ُ
َفـ ُ ِ

()1

م َلئِ َكةُ:
َستَ ِحيي منه الْ َ
جلٍ ت ْ
االستحياء من َر ُ
تــرك صــى اللــه عليــه وســلم ،للمسـ ي ن
ـلم� مــن بعــده دروسـاً عظيمــة ف ي� الحيــاء ،تجــى
ف
ض
ر� اللــه عنــه ،فعــن َعا ِئشَ ـ َـة،
ذلــك ي� موقــف لــه حيــال صاحبــه وصهــره ،عثمــان بــن عفــان ،ي
ف ت
ـى ،ك َِاش ـفًا عــن َف ِخ َذيْـ ِـه أو
قالــت( :كان رســول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلمُ ،م ْضطَ ِج ًعــا ي� بَ ْيـ ِ ي
اسـ َتأْ َذ َن ُع َمـ ُـر،
اسـ َتأْ َذ َن أبــو بَ ْكـ ٍـرَ ،فـأَ ِذ َن لــه ،وهــو عــى ِت ْلــكَ ا ْل َحـ ِ
ـالَ ،ف َت َحـ َّـد َث ،ثُـ َّـم ْ
َســا َق ْي ِهَ ،ف ْ
ـس رســول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه
اسـ َتأْ َذ َن ُعث َْمـ ُ
ـانَ ،ف َج َلـ َ
َفـأَ ِذ َن لــه ،وهــو ك ََذ ِلــكَ َ ،ف َت َحـ َّـد َث ،ثُـ َّـم ْ
ف
ـوى ِث َيابَــهُ  ،قــال ُم َح َّمـ ٌـد :وال أَ ُقـ ُ
ـو ٍم َو ِاحـ ٍـدَ ،ف َدخَ ـ َـل َف َت َحـ َّـد َث ،فلمــا
ـول ذلــك ي� يَـ ْ
وســلمَ ،و َسـ َّ
ـش لــه ،ولــم تُ َبا ِلـ ِـه ،ثُـ َّـم دخــل ُع َمـ ُـر ،فلــم
خَ ـ َـر َج ،قالــت َعا ِئشَ ـ ُـة :دخــل أبــو بَ ْكـ ٍـر فلــم تَ ْه َتـ َّ
ـويْ َت ِث َيابَــك؟!! فقــال :أال أَ ْسـ َت ِحي مــن
تَ ْه َتـ َّ
ـش لــه ،ولــم تُ َبا ِلـ ِـه ،ثُـ َّـم دخــل ُعث َْمـ ُ
ـانَ ،ف َج َل ْسـ َ
ـت َو َسـ َّ
()3

َر ُجـ ٍـل ت َْس ـ َت ِحي منــه ا ْل َم َل ِئ َكـ ُـة؟!!)
ف
و� روايــة فــر رســول ال َّلـ ِـه ،صــى اللــه عليــه وســلم ،تســويته ثيابــه لمــا دخــل عثمــان
ي
()4
بقولــه( :إن عثْمــان رج ٌل ح� ،وإ ن ِّ� خَ شــيت إن أَذنْت له عىل ت ْلكَ ا ْلحــال أَن َل يبلُغَ ف
اج ِت ِه)
ِ ُ
ِ َّ ُ َ َ َ ُ َ ِي ي ٌّ َ ِ ي ِ ُ
إل ي� َح َ
ِ
َ ِ ْ َْ ي ّ
ـى الكريــم
فهــذه جوانــب مــن دالئــل أهميــة خلــق الحيــاء ،الــذي امتــاز بالتحـ ي
ـ� بــه النـ ب ي
محمــد ،صــى اللــه عليــه وســلم ،وعــى آلــه الطاهريــن ،وأزواجــه أمهــات المؤمنـ ي ن
ـ� ،وعــى
ين
الميامــ� ،وعــى مــن تبعــه ووااله بإحســان إىل يــوم الديــن.
أصحابــه الغــر

 .1أ
الحزاب53:
أ
الن� إال أَ ْن يُؤْ ذ ََن َلك ُْم}
ين َآم ُنوا َل ت َْدخُ لُوا بُ ُي َ
 .2صحيح البخاري ،كتاب ي
تفس� القرآن ،سورة الحزاب ،باب قوله{ :يا أَيُّ َها ال َِّذ َ
وت ب ي
أ
(الحزاب.)53:
ض
ض
ر� الله عنه.
ر� الله تعاىل عنهم ،باب من فضائل عثمان بن عفان ،ي
 .3صحيح مسلم ،كتاب فضائل الصحابة ،ي
ض
ض
ر� الله عنه.
ر� الله تعاىل عنهم ،باب من فضائل عثمان بن عفان ،ي
 .4صحيح مسلم ،كتاب فضائل الصحابة ،ي
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الفهرس
الفصل األول /عبادات

الرسول األسوة ،محمد ،صىل الله عليه وسلم

4

تقديم
.1

ش
يب� بفتح أبواب الرحمة مع قدوم رمضان

7

.2

الخلق بأن هللا قريب يجيب دعوة الداع إذا دعاه
علم
َ
بُلغَ ل ُي َ
وجوده ف� رمضان وغ�ه  -الحلقة أ
الوىل
ي
َُ ُ ي
أ
ف
خ�ة
وغ�ه  -الحلقة الثانية وال ي
َو ُجو ُده ي� رمضان ي
يربط ثبوت رمضان وشوال أ
ين
بالهلة ،ش
بفرحت�
ويب� الصائم

11

21

.6

يحث عىل االعتدال ف ي� الصيام بعد رمضان

25

.7

يهتف بربه أن ينجز له وعده
ومناسبة اعتكافه ف ي� شوال

28

.3
.4
.5

.8

14
17

31

الفصل الثاين /معامالت

الرسول األسوة ،محمد ،صىل الله عليه وسلم

.1

الوبئة  -الحلقة أ
تف� أ
ش
الوىل
يأمر بالحجر الصحي عند ي

35

.2

أ
أ
ش
خ�ة
تف� الوبئة  -الحلقة الثانية وال ي
يأمر بالحجر الصحي عند ي

38

.3

يت�ض ع ض
للمر� بالشفاء

42

.4

يم� مريضاً مشفياً عىل الموت بالحياة والبقاء  -الحلقة أ
ن
الوىل
ُ
ي

45

.5

أ
ن
خ�ة
يم� مريضاً ُمشفياً عىل الموت بالحياة والبقاء  -الحلقة الثانية وال ي
ي

48

.6

ض
ر� هللا عنها ،ف ي� شوال
تزوج عائشة ،ي

51

.7

يعزز التكافل ي ن
ب� الناس ف ي� العيد

54

.8

يوازن ي ن
ب� حق الدائن وظروف المدين

58
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الفصل الثالث /تفسري

الرسول األسوة ،محمد ،صىل الله عليه وسلم

.1

وصفات قرآنية ألتباعه  -الحلقة أ
الوىل
ِ

63

.2

وصفات قرآنية ألتباعه  -الحلقة الثانية
ِ

67

.3

وصفات قرآنية ألتباعه  -الحلقة الثالثة
ِ

71

.4

وصفات قرآنية ألتباعه  -الحلقة الرابعة
ِ

74

.5

وصفات قرآنية ألتباعه  -الحلقة الخامسة
ِ

78

.6

وصفات قرآنية ألتباعه  -الحلقة السادسة
ِ

82

.7

وصفات قرآنية ألتباعه  -الحلقة السابعة
ِ

86

.8

أ
أ
خ�ة
وصفات قرآنية لتباعه  -الحلقة الثامنة وال ي
ِ

90

الفصل الرابع /سرية نبوية

الرسول األسوة ،محمد ،صىل الله عليه وسلم

.1

نهاه هللا أن يذهب نفسه عليهم حرسات  -الحلقة أ
الوىل

95

.2

أ
خ�ة
نهاه هللا أن يذهب نفسه عليهم حرسات  -الحلقة الثانية وال ي

98

.3

بلــغ عــن ربه دعاء أخيه نوح عليه الســام{ :أَ ن ِّ� مغْ ُلــوب َفانتص}  -الحلقة أ
الوىل
ي َ
ٌ َِ ْ

102

.4

ن
ص}  -الحلقة الثانية
بلــغ عن ربه دعاء أخيه نوح عليه الســام{ :أَ ي ِّ� َمغْ ُلـ ٌ
ـوب َفان َت ِ ْ

105

.5

ن
ـر}  -الحلقــة
بلــغ عــن ربــه دعــاء أخيــه نــوح ،عليــه الســام{ :أَ ي ِّ� َمغْ ُلـ ٌ
ـوب َفان َتـ ِ ْ
أ
خ�ة
الثالثــة وال ي
ولد يتيماً فآواه هللا ،ونهاه عن قهر اليتيم

109
112

.7

ين
المؤمن� َوال َْم َل ِئك َُة بَ ْع َد َذ ِلكَ ظ َِه ي ٌ�
وج�يل وصالح
ينترص له هللا ب

115

.8

شب�ه ربه بهزيمة جمع أعدائه وأنهم سيولون الدبر  -الحلقة أ
الوىل

119

.9

أ
خ�ة
بـ شـره ربــه بهزيمــة جمع أعدائه وأنهم ســيولون الدبــر  -الحلقة الثانيــة وال ي

122

.6

175

الفصل الخامس /املرسى

الرسول األسوة ،محمد ،صىل الله عليه وسلم

.1

المسلم� وقلوبهم وعقولهم وأبدانهم إىل مرساه  -الحلقة أ
ين
الوىل
يجذب عيون

127

.2

ين
المسلم� وقلوبهم وعقولهم وأبدانهم إىل مرساه -
يجذب عيون
أ
خ�ة
الحلقة الثانية وال ي

130

الفصل السادس /أخالق وقيم

الرسول األسوة ،محمد ،صىل الله عليه وسلم

.1

الحمق المطاع  -الحلقة أ
سياسته مع أ
الوىل

135

.2

سياسته مع أ
الحمق المطاع  -الحلقة الثانية

139

.3

سياسته مع أ
الحمق المطاع  -الحلقة الثالثة

142

.4

أ
أ
خ�ة
سياسته مع الحمق المطاع  -الحلقة الرابعة وال ي

146

.5

يرس مبدأ ت
ين
الالجئ�
اح�ام حقوق
ي

150

.6

الهواء  -الحلقة أ
نهاه هللا عن طاعة أصحاب أ
الوىل

154

.7

أ
أ
خ�ة
نهاه هللا عن طاعة أصحاب الهواء  -الحلقة الثانية وال ي

158

.8

ين
الجاهل�
أمره هللا أن يعرض عن

161

.9

وقوله« :إذا لم تستحي َفاصنع ما شئت»  -الحلقة أ
الوىل
ْ َْ ِ ْ َ

165

.10

اص َن ْع ما ِش ْئ َت»  -الحلقة الثانية
وقوله« :إذا لم تستحي َف ْ

168

.11

أ
خ�ة
اص َن ْع ما ِش ْئ َت»  -الحلقة الثالثة وال ي
وقوله« :إذا لم تستحي َف ْ

171

176

