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 أْعَمالِنا، سيئاتِ  َوِمنْ  أنُفِسَنا، ُشُرورِ  ِمن به ونعوذُ  ونستغفرُُه، ونستعيُنه، ََنَْمُده، هلل، احلَْمدَ  إن  
 .َلهُ  َهاِدي َفال ُيْضِلْل، ومن َلُه، ُمِضل   َفال هللا يَ ْهِده َمنْ 

 .وَرُسولُه عْبُده ُُمَم ًدا أن   وأشهدُ  َلُه، َشرِيكَ  ال َوْحَدهُ  هللاُ  إال إلَهَ  ال أنْ  وَأْشَهدُ 

  1.﴾ُمْسِلُمونَ  َوأَنْ ُتمْ  ِإال ََتُوُتن   َوال تُ َقاتِهِ  َحق   اّلل َ  ات  ُقوا آَمُنوا ال ِذينَ  ََيي َُّها﴿

َها َوَخَلقَ  َواِحَدة   نَ ْفس   ِمنْ  َخَلَقُكمْ  ال ِذي َرب ُكمُ  ات  ُقوا الن اسُ  ََيي َُّها﴿ ُهَما ث  َوبَ  َزْوَجَها ِمن ْ  ِمن ْ
  2.﴾َرِقيًبا َعَلْيُكمْ  َكانَ  اّلل َ  ِإن   َواألْرَحامَ  بِهِ  َتَساَءُلونَ  ال ِذي اّلل َ  َوات  ُقوا َوِنَساءً  َكِثريًا رَِجاال

 ُذنُوَبُكمْ  َلُكمْ  رْ َويَ ْغفِ  أَْعَماَلُكمْ  َلُكمْ  ُيْصِلحْ *  َسِديًدا قَ ْوال َوُقوُلوا اّلل َ  ات  ُقوا آَمُنوا ال ِذينَ  ََيي َُّها﴿
  3.﴾َعِظيًما فَ ْوزًا فَازَ  فَ َقدْ  َوَرُسوَلهُ  اّلل َ  يُِطعِ  َوَمنْ 

( أسأل هللا أن ينفع به وأن جيعله سبًبا ُدُروٌس ِف الت َدبُرِ وبعد فهذا هو اجلزء الثالث من: )
  .لنا ال علينا، إنه قريب جميب لتدبر كتابه، وذخرًا ليوم لقائه، وأن جيعله حجةً 

ب  َرُه قال ابن القيم رمحه هللا: َوِِلََذا َنَدَب اّلل ُ َعز  َوَجل  ِعَباَدُه ِإََل َتَدبُِّر اْلُقْرآِن، فَِإن  ُكل  َمْن َتدَ 
، وَ  َأْصَدُق ُكل  َأْوَجَب َلُه َتَدب ُّرُُه ِعْلًما َضُرورًًِي َويَِقيًنا َجازًِما: أَن ُه َحقٌّ َوِصْدٌق، َبْل َأَحقُّ ُكل  احلَْقِ 

، َوأَبَ رُُّهْم، َوَأْكَمُلُهْم ِعْلًما َوَعَماًل، َوَمْعرَِفًة، كَ  ، َوَأن  ال ِذي َجاَء بِِه َأْصَدُق َخْلِق اّللِ  َما قَاَل ِصْدق 
ِتاَلفًا َكِثريًا{ ]النساء: تَ َعاََل: }أََفاَل يَ َتَدب  ُروَن اْلُقْرآَن َوَلْو َكاَن ِمْن ِعْنِد َغرْيِ اّللِ  َلَوَجُدوا ِفيِه اخْ 

[ فَ َلْو رُِفَعِت 24[ َوَقاَل تَ َعاََل: }أََفاَل يَ َتَدب  ُروَن اْلُقْرآَن أَْم َعَلى قُ ُلوب  أَق َْفاُِلَا{ ]ُممد: 82
ميَاِن، َوَعِلْمَت ِعْلًما  اأْلَق َْفاُل َعِن اْلُقُلوِب لََباَشَرتْ َها َحَقاِئُق اْلُقْرآِن، َواْستَ َناَرْت ِفيَها َمَصابِيُح اْْلِ

، َواْْلَْوِف  -َضُرورًيا َيُكوُن ِعْنَدَها َكَسائِِر اأْلُُموِر اْلوِْجَدانِي ِة  ، َواحْلُبِ  أَن ُه ِمْن  -ِمَن اْلَفرَِح، َواأْلََلَِ

                                                           

 102سورة آل عمران: اآلية/  - 1
 1سورة النساء: اآلية/  - 2
 70،71 سورة األحزاب: اآلية/ - 3
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، َتَكل َم ِبِه َحقاا، َوبَ ل َغُه َرُسولُُه ِجْْبِيُل َعْنُه ِإََل َرُسولِِه ُمَُ  ْلِب م د ، فَ َهَذا الش اِهُد ِف اْلقَ ِعْنِد اّللِ 
 1.ِمْن أَْعَظِم الش َواِهدِ 

فَِلل ِه َما يَ ُفوُت اْلُمْعِرِضنَي َعْن َتَدبُِّر اْلُقْرآِن اْلُمتَ َعو ِضنَي َعْنُه بُِزََبلَِة قال ابن القيم رمحه هللا: 
   2اأْلَْذَهاِن َوُُنَاَلِة اأْلَْفَكاِر.

   3.وترك الذنوب ،والتضرع َبألسحار ،تاح حياة القلب تدبر القرآنومفقال رمحه هللا: و 

هللا تعاَل أن يرزقنا اْلصابة ِف القول والعمل، وأن جينبنا اْلطل والزلل، وأن يتقبل منا نسأل 
 سيئاتنا، إنه جواد كرمي، واحلمد هلل رب العاملني.أحسن ما عملنا، وأن يتجاوز عن 

  ُُهُوِمَنا.، َوَذَهاَب َأْحزَانَِنا، َوِجاَلَء ُصُدورِنَ ، َونُوَر قُ ُلوبَِنااْلُقْرآَن َربِيَع  ْجَعلاالل ُهم  

   ُمْصطََفى ِدًَيبِ  ْبنُ  َسِعيد/ وكتبه 

 ه1439ربيع األول/  3ِف: الدوحة 

                                         م2017نوفمْب/  21

                                                           

 (437/ 3مدارج السالكني بني منازل إًيك نعبد وإًيك نستعني ) - 1
 (112/ 1إعالم املوقعني عن رب العاملني ) - 2
 (69حادي األرواح إَل بالد األفراح )ص:  - 3
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رُ  َر َعطَاءي  الصَّب ْ  َخي ْ

 َوِحنيَ  َوالض ر اءِ  اْلَبْأَساءِ  ِف  َعاَهُدوا َوالص اِبرِينَ  ِإَذا ِبَعْهِدِهمْ  َواْلُموُفونَ ﴿قَاَل اّلل ُ تَ َعاََل: 
  1.﴾....َبْأسِ الْ 

، كيف نصب لفظ: ﴾....اْلَبْأسِ  َوِحنيَ  َوالض ر اءِ  اْلَبْأَساءِ  ِف  َوالص ابِرِينَ ﴿أتمل قوله تعاَل: 
 ، مع أنه معطوف على مرفوع.﴾الص اِبرِينَ ﴿

  ، والرتغيُب فيه.الص ْْبِ  َعَلى َواحلَْثُّ  ،الص اِبرِينَ والعلة ِف ذلك َمْدُح 

َا﴿: تَ َعاََل  ال يعلم قدره إال هللا  كما قال وَل ال؟ وأجر الصْب  ِبَغرْيِ  َأْجَرُهمْ  الص اِبُرونَ  يُ َوّف   ِإَّن 
  2.﴾ِحَساب  

ُة  ،اْلَبْأَساءِ وأتمل العلة ِف ذكر هذه املواطن الثالث:   َوِحنيَ  ،اْلَمَرضِ ِشد ُة  ،َوالض ر اءِ  ،اْلَفْقرِ ِشد 
ةُ  ،اْلَبْأسِ  .اليت، اْلِقَتالِ  ِشد  ، وينكشُف فيها كُل تصنع  ُُ فيها كُل قناع    يسق

 َرِضيَ  اْلُْدرِي ِ  َسِعيد   َأِب  َعنْ ف ُه َوَأْوَسعَ  َعطَاءِ  فإذا رزق هللا تعاَل عبًدا الصَْب فقد أعطاه َخي ْرَ 
 ِمنَ  َوَأْوَسعَ  َخي ْرًا َعطَاءً  دٌ َأحَ  أُْعِطيَ  َوَما: »قَالَ  َوَسل َم، َعَلْيهِ  هللاُ  َصل ى اّلل ِ  َرُسولَ  ن  أَ : َعْنهُ  اّلل ُ 

  3.«الص ْْبِ 

 هللاِ  َرُسولُ  قَالَ وإذا أِلم هللا تعاَل عبًدا الصَْب ِف مواطن البالِء فقد استنار قلبه أبنوار الرضا  
  4.«ِضَياءٌ  َوالص ب ْرُ : »َوَسل مَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصل ى

  5.«َِبلص ْبِ  َعْيِشَنا َخي ْرَ  َوَجْدنَ  ِإن  : »ط ابِ اْلَْ  ْبنُ  ُعَمرُ  قَالَ  الطمأنينة  من فيضُ  وغمره

                                                           

 177ِة: اآلية/ ُسوَرُة اْلبَ َقرَ  - 1
 10سورة الزَُّمِر: اآلية/  - 2
ْسأََلِة، حديث رقم: ِكَتاُب الز َكاِة،   -رواه البخاري - 3

َ
 1469ََبُب ااِلْسِتْعَفاِف َعِن امل

 223ِكَتاِب الط َهاَرِة، ََبُب َفْضِل اْلُوُضوِء، حديث رقم:   -رواه مسلم - 4
 حديث ،ََبٌب ِِف طََلِب احلَْاَللِ  -، وابن املبارك الزهدََبُب الص ْْبِ َعْن َُمَارِِم اّلل ِ  ،اقِ ِكَتاُب الر ِقَ  -البخاري تعليًقا رواه - 5
 630 :رقم
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ْدقُ   يَ ْهديي إيََل اْلبي ي  الص ي

ُ تَ َعاََل:    1.﴾َصَدُقوا ال ِذينَ  أُولَِئكَ ﴿قَاَل اّلل 

َُ  اآْليَةِ  َهِذهِ  ِف  اأْلَْوَصاَف اليت ذكرها هللا تعاَل َهِذهِ أتمل  ، ْلْب ِ ل واليت جعلها هللا تعاَل َشرَاِئ
، اْلميان من  لَذِوي ُحبِ هِ  َعَلى اْلَمال َوإيتاءِ  َوالن ِبيِ نَي، َواْلِكَتاِب، َواْلَماَلِئَكِة، اآْلِخِر، َواْليَ ْومِ  َِبّللِ 

 الز َكاةِ  تاءِ َوإي الص اَلِة، َوِإقَامِ  الر ِقَاِب، َوِف  َوالس ائِِلنيَ  الس ِبيلِ  َواْبنِ  َواْلَمَساِكنيِ  َواْليَ َتاَمى اْلُقْرَب 
 كيف اجتمعت كلها ِف صفة الصدِق. ، أتملالشِ دائدِ  ِف َوالص ْْبِ  َِبلَعْهِد، َواْلوفاءِ 

الصدق سبياًل موصاًل للْب الذي هو مجاع اْلري  َوَسل َم  َعَلْيهِ  هللاُ  َصل ىوانظر كيف جعل النيب 
 الصِ ْدقَ  فَِإن   َِبلصِ ْدِق، َعَلْيُكمْ : »َوَسل مَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصل ى هللاِ  َرُسولُ  قَالَ : قَالَ  هللِا، َعْبدِ  َعنْ 

 َحّت   الصِ ْدقَ  َويَ َتَحر ى َيْصُدقُ  الر ُجلُ  يَ زَالُ  َوَما اجْلَن ِة، ِإََل  يَ ْهِدي اْلْب   َوِإن   اْلْبِ ، ِإََل  يَ ْهِدي
يًقا، هللاِ  ِعْندَ  ُيْكَتبَ  ُكمْ  ِصدِ   اْلُفُجورَ  َوِإن   اْلُفُجوِر، ِإََل  يَ ْهِدي اْلَكِذبَ  ِإن  فَ  َواْلَكِذَب، َوِإًي 
 2.«َكذ اَبً  هللاِ  ِعْندَ  ُيْكَتبَ  َحّت   اْلَكِذبَ  َويَ َتَحر ى َيْكِذبُ  الر ُجلُ  يَ زَالُ  َوَما الن اِر، ِإََل  يَ ْهِدي
 أن الصدق دليل على اْلميان، فإن فقده دليل على فقد اْلميان.وكما 

يُْطَبُع اْلُمْؤِمُن َعَلى اْلِْاَلِل ُكلِ َها » أَُماَمَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّللِ  َصل ى هللُا َعَلْيِه َوَسل َم: َعْن َأِب وَ 
  3.«ِإال  اْْلَِيانََة َواْلَكِذبَ 

 اّلل َ  ُقواات    آَمُنوا ال ِذينَ  أَي َُّها ًيَ ﴿بقوله:  الص اِدِقنيَ  َمعَ وال عجب أن َيمرن هللا تعاَل أن نكون 
  4.﴾الص اِدِقنيَ  َمعَ  وَُكونُوا

 الص اِدِقنَي كنت مع أهل اْلميان الذين هم خري الْبية. ألنك إذا كنت َمعَ 

                                                           

 177ُسوَرُة اْلبَ َقَرِة: اآلية/  - 1
 2607ث رقم: ََبُب قُ ْبِح اْلَكِذِب َوُحْسِن الصِ ْدِق َوَفْضِلِه، حدي، كتاب اْلْبِ  َوالصِ َلِة َواآْلَدابِ   -رواه مسلم - 2
 ، بسند ضعيف114حديث رقم:  -، وابن أب عاصم ِف السنة22170حديث رقم:  -رواه أمحد - 3
 119سورة التوبة: اآلية/  - 4
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 سبب سكىن اجلنان، وجماورة الرمحن

ُ تَ َعاََل:    1.﴾اْلُمت  ُقونَ  ُهمُ  َوأُولَِئكَ ﴿قَاَل اّلل 

َُ  تعاَل هللا جعلها اليت ، بعد اأْلَْوَصافِ ﴾ت  ُقونَ اْلمُ  ُهمُ  َوأُولَِئكَ ﴿أتمل قول هللا تعاَل:   َشرَاِئ
 .فكل هذه األوصاف املذكورة جمتمعة تساوي وصف التقوى لْلْبِ ،

للداللة على  ﴾اْلُمت  ُقونَ ﴿، ولفظ: ﴾َوأُولَِئكَ ﴿ بني اسم اْلشارة: ﴾ُهمُ ﴿ :الضمري ُبل توس
 .فيهم منحصرةٌ  التقوى أن

هي أكمل حاالت العبد، وهي أنفع األوصاف لصاحبها ِف الدنيا وما ذاك إال ألن التقوى 
 واآلخرة.

َا﴿فهي سبب قبول األعمال كما قال تعاَل:    2.﴾اْلُمت ِقنيَ  ِمنَ  اّلل ُ  يَ تَ َقب لُ  ِإَّن 

 اََمَْرجً  َلهُ  جَيَْعلْ  اّلل َ  يَ ت قِ  َوَمنْ ﴿: تَ َعاََل  قَالَ  َكَماوهي سبب سعة الرزق وتفريج الكرَبت   
  3.﴾ََيَْتِسب اَل  َحْيثُ  ِمنْ  َويَ ْرزُْقهُ 

  4.﴾ُيْسرًا أَْمرِهِ  ِمنْ  َلهُ  جَيَْعلْ  اّلل َ  يَ ت قِ  َوَمنْ ﴿: تَ َعاََل  قَالَ  َكَما  تيسري كل عسري سبب وهي

 َعْنهُ  فِ رْ ُيكَ  اّلل َ  يَ ت قِ  َوَمنْ ﴿: تَ َعاََل  قَالَ  َكَما  مضاعفِة احَلَسَناِت، وتكفرِي الس يِ َئاتِ  سبب وهي
  5.﴾َأْجرًا َلهُ  َويُ ْعِظمْ  َسيِ َئاتِهِ 
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 ِإََل  َرب  ُهمْ  ات  َقْوا ال ِذينَ  َوِسيقَ ﴿: تَ َعاََل  قَالَ  َكَما  اجْلَن ةِ  أَبْ َوابِ  ِإََل  َصاِحبَ َها وهي أتخذ بيد
  1.﴾ُزَمرًا اجْلَن ةِ 

 َجن ات   ِف  اْلُمت ِقنيَ  ِإن  ﴿ :اََل تَ عَ  قَالَ  َكَما مث هي السبب ِف سكىن اجلنان، وجماورة الرمحن 
  2.﴾ُمْقَتِدر   َمِليك   ِعْندَ  ِصْدق   َمْقَعدِ  ِف  * َونَ َهر  

ْرَداءِ  فال عجب أن يَ ُقوَل أَبُو  ِإَل   َأَحبُّ  َواِحَدةً  َصاَلةً  ِمنِ   تَ َقب لَ  َقدْ  اّلل َ  َأن   َأْستَ ْيِقنَ  أِلَنْ : الد 
نْ َيا ِمنَ  َا﴿: يَ ُقولُ  اّلل َ  ِإن   َها،ِفي َوَما الدُّ   3.﴾اْلُمت ِقنيَ  ِمنَ  اّلل ُ  يَ تَ َقب لُ  ِإَّن 
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 ِفي آية   هُ ُكل    الد يينُ 

 َِبّلل ِ  آَمنَ  َمنْ  اْلْب   َوَلِكن   َواْلَمْغِربِ  اْلَمْشرِقِ  ِقَبلَ  ُوُجوَهُكمْ  تُ َولُّوا َأنْ  اْلْب   لَْيسَ ﴿: تَ َعاََل  اّلل ُ  قَالَ 
 َواْليَ َتاَمى اْلُقْرَب  َذِوي ُحبِ هِ  َعَلى اْلَمالَ  َوآَتى َوالن ِبيِ نيَ  َواْلِكَتابِ  َواْلَمالِئَكةِ  اآلِخرِ  يَ ْومِ َوالْ 

 َذاإِ  ِبَعْهِدِهمْ  َواْلُموُفونَ  الز َكاةَ  َوآَتى الص الةَ  َوأَقَامَ  الر ِقَابِ  َوِف  َوالس ائِِلنيَ  الس ِبيلِ  َواْبنَ  َواْلَمَساِكنيَ 
 ُهمُ  َوأُولَِئكَ  َصَدُقوا ال ِذينَ  أُولَِئكَ  اْلَبْأسِ  َوِحنيَ  َوالض ر اءِ  اْلَبْأَساءِ  ِف  َوالص اِبرِينَ  َعاَهُدوا
  1.﴾اْلُمت  ُقونَ 

ينِ  َعَلى اْشَتَمَلتْ  َقدِ  أهنا جتد اْلَكرميَةُ  اآْليَةُ  َهِذهِ  أتمل  :الث اَلثَةِ  أِبَْقَساِمهِ  ُكلِ هِ  الدِ 

ْساَلمِ  َعَلى َتَمَلتْ اشْ   . َوالزََكاةُ  الَصاَلُة، وِمْنها أركانه بذكر اْْلِ

ميَانِ  َعَلى َواْشَتَمَلتْ  ميَانُ  وِمْنها أركانه بذكر اْْلِ  َواْلِكَتابِ  َواْلَمالِئَكةِ  اآلِخرِ  َواْليَ ْومِ  َِبّلل ِ  اْْلِ
 .َوالن ِبيِ نيَ 

 .َوالَصب ْرُ  َوالِصْدُق، َِبلَعْهِد، َوالوفَاءُ  الص َدَقُة، ْحَسانِ اْلِ  َوِمنْ  اِْلْحَساِن، َعَلى َواْشَتَمَلتْ 

 . تعاَل هللا سبيل ِف اجلهاد اْلسالم، سنام ذروة َعَلى َواْشَتَمَلتْ 

 .َوالَعَلنِ  الِسر ِ  اّلل ِ  ُمرَاقَ َبةُ  وِهيَ   تَ َعاََل  اّلل ِ  تَ ْقَوى َعَلى كله ذلك فوق َواْشَتَمَلتْ 

 .المهك هذا من فسبحان

 

  

                                                           

 177سورة البقرة: اآلية/  - 1



 ُدُروٌس ِفي التََّدبُري                                                 َسعييد ْبن ُمْصطََفى ديََيبي 

 

 
9 

 لي ائي ذَ التخلي عن الرَّ و  التحلي اْلَفَضائيلي 

 َِبّلل ِ  آَمنَ  َمنْ  اْلْب   َوَلِكن   َواْلَمْغِربِ  اْلَمْشرِقِ  ِقَبلَ  ُوُجوَهُكمْ  تُ َولُّوا َأنْ  اْلْب   لَْيسَ ﴿: تَ َعاََل  اّلل ُ  قَالَ 
 َواْليَ َتاَمى اْلُقْرَب  َذِوي ُحبِ هِ  َعَلى اْلَمالَ  َوآَتى َوالن ِبيِ نيَ  َواْلِكَتابِ  َواْلَمالِئَكةِ  اآلِخرِ  َواْليَ ْومِ 

 ِإَذا ِبَعْهِدِهمْ  َواْلُموُفونَ  الز َكاةَ  َوآَتى الص الةَ  َوأَقَامَ  الر ِقَابِ  َوِف  َوالس ائِِلنيَ  الس ِبيلِ  َواْبنَ  َواْلَمَساِكنيَ 
 ُهمُ  َوأُولَِئكَ  َصَدُقوا ال ِذينَ  أُولَِئكَ  اْلَبْأسِ  َوِحنيَ  اءِ َوالض ر   اْلَبْأَساءِ  ِف  َوالص اِبرِينَ  َعاَهُدوا
  1.﴾اْلُمت  ُقونَ 

مجيع صفات الكمال، اليت يتصف هبا أتمل هذه اآلية العظيمة، جتد أن قد اشتملت على 
 .الرذائل منويطهرها  النفوسَ  يُ زَكِ ي ماعلى و البشر، 

ميَانُ  ، دليل صحة اْلعتقاد، وسالمة الباطن َوالن ِبيِ نيَ  َواْلِكَتابِ  َواْلَمالِئَكةِ  رِ اآلخِ  َواْليَ ْومِ  َِبّلل ِ  فَاْْلِ
 من دنس الكفر، ورجز الشرك.

 ِف بذله وَ  ،َوالس ائِِلنيَ  الس ِبيلِ  َواْبنَ  َواْلَمَساِكنيَ  َواْليَ َتاَمى اْلُقْرَب  َذِوي ، ومواساةُ ْلَمالِ َب الصدقةُ وَ 
 النفس، لسخائها، وجودها، ومساحتها. ، دليل شرفالر ِقَابِ فِك 

من أعظم أسباب تزكية النفس، وتطهريها من أدران الذنوب،  َوالز َكاةُ  َوِإيَتاءُ  ،الص اَلةِ  َوِإقَامُ 
 ِف الدنيا واآلخرة. وإظهار العبودية هللا تعاَل، اليت هي دليل الرفعة

 .اْلَفَضاِئلِ  ة إَل التحليإشار  والصِ ْدُق، ،َوالص ب ْرُ  ،َِبْلَعْهدِ  َواْلَوفَاءُ 

 عن الرذائل. ليخالت إَل إشارة َوالت  ْقَوى،
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 مي رْ اجلُ  ري دْ ى قَ لَ عَ  ةُ وبَ قُ العُ 

  1.﴾ .......اْلَقت َْلى ِف  اْلِقَصاصُ  َعَلْيُكمُ  ُكِتبَ  آَمُنوا ال ِذينَ  أَي َُّها ًيَ ﴿: تَ َعاََل  اّلل ُ  قَالَ 

 على قدر اجلرم.أعظم رادع عن اجلرائم أن تكون العقوبة 

 فإذا كانت اجلناية عظيمة، والعقاب هني يسري، انتشرت اجلرائم بني الناس.

 ِف أعماِلم اْلجرامية.وزادت معدالهتا، وتفنن أصحاب اجلرائم 

 ، القتل أيسر شيء عندهم   ألهنم أمنوا العقاب الرادع.َتاًماوهذا هو ما َيدث ِف الغرب 

مسعنا عن اجلرائم الغريبة اليت ما كان ِلا أن تقع لوال فسمعنا عن العصاَبت اْلجرامية، و 
 التهاون  ِف معاقبة اجلناة.

 والعجيب أهنم يعرتفون أبن سبب انتشار اجلرائم هو أن العقاب ال يناسب اجلرائم.

واألعجب من ذلك أهنم يعيبون على املسلمني العقوَبت املغلظة، مع قلة اجلرائم بني 
 املسلمني.

 وهذا أن من املسلمني من يردد كالمهم، ويروج شبهاهتم. واألعجب من هذا

 مرتًعا للفساد كحال بالدهم.وليس ِلذا تفسري إال أهنم أرادوا أن تكون بالد املسلمني 

 كما قيل: )ودت الزانية لو زنت النساء(.

  2.﴾َسَواءً  فَ َتُكونُونَ  َكَفُروا َكَما َتْكُفُرونَ  َلوْ  َودُّوا﴿قد قال هللا تعاَل: 
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 ال أتس على القاتل إذا قُتيلَ 

  1.﴾ .......اْلَقت َْلى ِف  اْلِقَصاصُ  َعَلْيُكمُ  ُكِتبَ  آَمُنوا ال ِذينَ  أَي َُّها ًيَ ﴿: تَ َعاََل  اّلل ُ  قَالَ 

 منه. صَ عليه إذا اقتُ  ال أتس على القاتل إذا قُِتَل، وال حتزنْ 

 قصاًصا.  قُِتلَ فإنه 

 ظلًما وعدواًن. قُِتلَ تك، املقتول األول  ألنه وأوَل الناس بشفقتك، ورأفتك، ورمح

:  - ِف القاتل وأمثاله - وحّت ال تنقلب املوازين، وتنطمس معاَل احلقيقة، قال هللا تعاَل لنا
  2.﴾اّلل ِ  ِدينِ  ِف  رَْأَفةٌ  هِبَِما أَتُْخْذُكمْ  َوال﴿
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 قبل أن تعرتض

  1.﴾ .......اْلَقت َْلى ِف  اْلِقَصاصُ  َعَلْيُكمُ  ُكِتبَ  آَمُنوا ال ِذينَ  أَي َُّها ًيَ ﴿: تَ َعاََل  اّلل ُ  قَالَ 

 قبل أن تعرتض على حكم من األحكام، انظر ما مصدره؟

ف    إذا ك    ان حكًم    ا ش    رعًيا مص    دره الكت    اب والس    نة، ف    إًيك أن تع    رتض، ب    ل إًيك أن جت    د ِف 
ُم وكَ  ّت  َح  يُ ْؤِمنُ ونَ  اَل  َوَربِ كَ  َفال﴿: تَ َعاََل  قَالَ نفسك منه حرًجا    اَل  مُث   بَ ي ْ نَ ُهمْ  َش َجرَ  ِفيَم ا َُيَكِ 

ُدوا   2.﴾َتْسِليًما َوُيَسلِ ُموا َقَضْيتَ  ِم ا َحَرًجا أَنْ ُفِسِهمْ  ِف  جيَِ

 أو جتد ِف نفسك حرًجا، على حكم هو تشريع اْلالق جل وعال.وكيف تعرتض، 

 الل ِطي    فُ  َوُه    وَ  َخلَ    قَ  َم    نْ  يَ ْعلَ    مُ  َأال﴿: تَ َع    اََل  قَ    الَ  َكَم    ا   هُ خلَق     حُ لِ ْص    اهلل تع    اَل أعل    م      ا يُ ف    
  3.﴾اْْلَِبريُ 
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 اْلقيَصاُص إرساٌء لدعائمي العدلي 

  1.﴾ .......اْلَقت َْلى ِف  اْلِقَصاصُ  َعَلْيُكمُ  ُكِتبَ  آَمُنوا ال ِذينَ  أَي َُّها ًيَ ﴿: تَ َعاََل  اّلل ُ  قَالَ 

، لتعلم أن الذي فرض ه هللا تع اَل عل ى ﴾اْلَقت َْلى ِف  اصُ اْلِقصَ  َعَلْيُكمُ  ُكِتبَ ﴿: تَ َعاََل أتمل قوله 
َواْلُمَماثَ لَ ِة ِف القت ِل، وال يش رع أكث ر م ن ذل ك، ف ال جي وز تع ذيب  ه و اا ازاُة َبْلُمَس اَواةِ العباد 

ال َي   ل  اجْلِرَاَح   اتِ  ِف ، وك   ذلك اجل   زاء  -عل   ى عظ   م جرم   ه وش   ناعته  -القات   ل، والتمثي   ل ب   ه 
 عليه الزًيدة على قدر اجلناية احلاصلة.ألولياء ااىن 

 ،َبجل  ام ِمثْ َلَه  ا فَ يَ ْفَع  لُ  اجلناي  ةَ  يتَ تَ ب   عُ  ف  ااىن علي  ه ،َع  هُ ب   تَ ت َ  ِإَذا اأْلَثَ   رَ  قَ  ص   ِم  نْ  اْلِقَص  اصُ  َوَأْص  لُ  
 من غري زًيدة.

نص اِف ب ني وِف هذا تضييٌق ملس الِك التش في واالنتق اِم ِف النف وِس، وإرس اٌء ل دعائِم الع دِل واأل
 العباد.

 اِفِه طَرَ طََرف  من أ ِف  إذا كانت اجلَِنايَةُ  بِنَ ْفِسهِ  اْسِتيَفائِهِ  ِمنَ  اْلِقَصاصِ  ُمْسَتِحقُّ  نُ مُيَك   اَل لذلك 
يهِ  ِمنْ  افُ يَُ  ِلَما  .اْسِتْدرَاُكهُ  مُيِْكنُ  اَل  َما ِإََل  تَ َعدِ 
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 له ال انفصامَ  طٌ راب

  1.﴾ِبِِْحَسان   إِلَْيهِ  َوأََداءٌ  َِبْلَمْعُروفِ  فَات َِباعٌ  َشْيءٌ  َأِخيهِ  ِمنْ  َلهُ  ُعِفيَ  نْ َفمَ ﴿: تَ َعاََل  اّلل ُ  قَالَ 

 ينسى أن ينبغي فال واملسلم املسلم بني جرى ومهما العقيدة، رَبط اْلطالق على رَبط أعظم
 .العقيدة ِف أخوه أنه أحدُها

 َأِخيهِ  ِمنْ  لَهُ  ُعِفيَ  َفَمنْ ﴿: ليائهمأو  وعن عنهما يقول تعاَل وهللا اآلخر، أحدُها قتل
 .العظيم الرَبط بذلك ِلما تذكريًا ،﴾ ....َشْيءٌ 

تَ تَ ُلوا اْلُمْؤِمِننيَ  ِمنَ  طَائَِفَتانِ  َوِإنْ ﴿: تعاَل قال كما نَ ُهَما َفَأْصِلُحوا اق ْ  ِإْحَداُُهَا بَ َغتْ  فَِإنْ  بَ ي ْ
نَ ُهَما َفَأْصِلُحوا فَاَءتْ  فَِإنْ  اّلل ِ  أَْمرِ  ِإََل  َتِفيءَ  َحّت   تَ ْبِغي ال يِت  فَ َقاتُِلوا األْخَرى َعَلى  َِبْلَعْدلِ  بَ ي ْ

َا*  اْلُمْقِسِطنيَ  َيُِبُّ  اّلل َ  ِإن   َوأَْقِسُطوا  اّلل َ  َوات  ُقوا َأَخَوْيُكمْ  بَ نْيَ  َفَأْصِلُحوا ِإْخَوةٌ  اْلُمْؤِمُنونَ  ِإَّن 
  2.﴾تُ ْرمَحُونَ  َلَعل ُكمْ 

 عياًذا َبلكفر إال له انفصام ال رَبطها ألن اْلميانية، َبألخوة االقتتال وال القتل يذهب فلم
 عليه، وصْبك له، نصرك إَل َيتاج لك، أًخا يبقى أساء أو أخوك أذنب مهما لذلك َبهلل،

 .إليه وإحسانك به، ورفقك

ْرَداءِ  أَبُو َمر    َلوْ  أَرَأَيْ ُتمْ : »فَ َقالَ  َيُسبُّونَُه، َفَكانُوا َذنْ ًبا، بَ َأَصا َقدْ  َرُجل   َعَلى َعْنُه، اّلل ُ  َرِضيَ  الد 
 اّلل َ  َوامْحَُدوا َأَخاُكمْ  َتُسبُّوا َفاَل : »قَالَ  بَ َلى،: قَاُلوا ، «ُمْستْخرِِجيِه؟ َتُكونُوا أَلَْ  قَِليب   ِف  َوَجْدَُتُوهُ 

َغُضُه؟ أََفاَل : قَاُلوا ، «َعافَاُكمْ  ال ِذي َاإِ : »قَالَ  تَ ب ْ   3.«َأِخي فَ ُهوَ  تَ رََكهُ  فَِإَذا َعَمَلُه، أَبْ َغضُ  َّن 
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ُدوُه َواْدُعوا هللاَ »َرِضَي اّلل ُ َعْنُه: اْلَْط اِب  ْبنُ  ُعَمرُ  َوقَالَ  ِإَذا رَأَيْ ُتْم َأَخاُكْم َزل  زَل ًة، فَ َقوِ ُموُه َوَسدِ 
 1.«ْعَواًن لِلش ْيطَاِن َعَلْيهِ ِة، َواَل َتُكونُوا أَ َأْن يَ ُتوَب َعَلْيِه، َويُ رَاِجَع بِِه ِإََل الت  ْوبَ 

 أَْعَوانً  َتُكونُوا َفاَل  َذنْ ًبا قَارِفًا َأَخاُكمْ  رَأَيْ ُتمْ  ِإَذا: »َعْنهُ  اّلل ُ  َرِضيَ  َمْسُعود   ْبنُ  اّلل ِ  َعْبدُ  َوقَالَ 
  2.«اْلَعاِفَيةَ  هللاَ  َسُلوا َوَلِكنْ  َعْنُه،الْ  اللُهم   أْخزِِه، اللُهم  : تَ ُقوُلونَ  َعَلْيِه، لِلش ْيطَانِ 
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 رقراقةكلمات 

  1.﴾ِبِِْحَسان   إِلَْيهِ  َوأََداءٌ  َِبْلَمْعُروفِ  فَات َِباعٌ  َشْيءٌ  َأِخيهِ  ِمنْ  َلهُ  ُعِفيَ  َفَمنْ ﴿: تَ َعاََل  اّلل ُ  قَالَ 

 وكيف اْلميانية، ألخوةا مشلُ  يُلم كيف لرتى الرقراقة، الكلمات وتلك الكرمية، اآلية هذه أتمل
 .املسلمة األسرة صدعُ  يُرأبُ 

 الذي ،﴾ُعِفيَ ﴿: لفظ وأتمل القصاص، ِف احلق إسقاط وهو َبلعفو، القتيل أولياء يؤمر
 .النفوس من القتل ألثر ُمو معه يكون

 .املعسر املدين يُطَالبُ  كما َبلدية، مطالبتهم ِف َبملعروف كذلك ويؤمروا

 وال ِماطلة، وال إساءة فال املعاملة، حسن ذروة وهو الدية، أداء ِف َبْلحسان القاتل ويؤمر
 ِف ما وُتذِهبُ  أحزان، من النفس ِف ما يقتلعُ  اْلحسان، يقتضيها زًيدة بل قدرها، ِف نقص
 .إحن   من القلب

 كهذا؟ للقلوب أتليًفا رأيت فهل

 كتلك؟ للجروح مداواة رأيت وهل

  

                                                           

 178سورة البقرة: اآلية/  - 1



 ُدُروٌس ِفي التََّدبُري                                                 َسعييد ْبن ُمْصطََفى ديََيبي 

 

 
17 

 اْلَعْفَو ََتْفييٌف َوَرمْحَةٌ 

  1.﴾َوَرمْحَةٌ  َربِ ُكمْ  ِمنْ  ََتِْفيفٌ  َذِلكَ ﴿: تَ َعاََل  اّلل ُ  الَ قَ 

يَةُ  أوْ  اْلِقَصاصُ  وهي أحكام، من اآلية هذه ِف ما أتمل  هللا رمحة مدى لتعلم اْلَعْفو، أوْ  الدِ 
 أخذ ِلم رعيش وَل اْلَعْفَو، أوْ  اْلِقَصاصَ  قبلنا من على كتب تعاَل هللا فإن اأْلُم ِة، هِبَِذهِ  تعاَل
يَِة، يَةَ  أوْ  اْلِقَصاصَ  اأْلُم ةِ  ِِلَِذهِ  تعاَل هللا وشرع الدِ   من فيه ملا عليهم، َتفيًفا اْلَعْفوَ  أوْ  الدِ 

 .األمة هذه هبا تعاَل هللا خص اليت التوسعة

 وأولياء َبلقاتل َرمْحَةً  اْلَعْفوَ  تعاَل هللا شرع اْلَعْمِد، لَقاِتلِ  العادل اجلزاءُ  هو اْلِقَصاصُ  كان وملا
 .َعَلْيهِ  تَ رَاَضَيا ِإنْ  مًعا القتيل

 .َوتَ ْقِليِلَها اْلَمَفاِسدِ  َودرءِ  َوَتْكِميِلَها، اْلَمَصاِلحِ  جبلبِ  أتى إَّنا  الش رْعَ  أن جلًيا لنا يظهر وبذلك

ُهمْ  َوَيَضعُ ﴿: تعاَل هللا قول معىن أيضا لنا ويتبني   2.﴾َعَلْيِهمْ  َكاَنتْ  يِت ال   َواأْلَْغاَللَ  ِإْصَرُهمْ  َعن ْ
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 مترد وعتواالعتداء بعد العفو 

  1.﴾أَلِيمٌ  َعَذابٌ  فَ َلهُ  َذِلكَ  بَ ْعدَ  اْعَتَدى َفَمنِ ﴿: تَ َعاََل  اّلل ُ  قَالَ 

 هللا، حكم عن كاملعرض فهو تعاَل، هللا حكم بَ ْعدَ  القاتل أو القتيل، أولياء من اْعَتَدى َمنِ 
 صاحبه يلزم الذي اْلميان يناِف هذا أن شك وال تعاَل، هللا ألمر االمتثال عن واملستنكف

ُموكَ  َحّت   يُ ْؤِمُنونَ  اَل  َوَربِ كَ  َفال﴿: تَ َعاََل  قَالَ  َكَما الشرع  حدود عند َبلوقوف  ِفيَما َُيَكِ 
نَ ُهمْ  َشَجرَ  ُدوا اَل  مُث   بَ ي ْ   2.﴾ْسِليًماتَ  َوُيَسلِ ُموا َقَضْيتَ  ِم ا َحَرًجا أَنْ ُفِسِهمْ  ِف  جيَِ

 الشديد الوعيد يوجب الذي وعتوه، َترده على دليل تعاَل هللا شرع حتكيم بَ ْعدَ  اْعَتَدائهِ  وِف
 .﴾أَلِيمٌ  َعَذابٌ  فَ َلهُ ﴿: شأنه هذا فيمن تَ َعاََل  اّلل ُ  قَالَ  لَذِلكَ  أَلِيٌم  َبلعقاب

 .ْلسالميا ااتمع ألمراض واستئصااًل  الفساد، ألهل وردًعا الشر، ملادة حسما
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 َحَياةٌ  اْلقيَصاصُ 

  1.﴾تَ ت  ُقونَ  َلَعل ُكمْ  اأْلَْلَبابِ  أُوِل  ًيَ  َحَياةٌ  اْلِقَصاصِ  ِف  َوَلُكمْ ﴿: تَ َعاََل  اّلل ُ  قَالَ 

نْ َيا َصاَلحُ  حتكيِمهِ  وِف تعاَل، هللا شرع ظل ِف احلقيقية احلياة  َقدْ  َرُجل   ِمنْ  فَكمْ  َواآْلِخَرِة، الدُّ
 .َلَفَعلَها اْلِقَصاصِ  ََمَاَفةُ  َلْواَل  ِهَية  ِبَدا َهم  

، َعنْ  الناسِ  بَ ْعضَ  َِبْلِقَصاصِ  َحَجزَ  اّلل َ  َوَلِكن    َعف انَ  ْبنُ  ُعْثَمانُ  اْلُمْؤِمِننيَ  أَِمريُ  َوَصَدقَ  بَ ْعض 
 (.َِبْلُقْرآنِ  يَ زَعُ  اَل  َما َِبلسُّْلطَانِ  لَيَ زَعُ  اّلل َ  ِإن  : )قَالَ  ِحنيَ  َعْنهُ  اّلل ُ  َرِضيَ 

  2.﴾اْْلَِبريُ  الل ِطيفُ  َوُهوَ  َخَلقَ  َمنْ  يَ ْعَلمُ  َأاَل ﴿  َخْلَقُه  ُيْصِلحُ  َِبل ِذي أَْعَلمُ  تَ َعاََل  َواّلل ُ 
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 مقاصدي الشرعي من الرتابَط اأُلسري 

 لِْلَواِلَدْينِ  اْلَوِصي ةُ  َخي ْرًا َركَ ت َ  ِإنْ  اْلَمْوتُ  َأَحدَُكمُ  َحَضرَ  ِإَذا َعَلْيُكمْ  ُكِتبَ ﴿: تَ َعاََل  اّلل ُ  قَالَ 
  1.﴾اْلُمت ِقنيَ  َعَلى َحقاا َِبْلَمْعُروفِ  َواأْلَق َْرِبنيَ 

 آًيت نزول قبل وهذا األجل، قربِ  عند َواأْلَق َْرِبنَي، لِْلَواِلَدْينِ  َبْلَوِصي ةِ  املؤمنني تعاَل هللا أمر
 .املواريث

 حًقا تعاَل هللا وجعله شريفة ، سامية   ومكانة   عظيمة ، منزلة   نم لِْلَواِلَدْينِ  ما ذلك من والعلة
 .َعْنهُ  يَ ْغَفُلوا أنْ  لألوالدِ  جيوزُ  ال ِلَُما، يُؤَدى أن جيبُ 

َُ  أن ليُ َعِلَمَنا ذلك ِف َبْلَواِلَدْينِ  اأْلَق َْرِبنيَ  تعاَل هللاُ  َوَأحَلقَ   من عظيمٌ  مقصدٌ  اأُلسري الرتاب
 .والنفيسُ  الغال حتقيِقهِ  ِف يُ ْبَذلُ  سام   وهدفٌ  احلنيِف، الشرعِ  مقاصدِ 

 اْلفراط بني قصًدا ويكون واْلجحاف، الشطُ، من ليحد َِبْلَمْعُروِف  تعاَل هللا وقيده
 .والتفريُ

 برغبة   عليه النفوسُ  لُتقِبلَ   ﴾اْلُمت ِقنيَ  َعَلى َحقاا﴿  التقوى، بوصف فعله ِف العباد رغب مث
 .صدر   وانشراحِ 
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 ائتمنك هللا فاحذر أن تبدل إذا

َلهُ  َفَمنْ ﴿: تَ َعاََل  اّلل ُ  قَالَ  َعهُ  بَ ْعَدَما َبد  َا مسَِ ُلونَهُ  ال ِذينَ  َعَلى ِإْْثُهُ  فَِإَّن    1.﴾َعِليمٌ  مسَِيعٌ  اّلل َ  ِإن   يُ َبدِ 

 له وتطيش ب،األلبا يذهل وعيد وهو ،﴾َعِليمٌ  مسَِيعٌ  اّلل َ  ِإن  ﴿: تعاَل بقوله اآلية تذييل أتمل
 .واعية أذن وعته إذا العقول،

 .السماء ِف وال األرض ِف شيء عليه يفى ال تعاَل فاهلل

 تعاَل، هللا دين من شيًئا يغري أو يبدل أن وليحذر عباده، على تعاَل هللا ائتمنه من هللا فليتق
 .حالاًل  َيرم أو حراًما فيحل
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 للمصلحي ما ال يُ ْعَفى لغريه ىفَ عْ ي ُ 

نَ ُهمْ  َفَأْصَلحَ  ِإْْثًا أَوْ  َجنَ ًفا ُموص   ِمنْ  َخافَ  َفَمنْ ﴿: تَ َعاََل  اّلل ُ  قَالَ   َغُفورٌ  اّلل َ  ِإن   َعَلْيهِ  ِإمثَْ  َفاَل  بَ ي ْ
  1.﴾َرِحيمٌ 

 .واآلخرة الدنيا ِف النجاةَ  املسلمُ  به يرجو ما أعظم من اْلصالح

 ِإْصالح   َأوْ  َمْعُروف   َأوْ  ِبَصَدَقة   أََمرَ  َمنْ  ِإال   ََنْواُهمْ  ِمنْ  َكِثري   ِف  َخي ْرَ  اَل ﴿: تَ َعاََل  اّلل ُ  قَالَ  كما
  2.﴾الن اسِ  بَ نْيَ 

 بدل الذي املصلح حال عن تعاَل هللا أخْب وهنا لغريه  يعفو ال ما للمصلحِ  يعفو تعاَل وهللاُ 
َهُ  َمنْ  َعَلى َحرَجَ  اَل  أنه أخْب ًدا،ُمتَ َعم ِ  ِفيَها َجارَ  أَوْ  َوِصي ِتهِ  ِف  َأْخطَأَ  ِإَذا اْلَميِ تِ  وصية  َوَرد هُ  َغريِ 
 .إصالًحا التبديلَ  هذا تعاَل هللا ومسى َمْوتِِه، بَ ْعدَ  الص اَلحِ  ِإََل 

 أُم ِ  فَعنْ  الناس  بني اْلصالح سبيل ِف الكذب عن عفوه للمصلح، تعاَل هللا عفو ومن
 ال ِذي الَكذ ابُ  لَْيسَ : »يَ ُقولُ  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصل ى اّلل ِ  ُسولَ رَ  مسََِعتْ  أَن  َها ُعْقَبَة، بِْنتِ  ُكْلُثوم  
رًا يَ ُقولُ  َأوْ  َخي ْرًا، فَ يَ ْنِمي الن اِس، بَ نْيَ  ُيْصِلحُ    3.«َخي ْ

 حوِلم، من تعم وفائدهتم لغريهم، متعد   نفعهم ألن اآلخرة ِف السعادة أهل هم واملصلحون
 قد الشهوات ِف وغريق   أرشدوه، قد الشبهات ِف وحائر   أحيوه، قد ْلبليس قتيل   من فكم

 ِإن  : »َوَسل مَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصل ى هللاِ  َرُسولُ  قَالَ : قَالَ  الس اِعِدي ِ  َسْعد   ْبنِ  َسْهلِ  فَعنْ  انتشلوه،
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ْساَلمَ  : قَالَ  اْلُغَرََبُء؟ َوَما هللِا، َرُسولَ  ًيَ : اقَاُلو  ، «لِْلُغَرََبءِ  َفطُوَب  َغرِيًبا، َوَسيَ ُعودُ  َغرِيًبا َبَدأَ  اْْلِ
  1.«الن اسِ  َفَسادِ  ِعْندَ  ُيْصِلُحونَ  ال ِذينَ »

  

                                                           

ميَانِ   -، بسند صحيح، ورواه مسلم عن أب هريرة5867حديث رقم:  -رواه الطْبام ِف املعجم الكبري - 1 ، ِكَتاُب اْْلِ
ْساَلِم بََدأَ َغرِيًبا َوَسيَ ُعوُد َغرِيًبا، َوأَن ُه َيَْ   145رُِز بَ نْيَ اْلَمْسِجَدْيِن، حديث رقم: ََبُب بَ َياِن أَن  اْْلِ
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َيامي ِف  التخفيفي  أنواعُ   الص ي

 ُكمْ قَ ْبلِ  ِمنْ  ال ِذينَ  َعَلى ُكِتبَ  َكَما الصِ َيامُ  َعَلْيُكمُ  ُكِتبَ  آَمُنوا ال ِذينَ  أَي َُّها ًيَ ﴿: تَ َعاََل  اّلل ُ  قَالَ 
  1.﴾تَ ت  ُقونَ  َلَعل ُكمْ 

 .اآلية هذه ِف التخفيف أنواع من َبلصيام للتكليف تعاَل هللا جعله ما أتمل

 كل هتون اْلميان فمع. ﴾آَمُنوا ال ِذينَ  أَي َُّها ًيَ ﴿ اْلميان  بصفة النداء: األول التخفيف
 .الشرعية التكاليف

 كان فإذا ،﴾قَ ْبِلُكمْ  ِمنْ  ال ِذينَ  َعَلى بَ ُكتِ  َكَما﴿ َبلسابقني  التأسي: الثام التخفيف
 .العبادة عليه سهلت أسوة لإلنسان

 .﴾تَ ت  ُقونَ  َلَعل ُكمْ ﴿  منه  والغاية الصيام علة ذكر: الثالث التخفيف

 .الفقراء وَنن الغن فهو للتكاليف  املصاحبة تعاَل هللا رمحة هذه

َ  اّلل ُ  يُرِيدُ ﴿: تعاَل هللا وصدق  َواّلل ُ  َعَلْيُكمْ  َويَ ُتوبَ  قَ ْبِلُكمْ  ِمنْ  ال ِذينَ  ُسَننَ  َويَ ْهِدَيُكمْ  َلُكمْ  لِيُ بَ نيِ 
  2.﴾َحِكيمٌ  َعِليمٌ 
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َياُم أجنع عالج  الص ي

 ُكمْ قَ ْبلِ  ِمنْ  ال ِذينَ  َعَلى ُكِتبَ  َكَما الصِ َيامُ  َعَلْيُكمُ  ُكِتبَ  آَمُنوا ال ِذينَ  أَي َُّها ًيَ ﴿: تَ َعاََل  اّلل ُ  قَالَ 
  1.﴾تَ ت  ُقونَ  َلَعل ُكمْ 

 َلَعل ُكمْ ﴿: قال وتعاَل تبارك هللا فإن واآلاثم  الذنوب من يصِ عْ ت ُ اسْ  امَ لِ  عالج أَنع الصِ َيامُ 
 .واجبة تعاَل هللا من ولعل. ﴾تَ ت  ُقونَ 

 .َبلصيام فعليك الذنب ترك ِف وفشلت امرارً  التوبة جربت فإذا
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مٌ   يضي قَ ن ْ ت َ ا مَ  سرعانَ  قليلةٌ  َأَيَّ

ًما﴿: تَ َعاََل  اّلل ُ  قَالَ  م   ِمنْ  َفِعد ةٌ  َسَفر   َعَلى أَوْ  َمرِيًضا ِمْنُكمْ  َكانَ  َفَمنْ  َمْعُدوَدات   َأًي   َأًي 
  1.﴾......ُأَخرَ 

ًما﴿: تعاَل هللا قول أتمل  تيسريه ومدى بعباده، تعاَل هللا رمحة مدى لتعلم ،﴾َمْعُدوَدات   َأًي 
، ُكل   الصيامُ  سَ فَليْ  خلقه  على  وترغب حَتُمِلِه، َعنْ  َوَتْضُعفَ  الن ُُّفوِس، َعَلى َيُشق   لَِئال   يَ ْوم 
ًما﴿ :تعاَل هللا جعله بل عنه، م﴿و ،﴾َمْعُدوَدات   َأًي   مجع ،﴾َمْعُدوَدات﴿و قلة، مجع ،﴾َأًي 
 :هللا رمحه مالك ابن قال كما آخر، َتفيف ففيه كذلك، قلة

ُع                                 ُل   مث ِفْعلَ                                 هْ أفِعل                                 ٌة أَف ْ
 

 ُْث                          ت أفع                         اٌل مُج                         وُع ِقل                          هْ  *****
 

 واملثوبة ولألجر مشتاقًا، للصوم مازال واملؤمن وتتصرم، تنقضي ما سرعان قليلة أًيم فهي
 .تواقًا

َناَها الش رِيَعةَ ) أن لتعلم هذا أتمل  َواْلَمَعاِد، اْلَمَعاشِ  ِف  اْلِعَبادِ  َوَمَصاِلحِ  احلَِْكمِ  َعَلى َوَأَساُسَها َمب ْ
  2(.ُكلَُّها َوِحْكَمةٌ  ُكلَُّها، َوَمَصاِلحُ  ُكلَُّها، َوَرمْحَةٌ  ُكلَُّها، َعْدلٌ  َوِهيَ 

 .تعاَل هللا تيسري من أكثر تيسري وأي تعاَل، هللا رمحة من أعظم رمحة وأي

  3.﴾اْلُعْسرَ  ِبُكمُ  يُرِيدُ  َوال اْلُيْسرَ  ِبُكمُ  اّلل ُ  يُرِيدُ ﴿: تعاَل هللا وصدق

  4.﴾َضِعيًفا اْلْنَسانُ  َوُخِلقَ  َعْنُكمْ  ُيَفِ فَ  َأنْ  اّلل ُ  يُرِيدُ ﴿

 .عليك وخففها لك، ويسرها بك، رمحة هللا فرضها عبادة تستثقل فال
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 تَ َعاََل  هللاي  نَ مي   أكرمَ اَل 

رًا َتَطو عَ  َفَمنْ ﴿: تَ َعاََل  اّلل ُ  قَالَ    1.﴾... َلهُ  َخي ْرٌ  فَ ُهوَ  َخي ْ

 .تعاَل هللا من أكرم ال 

 َأْجرَ  ُيِضيعُ  اَل  اّلل َ  ِإن  ﴿: تَ َعاََل  قَالَ  َكَما َعَماًل  َأْحَسنَ  َمنْ  َأْجرُ  َلَدْيهِ  َيِضيعُ  اَل  تَ َعاََل  فهو
  2.﴾اْلُمْحِسِننيَ 

  3.﴾َأْحَسنَ  َمنْ  َأْجرَ  ُنِضيعُ  اَل  ِإن  ﴿: تَ َعاََل  قَالَ  وََكَما

 ِمْنهُ  ِمن ةً  َكِثريَةً  َأْضَعافًا الط اَعةِ  أجرَ  َوُيَضاِعفُ  اْلَكِثرَي، اْلَقِليلِ  َعَلى يجَيْزِ  َشُكورٌ  تَ َعاََل  َواّلل ُ 
 َشُكورٌ  َواّلل ُ  َلُكمْ  َويَ ْغِفرْ  َلُكمْ  ُيَضاِعْفهُ  َحَسًنا قَ ْرًضا اّلل َ  تُ ْقِرُضوا ِإنْ ﴿: تَ َعاََل  قَالَ  َكَما وفضاًل 

  4.﴾َحِليمٌ 

 احلديث قي تَ َعاََل  قَالَ  َكَما تعاَل  هللا  حبة الفوز صاحل ملبع تطوع ملن جزاء وأعظم
ُتهُ  فَِإَذا ُأِحب ُه، َحّت   َِبلن  َواِفلِ  ِإَل   يَ تَ َقر بُ  َعْبِدي يَ زَالُ  َوَما: " القدسي  ال ِذي مَسَْعهُ  ُكْنتُ : َأْحبَ ب ْ
 َسأََلِن  َوِإنْ  هِبَا، مَيِْشي ال يِت  َورِْجَلهُ  هِبَا، يَ ْبِطشُ  يِت ال   َوَيَدهُ  ِبِه، يُ ْبِصرُ  ال ِذي َوَبَصرَهُ  بِِه، َيْسَمعُ 

  5".أَلُِعيَذن هُ  اْستَ َعاَذِم  َولَِئنِ  أَلُْعِطيَ ن ُه،

 .اجلنة ودخولك النار، من فكاك يكون فقد قدره، تصاغرت األعمال من شيئا حتتقر فال
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ْثَل َلهُ  صَّْومُ ال  اَل مي

ُتمْ  ِإنْ  َلُكمْ  َخي ْرٌ  َتُصوُموا َوَأنْ ﴿: تَ َعاََل  اّلل ُ  قَالَ    1.﴾تَ ْعَلُمونَ  ُكن ْ

 للدرجات، رفع فهو لنفسه، العبد فصوم ،﴾َلُكمْ  َخي ْرٌ  َتُصوُموا َوَأنْ ﴿: تعاَل هللا قول أتمل
 .النريان عن للعبد ومباعدة للموازين، وتثقيل لألخالق، وهتذيب للسيئات، وتكفري

 ويذهل األلباب، يدهش للعبد الصيام وخري تعاَل  هللا دين ِف جًدا عظيمة منزلة فللصيام
 .تعاَل هللا إال يعلمه ال وأجره العقول،

 َوَسل َم، َعَلْيهِ  هللاُ  َصل ى اّلل ِ  َرُسولَ  أَتَ ْيتُ : قَالَ  أَُماَمَة، َأِب  فَعنْ  العبادات ِف َلهُ  ِمِثيلَ  اَل  فهو
  2.«َلهُ  ِمْثلَ  اَل  فَِإن هُ  َِبلص ْومِ  َعَلْيكَ : »قَالَ  ،َعْنكَ  آُخُذهُ  أِبَْمر   ُمْرِم : فَ ُقْلتُ 

 هللاُ  َصل ى الن يب   مسَِْعتُ : قَالَ  َعْنُه، اّلل ُ  َرِضيَ  اْلُْدرِي ِ  َسِعيد   َأِب  فَعنْ  النار  من للعبد وقاية وهو
، َسِبيلِ  ِف  يَ ْوًما َصامَ  َمنْ : »يَ ُقولُ  َوَسل مَ  َعَلْيهِ    3.«َخرِيًفا َسْبِعنيَ  الن ارِ  َعنِ  َوْجَههُ  اّلل ُ  دَ بَ ع   اّللِ 

 َوَسل َم، َعَلْيهِ  هللاُ  َصل ى الن يب ِ  َعنِ  َعْنُه، اّلل ُ  َرِضيَ  َسْهل   َعنْ  اجلنة  دخول أسباب أعظم من وهو
ُن، َلهُ  يُ َقالُ  ََبَبً  اجلَن ةِ  ِف  ِإن  : " قَالَ   َأَحدٌ  ِمْنهُ  يَْدُخلُ  الَ  الِقَياَمِة، يَ ْومَ  ِئُمونَ الص ا ِمْنهُ  َيْدُخلُ  الر ًي 

 فَ َلمْ  أُْغِلقَ  َدَخُلوا فَِإَذا َغي ْرُُهْم، َأَحدٌ  ِمْنهُ  َيْدُخلُ  الَ  فَ يَ ُقوُمونَ  الص اِئُموَن؟ أَْينَ : يُ َقالُ  َغي ْرُُهْم،
  4".َأَحدٌ  ِمْنهُ  َيْدُخلْ 

 اْلري؟ من فيه كمو  الفضل؟ من له كم أرأيت لك؟ خري صيامك أن أرأيت
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 حاهلم مع كتاب هللا تعاَل ِف رمضان

 اِْلَُدى ِمنَ  َوبَ يِ َنات   لِلن اسِ  ُهًدى اْلُقْرآنُ  ِفيهِ  أُْنزِلَ  ال ِذي َرَمَضانَ  َشْهرُ ﴿: تَ َعاََل  اّلل ُ  قَالَ 
  1.﴾َواْلُفْرقَانِ 

 كغريه جتعله فال اْلُقْرآنُ  ِفيهِ  أُْنزِلَ  ،﴾آنُ اْلُقرْ  ِفيهِ  أُْنزِلَ  ال ِذي َرَمَضانَ  َشْهرُ ﴿: تعاَل قوله أتمل
 .وعماًل  وتدبرًا، وحفظًا، تالوة، الشهور، من

َلة   ُكل ِ  ِف  يَ ْلَقاهُ  ِجْْبِيلُ  َكانَ  َوَسل َم، َعَلْيهِ  هللاُ  َصل ى نبيك هذا  الُقْرآَن  فَ ُيَدارُِسهُ  َرَمَضانَ  ِمنْ  لَي ْ
، اْبنِ  فَ َعنِ   َما َأْجَودُ  وََكانَ  الن اِس، َأْجَودَ  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصل ى اّلل ِ  ُسولُ رَ  َكانَ : »قَالَ  َعب اس 

َلة   ُكل ِ  ِف  يَ ْلَقاهُ  وََكانَ  ِجْْبِيُل، يَ ْلَقاهُ  ِحنيَ  َرَمَضانَ  ِف  َيُكونُ   الُقْرآَن، فَ ُيَدارُِسهُ  َرَمَضانَ  ِمنْ  لَي ْ
  2.«ُمْرَسَلةِ الْ  الر ِيحِ  ِمنَ  َِبَْلرْيِ  َأْجَودُ  َسل مَ وَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصل ى اّلل ِ  فَ َلَرُسولُ 

 . رمضان ِف تعاَل هللا كتاب مع حاِلم كان كيف انظر األمة، هذه سلف وهؤالء

َلة يَ ْوم كل اْلُقْرآن ْيتم حنيَفة أَبُو َكانَ : يُوُسف أَبُو قال  َرَمَضان شهر َكانَ  فَِإذا ختمة َولَي ْ
لَ  َمعَ  ِفيهِ  ختم   3.ختمة َوِستِ نيَ  اثْ نَ تَ نْيِ  اْلفطر َويَ ْوم اْلفطر ةلَي ْ

 ختم رمضان شهر كان فإذا ختمة ليلة كل ِف يتم الشافعي كان: سليمان بن الربيع وقَالَ 
  4.ختمة ستني رمضان شهر ِف يتم فكان ختمة يوم كل وِف ختمة، منها ليلة كل ِف

َلتَ نْيِ  ُكل ِ  ِف  َرَمَضانَ  َشْهرِ  ِف  اْلُقْرآنَ  َيِْتمُ  َكانَ  ،اّلل ُ  َرمِحَهُ  الن َخِعيُّ  اأْلَْسَودُ  وهذا   5.لَي ْ
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ُ، َرمِحَهُ  اأْلَْزِدي   َعليٌّ  وهذا َلة كل َرَمَضان ِف  اْلُقْرآنَ  َيِْتمُ  َكانَ  اّلل    1.لَي ْ

َلت َ  ُكل ِ  ِف  اْلُقْرآنَ  َيِْتمُ : اّلل ُ  َرمِحَهُ  ُجبَ رْي   ْبنِ  َسِعيد   وََكانَ    2.نْيِ لَي ْ

 قال فقد مدخلهم  لتدخل سبيلهم، واسلك طريقتهم، والزم السلف، سبيل هنج على فكن
  3.﴾الص اِدِقنيَ  َمعَ  وَُكونُوا اّلل َ  ات  ُقوا آَمُنوا ال ِذينَ  أَي َُّها ًيَ ﴿: تعاَل هللا
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َحاتٌ    ِفي اْلُقْرآني َداَلئيٌل َواضي

 اِْلَُدى ِمنَ  َوبَ يِ َنات   لِلن اسِ  ُهًدى اْلُقْرآنُ  ِفيهِ  أُْنزِلَ  ال ِذي َرَمَضانَ  َشْهرُ ﴿: تَ َعاََل  اّلل ُ  قَالَ 
  1.﴾َواْلُفْرقَانِ 

 َفِهَمَها ِلَمنْ  َجِلي ةٌ  ظاهرةٌ  بَ يِ َناٌت، وُحَججٌ  ساطعاٌت، وبراهنيٌ  َواِضَحاٌت، َداَلِئلٌ  اْلُقْرآنِ  ِف 
 .َوَسل مَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصل ى رسوله وصدق ،تعاَل هللا وحدانية َعَلى َدال ةٌ  وعقلها وتدب رها

َ  َحّت   أَنْ ُفِسِهمْ  َوِف  اآلفَاقِ  ِف  آًَيتَِنا َسُنرِيِهمْ ﴿: تعاَل هللا وصدق   2﴾.احْلَقُّ  أَن هُ  َِلُمْ  يَ تَ بَ ني 

  3﴾.تَ ْعَمُلونَ  َعم ا ِبَغاِفل   رَبُّكَ  َماوَ  فَ تَ ْعرُِفونَ َها آًَيتِهِ  َسرُيِيُكمْ  ّللِ ِ  احْلَْمدُ  َوُقلِ ﴿: تَ َعاََل  اّلل ُ  قَالَ 

 األْبَصارُ  تَ ْعَمى اَل  فَِإن  َها﴿: تَ َعاََل  اّلل ُ  وصدق عنها، الناسِ  من كثريٌ  عنها يعمى ذلك ومع
  4﴾.الصُُّدورِ  ِف  ال يِت  اْلُقُلوبُ  تَ ْعَمى َوَلِكنْ 
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 هللَا تَ َعاََل  َمْن َشهيَد الشَّْهَر فليحمدي 

  1﴾.فَ ْلَيُصْمهُ  الش ْهرَ  ِمْنُكمُ  َشِهدَ  َفَمنْ ﴿: تَ َعاََل  اّلل ُ  قَالَ 

 فيه وتُ ْرَفعُ  الذنوُب، فيه تُ ْغَفرُ  زمن   إَل هللاُ  أمهله فقد تَ َعاََل  هللاَ  فليحمدْ  الش ْهرَ  َشِهدَ  َمنْ 
 .الرمحاتُ  فيه وتَ تَ َزلُ  الدرجاُت،

  اًي؟املن يد َتطفته مث املاضي العام معك يصوم كان ِمن فكم

  احلياة؟ طول يؤمل كان ِمن وكم

 .الثرى أطباق حتت فصار

 ك   م كن    ت تع    رف ِم    ن ص    ام ِف س    لف
 

 م             ن ب             ني أه             ل وج             ريان وإخ             وان *****
 

 أفن           اهم امل           وت واس           تبقاك بع           دهم
         

 حي       ا فم       ا أق       رب القاص       ي م       ن ال       دام *****
 

 أهل عليها يغبطك نعمة ِف تفأن َبلطاعة، هللا على وأقبل التوبة، إَل هللا عبد ًي فبادر
 .القبور

نَ ُهمْ  َوِحيلَ ﴿: فيهم تعاَل هللا قال ِمن تكون أن واحذر   2﴾.َيْشتَ ُهونَ  َما َوبَ نْيَ  بَ ي ْ

 .يشتهي ما وبني بينه فحيل طاعَة؟ ويُؤِجلُ  توبَة؟ ُيَسو فُ  كان ِمن فكم
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 كون أهالا لسكىن اجلناننل

  1﴾.اْلُعْسرَ  ِبُكمُ  يُرِيدُ  َواَل  اْلُيْسرَ  ِبُكمُ  اّلل ُ  يُرِيدُ ﴿: تَ َعاََل  اّلل ُ  قَالَ 

 والشهوة والشراب الطعام  نع تعذيبك أراد الصيام، عليك فرض ملا تعاَل أنه تظن أن إًيك
 َشَكْرتُْ  ِإنْ  ِبَعَذاِبُكمْ  اّلل ُ  يَ ْفَعلُ  َما﴿ كبريًا  علوا ذلك عن هللا تعاَل رمضان، هنار ِف عنك
ُتمْ    2﴾.َعِليًما َشاِكرًا اّلل ُ  انَ وَكَ  َوآَمن ْ

 َما﴿ وتعاَل  سبحانه حاشاه عليك، ليشق الصيام عليك فرض تعاَل أنه تتوهم أن وإًيك
  3﴾.َحرَج   ِمنْ  َعَلْيُكمْ  لَِيْجَعلَ  اّلل ُ  يُرِيدُ 

 يُرِيدُ  َوَلِكنْ ﴿ بدنك  ويصحح قلبك، ويطهر روحك، لتسمو الصوم عليك فرض ولكنه
  4﴾.َتْشُكُرونَ  َلَعل ُكمْ  َعَلْيُكمْ  نِْعَمَتهُ  َولِيُِتم   لُِيَطهِ رَُكمْ 

ُن، َلهُ  يُ َقالُ  ََبَبً  اجْلَن ةِ  ِف  ِإن  »  اجلنان لسكىن أهاًل  لتكون الصوم عليك فرض  ِمْنهُ  َيْدُخلُ  الر ًي 
  5.«َغي ْرُُهمْ  َأَحدٌ  َمَعُهمْ  يَْدُخلُ  اَل  اْلِقَياَمِة، يَ ْومَ  الص اِئُمونَ 

َ  اّلل ُ  يُرِيدُ ﴿ الذنوب  ودنس املعاصي، أدران من ليطهرك الصوم عليك ضفر   َلُكمْ  لِيُ بَ نيِ 
 َعَلْيُكمْ  يَ ُتوبَ  َأنْ  يُرِيدُ  َواّلل ُ   َحِكيمٌ  َعِليمٌ  َواّلل ُ  َعَلْيُكمْ  َويَ ُتوبَ  قَ ْبِلُكمْ  ِمنْ  ال ِذينَ  ُسَننَ  َويَ ْهِدَيُكمْ 

 اْلْنَسانُ  َوُخِلقَ  َعْنُكمْ  ُيَفِ فَ  َأنْ  اّلل ُ  يُرِيدُ   َعِظيًما َمْيال ََتِيُلوا َأنْ  الش َهَواتِ  يَ ت ِبُعونَ  ال ِذينَ  َويُرِيدُ 
  6﴾.َضِعيًفا

 .العصاة معصية تضره وال الطائعني، طاعة تنفعه ال تعاَل أنه وتذكر
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 َلَعلَُّكْم َتْشُكُرونَ  ةٌ يلَ لي جَ  ةٌ مَ عْ ني 

ُوا اْلِعد ةَ  ْكِمُلواَولِتُ ﴿: تَ َعاََل  اّلل ُ  قَالَ    1﴾.َتْشُكُرونَ  َوَلَعل ُكمْ  َهَداُكمْ  َما َعَلى اّلل َ  َولُِتَكْبِ 

إذ  - العباد، هبا على تعاَل هللا نعمة  أنعم ملا كان الصوم دلياًل على اْلميان، واْلمياُن أجلُّ 
ا ، وإَل منه تعاَل فيفعلو هللا ما َيبهيهتدون إَل به َبْلميان يهتدي العباد لرهبم تبارك وتعاَل، و 

على هذه  لذلك أمر هللا تعاَل العباد بشكره -، وهذه هي الغاية من خلقهمنهفيجتنبو  يبغضه
 النعمة اجلليلة، واملنحة العظيمة.

واجلزاء من جنس العمل،  ،الصيامِ  عدةِ  ولتكتمل عليهم تلك النعمة أمرهم هللا تعاَل ِبكمالِ 
مِ أَ  ِعد ةُ  ِف ذلك وقد َدَخلَ  مِ  الش ْهرِ  ًي   اْلَقَضاِء.  َوَأًي 

وأنه تعاَل ال  ،ما لشأنه، وتنزيها له عن النقائصمث أمر هللا تعاَل العباد بتكبريه تعاَل، تعظي
 تنفعه طاعة الطائعني، وال يضره إعراض املعرضني. 

  ، وال أكْب منه.فهو سبحانه ال أعظم منه وال أجل منه

  .صيام، إَل عبادة الذكرولينتقل العباد من عبادة ال
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ُ تَ َعاََل أقربُ   يلُ خَ تَ ا ت َ ميَّ  ليكَ إي  اَّللَّ

  1.﴾َدَعانِ  ِإَذا الد اعِ  َدْعَوةَ  ُأِجيبُ  َقرِيبٌ  فَِإم ِ  َعنِ   ِعَباِدي َسأََلكَ  َوِإَذا﴿: تَ َعاََل  اّلل ُ  قَالَ 

 َعَلْيهِ  َيَْفى اَل  فَِإن هُ  هللا عز وجل أقرب إليك ِما تتخيل، فال حتتاج لرفع صوتك لَيْسَمَعك،
  2.﴾َوَأْخَفى السِ ر   يَ ْعَلمُ  فَِإن هُ  َِبْلَقْولِ  جَتَْهرْ  َوِإنْ ﴿: قَالَ  َكَما َشْيءٌ 

  3.﴾اْلغُُيوبِ  َعالمُ  اّلل َ  َوَأن   َوََنَْواُهمْ  ِسر ُهمْ  يَ ْعَلمُ  اّلل َ  َأن   يَ ْعَلُموا أَلَْ ﴿وقال تعاَل: 

 ا تكنه الضمائر، وما يدور ِف خلجات النفوس.فهو سبحانه يعلم م

 فَِإن                                  ُه اْلَعلِ                                 يُّ ِف ُدن ُ                                 و ِهِ 
 

 َوْه                    َو اْلَقرِي                    ُب َج                    ل  ِف ُعلُ                    و ِهِ  *****
 

ْنَسانَ  َخَلْقَنا َوَلَقدْ ﴿وكما قال تعاَل:   َحْبلِ  ِمنْ  إِلَْيهِ  أَق َْربُ  َوََنْنُ  نَ ْفُسهُ  بِهِ  تُ َوْسِوسُ  َما َونَ ْعَلمُ  اْْلِ
  4.﴾اْلَورِيدِ 

 َعْنُه، اّلل ُ  َرِضيَ  ُموَسى َأِب  ومن قربه تعاَل مساعه ملن نجاه، وسرعة إجابته ملن دعاه، َعنْ 
 الن يبُّ  فَ َقالَ  َِبلت ْكِبرِي، جَيَْهُرونَ  الن اسُ  َفَجَعلَ  َسَفر ، ِف  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصل ى الن يب ِ  َمعَ  ُكن ا: قَالَ 
 َغائًِبا، َواَل  َأَصم   َتْدُعونَ  لَْيسَ  ِإن ُكمْ  أَنْ ُفِسُكْم، َعَلى اْربَ ُعوا الن اسُ  أَي َُّها: »َوَسل مَ  َعَلْيهِ  هللاُ  ىَصل  

يًعا َتْدُعونَ  ِإن ُكمْ    5.«َمَعُكمْ  َوُهوَ  َقرِيًبا، مسَِ
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 ُرْشدٌ  تَ َعاََل  اَّللَّي االْستيَجابُة أَلْمري 

  1.﴾يَ ْرُشُدونَ  َلَعل ُهمْ  ِب  َوْليُ ْؤِمُنوا ِل  فَ ْلَيْسَتِجيُبوا﴿: ََل تَ َعا اّلل ُ  قَالَ 

 اعلم يقيًنا أن ما عند هللا ال ينال إال بطاعة هللا.

فإذا أردت أن جييب هلل تعاَل لك سؤلك، وأن يكشف هللا تعاَل لك كربك، 
 فيما أمرك.فاستجب هلل تعاَل 

تعاَل، وامتثال أمره، وأن السفه كل السفه ِف  واعلم أن كمال الرشد ِف اْلميان َبهلل
 اْلعراض عنه، وَمالفة شرعه.
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 وعفةٌ  ومجالٌ  زينةٌ متعٌة و  ليَباسي الزواُج كال

  1.﴾َِلُن   لَِباسٌ  َوأَنْ ُتمْ  َلُكمْ  لَِباسٌ  ُهن  ﴿: تَ َعاََل  اّلل ُ  قَالَ 

 ناس هبا.اللباس يُتخُذ للسرت، والوقاية من احلر والْبد، وزينة يتزين ال

 وهذه بعض الغاًيت اجلليلة اليت من أجلها شرع هللا تعاَل النكاح.

، ْبنِ  بَ ْهزِ  َعنْ ف للزوجني فهو سرت  ِه، َعنْ  أَبِيِه، َعنْ  َحِكيم   َعْورَاتُ َنا: اّلل ِ  َرُسولَ  ًيَ  قُ ْلتُ : قَالَ  َجدِ 
َها ََنِْت  َما   2.«مَيِيُنكَ  َمَلَكتْ  َما َأوْ  َزْوَجِتكَ  ِمنْ  ِإال   َعْوَرَتكَ  اْحَفظْ » قَالَ  َنَذُر؟ َوَما ِمن ْ

 ُكن ا: فَ َقالَ  َعْنُه، اّلل ُ  َمْسُعود  َرِضيَ  ْبنِ  اّلل ِ  وهو وقاية للعبد من الوقوع ِف الفواحش  فَعْن َعْبدِ 
 لِْلَبَصِر، أََغضُّ  فَِإن هُ  َزو ْج،فَ ْليَ ت َ  الَباَءةَ  اْسَتطَاعَ  َمنِ : »فَ َقالَ  َوَسل َم، َعَلْيهِ  هللاُ  َصل ى الن يب ِ  َمعَ 

  3.«ِوَجاءٌ  َلهُ  فَِإن هُ  َِبلص ْوِم، فَ َعَلْيهِ  َيْسَتِطعْ  َلَْ  َوَمنْ  لِْلَفرِْج، َوَأْحَصنُ 

 َماِلك   ْبنِ  أََنسِ  وهو زينة ومجال للرجل واملرأة، وكيف ال يكون كذلك وهو نصف الدين  َعنْ 
 فَ َقدْ  َصاحِلًَة، اْمرَأَةً  اّلل ُ  َرَزَقهُ  َمنْ : »قَالَ  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصل ى اّلل ِ  ولَ َرسُ  َأن   َعْنُه، اّلل ُ  َرِضيَ 
  4.«الث اِم  الش ْطرِ  ِف  اّلل َ  فَ ْليَ ت قِ  ِديِنِه، َشْطرِ  َعَلى أََعانَهُ 
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 كم من مرة خلوت بريبة؟

ُتمْ  أَن ُكمْ  اّلل ُ  َعِلمَ ﴿: تَ َعاََل  اّلل ُ  قَالَ    1.﴾َعْنُكمْ  َوَعَفا َعَلْيُكمْ  فَ َتابَ  أَنْ ُفَسُكمْ  ََتَْتانُونَ  ُكن ْ

 كم من مرة خلوت بريبة؟

 وكم من مرة خانتك نفسك؟

  وكم من مرة ضعفت أمام شهوتك؟

  .إذا أذنبت فبادر إَل هللا تعاَل

 َشْيءٌ  َعَلْيهِ  َيَْفى اَل  اّلل َ  ِإن  ﴿حتت مسعه وبصره، وال يفى عليه حالك   وإًيك أن تنسى أنك
  2.﴾الس َماءِ  ِف  َوال األْرضِ  ِف 

 اَل  فَِإن هُ  اّللِ   ِمنَ  َرَجاَءك تَ ْقَطعَ  ومهما عظم ذنبك، إًيك أن تقنُ من رمحة هللا، وإًيك أن
  3.﴾اْلَكاِفُرونَ  اْلَقْومُ  ِإال اّلل ِ  َرْوحِ  ِمنْ  يَ ي َْئسُ  اَل  ِإن هُ ﴿ َكاِفٌر   ِإال   اّلل ِ  ِمنَ  الر َجاَء، يَ ْقَطعُ 

 الت  و اِبنيَ  َيُِبُّ  اّلل َ  ِإن  ﴿: تَ َعاََل  َتَكر َرت منهم الذنوب  قَالَ  َوِإن   الت  و اِبنَي، َيُِبُّ  وتذكر أنه
  4.﴾اْلُمَتَطهِ رِينَ  َوَيُِبُّ 

 ِمنَ  أَْنَشَأُكمْ  ِإذْ  ِبُكمْ  أَْعَلمُ  ُهوَ  اْلَمْغِفَرةِ  َواِسعُ  َرب كَ  ِإن  ﴿وأنه َيب العفو، وأنه واسع املغفرة  
  5.﴾أُم َهاِتُكمْ  بُطُونِ  ِف  َأِجن ةٌ  أَنْ ُتمْ  َوِإذْ  اأْلَْرضِ 
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 وَ فْ والعَ  التوبةَ  ل هللاَ سَ 

ُتمْ  أَن ُكمْ  اّلل ُ  َعِلمَ ﴿: تَ َعاََل  اّلل ُ  قَالَ    1.﴾مْ َعْنكُ  َوَعَفا َعَلْيُكمْ  فَ َتابَ  أَنْ ُفَسُكمْ  ََتَْتانُونَ  ُكن ْ

 أتمل احلكمة من ذكر هللا تعاَل للعفو بعد التوبة!

 التوبة  ثابة قبول العذر، واملساُمة على الذنب.

 ولكن يبقى أثر الذنب، يؤرق صاحبه، ويقض مضجه، ويكدر صفوه.

 فأخْب هللا تعاَل أن من َتام نعمته على العبد أن يعفو عنه.

 و أثر هذا الذنب كأن العبد َل يفعله.وأصل العفو هو: ُمو األثر، فاهلل تعاَل ميح

وُمى  َوَعَفا َعَلْيُكمْ  ، واملعىن: اَتبَ )َعْن( لتضمنه معىن التحمل ، ب   ﴾َعَفا﴿وإَّنا عدي الفعل: 
 .َعْنُكمْ  آاثر ذنوبكم متحماًل ِلا

 فإذا أذنبت فسل هللا تعاَل التوبة، والعفو.
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  احذر أن تقرهبا

  1.﴾تَ ْقَربُوَها َفال اّلل ِ  ُحُدودُ  كَ تِلْ ﴿: تَ َعاََل  اّلل ُ  قَالَ 

 .حرماتهيسقُ العبد من عني هللا تعاَل بقدر جرأته على 

 حبدوده. ويهينه هللا تعاَل بقدر استهانته

 ويعزه هللا تعاَل بقدر تعظيمه حلدود هللا تعاَل.

 .، وخشيته منهتعاَل لهويكرمه تعاَل بقدر خشوعه 

َنافَاْستَ ﴿أَل تسمع قوله تعاَل:  َنا لَهُ  َجب ْ  ُيَسارُِعونَ  َكانُوا ِإن  ُهمْ  َزْوَجهُ  لَهُ  َوَأْصَلْحَنا ََيَْي  لَهُ  َوَوَهب ْ
  2.﴾َخاِشِعنيَ  لََنا وََكانُوا َوَرَهًبا َرَغًبا َوَيْدُعونَ َنا اْْلَي ْرَاتِ  ِف 

 اّلل ِ  َرُسولُ  الَ حدود هللا تعاَل، بل احذر أن تقرهبا  فإهنا سبب مقت هللا تعاَل  قَ  تَ تَ َعد   فال
 ُتَضيِ ُعوَها َفاَل  فَ رَاِئضَ  َلُكمْ  َوفَ َرضَ  تَ ْعَتُدوَها َفاَل  ُحُدوًدا َحد   اّلل َ  ِإن  : »َوَسل مَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصل ى
َتِهُكوَها َفاَل  َأْشَياءَ  َوَحر مَ  بَ ُلوَها َلُكمْ  ِمْنهُ  مْحَةٌ رَ  َوَلِكنْ  َربِ ُكمْ  ِمنْ  ِنْسَيان   َغرْيِ  ِمنْ  َأْشَياءَ  َوتَ َركَ  تَ ن ْ  فَاق ْ
  3.«ِفيَها تَ ْبَحُثوا َواَل 
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يالا  ُ تَ ْفصي   فصَّلها َلَك اَّللَّ

ُ  َكَذِلكَ ﴿: تَ َعاََل  اّلل ُ  قَالَ    1.﴾يَ ت  ُقونَ  َلَعل ُهمْ  لِلن اسِ  آًَيتِهِ  اّلل ُ  يُ بَ نيِ 

َلى القرآنَ َلَك أنزل هللا تعاَل  َلى اْلِكَتابَ  َعَلْيكَ  أَنزْلَنا أَن   َيْكِفِهمْ  أََوَلَْ ﴿: تَ َعاََل  قَالَ  امَ كَ  َعَلْيَك  يُ ت ْ  يُ ت ْ
  2.﴾يُ ْؤِمُنونَ  ِلَقْوم   َوذِْكَرى َلَرمْحَةً  َذِلكَ  ِف  ِإن   َعَلْيِهمْ 

 َ   3.﴾لِْلُمت ِقنيَ  َمْوِعظَةٌ وَ  َوُهًدى لِلن اسِ  بَ َيانٌ  َهَذا﴿: تَ َعاََل  قَالَ  َكَما   أَت  بيان   آًَيتِهِ َلَك تَ َعاََل  َوبَ نيِ 

َناُهمْ  َوَلَقدْ ﴿ :تَ َعاََل  قَالَ  َكَما ياًل صِ فْ ت َ  تَ َعاََل  سبحانهَلَك وفص لها   ِعْلم   َعَلى َفص ْلَناهُ  ِبِكَتاب   ِجئ ْ
  4.﴾يُ ْؤِمُنونَ  لَِقْوم   َوَرمْحَةً  ُهًدى

ُ  ُر لك َما ُأْشِكَل، ووأَْرَسَل إِليَك رُسواًل، يُ َفصِ ُل َلَك ما ُأمجَِْل، ويُ َفس ِ  َكَما َلَك َما أهبَم،  يُ بَ نيِ 
َ  الذ ِْكرَ  إِلَْيكَ  َوأَنزْلَنا﴿: تَ َعاََل  قَالَ    5.﴾يَ تَ َفك ُرونَ  َوَلَعل ُهمْ  إِلَْيِهمْ  نزلَ  َما لِلن اسِ  لِتُ بَ نيِ 

 َيُكونَ  لَِئال﴿ :تَ َعاََل  قَالَ  َكَما   رَ جَ زَ وَ  هُ نْ ى عَ يَما أمَر وتنزجَر َعَما نَ هَ فِ  هُ يعَ طِ تُ   ف َ تَ َعاََل  هللاَ  يَ قِ تْ ت َ لِ 
  6.﴾الرُُّسلِ  بَ ْعدَ  ُحج ةٌ  اّلل ِ  َعَلى لِلن اسِ 

 فاتق هللا ، وَبدر إَل مرضاته.

  

                                                           

 187سورة البقرة: اآلية/  - 1
 51ُسوَرُة اْلَعْنَكُبوِت: اآلية/  - 2
 138ُسوَرُة آَل ِعْمرَاَن: اآلية/  - 3
 53ُسوَرُة اأْلَْعرَاِف: اآلية/  - 4
 44ُسوَرُة الن ْحِل: اآلية/  - 5
 165ُسوَرُة النِ َساِء: اآلية/  - 6

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 ُدُروٌس ِفي التََّدبُري                                                 َسعييد ْبن ُمْصطََفى ديََيبي 

 

 
42 

  ال يبايل مبا دخل جوفه

َنُكمْ  أَْمَواَلُكمْ  أَتُْكُلوا َواَل ﴿: تَ َعاََل  اّلل ُ  قَالَ    1.﴾َِبْلَباِطلِ  بَ ي ْ

 الناس  ا دخل جوفه، أمن احلالل هو؟ أم من احلرام؟ ال يبال كثري من

 وال يهتم  ا يطعم أهله، أهو طيب أم خبيث؟

  2.«ُسْحت   ِمنْ  نَ َبتَ  حلَْمٌ  اجْلَن ةَ  يَْدُخلُ  اَل : »َوَسل مَ  َعَلْيهِ  اّلل ُ  َصل ى الن يب ِ  قولَ ونسي أو تناسى 

ا القليل فال قيمة له، ونسي أن حقوق ور ا يظن بعضهم أن احملرم هو الشيء الكثري، أم
 العباد ال يضيع منها عند هللا تعاَل مثقال ذرة.

 َمنِ : »قَالَ  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصل ى هللاِ  مسع إَل ما قاله َرُسولُ اوالكالم ليس فيه أدىن مبالغة، 
: َرُجلٌ  َلهُ  فَ َقالَ  «اجْلَن ةَ  َعَلْيهِ  َوَحر مَ  الن اَر، هُ لَ  هللاُ  َأْوَجبَ  فَ َقدْ  بَِيِميِنِه، ُمْسِلم   اْمرِئ   َحق   اق َْتَطعَ 
ًئا َكانَ  َوِإنْ    3.«أَرَاك   ِمنْ  َقِضيًبا َوِإنْ : »قَالَ  هللِا؟ َرُسولَ  ًيَ  َيِسريًا َشي ْ

فاحذر ًيعبد هللا، واحذري ًي أمة هللا أن أتت يوم القيامة حبسنات كأمثال اجلبال الرواسي، 
 يك، على غرمائك، حّت ال يبقى لك منها شيء.فتقسم أمام عين

: قَاُلوا «اْلُمْفِلُس؟ َما أََتْدُرونَ : »قَالَ  َوَسل َم، َعَلْيهِ  هللاُ  َصل ى هللاِ  َرُسولَ  َأن   ُهَريْ َرَة، َأِب  َعنْ 
 ِبَصاَلة ، اْلِقَياَمةِ  يَ ْومَ  ََيِْت  م يِت أُ  ِمنْ  اْلُمْفِلسَ  ِإن  : »فَ َقالَ  َمَتاَع، َواَل  َلهُ  ِدْرَهمَ  اَل  َمنْ  ِفيَنا اْلُمْفِلسُ 
،  َوَضَربَ  َهَذا، َدمَ  َوَسَفكَ  َهَذا، َمالَ  َوَأَكلَ  َهَذا، َوَقَذفَ  َهَذا، َشَتمَ  َقدْ  َوََيِْت  َوزََكاة ، َوِصَيام 
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 َعَلْيهِ  َما يُ ْقَضى َأنْ  قَ ْبلَ  هُ َحَسَناتُ  فَِنَيتْ  فَِإنْ  َحَسَناتِِه، ِمنْ  َوَهَذا َحَسَناتِِه، ِمنْ  َهَذا فَ يُ ْعَطى َهَذا،
  1.«الن ارِ  ِف  طُرِحَ  مُث   َعَلْيِه، َفطُرَِحتْ  َخطَاًَيُهمْ  ِمنْ  ُأِخذَ 
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  حىت ال يتجرأ أحد على أموال الناس

َنُكمْ  أَْمَواَلُكمْ  أَتُْكُلوا َوال﴿: تَ َعاََل  اّلل ُ  قَالَ    1.﴾َِبْلَباِطلِ  بَ ي ْ

 وكلُ  ُمرٌم، حق   بغريِ  للمالِ  أخذ   كلُ  بل َخاص ًة، هو اأْلَْكلُ  النهي ِمنَ  إًيك أن تظن أن اْلُمرَادَ 
 ِف هذا النهي. داخلٌ  للمالِ  إتالف  

 .اأْلَْكلُ  ُهوَ  اْلَمالِ  ِمنَ  اأْلَْعَظمَ  اْلَمْقُصودَ  ألن    َأْكاًل  تعاَل هللا مساه وإَّنا

وأكد  ،فيه غريه حق على تعدى ملن الشديد الوعيدُ  ورد  العبادِ  حياةِ  قوامُ  ُهو املالُ  كان وملا
: َوَسل مَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصل ى هللاِ  َرُسولُ  قَالَ : قَالَ  ،َرِضَي اّلل ُ َعْنهُ  ُهَريْ َرةَ  َأِب  َعنْ الشرع على حرمته  

  2.«َوِعْرُضهُ  َوَمالُُه، َدُمُه، َحرَاٌم، اْلُمْسِلمِ  َعَلى اْلُمْسِلمِ  ُكلُّ »

، ةَ ُحر   َأِب  َعنْ وَ  ِه، َعنْ  الر قَاِشيِ   َمالُ  َيَِلُّ  اَل : »َوَسل مَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصل ى هللاِ  َرُسولُ  قَالَ : قَالَ  َعمِ 
  3«.ِمْنهُ  نَ ْفس   ِبِطيبِ  ِإال   اْمرِئ  

وحّت أجاز الفقهاء الصالَة ِف الثوِب احلريِر، والثوِب النجِس إذا َل جيد غريه، وَل جييزوا 
 ِب املغصوِب، ولو َل جيد غريه  حّت ال يتجرأ أحد على أموال الناس.الصالة ِف الثو 
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ْلَباطيلي  أكلي  َأْصٌل َعظييٌم ِف حتريي    اأْلَْمَوالي ابي

َنُكمْ  أَْمَواَلُكمْ  أَتُْكُلوا َوال﴿: تَ َعاََل  اّلل ُ  قَالَ   ِمنْ  اَفرِيقً  لَِتْأُكُلوا احْلُك امِ  ِإََل  هِبَا َوُتْدُلوا َِبْلَباِطلِ  بَ ي ْ
  1.﴾تَ ْعَلُمونَ  َوأَنْ ُتمْ  َِبْلمثِْ  الن اسِ  أَْمَوالِ 

 اأْلَْمَوالِ  َِبْلَباِطِل، وقد كان أكلُ  اأْلَْمَوالِ  أكلِ  ِف حترميِ  َعِظيمٌ  َأْصلٌ لتعلم أهنا  ،أتمل هذه اآلية
َغاَرةِ  ِمنَ  اْكِتَساهِبِمْ  َِبْلَباِطِل ِف اجلاهلية سبياًل مألوفًا، بل كان جل  َوَغْصبِ  َواْلَمْيِسِر، اْْلِ

  .والرََب، وامليسرِ  اْليَ َتاَمى، أَْمَوالِ  َوَأْكلِ  الض ِعيِف، َمالَ  اْلَقِوي ِ 

: )أَي َُّها َعْنُه، اّلل ُ  َرِضيَ  طَاِلب   َأِب  ْبنُ  قال َجْعَفرُ   َجاِهِلي ة ، أَْهلَ  قَ ْوًما ُكن ا اْلَمِلُك، للن َجاِشيِ 
َتَة، َوََنُْكلُ  اأْلَْصَناَم، نَ ْعُبدُ   َوََيُْكلُ  اجلَِْواَر، َوُنِسيءُ  اأْلَْرَحاَم، َونَ ْقَطعُ  اْلَفَواِحَش، َوََنِْت  اْلَمي ْ

2الض ِعيَف(. ِمن ا اْلَقِويُّ 
  

إال من كان يبيت كل ليلة ويشى أن  -نعمة التشريع  -وال يعلم قدر هذه النعمة العظيمة 
 يها ماله، وتسىب فيها نساؤه.تفجأه غارة تزهق معها روحه، ويسلب ف

 وهي نعمة تستوجب الشكر.

 .وتقليلها املفاسد ودرأ وتكميلها، املصاحل جبلب أتى تعاَل هللا شرعف

فال تنظر ألحكام الشرع على أهنا قيود َتنعك ِما تريد، ولكن انظر ِلا على أهنا حصٌن 
 حجب عنك من الشروِر ماال تطيق.
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  بيين وبينك القضاء

َنُكمْ  أَْمَواَلُكمْ  أَتُْكُلوا َوال﴿: تَ َعاََل  اّلل ُ  قَالَ   ِمنْ  َفرِيًقا لَِتْأُكُلوا احْلُك امِ  ِإََل  هِبَا َوُتْدُلوا َِبْلَباِطلِ  بَ ي ْ
  1.﴾تَ ْعَلُمونَ  َوأَنْ ُتمْ  َِبْلمثِْ  الن اسِ  أَْمَوالِ 

 بين وبينك القضاء.

 .بين وبينك احملكمة

 .بينة يهليس له علصاحبه  يعلم أنألنه قال هذه الكلمات 

 سيحكم له على غرميه. ويعلم أن القضاءَ 

، وال َيرُم َحرَاًما َيُِلُّ  اَل  القاضي َقَضاءَ أو تناسى أن حكم احلاكم، وأن  ونسي هذا املسكنيُ 
 الاًل.حَ 

 .َوَسل مَ  َعَلْيهِ  اّلل ُ  َصل ى بل لو كان الذي يقض بذلك هو رسول هللا

 َوَلَعل   ِإَل ، ََتَْتِصُمونَ  ِإن ُكمْ : »َوَسل مَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصل ى هللاِ  َرُسولُ  قَالَ : قَاَلتْ  َسَلَمَة، أُم ِ  َعنْ 
ِتهِ  َأحلَْنَ  َيُكونَ  َأنْ  بَ ْعَضُكمْ  ، ِمنْ  حِبُج   َلهُ  َقَطْعتُ  َفَمنْ  ِمْنُه، َأمْسَعُ  ِم ا ََنْو   َعَلى َلهُ  َفأَْقِضيَ  بَ ْعض 

ًئا، َأِخيهِ  َحق ِ  ِمنْ  َا ََيُْخْذُه، َفاَل  َشي ْ   2.«الن ارِ  ِمنَ  ِقْطَعةً  بِهِ  َلهُ  أَْقَطعُ  فَِإَّن 

 فإًيك وأكل أموال الناس َبلباطل.

 وال تغرت حبكم أنت تعلم بطالنه.

 فكم من حقوق  ضاعت، وأموال  ُأِكَلت َبلباطل بدعوى : )أن معي حكم ُمكمة(.

  

                                                           

 188سورة البقرة: اآلية/  - 1
ِكَتاُب  -، ومسلم2680ََبُب َمْن أَقَاَم البَ يِ َنَة بَ ْعَد الَيِمنِي، حديث رقم: ِكَتاُب الش َهاَداِت،   -رواه البخاري - 2

 1713ََبُب احلُْْكِم َِبلظ اِهِر، َوالل ْحِن َِبحلُْج ِة، حديث رقم:  اأْلَْقِضَيِة،



 ُدُروٌس ِفي التََّدبُري                                                 َسعييد ْبن ُمْصطََفى ديََيبي 

 

 
47 

  اإلنساني  لبوصلةي  تصحيحٌ 

  1.﴾َواحلَْج ِ  لِلن اسِ  َمَواِقيتُ  ِهيَ  ُقلْ  اأْلَِهل ةِ  َعنِ  َيْسأَُلوَنكَ ﴿: تَ َعاََل  اّلل ُ  قَالَ 

 حّت يزداد مث صغريًا، اِلالل يبدو َل اأْلَِهل ِة، َعنِ  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصل ى اّلل ِ  َرُسولَ  الن اسُ  َسَألَ 
 ُماقًا؟ يكون حّت نوره يذهب مث هالاًل، يصري حّت يتناقص مث بدرًا، فيصري نوره يتكامل

 وهذا أمر ال ينتفع الناس به ِف دينهم وال دنياهم.

 فأرشدهم هللا تعاَل إَل ما فيه نفعهم، وتعظم له حاجتهم.

 وِما يؤسف له أن هذا حال كثري من الناس.

وقات انظر إَل أولئك الذي أنفقوا مئات املليارات على أحباث الفضاء، واللهث وراء َمل
ُوِجَد، والعلة اليت من فضائية ِف كواكب أخرى، ولو سئل أحدهم عن الغاية اليت من أجلها 

 ، لتحرَي ِف ردِه، وأعيا جواًَب.ُخِلقَ أجلها 

وليس هذا تقلياًل من شأن البحث العلمي، ولكنه تصحيح لبوصلة اْلنسان ِف احلياة  فال 
 عمله.تنشغل  ا ال نفع فيه، عما جيب عليك اعتقاده و 

: إن هللا أرد بنا أشياء، وأراد منا أشياء فما َبلنا ُشِغلَنا عما أراده هللا اّلل ُ  َرمِحَهُ  قال ُممد الباقر
 بنا عما أراده هللا منا؟
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لذ يْكري  احلَْج ي ِفي إيفْ َرادي  احليْكَمةُ    ابي

  1.﴾َواحلَْج ِ  لِلن اسِ  َمَواِقيتُ  ِهيَ  ُقلْ  اأْلَِهل ةِ  َعنِ  َيْسأَُلوَنكَ ﴿: تَ َعاََل  اّلل ُ  قَالَ 

 !َواْلُمَعاَماَلتِ  اْلِعَباَداتِ  بقيةِ  ، دونَ َِبلذ ِْكرِ  احلَْج   تَ َعاََل  اّلل ِ  ادِ ف ْرَ  إِ ِف  ةَ مَ كْ احلِ  لْ مَ أتََ 

 َواحلَْج ِ  اْلُمَعاَماَلتِ ك ،اأْلَِهل ةِ َعَلى َمْعرَِفِة  َواْلُمَعاَماَلتِ  اْلِعَباَداتِ  كثري  من تلكَ  مع توقفِ 
ةِ  َواْلِعَددِ  َواْلِفْطرِ  َوالص ْومِ  َجارَاتِ  َواأْلَميَانِ  احْلَْملِ  َوُمد   .اْلِعَبادِ  َمَصاِلحِ  ِمنْ  َذِلكَ  َغرْيِ وَ  َواْْلِ

يعِ  ملا كان تَ ْعِديدُ لكن  ْطَنابِ  ِإََل  ِضييُ فْ  اأْلُُمورِ  َهِذهِ  مجَِ  ُدونَ  اْلبَ ْعضِ  َعَلى َوااِلْقِتَصارُ  ،اْْلِ
 ِهيَ ﴿بقوله:  الِ مجَْ اْلِ  هِ جَ ى وَ لَ عَ  املنافعَ  تلكَ  تَ َعاََل  اّلل ُ  رَ كَ اْلخالِل، ذَ  ِإََل  يُ ْفِضي بَ ْعضِ الْ 

 .أْلَِهل ةِ َب هِ طِ بْ إَل ضَ  اسُ الن   ما َيتاجُ  كلَ   لَ مَ شْ تَ ، لِ ﴾لِلن اسِ  َمَواِقيتُ 

 تِْلكَ  ِمنْ  احلَْج ِ  نَ ْقلُ  نْ مِ  اْلُمْشرُِكونَ  هُ لُ يفعَ  انَ كَ ا  ى مَ لَ ِر تنبيًها عَ كْ احلَْج  َبلذ ِ تَ َعاََل  اّلل ُ  ص  َوخَ 
 .إَل غريها اأْلَْشُهرِ 

َا َِبلذ ِْكرِ  احلَْج ِ  ِإف ْرَادَ  َأن   َوُهوَ : اّلل ُ  َرمِحَهُ  قَاَل اْلَقف الُ   اأْلَْشُهرِ  َعَلى َمْقُصورٌ  احلَْج   َأن   لِبَ َيانِ  َكانَ  ِإَّن 
 َكاَنتِ  َكَما َأْشُهر   ِإََل  اأْلَْشُهرِ  تِْلكَ  ِمنْ  احلَْج ِ  نَ ْقلُ  جَيُوزُ  اَل  َوأَن هُ  لَِفْرِضهِ  تَ َعاََل  اّلل ُ  َعي  نَ َها ال يِت 

  2.الن ِسيءِ  ِف  َذِلكَ  تَ ْفَعلُ  اْلَعَربُ 

 احلَْجِ . اْلِعَباَدِة العظيمِة ِعَباَدةِ  َعَلى فضِل تلكَ  َوتنبيًها
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  خطر االبتداع ِف الدين

 َوأْتُوا ات  َقى َمنِ  اْلْب   َوَلِكن   ُظُهورَِها ِمنْ  اْلبُ ُيوتَ  أَتْتُوا أبَِنْ  اْلْبُّ  َولَْيسَ ﴿: تَ َعاََل  اّلل ُ  لَ قَا
  1.﴾أَبْ َواهِبَا ِمنْ  اْلبُ ُيوتَ 

من خطر االبتداع ِف الدين أن املبتدع يظن أنه أتقى هلل تعاَل، وأقرب من غريه إَل رمحته، 
 ناس عن رمحة هللا تعاَل.وهو من أبعد ال

َها، اّلل ُ  َرِضيَ  َعاِئَشةَ  ويظن أن عمله الذي ابتدعه صاحل متقبل، وهو مردود عليه  فَعنْ   َعن ْ
 فَ ُهوَ  ِفيِه، لَْيسَ  َما َهَذا أَْمرِنَ  ِف  َأْحَدثَ  َمنْ : »َوَسل مَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصل ى اّلل ِ  َرُسولُ  قَالَ : قَاَلتْ 

  2.«َردٌّ 

 ْبنِ  ِعْرََبضِ  أنه على الطريق املستقيم، واِلدي القومي، وهو ِف ضالل مبني  َعنْ  وَيسب
ُكمْ »: َوَسل مَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصل ى هللاِ  َرُسولُ  قَالَ  :قَالَ  َسارِيََة،  ُُمَْدثَة   ُكل   فَِإن   اأْلُُموِر، َوُُمَْداَثتِ  ِإًي 
  3«. َضاَللَةٌ  ِبْدَعة   ُكل   َوِإن   ِبْدَعٌة،

 َرُسولُ  قَالَ : قَالَ  ،َرِضَي اّلل ُ َعْنهُ  َجرِير   ويرى أنه قد ازداد أجرًا، وما ازداد ببدعته إال إْثًا  َعنِ 
ْساَلمِ  ِف  َسن   َمنْ »: َوَسل مَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصل ى هللاِ   َعِملَ  َمنْ  َوِوْزرُ  ِوْزرَُها َعَلْيهِ  َكانَ  َسيِ َئًة، ُسن ةً  اْْلِ
  4.«َشْيءٌ  َأْوزَارِِهمْ  ِمنْ  يَ ن ُْقصَ  َأنْ  َغرْيِ  ِمنْ  بَ ْعِدِه، نْ مِ  هِبَا
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حديث  ،احلَْثِ  َعَلى الص َدَقِة َوَلْو ِبِشقِ  ََتَْرة ، أَْو َكِلَمة  طَيِ َبة  َوأَن  َها ِحَجاٌب ِمَن الن ارِ ََبُب  ،ِكَتاب الز َكاةِ  -رواه مسلم - 4

 1017 رقم:
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، َأِب  ْبنِ  َعِلي ِ  وَيسب أنه مقرب، وهو مطرود من رمحة هللا تعاَل  َعنْ   قَالَ : قَالَ  طَاِلب 
 َوَلَعنَ  هللِا، لَِغرْيِ  َذَبحَ  َمنْ  هللاُ  َوَلَعنَ  َواِلَدُه، َلَعنَ  َمنْ  هللاُ  َلَعنَ »: َوَسل مَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصل ى هللاِ  َرُسولُ 

  1«.اأْلَْرضِ  َمَنارَ  َغي  رَ  َمنْ  هللاُ  َوَلَعنَ  ُُمِْداًث، آَوى َمنْ  هللاُ 

ويظن أن فعله يوافق العقول السليمة، وترضى عنه الفطر السوية املستقيمة، وهو يضحك منه 
َبلبيت عارية، وهذا الذي ينقب  العقالء، ويتندر على من يراه  كهذه اليت تنزع ثياهبا لتطوف

بيته، ليدخل منه، والباب أمامه مفتوح على مصراعيه، أو ذاك الذي يظن أن الدين رقص 
 وَتايل.

 فاحذر أن تلقى هللا مبتدًعا، فإن الدين قد َكُمَل، وشرع هللا قد ت. 

َتِدُعوا َواَل  ات ِبُعوا،: »قَالَ  هللِا، َعْبدِ  فَعنْ    2.«َضاَلَلةٌ  ِبْدَعة   ُكلُّ  ْم،ُكِفيتُ  فَ َقدْ  تَ ب ْ
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 8770 حديث رقم: -الطْبام ِف الكبريرواه  -  2
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َبةٌ    َلَعلَّ ميَن هللاي تَ َعاََل َواجي

  1.﴾َوات  ُقوا اّلل َ َلَعل ُكْم تُ ْفِلُحونَ ﴿: تَ َعاََل  اّلل ُ  قَالَ 

 ِف  ْلَْرْيِ َبِ  لِتَ ُفوُزوا اّلل َ  وهو تقوى هللا، واملعىن َوات  ُقوا إذا حتقق شرطها ةٌ بَ اجِ وَ  تَ َعاََل  هللاِ  نَ مِ  َلَعل  
نْ َيا واآلخرِة.  الدُّ

، َنَسَب أْن يكوَن اجلزاُء شاماًل ْهيِ ن َ  ُكلِ  َواْجِتَنابُ  أَْمرِ ُكِل  اْمِتثَالُ  ِهيَ  الت  ْقَوى تْ انَ ا كَ م  لَ وَ 
 لكِل فوز  وكِل خري .

 َناح   لَ وك سعادة   وكلَ  فوز   كلَ   تشملُ  كلمةٌ   والفالحُ . ﴾تُ ْفِلُحونَ  َلَعل ُكمْ ﴿ومجع ذلك قوله: 
نْ َيا ِف   .واآلخرةِ  الدُّ

 منها: هِ من كتابِ  فصله ِف مواضعَ  ،تعاَل هنا وما أمجله هللاُ 

  2.﴾فُ ْرقَانً  َلُكمْ  جَيَْعلْ  اّلل َ  تَ ت  ُقوا ِإنْ  آَمُنوا ال ِذينَ  أَي َُّها ًيَ ﴿: تَ َعاََل  َقولُه

 َلُكمْ  َوجَيَْعلْ  َرمْحَِتهِ  ِمنْ  ِكْفَلنْيِ  يُ ْؤِتُكمْ  ِبَرُسولِهِ  َوآِمُنوا اّلل َ  ات  ُقوا آَمُنوا ال ِذينَ  أَي َُّها ًيَ ﴿: تَ َعاََل  َوَقولُه
  3.﴾بِهِ  ََتُْشونَ  نُورًا

  4.﴾ََيَْتِسبُ  اَل  َحْيثُ  ِمنْ  َويَ ْرزُْقهُ  ََمَْرجاً  َلهُ  جَيَْعلْ  اّلل َ  يَ ت قِ  َوَمنْ ﴿: تَ َعاََل  َوَقولُه

  5.﴾ُيْسراً  أَْمرِهِ  ِمنْ  َلهُ  جَيَْعلْ  اّلل َ  يَ ت قِ  َوَمنْ ﴿: تَ َعاََل  َقولُه
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  اإلسالمي  زي من ركائي  العدلُ 

 َيُِبُّ  اَل  اّلل َ  ِإن   تَ ْعَتُدوا َواَل  يُ َقاتُِلوَنُكمْ  ال ِذينَ  اّلل ِ  َسِبيلِ  ِف  َوقَاتُِلوا﴿: تَ َعاََل  اّلل ُ  قَالَ 
  1.﴾اْلُمْعَتِدينَ 

 عجيب شأن اْلسالم!

 زه األساسية حّت مع األعداء.العدل من ركائ

ُتمْ  َوِإنْ ﴿: تَ َعاََل  قَالَ  ُتمْ  َما ِ ِْثلِ  فَ َعاِقُبوا َعاقَ ب ْ   2.﴾لِلص اِبرِينَ  َخي ْرٌ  َِلُوَ  َصبَ ْرتُْ  َولَِئنْ  ِبهِ  ُعوِقب ْ

 والرمحة شعاره وداثره حّت ِف القتال.

 َوَنيبُّ  الر مْحَِة، َوَنيبُّ  َواحْلَاِشُر، َواْلُمَقفِ ي، َوَأمْحَُد، م ٌد،ُمَُ  َأنَ : »َوَسل مَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصل ى أَل يقل الن يبُّ 
  3.«اْلَمْلَحَمةِ 

  4.﴾َوَأِسريًا َويَِتيًما ِمْسِكيًنا ُحبِ هِ  َعَلى الط َعامَ  َويُْطِعُمونَ ﴿: تَ َعاََل  وقَالَ 

 واْلنصاف من مبادئه الراسخة حّت مع املخالفني.

ُلونَ  قَائَِمةٌ  أُم ةٌ  اْلِكَتابِ  أَْهلِ  ِمنْ  َسَواءً  لَْيُسوا﴿: تَ َعاََل  َوقَالَ    5.﴾َيْسُجُدونَ  َوُهمْ  الل ْيلِ  آَنءَ  اّلل ِ  آًَيتِ  يَ ت ْ

 والعفو دأبه وديدنه.

تَ ُهوا ِإنْ  َكَفُروا لِل ِذينَ  ُقلْ ﴿: تَ َعاََل  قَالَ    6.﴾َسَلفَ  َقدْ  َما َِلُمْ  يُ ْغَفرْ  يَ ن ْ

 ولكن َل العجب؟
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 ليس هو دين رب العلمني؟أ

 شريعة سيد املرسلني؟هي أليست 
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  القوة   إال لغةَ  عداءُ األ ال يفهمُ 

تُ ُلوُهمْ ﴿: تَ َعاََل  اّلل ُ  قَالَ    1.﴾َأْخَرُجوُكمْ  َحْيثُ  ِمنْ  َوَأْخرُِجوُهمْ  ثَِقْفُتُموُهمْ  َحْيثُ  َواق ْ

: القتالِ  على َِلُمْ  ُمرًضا تَ َعاََل  فَ َقالَ  ِ َك َة، مْ َوَمَنازِلِِ  ِدًَيرِِهمْ  ِمنْ  اْلُمَهاِجرِينِ  املشركون أخرج
، بغريِ  وأخذوها عليها استولوا اليت وَمَساِكِنُكمْ  ِدًَيرَُكمْ  ِمنْ  يُ َقاتُِلوَنُكمْ  ال ِذينَ  َهُؤاَلءِ  َأْخرُِجوا  َحق 

 .َوَمَساِكِنُكمْ  ِدًَيرَُكمْ  ِمنْ  َأْخَرُجوُكمْ  كَما منها َأْخرُِجوهم

 أعداء اْلسالم إال لغة واحدة، لغة القوة. ال يفهم

 وال جيدي معهم نفًعا إال املعاملة َبملثل.

أما مقابلة االعتداء َبْلنوع، واْلضوع، والعفو، مع القدرة على دفع الصائل منهم ورد 
 العدوان  فإنه ضعف وخور وعجز ليس له ما يْبره.

ورأوا منهم عزة ال ترام، وآنسوا منهم ة، فإذا تعامل معهم املسلمون َبملثل، وأظهروا ِلم القو 
 نظروا إليهم بعني اْلكبار، واثنوا عليهم ِف احملافل، واتقوا اْلساءة إليهم.جانًبا ال يضام، 

 إهنا السنن ًي عباد هللا فاعتْبوا.

 تع    دو ال    ذِ مُب عل    ى م    ن ال ك    الَب ل    هُ 
 

 وتت ق               ي ص               ولَة املستأس               ِد احل               امي *****
 

 بِهِ  تُ ْرِهُبونَ  اْْلَْيلِ  رََِبطِ  َوِمنْ  قُ و ة   ِمنْ  اْسَتطَْعُتمْ  َما َِلُمْ  َوأَِعدُّوا﴿: تَ َعاََل  اّلل ُ ل ومن أجل ذلك قا
  2.﴾َوَعُدو ُكمْ  اّلل ِ  َعُدو  
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﴾﴿َواْلفي  َن اْلَقْتلي َنُة َأَشد  مي   ت ْ

َنةُ ﴿: تَ َعاََل  اّلل ُ  قَالَ    1.﴾اْلَقْتلِ  ِمنَ  َأَشدُّ  َواْلِفت ْ

يشنع أعداء اْلسالم على املسلمني من َيدث من القتل بسبب اجلهاد، ويتغافلون عما 
 يفعلونه هم من فتنة الناس ِف دينهم، وإكراههم على الكفر.

ويطفح التاريخ حباالت التعذيب الذي تقشعر له األبدن، وتشيب من هوله نواصي الولدان، 
ُهمْ  نَ َقُموا َوَما﴿: تَ َعاََل  قَالَ منوا َبهلل  كما والذي ينتهي غالبا َبلقتل، ال لشيء إال ْلهنم آ  ِمن ْ

  2.﴾احْلَِميدِ  اْلَعزِيزِ  َِبّلل ِ  يُ ْؤِمُنوا َأنْ  ِإال

منها وصمعة عار  وهذا شأن أعداء اْلسالم مع املسلمني دائًما، حوادث مروعة كل واحدة
  3.﴾ِذم ةً  َوال ِإال ُمْؤِمن   ِف  يَ ْرقُ ُبونَ  اَل ﴿ِف جبني البشرية  

ففي حالة االستضعاف: إما أن يستخفي املسلمون ِبسالمهم، أو يواجهوا مصريهم احملتوم  
  4.﴾ِمل ِتِهمْ  ِف  يُِعيُدوُكمْ  َأوْ  يَ ْرمُجُوُكمْ  َعَلْيُكمْ  َيْظَهُروا ِإنْ  ِإن  ُهمْ ﴿

 واسألوا التاريخ عن أصحاب األخدود كيف كان مصريهم، وما هي جرميتهم؟

 عن ُماكم التفتيش وعن مدى بشاعتها. التاريخ واسألوا

 عن املسلمني ِف ظل احلكم الشيوعي وعن مدى ظلمه. التاريخ واسألوا

 البوسنة وعن مذاحبهم. مسلمي وعن

، وعن أفغانستان، وعن أهل سورًي، وعن مسلمي أفريقيا الوسطى، وعن مسلمي مينمار
 والعراق، و، و، و.
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رد الطغيان، مأل أعداء اْلسالم الدنيا ضجيًجا، فإذا كانت للمسلمني قوة لدفع الظلم، و 
َنةُ ﴿وعوياًل، فتوَل القرآن الرد عليهم:    1.﴾اْلَقْتلِ  ِمنَ  َأَشدُّ  اْلِفت ْ
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  إمنا حيرتم القوُي األقوَيءَ 

تُ ُلوُهمْ  قَاتَ ُلوُكمْ  فَِإنْ ﴿: تَ َعاََل  اّلل ُ  قَالَ    1.﴾اْلَكاِفرِينَ  َجزَاءُ  َكَذِلكَ  فَاق ْ

 إال لغة القوة. اْلسالمِ  اءُ ال يفهم أعد

 وعندها ال يناسبهم إال احلديث  ا يفهمونه.

، وكانت املعاملُة معاملَة النِد للنِد، نظروا للمسلمني اْلِفئَ َتانِ فإذا تكافأت القواتن، وتساوت 
 وامتألت قلوهبم منهم إجالاًل وخشيًة ورهبًة.ِبكبار، 

 اّلل ِ  َعُدو   ِبهِ  تُ ْرِهُبونَ  اْْلَْيلِ  رََِبطِ  َوِمنْ  قُ و ة   ِمنْ  اْسَتطَْعُتمْ  َما مْ ِلَُ  َوَأِعدُّوا﴿: تَ َعاََل  اّلل ُ  قَالَ 
  2.﴾َوَعُدو ُكمْ 

 فإَّنا َيرتم القوُي األقوًيَء، ويستذل العجزة الضعفاَء.

  3.﴾َعَلْيِهمْ  َواْغُلظْ  ْلُمَناِفِقنيَ َوا اْلُكف ارَ  َجاِهدِ  الن يبُّ  ًَيأَي َُّها﴿: العليُم خبلِقهِ  تَ َعاََل  اّلل ُ  قَالَ لذلك 

  4.﴾ِغْلظَةً  ِفيُكمْ  َوْلَيِجُدوا اْلُكف ارِ  ِمنَ  يَ ُلوَنُكمْ  ال ِذينَ  قَاتُِلوا آَمُنوا ال ِذينَ  ًَيأَي َُّها﴿: تَ َعاََل  قَالَ وَ 

 الل ِطيفُ  َوُهوَ  َخَلقَ  َمنْ  يَ ْعَلمُ  َأال﴿ريُُه  ألنه ال َيُكفُّ َشر ُهم إال هذا، وال يَ ُردُّ َكيَدُهم غَ 
  5.﴾اْْلَِبريُ 

اجلباه، وأظهرن ِلم الذل واْلضوع،  ِلم احنيناوإذا كانت األخرى، إذا طأطأن ِلم الرؤوس، و 
 ُمد ِكر! ِمنْ  فَ َهلْ ، داسوا علينا َبلنعال، واستباحوا منا األرَض والِعْرَض واملال
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 َوَودُّوا َِبلسُّوءِ  َوأَْلِسنَ تَ ُهمْ  أَْيِديَ ُهمْ  إِلَْيُكمْ  َويَ ْبُسطُوا أَْعَداءً  ُكمْ لَ  َيُكونُوا يَ ثْ َقُفوُكمْ  ِإنْ ﴿: تَ َعاََل  قَالَ 
  1.﴾َتْكُفُرونَ  َلوْ 

 .اْسَتطَْعُتمْ  َما َِلُمْ  َوأَِعدُّواأفيقوا  فياقومِ 
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  إَيك أن تيأس من رمحة هللا

تُ ُلوُهمْ  قَاتَ ُلوُكمْ  فَِإنْ ﴿: تَ َعاََل  اّلل ُ  قَالَ   َغُفورٌ  اّلل َ  فَِإن   انْ تَ َهْوا فَِإنِ  * اْلَكاِفرِينَ  َجزَاءُ  َذِلكَ كَ  فَاق ْ
  1.﴾َرِحيمٌ 

 إًيك أن تيأس من رمحة هللا تعاَل.مهما أذنبت 

 إًيك أن تقنُ من عفوه ومغفرته.ومهما أخطأت 

 اّلل َ  ن  فَإِ  انْ تَ َهْوا فَِإنِ ﴿فإن هللا تعاَل قال عمن قاتل أولياءه، وصد عن سبيله، وحارب دينه: 
 .﴾َرِحيمٌ  َغُفورٌ 

تَ ُهوا ِإنْ  َكَفُروا لِل ِذينَ  ُقلْ ﴿وقال تعاَل:    2.﴾َسَلفَ  َقدْ  َما َِلُمْ  يُ ْغَفرْ  يَ ن ْ

من اآلاثم وإن كانت عظاًما، على ما فيها من الكفر والضالل،  َسَلفَ  َقدْ  َما َِلُمْ  يُ ْغَفرْ 
 واْلضالل، والظلم، والبهتان.

يًعا الذُّنُوبَ  يَ ْغِفرُ  هللاَ  ِإن   هللاِ  َرمْحَةِ  ِمنْ  تَ ْقَنطُوا اَل  أَنْ ُفِسِهمْ  َعَلى َأْسَرُفوا ال ِذينَ  ِعَباِديَ  ًيَ  ُقلْ ﴿  مجَِ
  3.﴾الر ِحيمُ  اْلَغُفورُ  ُهوَ  ِإن هُ 

كلمات حانية تباشر شغاف القلوب، وتسوق إليها سحائَب الرمحِة، وشأبيَب املغفرِة، لَتنُبَت 
 ورًيض الطمئنينة.السكينة،  ِف القلب بذورُ 
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َي الُعْلَيا   نُ َقاتيُل ليَتُكوَن َكليَمُة اَّللَّي هي

َنةٌ  َتُكونَ  اَل  َحّت   َوقَاتُِلوُهمْ ﴿: تَ َعاََل  اّلل ُ  قَالَ  ينُ  َوَيُكونَ  ِفت ْ   1.﴾ّللِ ِ  الدِ 

.  للقتال ِف دين هللا تعاَل غاية عظيمة وهدف سام 

 .نقاتل ليعبد هللا تعاَل وحده

 .لَِتُكوَن َكِلَمُة اّللِ  ِهَي الُعْلَيا لُ َقاتِ ن ُ 

 َرُسولَ  ًيَ : فَ َقالَ  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصل ى الن يب ِ  ِإََل  َرُجلٌ  َجاءَ : قَالَ  َعْنُه، اّلل ُ  َرِضيَ  ُموَسى َأِب  َعنْ 
، ؟ َسِبيلِ  ِف  الِقَتالُ  َما اّللِ  ي ًة، َويُ َقاِتلُ  َغَضًبا، يُ َقاِتلُ  َأَحَدنَ  فَِإن   اّللِ  : قَالَ  رَْأَسُه، إِلَْيهِ  فَ َرَفعَ  محَِ
 ِف  فَ ُهوَ  الُعْلَيا، ِهيَ  اّلل ِ  َكِلَمةُ  لَِتُكونَ  َقاَتلَ  َمنْ : »فَ َقالَ  قَاِئًما، َكانَ  أَن هُ  ِإال   رَْأَسهُ  إِلَْيهِ  َرَفعَ  َوَما

  2.«َوَجل   َعز   اّلل ِ  َسِبيلِ 

 .دينهم ِف املستضعفون يفنت ال حّتو ظلم عن العباد، نقاتل لنرفع ال

 .نقاتل لنخرج العباد من عبادة العباد إَل عبادة رب العباد

 َوَصَلَواتٌ  َوبَِيعٌ  َصَواِمعُ  َِلُدِ َمتْ  بِبَ ْعض   بَ ْعَضُهمْ  الن اسَ  اّلل ِ  َدْفعُ  َوَلْوال﴿وصدق هللا تعاَل: 
  3.﴾َكِثريًا اّلل ِ  اْسمُ  ِفيَها يُْذَكرُ  َوَمَساِجدُ 

فال تغرت  ن يقول اجلهاد ِف اْلسالم جهاد دفع ال غري، وليس ِف اْلسالم شيء امسه جهاد 
 الطلب.
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  الكي مؤملٌ ولكنه عالجٌ 

 اْعَتُدوافَ  َعَلْيُكمْ  اْعَتَدى َفَمنِ  ِقَصاصٌ  َواحْلُُرَماتُ  احْلَرَامِ  َِبلش ْهرِ  احْلَرَامُ  الش ْهرُ ﴿: تَ َعاََل  اّلل ُ  قَالَ 
  1.﴾اْلُمت ِقنيَ  َمعَ  اّلل َ  َأن   َواْعَلُموا اّلل َ  َوات  ُقوا َعَلْيُكمْ  اْعَتَدى َما ِ ِْثلِ  َعَلْيهِ 

 رد العدوان له سبل كثرية جًدا.

 منها العفو والصفح.

 ومنها الشجب واالستنكار.

 ومنها املعاملة َبملثل.

 .عالج أَنع َبملثل املعاملة تكون أحيانو 

 إذا ُفِهَم أن الصفَح عجٌز، وأن العفو ضعٌف.

 وأن الشجَب واالستنكاَر جنٌب وخوٌر.

 .له إال املرضى بعضُ  يستجيبُ  ال عالجٌ  ولكنه مؤَلٌ  الكي
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  التَّقيي  ُمَلجَّمٌ 

  1.﴾اّلل َ  َوات  ُقوا ُكمْ َعَليْ  اْعَتَدى َما ِ ِْثلِ  َعَلْيهِ  فَاْعَتُدوا َعَلْيُكمْ  اْعَتَدى َفَمنِ ﴿: تَ َعاََل  اّلل ُ  قَالَ 

 سكنة.ِف كل املؤمن مقيد بشرع هللا تعاَل ِف كل حركة و 

 .يُرِيدُ  َما ُكل   يَ ْفَعلُ  اَل  ُمَلج مٌ  الت ِقيُّ : اْلَعزِيزِ  َعْبدِ  ْبن ُعَمرُ  قَالَ 

 أببلغ أنواع األذي فليس له أن يبالغ ِف رد العدوان. أُوِذيَ  أوإذا اعُتِدي عليه 

 أن يسرف ِف العقاب.وليس له 

 وليس له أن جياوز احلد حّت مع عدوه.

ُتمْ  َوِإنْ ﴿ ُتمْ  َما ِ ِْثلِ  فَ َعاِقُبوا َعاقَ ب ْ   2.﴾ِبهِ  ُعوِقب ْ

 :يَ ُقولُ  َمِعني   ْبنُ  ََيَْي  كان

َِلِ                            هِ   لَ                            ْيَس الت ِق                            يُّ ِ ُت                             ق  ِْلِ
 

 َح                          ّت  َيِطي                          َب َش                          رَابُُه َوطََعاُم                          هْ  *****
 

 ا ََيْ             ِوي َوَيْكِس             ُب َكفُّ             هُ َوَيِطي             َب َم             
         

 َوَيُك                  وَن ِف ُحْس                  ِن احْلَ                  ِديِث َكاَلُم                  هْ  *****
 

 َنطَ                 َق الن                  يبُّ لَنَ                 ا بِ                 ِه َع                 ْن َرب ِ                 هِ 
         

 فَ َعلَ                         ى الن                          يبِ  َص                         اَلتُُه َوَس                         اَلُمهْ  *****
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ُ َمَع اْلُمتَّقييَ    اَّللَّ

  1.﴾اْلُمت ِقنيَ  َمعَ  اّلل َ  َأن   َواْعَلُموا اّلل َ  َوات  ُقوا﴿: تَ َعاََل  اّلل ُ  قَالَ 

 (.اْلُمت ِقنيَ  َمعَ  )اّلل ُ 

 حقيقٌة ال مريَة فيها.

 ويقنٌي ال يقبُل الشَك.

 وإذا كان هللا معك فمن يكون عليك؟

 إذا كان هللا معك فمن يضريك؟

يم  حقريًا، وكل طاغية  قزًما لو مألت هذه الكلمُة نفوَسَنا، ولو استيقنتها قلوبُنا، لرأينا كل عظ
 صغريًا.

 فقُ َنتاج أمرين ال اثلث ِلما:

 أن نكون من املتقني.

 وأن نكون من املوقنني.

 ﴾.اْلُمت ِقنيَ  َمعَ  اّلل َ  َأن  ﴿تقوى جتعلنا ِف معية هللا، ويقني ِف: 
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  يظن كثري من الناسليس كما 

  1.﴾الت  ْهُلَكةِ  ِإََل  أِبَْيِديُكمْ  تُ ْلُقوا َواَل  اّلل ِ  يلِ َسبِ  ِف  َوأَْنِفُقوا﴿: تَ َعاََل  اّلل ُ  قَالَ 

 .من ذلك الصدقةعلى خالف ما يتبادر إَل األذهان،  كثري من األمور احلق فيها

تزيد  فالصدقةيتبادر إَل أذهان كثري من الناس أهنا سبب لنقص املال، واحلق خالف ذلك  
ُتمْ  َوَما: ﴿اََل تَ عَ  اّلل ُ  قَالَ ه  صُ نقِ املال وال تُ   اّلل ِ  ِعْندَ  يَ ْربُو َفال الن اسِ  أَْمَوالِ  ِف  لِيَ ْربُ وَ  رَبً  ِمنْ  آتَ ي ْ

ُتمْ  َوَما   2﴾.اْلُمْضِعُفونَ  ُهمُ  َفُأولَِئكَ  اّلل ِ  َوْجهَ  تُرِيُدونَ  زََكاة   ِمنْ  آتَ ي ْ

 َواَل  َصَدَقٌة، َعْبد   َمالَ  نَ ق صَ  َما َعَلْيِهن : ْقِسمُ أُ  َثاَلثٌ : »َوَسل مَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصل ى اّلل ِ  َرُسولُ  َوقَالَ 
َها فَ َيْصْبُ  ِ َْظَلَمة   َعْبدٌ  ظُِلمَ   لَهُ  اّلل ُ  فَ َتحَ  ِإال   َمْسأَلَة   ََببَ  َعْبدٌ  يَ ْفَتحُ  َواَل  ِعزاا، هِبَا اّلل ُ  زَاَدهُ  ِإال   َعَلي ْ
  3.«فَ ْقر   ََببَ 

الناس أن إمساك املال حفظ له، وأن ترك النفقة آمان له من  من كثريوِف هذه اآلية ر ا يظن  
 صروف الدهر، وتقلب األًيم، وال يشعر أن ترك اْلنفاق ِف سبيل هللا هو اِلالك.
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 يؤثرون الغرَق ِف امللذات 

  1.﴾ت  ْهُلَكةِ ال ِإََل  أِبَْيِديُكمْ  تُ ْلُقوا َواَل  اّلل ِ  َسِبيلِ  ِف  َوأَْنِفُقوا﴿: تَ َعاََل  اّلل ُ  قَالَ 

 إذا أردت تفسريًا عملًيا ِلذه اآلية، فانظر إَل واقع املسلمني اليوم، يظهر لك املراد منها جلًيا.

َبلصواريخ والْباميل وحتت القصف ميوت املسلمون ِف حلب جوًعا، وبرًدا، وعطًشا، 
 املتفجرة.

 أن يدفعوا عنهم أبمواِلم. ويستطيع كثري من املسلمني 

 ن يدفعوا عنهم شبح املوت جوًعا ِبطعامهم.يستطيعون أ

 ويستطيعون دفع شبح املوت برًدا ِبيوائهم.

 ويستطيعون دفع شبح املوت عنهم قصًفا بتسليحهم.

ِف الشهوات، حّت يكاد أحدهم أن  ِف امللذات، والتقلبَ  ولكن كثريًا من هؤالء يؤثرون الغرقَ 
 .عورة َبئس، أو يضمد جراح مكلومميوت من التخمة على أن يسد جوعة فقري، أو يكسو 

 بربك ماذا يكون اِلالك؟ فإن َل يكن هذا هو اِلالك فخْبم
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  زلي اناملأمسى 

 َيُِبُّ  اّلل َ  ِإن   َوَأْحِسُنواالت  ْهُلَكِة  ِإََل  أِبَْيِديُكمْ  تُ ْلُقوا َواَل  اّلل ِ  َسِبيلِ  ِف  َوأَْنِفُقوا﴿: تَ َعاََل  اّلل ُ  قَالَ 
  1.﴾ِننيَ اْلُمْحسِ 

أتمل األمر َبْلحسان، واجلزاء عليه، بعد األمر َبْلنفاق ِف سبيل هللا وخطر التهاون فيه، 
 لتعلم أن ال ينبغي لعال اِلمة أن يقف عند حدود األمر والنهي فحسب.

 بل ينبغي عليه أن تسمو نفسه ملعال األمور، وأمسى املنازل.

 ن، فهي ذروة كل شيء.وأمسى منزلة على اْلطالق هي منزلة اْلحسا

 لذلك كان اجلزاء عليها أعظم اجلزاء، الفوز حبب هللا تعاَل.

 ومن صور اْلحسان، اْلحسان ِف البذل والعطاء الصدقة.

 والواجب من ذلك الزكاة، والنفقات الواجبة على من تلزمه النفقة عليهم، وِلا قدر ُمدد.

 َما مِشَالُهُ  تَ ْعَلمَ  الَ  َحّت   َفَأْخَفاَها ِبَصَدَقة   َتَصد قَ  َوَرُجلٌ »واْلحسان أن تعطي بغري حساب: 
  2.«مَيِيُنهُ  تُ ْنِفقُ 

 وأن تنفق على من ال تلزمك نفقته.

 َكانُوا * ُُمِْسِننيَ  َذِلكَ  قَ ْبلَ  َكانُوا ِإن  ُهمْ ﴿: تَ َعاََل  قَالَ  أتمل صفاهتم واحرص أن تكون منهم 
 لِلس اِئلِ  َحقٌّ  أَْمَواِِلِمْ  َوِف  * َيْستَ ْغِفُرونَ  ُهمْ  َوَِبأْلَْسَحارِ  * يَ ْهَجُعونَ  َما الل ْيلِ  ِمنَ  قَِلياًل 

  3.﴾َواْلَمْحُرومِ 
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  حرص أن يكون عملك هللا

  1.﴾ّللِ ِ  َواْلُعْمَرةَ  احلَْج   َوأَتُّوا ﴿: تَ َعاََل  اّلل ُ  قَالَ 

 احرص أن يكون كل عملك هلل.

 واحذر أن تعمل شيًئا لغري هللا.

ًئا اّلل ِ  ِمنَ  َعْنكَ  يُ ْغُنوا َلنْ  ِإن  ُهمْ ﴿ه  غريُ  والضرَ  ال ميلك لك النفعَ ف   2﴾.َشي ْ

ينَ  َلهُ  َُمِْلًصا اّلل َ  فَاْعُبدِ ﴿  وال تنبغي العبادة إال له ينُ  ّللِ ِ  َأال*  الدِ    3.﴾اْْلَاِلصُ  الدِ 

 لَب  ْيكَ  لَب  ْيَك، الل ُهم   لَب  ْيكَ هم: )َيجون لغري هللا، فقد كانوا يقولون ِف تلبيتوقد كان املشركون 
 (.َمَلكَ  َوَما ََتِْلُكهُ  َلَك، ُهوَ  َشرِيًكا ِإال   ، َلكَ  َشرِيكَ  اَل 

 .َواْلَمْرَوةِ  الص َفا َعَلى َكانَ  َصَنَمانِ  َوُُهَا ،َوَنئَِلة   ِإَساف   ويسعون بني

 ﴾.ّللِ ِ  ْلُعْمَرةَ َوا احلَْج   َوأَتُّوا: ﴿ تَ َعاََل  اّلل ُ  فأنزل

 حتذيرًا للمؤمنني ما كان يفعله أهل اجلاهلية.

 وترغيًبا ِف إخالص العمل هلل تعاَل.
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  األخالقي  من مقاصد الشريعة تقويُ 

 ِجَدالَ  َواَل  ُفُسوقَ  َواَل  َرَفثَ  َفاَل  احلَْج   ِفيِهن   فَ َرضَ  َفَمنْ  َمْعُلوَماتٌ  َأْشُهرٌ  احلَْجُّ ﴿: تَ َعاََل  اّلل ُ  قَالَ 
  1.﴾احلَْج ِ  ِف 

 من أعظم مقاصد الشريعة من العبادت بعد حتقيق العبودية هلل تعاَل، تقومي األخالق.

 ﴾.احلَْج ِ  ِف  ِجَدالَ  َواَل  ُفُسوقَ  َواَل  رََفثَ  َفاَل ﴿ :تَ َعاََل ِف قوله  احلَْج ِ  عبادةِ  ِف َجلياا هذا ويظهر

  2.﴾َأْكبَ رُ  اّلل ِ  َوَلذِْكرُ  َواْلُمْنَكرِ  اْلَفْحَشاءِ  َعنِ  تَ ن َْهى ص الةَ ال ِإن  ﴿ :تَ َعاََل  قَالَ  الص الةِ ِف و 

 الص اَلُة. إِعَوَجاج أخالقهِ  تُ َقوِ مُ  فاْلُمَصلِ يَ 

َههُ  َلَْ  َمنْ » لذلك:و    3.«بُ ْعًدا ِإال   هللاِ  ِمنَ  يَ ْزَددْ  َلَْ  َواْلُمْنَكِر، اْلَفْحَشاءِ  َعنِ  َصاَلتُهُ  تَ ن ْ

يِهمْ  ُتَطهِ رُُهمْ  َصَدَقةً  أَْمَواِِلِمْ  ِمنْ  ُخذْ ﴿تَ َعاََل:  قَالَ  اةوِف الزك  َصالَتكَ  ِإن   َعَلْيِهمْ  َوَصل ِ  هِبَا َوتُ زَكِ 
  4.﴾َِلُمْ  َسَكنٌ 

ُهَما اّلل ُ  َرِضيَ  َعب اس   اْبنِ  َعنِ وَ   اْلِفْطرِ  ةَ زََكا َوَسل مَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصل ى اّلل ِ  َرُسولُ  فَ َرضَ : »قَالَ  ،َعن ْ
  5.«لِْلَمَساِكنيِ  َوطُْعَمةً  َوالر َفِث، الل ْغوِ  ِمنَ  لِلص ائِمِ  طُْهَرةً 

 ِمنْ  ال ِذينَ  َعَلى ُكِتبَ  َكَما الصِ َيامُ  َعَلْيُكمُ  ُكِتبَ  آَمُنوا ال ِذينَ  أَي َُّها ًيَ ﴿ :تَ َعاََل  قَالَ  الصيام وِف
  6.﴾تَ ت  ُقونَ  َلَعل ُكمْ  قَ ْبِلُكمْ 

 ترك القبائح من الذنوب ومساوئ األخالق.قوى تشمل والت
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 قَ ْولَ  َيدَعْ  َلَْ  َمنْ : »َوَسل مَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصل ى اّلل ِ  َرُسولُ  قَالَ : قَالَ  َعْنُه، اّلل ُ  َرِضيَ  ُهَريْ َرةَ  َأِب  َعنْ 
  1.«َوَشرَابَهُ  طََعاَمهُ  َيدَعَ  َأنْ  ِف  َحاَجةٌ  ّللِ ِ  فَ َلْيسَ  ِبِه، َوالَعَملَ  الزُّورِ 

 َصْومِ  يَ ْومُ  َكانَ  ِإَذا: »َوَسل مَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصل ى اّلل ِ  َرُسولُ  قَالَ  :قَالَ  َعْنُه، اّلل ُ  َرِضيَ  ُهَريْ َرةَ  َأِب  َعنْ 
  2«.َصائِمٌ  اْمُرؤٌ  ِإم ِ  فَ ْليَ ُقلْ  قَاتَ َلُه، َأوْ  َأَحدٌ  َساب هُ  فَِإنْ  َيْصَخْب، َوالَ  يَ ْرُفثْ  َفالَ  َأَحدُِكمْ 
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  يضيع عند هللا شيءال 

  1.﴾اّلل ُ  يَ ْعَلْمهُ  َخرْي   ِمنْ  تَ ْفَعُلوا َوَما﴿: تَ َعاََل  اّلل ُ  قَالَ 

تعمله، مهما كان ِف نظرك صغريًا،  َخرْي  ، اليت يدخل حتتها كل ﴾َخرْي   ِمنْ ﴿أتمل قوله تعاَل: 
 ومهما كان ِف ظنك حقريًا. 

 ، أو يذهب سدى بال جزاء.تَ َعاََل  اّلل ِ له يفى على وإًيك أن تظن أن عماًل تعم

 َلُدْنهُ  ِمنْ  َويُ ْؤتِ  ُيَضاِعْفَها َحَسَنةً  َتكُ  َوِإنْ  َذر ة   ِمث َْقالَ  َيْظِلمُ  اَل  اّلل َ  ِإن  ﴿أَل تسمع لقوله تعاَل: 
  2﴾.َعِظيًما َأْجرًا

 بل هو مدخر لك، ُمفوظ، سرتاه يوم القيامة رأي العني.

رًا َذر ة   ِمثْ َقالَ  يَ ْعَملْ  َفَمنْ  * أَْعَماَِلُمْ  لِيُ َرْوا َأْشَتااتً  الن اسُ  َيْصُدرُ  يَ ْوَمِئذ  : ﴿َعاََل ت َ  قَالَ   * يَ رَهُ  َخي ْ
  3﴾.يَ َرهُ  َشراا َذر ة   ِمثْ َقالَ  يَ ْعَملْ  َوَمنْ 

 فال يضيع عند هللا تعاَل من األعمال شيء مهما دقت وخفيت. 

 ِف  فَ َتُكنْ  َخْرَدل   ِمنْ  َحب ة   ِمثْ َقالَ  َتكُ  ِإنْ  ِإن  َها بُ َن   ًيَ : ﴿قَالَ  أَن هُ  لُْقَمانَ  َعنْ  اَُمْْبًِ  تَ َعاََل  قَالَ 
  4﴾.َخِبريٌ  َلِطيفٌ  اّلل َ  ِإن   اّلل ُ  هِبَا ََيْتِ  األْرضِ  ِف  أَوْ  الس َماَواتِ  ِف  َأوْ  َصْخَرة  

وسيوفيك هللا اء، وال يتلفها طول الزمن، بل ومدون لك أو عليك ِف صحائف ال ميحوها امل
 ًيَ  َويَ ُقوُلونَ  ِفيهِ  ِم ا ُمْشِفِقنيَ  اْلُمْجرِِمنيَ  فَ تَ َرى اْلِكَتابُ  َوُوِضعَ ﴿: تعاَل هبا حّت تراها يوم القيمة
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 َوال َحاِضرًا َعِمُلوا َما واَوَوَجدُ  َأْحَصاَها ِإال َكِبريَةً  َوال َصِغريَةً  يُ َغاِدرُ  اَل  اْلِكَتابِ  َهَذا َمالِ  َويْ َلتَ َنا
  1.﴾َأَحًدا َربُّكَ  َيْظِلمُ 

 ِكَتاَبكَ  اق ْرَأْ ﴿وسوف تقرأ بنفسك صحيفة أعمالك اليت كنت َتليها على امللكني ِف الدنيا  
  2﴾.َحِسيًبا َعَلْيكَ  اْليَ ْومَ  بِنَ ْفِسكَ  َكَفى

 اْلَمَوازِينَ  َوَنَضعُ ﴿ :اََل تَ عَ  قَالَ  َكَماوسرتاها ِف ميزانك وإن خفي جرمها، وصغر حجمها   
 َُ ًئا نَ ْفسٌ  ُتْظَلمُ  َفال اْلِقَياَمةِ  لِيَ ْومِ  اْلِقْس َنا َخْرَدل   ِمنْ  َحب ة   ِمثْ َقالَ  َكانَ  َوِإنْ  َشي ْ  بَِنا وََكَفى هِبَا أَتَ ي ْ
  3﴾.َحاِسِبنيَ 

 أال يدعوك ذلك لوقفة مع نفسك؟ 

 أال َيملك ذلك على مراجعة حسابتك؟

 صحائفك؟تُرى كيف هي 

 أهي بِيٌض من الطاعاِت؟

 أم ُسوٌد من اْلطاًي واآلاثِم واملوبقاِت؟

 تُرى أيثقل امليزاُن فتفوَز َبجلناِن؟

 أم يف فيُ ْرَمى صاحُبُه ِف النرياِن؟

 ما زلَت ِف ُمْهَلة ، فتدارك أمرك قبل أن تدركك اْلَمِني ُة.

 وََبِدْر قبل أن تُ َباَدَر.
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  فر بال زادمن سا أقل الناس عقالا 

  1.﴾اأْلَْلَبابِ  أُوِل  ًيَ  َوات  ُقونِ  الت  ْقَوى الز ادِ  َخي ْرَ  فَِإن   َوتَ َزو ُدوا﴿: تَ َعاََل  اّلل ُ  قَالَ 

أقل الناس عقاًل، وأسفه الناس رأًًي، من سافر بال زاد، وهو يعلم أنه سيقطع الفياِف، وجيوب 
 القفار، ويدخل املفاوز.

 عد من ذلك، وحاجته للزاد أعظم!فكيف  ن كان سفره أب

 !كيف  ن سيسافر إَل هللا تعاَل

نْ َيا ِم            نَ  تَ             َزو دْ   الت َُّق            ى َم            نِ  بِ            زَاد   ال            دُّ
 

 َرِحيلُ                 هُ  َوِش                 يكٌ  َض                 ْيفٌ  هِبَ                 ا َفُك                 لٌّ  *****
 

 !اآلخرة إَل رحلته كانت  ن كيفو 

 من                           ه الب                           د لل                           ذي أته                           ب
 

 العب                            اد ميق                            ات امل                            وت ف                            إن *****
 

 ق                      وم رفي                      ق تك                      ون أن أترض                      ى
         

 زاد بغ                                         ري وأن                                         ت زاد ِل                                         م *****
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  عجزاا عصيةَ رتك اململ ي

  1.﴾اأْلَْلَبابِ  أُوِل  ًيَ  َوات  ُقونِ ﴿: تَ َعاََل  اّلل ُ  قَالَ 

 أصحاب العقول هم الذين َيذرون سخُ هللا تعاَل، ويافون عقابه.

  2﴾.الس ِعريِ  َأْصَحابِ  ِف  ُكن ا َما نَ ْعِقلُ  َأوْ  ْسَمعُ نَ  ُكن ا َلوْ  َوقَاُلوا: ﴿تَ َعاََل  اّلل ُ  قَالَ 

 نعم ال يسمعون وال يعقلون.

 ال يسمعون ما ينفعهم، وال يعقلون ما يرفعهم.

 فهم َل ينتفعوا  ا وهبهم هللا من العقول واألمساع واألبصار.

 َوَِلُمْ  هِبَا يَ ْفَقُهونَ  اَل  قُ ُلوبٌ  َِلُمْ  َواْلْنسِ  اجلِْن ِ  ِمنَ  اَكِثريً  جِلََهن مَ  َذرَْأنَ  َوَلَقدْ : ﴿تَ َعاََل  اّلل ُ  قَالَ كما 
  3.﴾هِبَا َيْسَمُعونَ  اَل  آَذانٌ  َوَِلُمْ  هِبَا يُ ْبِصُرونَ  اَل  أَْعنُيٌ 

 ومن كان كذلك فالبهائم العجماوات خري منه حااًل، ألهنا تعلم ما خلقت له، وال يعلم َكِثريٌ 
 .تَ َعاََل  اّلل ُ ، َل خلقهم َواْلْنسِ  اجلِْن ِ  ِمنَ 

  4﴾.اْلَغاِفُلونَ  ُهمُ  أُولَِئكَ  َأَضلُّ  ُهمْ  َبلْ  َكاألنْ َعامِ  أُولَِئكَ  هِبَا﴿

وإذا رأيت من حتاشى أسباب سخُ هللا تعاَل، ويتجنب الذنوب املعاصي، فاعلم أنه له 
 عقاًل مينعه املهالك، ورأًًي يرشده إَل خري املسالك، وهذه هي التقوى.

من اجتنب احملرمات اجتنبها وليس كل ، تركها عجزًا، احملرمة يس كل من ترك الشهواتفل
 .اأْلَْلَبابِ  أُوِل  َوإَّنا ات  َقى ألن ه ِمنْ جبًنا، 
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  جيعله هللا هباءاا منثوراااحذر أن 

ُتمْ  َوِإنْ  َهَداُكمْ  َكَما َواذُْكُروهُ ﴿: تَ َعاََل  اّلل ُ  قَالَ    1.﴾الض الِ نيَ  نَ َلمِ  قَ ْبِلهِ  ِمنْ  ُكن ْ

فليس لنا أن  َوَسل َم، َعَلْيهِ  اّلل ُ  َصل ى أمرن هللا تعاَل بذكره ذكرًا يوافق شرعه، على هدي رسوله
 ِف شرع هللا تعاَل  ألن الذكر عبادة، والعبادات توقيفية.يرد نزيَد، وال أن َندث ذكرًا َل 

وال َيل فيه التقدمي وال الزًيدة،  هشرع فيت الو  ال جيوز فيه االخرتاع، وِما يدل على أن الذكر
: َوَسل مَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصل ى الن يبُّ  قَالَ : قَالَ  َعْنُه، اّلل ُ  َرِضيَ  َعاِزب   ْبنِ  البَ رَاءِ  َعنِ التأخري  ما ثبت 

 الل ُهم  : ُقلْ  مُث   اأَلمْيَِن، كَ ِشق ِ  َعَلى اْضَطِجعْ  مُث   لِلص اَلِة، ُوُضوَءكَ  فَ تَ َوض أْ  َمْضَجَعَك، أَتَ ْيتَ  ِإَذا»
 الَ  إِلَْيَك، َوَرْهَبةً  َرْغَبةً  إِلَْيَك، َظْهرِي َوَأجْلَْأتُ  إِلَْيَك، أَْمرِي َوفَ و ْضتُ  إِلَْيَك، َوْجِهي َأْسَلْمتُ 

 أَْرَسْلَت، ال ِذي َوبَِنِبيِ كَ  ْلَت،أَنْ زَ  ال ِذي ِبِكَتاِبكَ  آَمْنتُ  الل ُهم   ِإلَْيَك، ِإال   ِمْنكَ  َمْنَجا َوالَ  َمْلَجأَ 
َلِتَك، ِمنْ  ُمت   فَِإنْ   َعَلى فَ َرد ْدتُ َها: قَالَ «. ِبهِ  تَ َتَكل مُ  َما آِخرَ  َواْجَعْلُهن   الِفْطَرِة، َعَلى َفأَْنتَ  لَي ْ
 َوَرُسوِلَك،: قُ ْلتُ  أَنْ زَْلَت، ال ِذي اِبكَ ِبِكتَ  آَمْنتُ  الل ُهم  : بَ َلْغتُ  فَ َلم ا َوَسل َم، َعَلْيهِ  هللاُ  َصل ى الن يب ِ 
  2.«أَْرَسْلتَ  ال ِذي َونَِبيِ كَ  اَل،: »قَالَ 

، ْبنِ  مَسَُرةَ  َعنْ وحني يباح التقدمي والتأخري فال بد من إذن سابق  ف  هللاِ  َرُسولُ  َقالَ : قَالَ  ُجْنَدب 
، َواحْلَْمدُ  هللِا، ُسْبَحانَ : أَْرَبعٌ  هللاِ  ِإََل  اْلَكاَلمِ  َأَحبُّ : »َوَسل مَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصل ى  هللاُ، ِإال   إَِلهَ  َواَل  ّللِِ 
  3«.َبَدْأتَ  أِبَيِ ِهن   َيُضرُّكَ  اَل . َأْكبَ رُ  َوهللاُ 

فاحذر ًي عبد هللا، أن أتت يوم القيامة بذكر كعدد الرمل، أو كقطر املطر فيجعله هللا هباءًا 
 ك هللا.منثورًا  ألنه ليس كما هدا
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  شكراا اإذا أحدث هللا لك نعمة فأحدث هلَ 

ُتمْ  َوِإنْ  َهَداُكمْ  َكَما َواذُْكُروهُ ﴿: تَ َعاََل  اّلل ُ  قَالَ    1.﴾الض الِ نيَ  َلِمنَ  قَ ْبِلهِ  ِمنْ  ُكن ْ

  احلصر عليها َيت وال العد َيصيها ال ،من حولنا ِف الكونِ  نَِعمٌ تعاَل   هللاِ  نتقلب ِف نعمِ 
 َلُكمْ  رِْزقًا الث َمرَاتِ  ِمنَ  ِبهِ  َفَأْخرَجَ  َماءً  الس َماءِ  ِمنَ  َوأَنزلَ  َواألْرضَ  الس َماَواتِ  َخَلقَ  ال ِذي اّلل ُ ﴿

 َواْلَقَمرَ  الش ْمسَ  َلُكمُ  َوَسخ رَ  * األنْ َهارَ  َلُكمُ  َوَسخ رَ  أِبَْمرِهِ  اْلَبْحرِ  ِف  لَِتْجرِيَ  اْلُفْلكَ  َلُكمُ  َوَسخ رَ 
 اَل  اّلل ِ  نِْعَمةَ  تَ ُعدُّوا َوِإنْ  َسأَْلُتُموهُ  َما ُكل ِ  ِمنْ  َوآاَتُكمْ  * َوالن  َهارَ  الل ْيلَ  َلُكمُ  َوَسخ رَ  ائِبَ نْيِ دَ 

  2.﴾َكف ارٌ  َلظَُلومٌ  اْلْنَسانَ  ِإن   حُتُْصوَها

يًعا األْرضِ  ِف  َوَما الس َمَواتِ  ِف  َما َلُكمْ  َوَسخ رَ ﴿  لَِقْوم   آلًَيت   َذِلكَ  ِف  ن  إِ  ِمْنهُ  مجَِ
  3﴾.يَ تَ َفك ُرونَ 

  4﴾.تُ ْبِصُرونَ  أََفال أَنْ ُفِسُكمْ  َوِف ﴿  انَ سِ فُ ن ْ َونَِعٌم ِف أَ 

تستوجب الشُّْكَر، ومن ُشْكِر هذه النعمِة   نِْعَمةُ وهي  ُة اِلدايِة مَ عْ نَِعِم هللِا تعاَل علينا نِ  وأعظمُ 
 َكَما َواذُْكُروهُ ﴿هللا تعاَل بذكره شكرًا على نعمة اِلداية  كثرة ذكر هللا تعاَل  لذلك أمرن 

    ﴾. َهَداُكمْ 

 َأن   ُشْعَبَة، ْبنِ  اْلُمِغريَةِ  َعنِ الذي أمرن أن نتأسى به  ف َ  َوَسل َم، َعَلْيهِ  اّلل ُ  َصل ىوهذا هدي َرُسولَِنا 
 هللاُ  َغَفرَ  َوَقدْ  َهَذا؟ أََتَكل فُ : َلهُ  َفِقيلَ  َقَدَماُه، تَ َفَختْ ان ْ  َحّت   َصل ى َوَسل مَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصل ى الن يب  
  5.«َشُكورًا َعْبًدا َأُكونُ  أََفاَل : »فَ َقالَ  أَتَخ َر، َوَما َذْنِبكَ  ِمنْ  تَ َقد مَ  َما َلكَ 

 شكرًا(. اوقد قيل: )إذا أحدث هللا لك نعمة فأحدث ِلَ 
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  كمهما كانت عبادتك فإهنا ال تليق برب

  1.﴾َرِحيمٌ  َغُفورٌ  اّلل َ  ِإن   اّلل َ  َواْستَ ْغِفُروا الن اسُ  أَفاضَ  َحْيثُ  ِمنْ  أَِفيُضوا مُث  ﴿: تَ َعاََل  اّلل ُ  قَالَ 

مهما اجتهدت ِف طاعة هللا تعاَل، فإًيك أن تظن أنك عبدت هللا تعاَل حق عبادتك، أو 
 أنك أديت العبادة على أكمل وجه.

ك خالصة، واتباعك كاماًل، وخشوعك ظاهرًا، وقلبك حاضرًا، فإهنا ال ومهما كانت عبادت
 .، وال َتلو من تقصريتليق بربك تبارك وتعاَل

 وِلذه العلة أمرن َبالستغفار بعد العبادات، مهما كانت جليلة كعبادة احلج هنا.

 َصاَلتِهِ  ِمنْ  اْنَصَرفَ  ِإَذا َوَسل َم، هِ َعَليْ  هللاُ  َصل ى هللاِ  َرُسولُ  َكانَ ": قَالَ  ثَ ْوََبَن، َعنْ ف َ وكالصالة، 
  2".َثاَلاثً  اْستَ ْغَفرَ 

 الص اَلةَ  َوأَِقيُموا ِمْنهُ  تَ َيس رَ  َما فَاق َْرُءوا: ﴿تَ َعاََل  اّلل ُ  قَالَ وكل عبادة يتقرب هبا العبد هلل تعاَل  
 َخي ْرًا ُهوَ  اّلل ِ  ِعْندَ  جتَُِدوهُ  َخرْي   ِمنْ  أِلَنْ ُفِسُكمْ  ُمواتُ َقد ِ  َوَما َحَسًنا قَ ْرًضا اّلل َ  َوأَْقِرُضوا الز َكاةَ  َوآُتوا

  3﴾.َرِحيمٌ  َغُفورٌ  اّلل َ  ِإن   اّلل َ  َواْستَ ْغِفُروا َأْجرًا َوأَْعَظمَ 

 ؟هذا إذا سلم العبد من الذنوب واملعاصي، فكيف مع الذنوب والسيئات، واألخطاء والزالت
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  حجته يلقن املؤمنَ  أن من سعة رمحة هللا تعاَل

  1.﴾َرِحيمٌ  َغُفورٌ  اّلل َ  ِإن   اّلل َ  َواْستَ ْغِفُروا﴿: تَ َعاََل  اّلل ُ  قَالَ 

  فاهلل ليتوب عليه ويعفو عنه  من سعة رمحة هللا تعاَل وعظيم فضله أنه يلقن املؤمن حجته
 .َرِحيمٌ  َغُفورٌ تبارك وتعاَل 

 من ذا الذي استغفره فلم يغفر له؟

 ا الذي اسرتمحه فلم يرمحه؟من ذ

  2.﴾اْلَكرميِ  ِبَربِ كَ  َغر كَ  َما اْلْنَسانُ  أَي َُّها ًيَ ﴿ أَل تسمع قوله تعاَل:

  3.اْلَكرميِ  َكَرمُ  َغر ِم : َلُقْلتُ  ﴾اْلَكرميِ  ِبَربِ كَ  َغر كَ  َما﴿: ِل  قَالَ  َلوْ : اْلَور اقُ  َبْكر   أَبُو قَالَ 

َشاَرةِ  أَْهلِ  بَ ْعضُ  الَ قَ : اْلبَ َغِويُّ  قَالَ وَ  َا: اْْلِ  َوِصَفاتِِه، َأمْسَائِهِ  َسائِرِ  ُدونَ  ﴾اْلَكرميِ  ِبرَبِ كَ ﴿: قَالَ  ِإَّن 
َجابَةَ  َلق َنهُ  َكأَن هُ    4.اْلَكرميِ  َكَرمُ  َغر ِم : يَ ُقولَ  َحّت  ، اْْلِ

 ًء؟فإذا قيل ملاذا أمر هللا تعاَل عباده َبالستغفار، وَل يغفر ِلم ابتدا

 واجلواب أن االستغفار عبادة، فينتقل العبد من عبادة إَل عبادة.

 وألنه تعاَل َيب إن يظهر العبد له ضعفه وفقره وحاجته.

ُوا َحّت   بَِقْوم   َما يُ َغريِ ُ  اَل ﴿وألنه تعاَل   ِلَمنْ  َلَغف ارٌ  َوِإم ِ : ﴿تَ َعاََل  قَالَ  َكَما   ﴾أِبَنْ ُفِسِهمْ  َما يُ َغريِ 
  5.﴾اْهَتَدى مُث   َصاحِلًا َوَعِملَ  َمنَ َوآ اَتبَ 
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  ا يؤول به إَل تبابميريد بال حساب، ويستزيد 

نْ َيا ِف  آتَِنا َرب  َنا يَ ُقولُ  َمنْ  الن اسِ  َفِمنَ ﴿: تَ َعاََل  اّلل ُ  قَالَ    1.﴾َخاَلق   ِمنْ  اآْلِخَرةِ  ِف  لَهُ  َوَما الدُّ

 ومن أجلها يسعى. ،ومبلغ علمه، ِلا جيمع هذا حال كثري من الناس، الدنيا أكْب ُهه،

 ِف مصدر دخله. حرصه عليها عن البحثيلهيه 

 ويعميه الشره عن النظر ِف عاقبة كسبه.

نْ َيا ِف  آتَِنا َرب  َنا﴿وأتمل دعاءه املطلق من كل قيد:   .﴾الدُّ

 ال يعنيه أن يكون مطلوبه حسًنا أوقبيًحا.

 طيًبا أو خبيثًا.

 زيد ِما يؤول به إَل تباب.يريد بال حساب، ويست

 وماذا تغن الدنيا عمن ليس له ِف اآلخرة حظ وال نصيب؟
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نْ َيا مطيةٌ    لآلخرةي  الد 

ُهمْ ﴿: تَ َعاََل  اّلل ُ  قَالَ  نْ َيا ِف  آتَِنا َرب  َنا يَ ُقولُ  َمنْ  َوِمن ْ  َعَذابَ  َوِقَنا َحَسَنةً  اآلِخَرةِ  َوِف  َحَسَنةً  الدُّ
  1.﴾احلَِْسابِ  َسرِيعُ  َواّلل ُ  َكَسُبوا ِم ا َنِصيبٌ  َِلُمْ  أُولَِئكَ  * الن ارِ 

 من سعادة اْلنسان أن يلهمه هللا تعاَل رشده، فيميز بني ما ينفعه وما يضره.

َرْينِ  َخرْيِ وأسعد منه من يرزقه هللا تعاَل التمييز بني   .الش ر ْينِ  َوَشر ِ ، اْْلَي ْ

َا الش ر ِ  ِمنْ  اْْلَي ْرَ  يَ ْعَلمُ  ِذيال   اْلَعاِقلُ  لَْيسَ ): وقد قيل َرْينِ  َخي ْرَ  يَ ْعَلمُ  ال ِذي اْلَعاِقلُ  َوِإَّن   َوَشر   اْْلَي ْ
  (.الش ر ْينِ 

 سأله سبحانه نعيَم اآلخرة.فإذا كان كذلك، علم أن الدنيا مطية لآلخرة، فسأل هللا خريها، و 

 تَ ْنسَ  َوال اآلِخَرةَ  الد ارَ  اّلل ُ  آاَتكَ  ِفيَما َوابْ َتغِ ﴿: َقاُرونَ كما قال الصاحلون من قوم موسى ل
نْ َيا ِمنَ  َنِصيَبكَ    2.﴾الدُّ

 الن ارِ  سأل هللَا تعاَل الوقاية من َعَذابِ وملا كانت أرفع الدرجات دخول اجلنة بغري حساب، 
 .من أدران املعاصي ِف الناريطهر  ألنه قد يدخل اجلنة لكن بعد أن

 ني كل خري مرجو  ِف الدنيا واآلخرِة.فجمع ِف هذا الدعاء ب

 والوقاية من أعظم شر قد يصيب العبد وهو النار.

 فإذا استجاب هللا تعاَل فهذا أعظم فوز، وأكْب فالح.

  3.﴾فَازَ  فَ َقدْ  اجْلَن ةَ  َوأُْدِخلَ  الن ارِ  َعنِ  ُزْحزِحَ  َفَمنْ ﴿
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ْن َأَحد  ََيُوُت إيالَّ نَديمَ    َما مي

  1.﴾احلَِْسابِ  َسرِيعُ  َواّلل ُ  َكَسُبوا ِم ا َنِصيبٌ  َِلُمْ  أُولَِئكَ ﴿: تَ َعاََل  اّلل ُ  قَالَ 

 َكَسَب سيتورُع عن كثري  ِما َجنَ ْتُه َيَداُه. ِم ا َنِصيًبا إذا علَم املذنُب أن  َلهُ 

 وإذا علم أن سيجازي بعمله سيحجم عما أراد اْلقدام عليه.

 فإن األمر عظيم جد عظيم.

َا﴿ :تَ َعاََل  اّلل ُ  قَالَ  ُتمْ  َما جُتَْزْونَ  ِإَّن    2﴾.تَ ْعَمُلونَ  ُكن ْ

  3﴾.ِبهِ  جُيْزَ  ُسوًءا يَ ْعَملْ  َمنْ ﴿ :تَ َعاََل  َوقَالَ 

 إِلَيه  َذِلكَ  َشَكْواحّت َوَسل َم  َعَلْيهِ  اّلل ُ  َصل ى الن يب ِ أصحاب  َعَلى تْ َشق  لت هذه اآلية ز وملا ن
 َعَلى َذِلكَ  َشق   ،﴾ِبهِ  جُيْزَ  ُسوًءا يَ ْعَملْ  َمنْ ﴿: نَ َزلَ  َلم ا: قَالَ  ،َعْنهُ  اّلل ُ  َرِضيَ  َرةَ ُهَري ْ  َأِب  َعنْ ف َ 

ْسِلِمنَي،
ُ
  4.َوَسل مَ  َعَلْيهِ  اّلل ُ  َصل ى الن يب ِ  ِإََل  َذِلكَ  َفَشَكْوا امل

 ،ًَي َرُسوَل هللِا َكْيَف الص الُح بَ ْعَد َهِذِه اآْليَةِ : َعْنهُ  اّلل ُ  َرِضيَ  َبْكر   أَبُو قَالَ  ت هذه اآليةنَ زَلَ  َلم ا
  5؟ َفُكلُّ ُسوء  َعِمْلَنا ُجزِيَنا بِهِ 

 من اْلرِي.اْزَداَد قد  َيُكونَ  اَل  َأنْ  ، سيندمُ َكَسبَ  ِم ا َنِصيًبا َلهُ  أن   الطائعُ  علمَ  اإذَ وَ 

 َأنْ  َنِدمَ  ُمِسيًئا َكانَ  َوِإنْ  اْزَداَد، َيُكونَ  اَل  َأنْ  َنِدمَ  ُُمِْسًنا َكانَ  ِإنْ  َنِدَم، ِإال   مَيُوتُ  َأَحد   ِمنْ  َماف
 .نَ زَعَ  َيُكونَ  اَل 
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  يَُد اْلَمْعُروفي غُْنٌم َحْيُث َكاَنتْ 

  1.﴾احلَِْسابِ  َسرِيعُ  َواّلل ُ  َكَسُبوا ِم ا َنِصيبٌ  َِلُمْ  أُولَِئكَ ﴿: تَ َعاََل  اّلل ُ  قَالَ 

 .هِ ل ِ ُمَ  ِف غريِ  وقعَ  هُ ألن   هُ فعلتَ  ري  ى خَ لَ عَ  مَ دَ نْ إًيك أن ت َ 

 .انِ رَ كْ نُ بِ  دٌ حْ أَ  هُ قابلَ  ى إحسان  لَ ى عَ سَ إًيك أن أتَْ 

 .َعَماًل  َأْحَسنَ  َمنْ  َأْجرَ  ُيِضيعُ  اَل  هللاَ فِإن  

 .والذمُ   ا تعمل، استوى عندك املدحُ  أنك جمزيٌ  وإذا علمتَ 

 َأوْ  ذََكر   ِمنْ  ِمْنُكمْ  َعاِمل   َعَملَ  ُأِضيعُ  اَل  َأم ِ : ﴿تَ َعاََل  ّلل ِ وليكْن ُنْصَب عينيك دائًما قَ ْوُل ا
  2﴾.أُنْ َثى

َدن كَ  اَل : َعْنهُ  اّلل ُ  َرِضيَ  طَاِلب   َأِب  ْبنُ  َعِليُّ  َوقَالَ   َيْشُكرُ  فَ َقدْ  َكَفَرُه، َمنْ  ُكْفرُ  اْلَمْعُروفِ  ِف  يُ َزهِ 
 . َكاِفرِ الْ  ُجُحودِ  أبَِْضَعافِ  الش اِكرُ 

َئةُ  َوقَالَ   :احْلُطَي ْ

 َم        ْن يَ ْفَع        ِل اْْلَي ْ        َر اَل يَ ْع        َدْم َجَوازِيَ        هُ 
         

 اَل يَ           ْذَهُب اْلُع           ْرُف بَ            نْيَ اّللِ  َوالن            اسِ  *****
 

 :َوِقيلَ 

 يَ         ُد اْلَمْع         ُروِف ُغ         ْنٌم َحْي         ُث َكانَ         تْ 
         

َلَه                              ا َكُف                              وٌر َأْو َش                              ُكورُ  *****  حَتَم 
 

 ْكِر الش            ُكوِر َِلَ           ا َج           زَاءٌ َفِف           ي ُش           
         

 َوِعْن                     َد اّللِ  َم                     ا َكَف                     َر اْلَكُف                     ورُ  *****
 

  

                                                           

 202ُسوَرُة البَ َقَرِة: اآلية/  - 1
 195ُسوَرُة آِل ِعْمرَاَن: اآلية/  - 2

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 ُدُروٌس ِفي التََّدبُري                                                 َسعييد ْبن ُمْصطََفى ديََيبي 

 

 
82 

  اإلهليةي  املنحُ 

م   ِف  اّلل َ  َواذُْكُروا ﴿: تَ َعاََل  اّلل ُ  قَالَ    1.﴾..............َمْعُدوَدات   َأًي 

 هور ِف العام.تتفاضل الساعات ِف اليوم، وتتفاضل األًيم ِف الشهر، وتتفاضل الش

 فيها عن غريها. األجور ل من يغتنم األوقات الفاضلة لتفاضلوالعاق

 ،َواْلَمِديَنةِ  ،َكَمك ةَ  ،فَاِضل   ِ ََكان   َوالس يِ َئةُ  احلََْسَنةُ  َوُتَضاَعفُ : النهى أول مطالب ِف قال
 أَم ا َوَرَمَضاَن، ،احْلُُرمِ  َواأْلَْشُهرِ  اجْلُُمَعِة، َكيَ ْومِ  ،فَاِضل   َوِبَزَمان   اْلَمَساِجِد، َوِف  ،اْلَمْقِدسِ  َوبَ ْيتِ 

  2.ِفيهِ  ِخاَلفَ  اَل  ِم ا فَ َهَذا احلََْسَنِة  ُمَضاَعَفةُ 

 قَالَ ِلا ميزة عن غريها شهر رمضان  لذلك خصه هللا تعاَل ِبنزال القرآن  اليت  شهرفمن األ
  3﴾.اْلُقْرآنُ  ِفيهِ  أُنزلَ  ال ِذي َرَمَضانَ  َشْهرُ : ﴿تَ َعاََل 

، اْبنِ  َعنْ ، العشر األول من ذي احلجة  فغريها عن ميزة ِلا اليت ًيماأل منو   الن يب ِ  َعنِ  َعب اس 
م   ِف  الَعَملُ  َما: »قَالَ  أَن هُ  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصل ى َها أَْفَضلَ  َأًي   اجِلَهاُد؟ َوالَ : قَاُلوا «َهِذِه؟ ِف  ِمن ْ
  4.«ِبَشْيء   يَ ْرِجعْ  فَ َلمْ  َوَمالِِه، بِنَ ْفِسهِ  ُيَاِطرُ  َخرَجَ  َرُجلٌ  ِإال   اجِلَهاُد، َوالَ : »قَالَ 

َها  َخي ْرُ : »قَالَ  َوَسل َم، َعَلْيهِ  هللاُ  َصل ى الن يب   َأن   ،َرِضَي اّلل ُ َعْنهُ  ُهَريْ َرةَ  َأِب  َعنْ   فاجْلُُمَعةِ  يَ ْومُ  َوِمن ْ
َها، ُأْخرِجَ  َوِفيهِ  اجْلَن َة، أُْدِخلَ  َوِفيهِ  آَدُم، ُخِلقَ  ِفيهِ  اجْلُُمَعِة، يَ ْومُ  الش ْمسُ  هِ َعَليْ  طََلَعتْ  يَ ْوم    َواَل  ِمن ْ
  5.«اجْلُُمَعةِ  يَ ْومِ  ِف  ِإال   الس اَعةُ  تَ ُقومُ 

َها َلةُ  َوِمن ْ َلةُ : ﴿تَ َعاََل  قَالَ   اْلَقْدرِ  لَي ْ   6﴾.ر  َشهْ  أَْلفِ  ِمنْ  َخي ْرٌ  اْلَقْدرِ  لَي ْ
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﴾.  ا أًيُم الت ْشرِيقِ هَ ن ْ مِ وَ  م  َمْعُدوَدات  ُ تَ َعاََل: ﴿ َواذُْكُروا اّلل َ ِف َأًي   قَاَل اّلل 

مُ : َماَعن ْهُ  اّلل ُ  َرِضيَ  َعب اس   اْبنُ  قَالَ  مُ  ،اْلَمْعُدوَداتُ  اأْلًَي   .الت ْشرِيقِ  َأًي 

 ًيم الفاضلة املرضية.ِف األفاحرص أن يكون لك نصيب من املنح اْلِلية، 
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  ري  خَ  لَ كُ   تْ عَ مجََ  التقوى

  1.﴾ات  َقى ِلَمنِ  َعَلْيهِ  ِإمثَْ  َفاَل  أَتَخ رَ  َوَمنْ  َعَلْيهِ  ِإمثَْ  َفاَل  يَ ْوَمنْيِ  ِف  تَ َعج لَ  َفَمنْ ﴿: تَ َعاََل  اّلل ُ  قَالَ 

    مجعت كل خري.عجيب شأن التقوى

 يا واآلخرة. ذهبوا خبريي الدنعظيم أمر املتقني  و 

 قَالَ  عن غريهم  يُ َتَجاَوزُ عنهم ماال  زُ اوَ جَ تَ وي ُ ى لغريهم، فَ عْ ما ال ي ُ ِلم ى فَ عْ ي ُ  التقوى أهلف
 ﴾.ات  َقى ِلَمنِ  َعَلْيهِ  ِإمثَْ  َفاَل  أَتَخ رَ  َوَمنْ  َعَلْيهِ  ِإمثَْ  َفاَل  يَ ْوَمنْيِ  ِف  تَ َعج لَ  َفَمنْ : ﴿تَ َعاََل 

  2﴾.اْلُمت ِقنيَ  َمعَ  اّلل َ  َأن   َواْعَلُموا: ﴿تَ َعاََل  لَ   قَاهللاِ  معيةِ  وهم أهلُ 

  3َذِلَك اْلِكَتاُب اَل َرْيَب ِفيِه ُهًدى لِْلُمت ِقنَي﴾.قَاَل تَ َعاََل: ﴿  ى هللاِ دَ ِلُ  الناسِ  وهم أقربُ 

َا: ﴿تَ َعاََل  قَالَ   غريهم من يُ تَ َقَبلُ  ال ما منهم لُ بَ قَ ت َ وي ُ    4﴾.اْلُمت ِقنيَ  ِمنَ  اّلل ُ  يَ تَ َقب لُ  ِإَّن 

  5﴾.ات  َقى ِلَمنِ  َخي ْرٌ  َواآلِخَرةُ : ﴿تَ َعاََل  قَالَ  لغريهم  ليس ما احلسنِ  الوعدِ  من وِلم

 َكانَ  َمنْ  ِعَباِدنَ  ِمنْ  نُوِرثُ  ال يِت  اجْلَن ةُ  تِْلكَ : ﴿تَ َعاََل  وِلم من البشرى ما ليس لغريهم  قَالَ 
  6﴾.َتِقياا

 ِصْدق   َمْقَعدِ  ِف ( 54) َونَ َهر   َجن ات   ِف  اْلُمت ِقنيَ  ِإن  : ﴿تَ َعاََل  قَالَ  ر الرمحن واملتقون ِف جوا
  7﴾.ُمْقَتِدر   َمِليك   ِعْندَ 

 ِف اجلنة منازِلم. يوم القيامة مدخلهم، وتنزلَ  هم، لتدخلَ نهللا أن تكون م عبدفاحرص ًي 
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َ َكالَعْبدي اْْلبيقي    اْحَذْر أن تلقى اَّللَّ

  1.﴾حُتَْشُرونَ  إِلَْيهِ  أَن ُكمْ  َواْعَلُموا اّلل َ  َوات  ُقوا﴿: تَ َعاََل  اّلل ُ  لَ قَا

لو َل يكن ِف اآلخرة إال العرض على هللا تعاَل، لوجب على العباد أن يستحيوا من هللا تعاَل 
 حق احلياء.

 "أُْعَبَد؟ َأنْ  أَْهاًل  ُكْنتُ  أََما َنرًا، َواَل  َجن ةً  َأْخُلقْ  َلَْ  َلوْ ": اأْلَثَرِ  ِفيف

 :اْلَقاِئلُ  َوصدقَ 

 َه                  ْب اْلبَ ْع                  َث َلَْ أَتْتِنَ                  ا ُرُس                  ُلهُ 
         

 َوَجامِحَ                                 ُة الن                                  اِر َلَْ ُتْض                                 َرمْ  *****
 

 أَلَ             ْيَس ِم             ْن اْلَواِج             ِب اْلُمْس             َتَحق ِ 
         

 َحيَ                      اُء اْلِعبَ                      اِد ِم                      ْن اْلُم                      ْنِعِم؟ *****
 

 . ُيْسَتْحَي ِمْنهُ  َوَأنْ ، يُ َعظ مَ َأْن وَ  ،َُيَب  َأْن وَ  ،جُيَل  َأْن  أَْهلٌ  تَ َعاََل  هوَ وَ  يُ ْعَبَد، نْ أَ  أَْهلٌ  تَ َعاََل  اّلل ُ ف

َُ  َلَْ  َوِإنْ  َعِمَل، َأْجَرهُ  أُْعِطيَ  ِإنْ  ،السُّوءِ  َكَأِجريِ  َواْحَذْر ًي َعْبَد هللِا أن َتُكونَ   فَ َهَذا ،يَ ْعَملْ  َلَْ  يُ ْع
 .ةِ اأْلُْجرَ  َعْبدُ 

قد غشيك الذل، وجللك احلياء، واعرتاك اْلجل،  ،اآْلِبقِ  َكالَعْبدِ  تَ َعاََل  أن تلقى اّلل َ  اْحَذرْ فَ 
 لطول َمالفتك، ودوام عصيانك.
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  ال يغين حسُن القولي عن سوءي الفعالي 

 قَ ْلِبهِ  ِف  َما َعَلى اّلل َ  َوُيْشِهدُ  نْ َياالدُّ  احْلََياةِ  ِف  قَ ْولُهُ  يُ ْعِجُبكَ  َمنْ  الن اسِ  َوِمنَ ﴿: تَ َعاََل  اّلل ُ  قَالَ 
  1.﴾اْلَِْصامِ  أََلدُّ  َوُهوَ 

 ال يغن حسُن القوِل عن سوِء الفعاِل.

 َمْخَْبِ.سد الْ يفيد مجال املظهر إذا فوال 

 .دليل   دعوى بغريِ  قبلُ ال تُ و 

  2.«َوأَْمَواَِلُمْ  ال  رِجَ  ِدَماءَ  َنسٌ  اَلد َعى ِبَدْعَواُهْم، الن اسُ  يُ ْعَطى َلوْ »و فل

 ومع ذلك فليس لنا إال الظاهر من الناس، وهللا عز وجل يتوَل السرائر.

 اظهر َمنْ  فَِإن هُ  َِبلس رَائِِر، أَْعَلمُ  َواّلل ُ  َأْخالِقُكْم، َأْحَسنَ  لَنَا َأْظِهُروا: )َعْنهُ  اّلل ُ  َرِضيَ  رُ مَ عُ  الَ قَ 
ًئا ْقُه، َلَْ  َحَسَنةً  َسرِيَرتَهُ  َأن   َوَزَعمَ  َشي ْ  (. ُحْسًنا ِبهِ  ظَنَ ن ا َحَسَنةً  َعالنَِيةً  لَنَا َأْظَهرَ  َوَمنْ  ُنَصدِ 

ُكمْ » ف   3.«احلَِديثِ  َأْكَذبُ  الظ ن   فَِإن   َوالظ ن ، ِإًي 

 أن عندك علًما بسرائرهم. سبواحذر أن تنصب نفسك حكًما على نواًي الناس، أو حت

 لقبيح فعله: )كان ينوي أن يفعل كذا وكذا(. كما يقول بعضهم مْبرًا

 

  

                                                           

 204ُسوَرُة البَ َقَرِة: اآلية/  - 1
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ََبُب اْلَيِمنِي َعَلى اْلُمد َعى َعَلْيِه، حديث رقم: ِكَتاُب اأْلَْقِضَيِة،   -، ومسلم4552[، حديث رقم: 77]آل عمران: 
1711 

كتاب اْلْبِ   -، ومسلم6064ََبُب َما يُ ن َْهى َعِن الت َحاُسِد َوالت َدابُِر، حديث رقم:  ِكَتاُب اأَلَدِب،  -رواه البخاري - 3
، َوالت َجسُِّس، َوالت  َناُفِس، َوالت  َناُجِش َوََنِْوَها، حديث رقم: َوالصِ َلِة َواآْلَداِب،   2563ََبُب حَتْرمِِي الظ نِ 
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  الا آم مَ هُ وأقبحُ  االا حَ  اسي النَّ  ءُ وَ سْ أَ 

 َيُِبُّ  اَل  َواّلل ُ  َوالن ْسلَ  احْلَْرثَ  َويُ ْهِلكَ  ِفيَها لِيُ ْفِسدَ  األْرضِ  ِف  َسَعى تَ َوَل   َوِإَذا﴿: تَ َعاََل  اّلل ُ  قَالَ 
  1.﴾اْلَفَسادَ 

ذلك الذي واله هللا تعاَل أمر عباده ِف الدنيا، قبحهم مآاًل يوم القيامة، أسوأ الناس حااًل، وأ
فعاث ِف األرض فساًدا، فسفك الدماء املعصومة، وانتهك األعراض املصونة، وأهلك احلرث 

 وسام العباد سوء العذاب. والنسل،

ه على فيكون شؤًما على من وافقه ومن خالفه، أما شؤمه على من خالفه فظاهر، وأما شؤم
 َِبلت ْشِديِد،{، أَم ْرنَ } شاذة وِف قراءةمن وافقه فألنه ال ينتظر من كان هذا حاله إال اِلالك  

 ِقرَاَءةُ  َوِهيَ َواحلََْسِن،  َوجُمَاِهد ، َوالر بِيِع، اْلَعالَِيِة، َوَأِب  ،َرَجاء   َوَأِب  ،الن  ْهِديُّ  ُعْثَمانَ  وهي قراءة َأِب 
 ُمَسل ِطنَي. أَُمرَاءَ  ماهُ لنَ عَ جَ أي:  ،َعْنهُ  اّلل ُ  َرِضيَ  َعِلي   

 مسَِْعتُ  قَالَ  اْلُمَزِم   َيَسار   ْبنِ  اًل  فلما ثبت عن َمْعِقلِ آأما كونه أسوء الناس حااًل، وأقبحهم م
 َوُهوَ  مَيُوتُ  يَ ْومَ  مَيُوتُ  ًة،َرِعي   هللاُ  َيْستَ ْرِعيهِ  َعْبد   ِمنْ  َما: »يَ ُقولُ  َوَسل َم، َعَلْيهِ  هللاُ  َصل ى هللاِ  َرُسولَ 
  2.«اجْلَن ةَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َحر مَ  ِإال   لَِرِعي ِتِه، َغاشٌّ 

وشريكه ِف اْلمث، وقرينه ِف املصري، من رضي عن قبيح أفعاله، أو برر جرائمه، أو حرضه 
 على الفساد.
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ِكَتاُب   -، ومسلم7150ْنَصْح، حديث رقم: ََبُب َمِن اْستُ ْرِعَي َرِعي ًة فَ َلْم ي َ ِكَتاُب اأَلْحَكاِم،   -رواه البخاري - 2

ميَانِ   142ََبُب اْسِتْحَقاِق اْلَواِل اْلَغاشِ  لَِرِعي ِتِه الن اَر، حديث رقم: ، اْْلِ
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ُ اَل حيُيب  اْلَفَسادَ    اَّللَّ

  1.﴾اْلَفَسادَ  َيُِبُّ  اَل  َواّلل ُ ﴿: تَ َعاََل  اّلل ُ  قَالَ 

 هللا ال َيب الفساد، وال يرضاه، وال يريده شرًعا، وال َيمر به.

  2﴾.تَ ْعَلُمونَ  اَل  َما اّلل ِ  َعَلى أَتَ ُقوُلونَ  َِبْلَفْحَشاءِ  ََيُْمرُ  اَل  اّلل َ  ِإن   ُقلْ ﴿

 تعاَل. ولكن أراده هللا تعاَل كوًن، فليس ِف الكون ما ال يريده هللا

 َوُهوَ  َشْيء   ُكل ِ  َخاِلقُ  اّلل ُ ﴿وهو خالق كل شيء  ا ِف ذلك اْلري والشر، والصالح والفساد  
  3﴾.وَِكيلٌ  َشْيء   ُكل ِ  َعَلى

 ومن احلكم اجلليلة، والغاًيت العظيمة من وجود الشر ِف األرض، ابتالء اْللق.

 ائن من األمني.، واْلوالطاحل من الصاحل ،الطيب من اْلبيثليميز هللا 

 ولوال أننا ِف دار ابتالء ألخذ هللا تعاَل اْلائنني قبل املفسدين.

 ومن اْليانة أن يذل القوي الضعيف، وَيول دون نصرته.

 ليست مآسي على أهلها بقدر ما هي بالًي على منفحلب واملوصل ومينمار وغريها أما 
 خذِلم.و  خاهنم

الذين الساسة ، إَّنا اْلوف على أولئك ضطهدينامل وليس اْلوف على هؤالء املستضعفني
 يصفقون ويؤيدون، أو يشاركون بصمتهم ِف القتل والفساد.

ُعوثُونَ  أَن  ُهمْ  أُولَِئكَ  َيُظنُّ  َأال﴿   4﴾.اْلَعاَلِمنيَ  لَِرب ِ  الن اسُ  يَ ُقومُ  يَ ْومَ *  َعِظيم   لِيَ ْوم  *  َمب ْ
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 62ُسوَرُة الزَُّمِر: اآلية/  - 3
   5، 4نَي: اآلية/ ُسوَرُة اْلُمطَفِ فِ  - 4

 



 ُدُروٌس ِفي التََّدبُري                                                 َسعييد ْبن ُمْصطََفى ديََيبي 

 

 
89 

  هُ لُ قْ عَ  اشَ طَ  ا ذُك يَر ابهللي ذَ إي 

  1.﴾اْلِمَهادُ  َولَِبْئسَ  َجَهن مُ  َفَحْسُبهُ  َِبْْلِمثِْ  اْلِعز ةُ  َأَخَذْتهُ  اّلل َ  ات قِ  َلهُ  ِقيلَ  َوِإَذا﴿: تَ َعاََل  ّلل ُ ا قَالَ 

َر َبهلل طاش عقله، وطار لبه، واكفهر وجهه، وأظلمت الدنيا  هذا حال بعض الناس، إذا ذُكِ 
 ِف عينييه.

 ق البشر.وما ذلك إال ألنه يرى نفسه فو 

 ويرى الناس دونه ِف كل شيء.

 .البطشِ  أشدَ  َبهللِ  هُ رَ ك  فيبطش  ن ذَ 

 م البيوت على رؤوسهم.د  هَ فيقتل من استطاع قتله، وميأل السجون من معارضيه، وي ُ 

 .أحدٌ  َبهللِ  هُ رَ ك ِ ذَ ألنه ال َيب أن يُ 

 تروا ما َيدث للمستضعفني ِف سورًي وِف شّت بقاع األرض.أَل 

بشرى إَل من سعى ِف األرض فساًدا، ظاَل، وإَل كل طاغية، وإَل كل جبار عنيد،  فإَل كل
 ﴾.اْلِمَهادُ  َولَِبْئسَ  َجَهن مُ  َفَحْسُبهُ ﴿من رب األرض والسماء: 

 حَتَْسنَب   َوال﴿: والسماء األرض رب من بشرى، وإَل كل املستضعفني واملقهورين واملظلومني
 2 ﴾.الظ اِلُمونَ  لُ يَ ْعمَ  َعم ا َغاِفال اّلل َ 
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  ةُ قَ فْ الصَّ  تْ مَ ري وأُبْ  دُ قْ ُكتيَب العَ 

  1.﴾َِبْلِعَبادِ  َرُءوفٌ  َواّلل ُ  اّلل ِ  َمْرَضاتِ  اْبِتَغاءَ  نَ ْفَسهُ  َيْشرِي َمنْ  الن اسِ  َوِمنَ ﴿: تَ َعاََل  اّلل ُ  قَالَ 

 وال ضيعوا دينهم. رأينا هؤالء الذين يبيعون أنفسهم هلل تعاَل، فما داهنوا، وال فرطوا،

  2﴾.اْسَتَكانُوا َوَما َضُعُفوا َوَما اّلل ِ  َسِبيلِ  ِف  َأَصابَ ُهمْ  ِلَما َوَهُنوا َفَما﴿نعم رأيناهم 

 م.هُ ك دماؤُ فَ سْ ون من بالدهم، وتُ دُ ر  شَ وهتم، رأيناهم يُ يُ م عليهم ب ُ د  هَ رأيناهم يُ َعذ بُون، وت ُ 

ُهمْ  نَ َقُموا َوَما﴿   3.﴾احْلَِميدِ  اْلَعزِيزِ  َِبّلل ِ  ْؤِمُنواي ُ  َأنْ  ِإال ِمن ْ

  4﴾.اّلل ُ  َرب َُّنا يَ ُقوُلوا َأنْ  ِإال َحق    ِبَغرْيِ  ِدًَيرِِهمْ  ِمنْ  ُأْخرُِجوا ال ِذينَ ﴿رأينا 

 .فعرفنا كيف يبذل العبد نفسه هلل تعاَل

وت  ،الصفقةُ  فيا أيها املستضعفون املستعصمون بدينكم بشراكم، فقد ُكِتَب العقُد، وأُبرمت
 البيُع.

  5﴾.اجْلَن ةَ  َِلُمُ  أبَِن   َوأَْمَواَِلُمْ  أَنْ ُفَسُهمْ  اْلُمْؤِمِننيَ  ِمنَ  اْشتَ َرى اّلل َ  ِإن  ﴿

  وليس بينكم وبني قبض الثمن إال أن تالقوا هللا. 

  6.﴾ِظيمُ اْلعَ  اْلَفْوزُ  ُهوَ  َوَذِلكَ  بِهِ  ََبيَ ْعُتمْ  ال ِذي بِبَ ْيِعُكمُ  فَاْستَ ْبِشُروا﴿

 أما َنن فنسأل هللا أن يرحم ضعفنا، وأن جيْب كسرن، وأن يغفر لنا تقصرين. 
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  هو وعٌد ال يتخلف، وسنة كونية ال تتبدل

  1.﴾َِبْلِعَبادِ  َرُءوفٌ  َواّلل ُ ﴿: تَ َعاََل  اّلل ُ  قَالَ 

، ما تراه أنت ابتالءًا، قد يكون اجتباًءا، ﴾ِبِعَباِدهِ  َلِطيفٌ  اّلل ُ ﴿، نعم َِبْلِعَبادِ  تَ َعاََل َرُءوفٌ  اّلل ُ 
 وما تراه كرًَب، قد يكون قرًَب.  

 .منحٌ  احملنِ  من أرحامِ  دَ ولَ عودن هللا تعاَل أن تُ 

 .مننٌ  الفنتِ  من أصالبِ  جَ رُ وأن َتَْ 

 نصرًا؟ أَل تكن اِلجرةُ 

 فتًحا؟ احلديبيةِ  أَل يكن صلحُ 

 على أعداء هللا؟ هزميةِ  ، وشرَ خزًًي وعارًا اْلندقِ  أَل تكن غزوةُ 

 اّلل ُ  َصل ى وهي أحلك ساعات مرت على األمة اْلسالمية، ففي األوَل كاد أن يقتل النيبُّ 
أراد املشركون  املسلمون أن يقتل بعضهم بعًضا حزًن، وِف الثالثة وِف الثانية كاد َوَسل َم، َعَلْيهِ 

 هم.واليهود أن يستأصلوا شأفة املسلمني، ويبيدوا خضراء

 هو وعٌد ال يتخلف، وسنة كونية ال تتبدل، ونموس ال َييد.

 لكنه مشروط. ،وعدٌ  هونعم 

 إذا حتقق شرطه حتقق، وإذا َتلف شرطه َتلف، وشرطه )اْلميان(.

ُتمْ  ِإنْ  األْعَلْونَ  َوأَنْ ُتمُ  حَتَْزنُوا َوال هَتُِنوا َوال: ﴿تَ َعاََل  أَل يقْل اّلل ُ    2.﴾ُمْؤِمِننيَ  ُكن ْ
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  إلسالُم كٌل ال يتجزءا

ْلمِ  ِف  اْدُخُلوا آَمُنوا ال ِذينَ  أَي َُّها ًيَ ﴿: تَ َعاََل  اّلل ُ  قَالَ    1.﴾َكاف ةً  السِ 

 ال يتجزء. كلٌ   ال ينجيك بني يدي هللا غدا إال أن تعتقد أن اْلسالمُ 

ُهم على مقاتلِة من فَ ر َق بني الصالة و  اّلل ُ  وقد أمجع الصحابُة َرِضيَ  : َبْكر   أَبُو الزكاة  قَالَ َعن ْ
  2.«َوالز َكاةِ  الص اَلِة، بَ نْيَ  فَ ر قَ  َمنْ  أَلُقَاتَِلن   َوهللاِ »

 ومسوا من هذا شأنه مرتًدا.

 اّلل ُ  قَالَ   ومن كان يلتزم من الشرع  ا يوافق هواه، ويعرض عما ال يهواه، ففيه شبه من اليهود
 ِإال ِمْنُكمْ  َذِلكَ  يَ ْفَعلُ  َمنْ  َجزَاءُ  َفَما بِبَ ْعض   َوَتْكُفُرونَ  اْلِكَتابِ  ضِ بِبَ عْ  أَفَ تُ ْؤِمُنونَ : ﴿تَ َعاََل ِلم

نْ َيا احْلََياةِ  ِف  ِخْزيٌ    3﴾.تَ ْعَمُلونَ  َعم ا ِبَغاِفل   اّلل ُ  َوَما اْلَعَذابِ  َأَشد ِ  ِإََل  يُ َردُّونَ  اْلِقَياَمةِ  َويَ ْومَ  الدُّ

 َرِضيَ  َعْمر و ْبنِ  اّلل ِ  َعْبدِ  َعنْ ف َ  عزل، ومن املؤمنني  نأى   ومن كان هذا حاله فهو عن اْلميان
 تَ بَ ًعا َهَواهُ  َيُكونَ  َحّت   َأَحدُُكمْ  يُ ْؤِمنُ  اَل » :َوَسل مَ  َعَلْيهِ  اّلل ُ  َصل ى اّلل ِ  َرُسولُ  قَالَ : قَالَ  ،َعْنهُ  اّلل ُ 
  4.«ِبهِ  ِجْئتُ  ِلَما

 ند كثري من الناس، الزعم أن اْلسالم قشر ولباب.ومن بدع اجلهال، وسوء األدب ع

 وأهنم يسعهم التفريُ ِف بعض أحكامه ألهنا قشور ال قيمة ِلا.
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  الشَّْيطَاني  ُخطَُواتُ 

  1.﴾ُمِبنيٌ  َعُدوٌّ  َلُكمْ  ِإن هُ  الش ْيطَانِ  ُخطَُواتِ  تَ ت ِبُعوا َواَل ﴿: تَ َعاََل  اّلل ُ  قَالَ 

، لتعلم أن الشيطان ال َيخذ العبد إَل احملرمات ﴾الش ْيطَانِ  اتِ ُخطُوَ ﴿: تَ َعاََل أتمل قوله 
مباشرة، إَّنا ينتقل به خطوة خطوة، فإذا استجاب له ِف األوَل أخذ بيده إَل الثانية، حّت 

 يصل به إَل مبتغاه.

رص على اقتفاء آاثر من احل، لتعلم أن بعض الناس عندهم ﴾تَ ت ِبُعوا َواَل ﴿وأتمل قوله تعاَل: 
ما يدعو إَل العجب الدهشة، وهذا يفسر لك أن تظهر بدعة ِف أمريكا مثاًل  اطنيلشيا

 فرتاها بعينها ِف بالد العرب ما تغري منها إال األشخاص.

ظهور عداوة الشيطان لبىن آدم، ووضوحها غاية الوضوح، فإن كثريًا من الناس ال يروهنا، ومع 
 وال يعلمون هبا أصاًل. 

، وَعي  َنُه ﴾ِإن  ﴿ َبطل، ويقني ال يالطه شك  لذلك أكده هللا تعاَل ب   واألمر حق ال يشوبه
َ َتصيصه لبن آدم َبلعداوة دون سائر اْللق بتقدمي اجلار واارور   .﴾َلُكمْ ﴿ب )اِلاء( وبَ ني 

 .﴾ُمِبنيٌ  َعُدوٌّ ﴿ مث جلى وصفه  ا ال يفى ليقطع العذر بقوله:
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  هللا عز وجل عزيٌز ال يُ َغالب

  1.﴾َحِكيمٌ  َعزِيزٌ  اّلل َ  َأن   فَاْعَلُموا اْلبَ يِ َناتُ  َجاَءْتُكمُ  َما بَ ْعدِ  ِمنْ  زَلَْلُتمْ  فَِإنْ ﴿: تَ َعاََل  اّلل ُ  قَالَ 

 وَأْحَكاِمِه وأوامره ونواهيه. ِف تشريعهِ  هللا عز وجل عزيٌز ال يُ َغالب، َحِكيمٌ 

 قبل مؤاخذته. ن ُحج ِتهِ قبل عقابه، وبيا ِعَباِدهِ ومن حكمته إعذاره ل

 ﴾.اْلبَ يِ َناتُ  َجاَءْتُكمُ  َما بَ ْعدِ  ِمنْ ﴿ومن ذلك إرسال الرسل وإنزال الكتب  

    ومن عزته أنه ال عاصم من أمره، وال راد حلكمه، وال معقب ألمره.

 كاِشفاتُ  ُهن   َهلْ  ِبُضر    اّلل ُ  ِمَ أَرادَ  ِإنْ  اّلل ِ  ُدونِ  ِمنْ  َتْدُعونَ  َما أَفَ َرأَيْ ُتمْ  ُقلْ : ﴿تَ َعاََل  اّلل ُ  قَالَ 
  2﴾.َرمْحَِتهِ  ِمُِْسكاتُ  ُهن   َهلْ  بَِرمْحَة   أَراَدِم  َأوْ  ُضر ِهِ 

فقد حق العذاب على فإذا قامت حجة هللا تعاَل على العباد ِبرسال الرسل، وإنزال الكتب، 
 ، معادًًي ألولياء الرمحن.من ظل سادرًا ِف غيه، متمادًًي ِف ضالله، متبًعا ْلطوات الشيطان
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  متأل األمساع، وآاثرهم متأل األصقاع همقصص

  1.﴾اْلِعَقابِ  َشِديدُ  اّلل َ  فَِإن   َجاَءْتهُ  َما بَ ْعدِ  ِمنْ  اّلل ِ  نِْعَمةَ  يُ َبدِ لْ  َوَمنْ ﴿: تَ َعاََل  اّلل ُ  قَالَ 

 إهنا السنن.

فال ينتظر إال َجاَءْتُه،  َما بَ ْعدِ  ِمنْ  اّلل ِ  سنن هللا تعاَل ِف خلقه، أن من بدل نِْعَمةَ هي نعم 
 عقاب  هللا تعاَل.

وأول عقاب يعاقب هللا تعاَل به من َترد على نعم هللا فجحدها أو بدِلا أن يسلبه هللا تعاَل 
 نعمه.

 وسواء كان من يفعل ذلك فرًدا أو مجاعة أو حّت أمة من األمم.

 َمَكان   ُكل ِ  ِمنْ  َرَغًدا رِْزقُ َها ََيْتِيَها ُمْطَمِئن ةً  آِمَنةً  َكاَنتْ  قَ ْريَةً  َمَثال اّلل ُ  َوَضَربَ : ﴿تَ َعاََل  اّلل ُ  قَالَ 
  2﴾.َيْصنَ ُعونَ  َكانُوا ِ َا َواْْلَْوفِ  اجْلُوعِ  لَِباسَ  اّلل ُ  َفَأَذاقَ َها اّلل ِ  أِبَنْ ُعمِ  َفَكَفَرتْ 

 َيْشتَ ُهونَ ما  فيأكلون َسْلَوىالوَ  َمنُّ الْ  ينزل عليهم َعْيشِ رغد  من ال ِف  َكانُوا ِإْسرَائِيلَ  بَ ُنووهؤالء 
آِكلِ  ويتمتعون

َ
َشاِرِب، ويعيشون عيش امللوك، فعتوا عن أمر رهبم، وجحدوا نعمه وَ  َبمل

َ
امل

عليهم، واستبدلوا هبا الدمء من العيش، فأذِلم هللا تعاَل بعد عز ، وأهاهنم بعد إكرام، 
 اْهِبطُوا َخي ْرٌ  ُهوَ  َِبل ِذي أَْدىنَ  ُهوَ  ال ِذي أََتْستَ ْبِدُلونَ : ﴿َِلُمْ  تَ َعاََل  لَ قَاواستحقوا غضب هللا  وَ 

ل ةُ  َعَلْيِهمُ  َوُضرَِبتْ  َسأَْلُتمْ  َما َلُكمْ  فَِإن   ِمْصرًا   3.﴾اّلل ِ  ِمنَ  ِبَغَضب   َوََبُءوا َواْلَمْسَكَنةُ  الذِ 

حّت كان شأهنم بني األمم آية من نوف النعم، وهؤالء قوم سبأ أغدق هللا تعاَل عليهم من ص
، وْثار ًينعة كثرية، وعيشة هنيئة رغيدة، وأمن ِف َومِشَال   ميَِني   َعنْ  َجن  َتانِ آًيت هللا ِف خلقه، 

جحدوا نعم هللا، واستبدلوا اْلبيث فَ األوطان، وراحة ِف األسفار، واسرتاحات بني األقطار، 
وطرحوا نعم هللا عنهم، ، َأْسَفارِنَ  بَ نْيَ  ََبِعدْ  َرب  َنا قَاُلواة واِلناء و َبلطيب، والشدة والعناء َبلراح
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َناُهمْ  َأَحاِديثَ  َفَجَعْلَناُهمْ ﴿فمزقهم هللا شر ِمزق، وجعلهم أحدوثة، وعْبة للمعتْبين    ُكل   َوَمز ق ْ
  1﴾.َشُكور   َصب ار   ِلُكل ِ  آَلًَيت   َذِلكَ  ِف  ِإن   ُِمَز ق  

 قَ ْريَة   ِمنْ  أَْهَلْكَنا وََكمْ : ﴿تَ َعاََل  قَالَ ِف الدنيا  هللا تعاَل، ملن جحد نعمه اِلالك  ومن عقاب
  2﴾.َمِعيَشتَ َها َبِطَرتْ 

وقصص اِللكى عْب التاريخ ِمن جحدوا نعم هللا تعاَل َتأل األمساع، وآاثرهم اليت تدل عليهم 
 َتأل األصقاع، فهل من مدكر؟

 ال ِذينَ  ِإََل  تَ رَ  أَلَْ ﴿: تَ َعاََل  قَالَ  العذاب األخروي  نعمه جحد نمل تعاَل، هللا عقاب ومن
ُلوا   3.﴾اْلَقرَارُ  َوبِْئسَ  َيْصَلْونَ َها َجَهن مَ *  اْلبَ َوارِ  َدارَ  قَ ْوَمُهمْ  َوَأَحلُّوا ُكْفرًا اّلل ِ  نِْعَمةَ  َبد 

 ا تُرسم على جدار الزمن.فاحذروا ًيعباد هللا أن تكونوا عْبًا تروى بني األمم، أو نقوشً 

 

  

                                                           

 19ُسوَرُة َسَبأ: اآلية/  - 1
 58ُسوَرُة اْلَقَصِص: اآلية/  - 2
 29، 28ُسوَرُة ِإبْ رَاِهيَم: اآلية/  - 3
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  الدنيا واْلخرة ضراتن

نْ َيا احْلََياةُ  َكَفُروا لِل ِذينَ  زُيِ نَ : ﴿تَ َعاََل  اّلل ُ  قَالَ    1﴾.الدُّ

 َوَمنْ  َفَذْرِم ﴿: تَ َعاََل  قَالَ  ، لتعلم أن القوم قد اسُتْدرُِجوا  َكَما﴾زُيِ نَ ﴿أتمل قوله تعاَل: 
  2.﴾َِلُمْ  َوأُْمِلي*  يَ ْعَلُمونَ  اَل  َحْيثُ  ِمنْ  َسَنْسَتْدرُِجُهمْ  احْلَِديثِ  هِبََذا ُيَكذِ بُ 

أكْب ُههم ومبلغ علمهم، وإليها كل سعيهم، وِف سبيل حتصيلها يكون شقاؤهم فالدنيا 
 وعناؤهم.

 فال عجب أن يكون حظهم منها حظًا موفورًا.

 م وال نصيب ِف اآلخرة.نعم ال عجب ِف ذلك. وهو عطاء هللا تعاَل ِلم  ألهنم ال حظ ِل

نْ َيا احْلََياةَ  يُرِيدُ  َكانَ  َمنْ : ﴿تَ َعاََل  قَالَ   اَل  ِفيَها َوُهمْ  ِفيَها أَْعَماَِلُمْ  إِلَْيِهمْ  نُ َوف ِ  َوزِينَ تَ َها الدُّ
َُ  الن ارُ  ِإال اآلِخَرةِ  ِف  َِلُمْ  لَْيسَ  ال ِذينَ  أُولَِئكَ  * يُ ْبَخُسونَ   َكانُوا َما َوََبِطلٌ  ِفيَها َصنَ ُعوا َما َوَحِب
  3﴾.يَ ْعَمُلونَ 

 َرْملِ  َعَلى ُمت ِكئٌ  ُهوَ  فَِإَذا َوَسل َم، َعَلْيهِ  هللاُ  َصل ى هللاِ  َرُسولِ  َعْنُه َعَلى اّلل ُ  َرِضيَ  دخل ُعَمرُ 
ًئا ِفيهِ  رَأَْيتُ  َما فَ َوهللِا، اْلبَ ْيِت، ِف  رَْأِسي فَ َرفَ ْعتُ َجْنِبِه قال  ِف  أَث  رَ  َقدْ  َحِصري ،  اْلَبَصَر، يَ ُردُّ  َشي ْ

 فَاِرسَ  َعَلى َوس عَ  فَ َقدْ  أُم ِتَك، َعَلى يُ َوسِ عَ  َأنْ  هللاِ  َرُسولَ  ًيَ  هللاَ  ادْعُ : فَ ُقْلتُ  َثاَلثًَة، أََهًبا ِإال  
 اْلَْط اِب، اْبنَ  ًيَ  أَْنتَ  َشك    َأِف : »قَالَ  مُث   َجاِلًسا، فَاْستَ َوى هللَا، يَ ْعُبُدونَ  اَل  َوُهمْ  َوالرُّوِم،
َلتْ  قَ ْومٌ  أُولَِئكَ  نْ َيا احْلََياةِ  ِف  طَيِ َباتُ ُهمْ  َِلُمْ  ُعجِ    4.«الدُّ

                                                           

 212ُسوَرُة البَ َقَرِة: اآلية/  - 1
 45 ،44سورة اْلَقَلِم: اآلية/  - 2
 16، 15سورة  ُهود : اآلية/  - 3
ظَاَلِِ َوالَغْصِب،   -رواه البخاري - 4

َ
ْشرَِفِة ِِف السُُّطوِح َوَغرْيَِها، حديث رقم: ِكَتاب امل

ُ
ْشرَِفِة َوَغرْيِ امل

ُ
ََبُب الُغْرفَِة َوالُعلِ ي ِة امل

ياَلِء، َواْعِتزَالِ ِكَتاُب الط اَلِق،   -، ومسلم2468 النِ َساِء، َوََتِْيريِِهن  َوقَ ْولِِه تَ َعاََل: }َوِإْن َتظَاَهرَا َعَلْيِه{  ََبٌب ِف اْْلِ
 1479[، حديث رقم: 4]التحرمي: 
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 فيبذل أحدهم قصارى جهده لنيل لذة، أو حتصيل متعة، ويبذل ماله للفوز بكل شهوة.

ُتمْ : ﴿َِلُمْ  تَ َعاََل  فإذا َجاُءوا يوم القيامة قَالَ  نْ َيا َحَياِتُكمُ  ِف  طَيِ َباِتُكمْ  أَْذَهب ْ  هِبَا َواْسَتْمتَ ْعُتمْ  الدُّ
ُتمْ  ِ َا اِْلُونِ  َعَذابَ  جُتَْزْونَ  فَاْليَ ْومَ  ُتمْ  َوِ َا احلَْق ِ  ِبَغرْيِ  اأْلَْرضِ  ِف  َتْسَتْكْبُونَ  ُكن ْ   1﴾.تَ ْفُسُقونَ  ُكن ْ

نْ َيا من املسلمني، فن فالعجب كل العجب ِمن زُي َِنت ِلم احْلََياةُ  افسوا فيها أعداء هللا، الدُّ
وبذلوا كل غال ورخيص لالستمتاع بشهواهتا احملرمة، حّت أن منهم من بذل دينه ْثًنا ملتعة، أو 

 مهرًا لشهوة.

 َمنْ : ﴿تَ َعاََل  قَالَ  ونسي أولئك أن الدنيا واآلخرة ضراتن ال تتفقان، وضدان ال جيتمعان 
ْلَنا اْلَعاِجَلةَ  يُرِيدُ  َكانَ   َمْذُموًما َيْصالَها َجَهن مَ  لَهُ  َجَعْلَنا مُث   نُرِيدُ  ِلَمنْ  َنَشاءُ  َما َهاِفي َلهُ  َعج 

  2.﴾َمْدُحورًا

نْ َيا َحْرثَ  يُرِيدُ  َكانَ  َوَمنْ  َحْرثِهِ  ِف  َلهُ  نزدْ  اآلِخَرةِ  َحْرثَ  يُرِيدُ  َكانَ  َمنْ : ﴿َوقَاَل تَ َعاََل   نُ ْؤتِهِ  الدُّ
َها   3.﴾َنِصيب   ِمنْ  اآلِخَرةِ  ِف  لَهُ  َوَما ِمن ْ

  

                                                           

 20سورة األحقاف: اآلية/  - 1
ْسرَاِء: اآلية/  - 2  18سورة اْْلِ
 20سورة الشُّوَرى: سورة/  - 3
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  ال جتعْل دينَك هلا مثناا، وال تبذْل أخالقك هلا مهراا

نْ َيا احْلََياةُ  َكَفُروا لِل ِذينَ  زُيِ نَ ﴿: تَ َعاََل  اّلل ُ  قَالَ    1.﴾الدُّ

نْ َيا احْلََياةُ  عن تعاَل قوله أتمل  نة.ا دميمٌة قبيحٌة، وإال ملا احتاجت إَل الزيأهن لتعلم ،﴾زُيِ نَ ﴿: الدُّ

 وما مسيت الغانية غانية إال الستغنائها عن الزينة جبماِلا.

نْ َياويكفي للداللة على قبحها امسها )  ( لدنئتها وخستها ووضاعتها.الدُّ

َا: ﴿تعاَل هللا يقل أَل نْ َيا احْلََياةُ  ِإَّن    2؟﴾َوَِلْوٌ  َلِعبٌ  الدُّ

نْ َيا احْلََياةُ  َوَما﴿أَل يقل هللا تعاَل عنها:    3؟﴾اْلُغُرورِ  َمَتاعُ  ِإال الدُّ

  4؟﴾ُحطَاًما َيُكونُ  مُث   ُمْصَفراا فَ تَ رَاهُ  يَِهيجُ  مُث   نَ َباتُهُ  اْلُكف ارَ  َأْعَجبَ  َغْيث   َكَمَثلِ : ﴿يضرب ِلا مثل السوء أَل

نْ َيا احْلََياةُ  تَ ُغر ن ُكمُ  َفال﴿أَل َيذرن االغرتار هبا:    5؟﴾اْلَغُرورُ  َِبّلل ِ  يَ ُغر ن ُكمْ  َوال الدُّ

 وهل تساوي عند هللا تعاَل شيًئا؟

نْ َيا َكاَنتِ  َلوْ : »َوَسل مَ  َعَلْيهِ  اّلل ُ  َصل ى اّلل ِ  َرُسولُ  قَالَ : قَالَ  َسْعد ، ْبنِ  َسْهلِ  َعنْ   َجَناحَ  اّلل ِ  ِعْندَ  تَ ْعِدلُ  الدُّ
َها َكاِفرًا َسَقى َما بَ ُعوَضة     6.«َماء   َشْربَةَ  ِمن ْ

هي حقيقتها إذا أينعت نعت، وإذا كست أوكست، وكم من ملك رفعت له فيها عالمات، فلما  هذه
 عال مات.

 يظلم بعضهم بعًضا؟ َعاَلمَ يقتتل الناس؟ وَ  فَ َعاَلمَ 

                                                           

  212ُسوَرُة البَ َقَرِة: اآلية/  - 1
 36: اآلية/ ُسوَرُة ُُمَم د   - 2
 20ُسوَرُة احْلَِديِد: اآلية/  - 3
 20ُسوَرُة احْلَِديِد: اآلية/  - 4
 33ُسوَرُة ُلْقَماَن: اآلية/  - 5
ُ َعَلْيِه َوَسل مَ  -رواه الرتمذي - 6 نْ َيا َعَلى اّلل ِ  ،أَبْ َواُب الزُّْهِد َعْن َرُسوِل اّللِ  َصل ى اّلل   ، َعز  َوَجل  ََبُب َما َجاَء ِف َهَواِن الدُّ

نْ َيا ،ِكَتاُب الزُّْهدِ  -وابن ماجه ،2320 حديث رقم:  بسند صحيح ،4110 حديث رقم: ،ََبُب َمَثُل الدُّ
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 ِمنْ  َداِخاًل  ،َِبلسُّوقِ  َمر   َوَسل مَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصل ى هللاِ  َرُسولَ  َأن   هللِا، َعْبدِ  ْبنِ  َجاِبرِ  َعنْ وهي جيفة منتنة  
، َأَسك   جبَْدي   َفَمر   َكنَ َفَتُه، َوالن اسُ  اْلَعالَِيِة، بَ ْعضِ   َهَذا َأن   َيُِبُّ  أَيُُّكمْ : »قَالَ  مُث   أِبُُذنِِه، فََأَخذَ  فَ تَ َناَوَلهُ  َميِ ت 

؟ َلهُ   َكانَ  َلوْ  َوهللاِ : قَاُلوا «َلُكْم؟ أَن هُ  َأحتُِبُّونَ : »قَالَ  ؟بِهِ  َنْصَنعُ  َوَما ِبَشْيء ، لََنا أَن هُ  َنُِبُّ  َما: فَ َقاُلوا «ِبِدْرَهم 
ًبا َكانَ  َحياا، ، أِلَن هُ  ِفيِه، َعي ْ نْ َيا فَ َوهللاِ : »فَ َقالَ  َميِ ٌت؟ َوُهوَ  َفَكْيفَ  َأَسكُّ  َهَذا ِمنْ  هللِا، َعَلى َأْهَونُ  َللدُّ

  1.«َعَلْيُكمْ 

رَ  لَِبثُوا َما اْلُمْجرُِمونَ  يُ ْقِسمُ  الس اَعةُ  تَ ُقومُ  َويَ ْومَ : ﴿تَ َعاََل  وظل زائل  قَالَ   َكانُوا َكَذِلكَ  َساَعة   َغي ْ
  2.﴾يُ ْؤَفُكونَ 

 قَالَ *  اْلَعادِ ينَ  فَاْسَألِ  يَ ْوم   بَ ْعضَ  أَوْ  يَ ْوًما َلِبثْ َنا قَاُلوا*  ِسِننيَ  َعَددَ  األْرضِ  ِف  لَِبثْ ُتمْ  َكمْ  قَالَ : ﴿تَ َعاََل  َوقَالَ 
ُتمْ  أَن ُكمْ  َلوْ  قَِليال ِإال لَِبثْ ُتمْ  ِإنْ    3﴾.تَ ْعَلُمونَ  ُكن ْ

 :العتاهية أبو قال

 ه                       ي ال                       دار، دار األذى والق                       ذى
 

 رَي ، ودار الغِ                                                          ودار الفن                                                          اءِ  *****
 

 فل                                         و نلته                                         ا حب                                         ذافريها
         

 مل                          ت وَل تق                          ض منه                          ا ال                          وطر *****
 

أخالقك ِلا مهرًا، وال جتعلها عن آخرتك  ْثًنا، وال تبذلْ  ِلا دينكَ  فإن كنت ستعْبها ال ُمالة، فال جتعلْ 
 .، وال تعق بسببها أًَب أو أًما، وال تقطع من أجلها رمحًابداًل 

  

                                                           

 2957 حديث رقم: ،ِكَتاُب الزُّْهِد َوالر قَائِقِ  -رواه مسلم - 1
 55ُسوَرُة الرُّوِم: اآلية/  - 2
   114 -112ُسوَرُة اْلُمْؤِمُنوَن: اآلية/  - 3
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  يسابق الشياطي، وينافس األابلسة

نْ َيا احْلََياةُ  َكَفُروا لِل ِذينَ  زُيِ نَ ﴿: تَ َعاََل  اّلل ُ  قَالَ    1.﴾آَمُنوا ال ِذينَ  ِمنَ  َوَيْسَخُرونَ  الدُّ

 هي مسة أعداء هللا تعاَل من املنافقني والكفار، السخرية من املؤمنني.

 أَْرَغبَ  َهُؤاَلءِ  قُ ر ائَِنا ِمْثلَ  رَأَيْ َنا َما، قالوا: )السخرية من تدينهم، ولباسهم، ومستهم، وعبادهتم
 2(.اللِ َقاءِ  ِعْندَ  َأْجنَبَ  َواَل  أَْلِسَنةً  َأْكَذبَ  َواَل  بُطُونً 

ُدونَ  اَل  َوال ِذينَ  الص َدقَاتِ  ِف  اْلُمْؤِمِننيَ  ِمنَ  اْلُمط وِ ِعنيَ  يَ ْلِمُزونَ  ال ِذينَ ﴿  ُجْهَدُهمْ  ِإال جيَِ
ُهمْ  فَ َيْسَخُرونَ    3﴾.ِمن ْ

، ِف للسخرية مادة وجيعلهم َبملنقبات، ويستهزء امللتحني، من يسخر منورأينا  مسعنا وكم
 آَمُنوا ال ِذينَ  ِمنَ  َكانُوا َأْجَرُموا ال ِذينَ  ِإن  : ﴿تَ َعاََل  قَالَ   قناته، أو صحيفته، أو جملسه

  4﴾.يَ تَ َغاَمُزونَ  هِبِمْ  َمرُّوا َوِإَذا*  َيْضَحُكونَ 

من عبادة هللا تعاَل وتوحيده، والسعي لتحصيل مرضاته، حّت أنساهم ذلك ما خلقوا له، 
ا من سكرهتم إال وهم بني يدي هللا حّت أسكرهتم نشوة الضحك على الصاحلني، فما أفاقو 

 تُ ت َْلى آًَيِت  َتُكنْ  أَلَْ : ﴿تعاَل، يقررهم أبعماِلم، ويسأِلم عن اجلليل واحلقري، والنقري والقطمري
ُتمْ  َعَلْيُكمْ  بُونَ  هِبَا َفُكن ْ   ﴾.ُتَكذِ 

 ِعَباِدي ِمنْ  َفرِيقٌ  َكانَ  ِإن هُ ﴿  عندها يتذكرون، وَأىن  ِلم الذكرى، ويندمون وال حني مندم
 أَْنَسوُْكمْ  َحّت   ِسْخرًيا  فَاَت َْذَُتُوُهمْ  * الر امِحِنيَ  َخي ْرُ  َوأَْنتَ  َواْرمَحَْنا لََنا فَاْغِفرْ  آَمن ا َرب  َنا يَ ُقوُلونَ 
ُتمْ  ذِْكرِي ُهمْ  وَُكن ْ   5﴾.َتْضَحُكونَ  ِمن ْ

                                                           

 212ُسوَرُة البَ َقَرِة: اآلية/  - 1
 79ُسوَرُة الت وبَِة: اآلية/  - 2
 79ُسوَرُة الت وبَِة: اآلية/  - 3
 30، 29ُسوَرُة اْلُمطَفِ ِفنَي: اآلية/  - 4
 110، 109ُسوَرُة اْلُمؤمنوَن: اآلية/  - 5
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وما رسوم َوَسل َم،  َعَلْيهِ  اّلل ُ  وبعضهم يتمادى به الضالل والغي حّت يسخر برسول هللا َصل ى
 الدَّنارك عنا ببعيد، وال نسينا شارل إبدو.

ومنهم من يسابق الشياطني، وينافس األَبلسة، ِف السخرية من الذات اْلِلية، رأيناهم 
 ومسعناهم، وغرهم إمهال هللا تعاَل ِلم، وزادهم جرأًة حلُمُه، وأنه ال يعاجل َبلعقوبة.

من يسلك سبيلهم، وينتهج هنجهم، ويقتفي آاثرهم، حذو القذة َبلقذة، وأعجب من هؤالء 
 ِف الطعن، والغمز واللمز، والسخرية واالستهزاء من املؤمنني املوحدين.

 اْلُقُبورِ  ِف  َما بُ ْعِثرَ ﴿إذا حقت احلقائق، و  ،إال السخرية واالستهزاء لئكو فال ينتظر هؤالء وأ
 اْلُكف ارِ  ِمنَ  آَمُنوا ال ِذينَ  فَاْليَ ْومَ ﴿، واجلزاء من جنس العمل  ﴾الصُُّدورِ  ِف  َما َوُحصِ لَ  *

  1﴾.َيْضَحُكونَ 

سخرية هللا تعاَل هبم   ،ال قبل ِلم به ، بل سيأتيهم ماوليت األمر يقف عند هذا
ُهمْ  فَ َيْسَخُرونَ ﴿ ُهمْ  اّلل ُ  َسِخرَ  ِمن ْ   2﴾.ِمن ْ

ُهمْ   هِبِمْ  َيْستَ ْهزِئُ  اّلل ُ ﴿ ْم، فيزيدهم عمى ليزدادوا ضالاًل وغًيا طُْغَياهنِِ  ِف  وقبل هذا وذاك مَيُدُّ
  3﴾.يَ ْعَمُهونَ  طُْغَياهِنِمْ  ِف  َومَيُدُُّهمْ 

ُهمْ  فَ َيْسَخُرونَ ﴿  النار وبئس القرارمأواهم مث  ُهمْ  اّلل ُ  َسِخرَ  ِمن ْ   4﴾.أَلِيمٌ  َعَذابٌ  َوَِلُمْ  ِمن ْ

 

  

                                                           

   34ُسوَرُة اْلُمطَفِ ِفنَي: اآلية/  - 1
 79اآلية/ ُسوَرُة الت  ْوبَِة:  - 2
 15ُسوَرُة اْلبَ َقَرِة: اآلية/  - 3
 79ُسوَرُة الت  ْوبَِة: اآلية/  - 4
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  فوقية أهل اإلَيان يوم القيامة

نْ َيا احْلََياةُ  َكَفُروا لِل ِذينَ  زُيِ نَ ﴿: تَ َعاََل  اّلل ُ  قَالَ   ات  َقْوا آَمُنوا َوال ِذينَ  ال ِذينَ  ِمنَ  َوَيْسَخُرونَ  الدُّ
  1.﴾اْلِقَياَمةِ  يَ ْومَ  فَ ْوقَ ُهمْ 

 ﴾.اْلِقَياَمةِ  يَ ْومَ  فَ ْوقَ ُهمْ  ات  َقْوا َوال ِذينَ ﴿أتمل قوله تعاَل: 

 ﴾.آَمُنوا ال ِذينَ  ِمنَ  َوَيْسَخُرونَ ﴿: بعد قوله تعاَل 

العلة اليت من أجلها ترك املؤمنون مقابلة السخرية بسخرية، واالستهزاء َبستهزاء، إَّنا لتعلم أن 
 ِإنْ ﴿عليه السالم لقومه رًدا عليهم:  نوح   ، وأما قولُ ُمَلج مٌ  الت ِقي  هي تقوى هللا تعاَل  فِإن  

  2﴾.َتْسَخُرونَ  َكَما ِمْنُكمْ  َنْسَخرُ  ن  فَإِ  ِمن ا َتْسَخُروا

نْ َيا ِف  ِمن ا نَ َتْسَخُرو  َكَما اآْلِخَرةِ  ِف  ِمْنُكمْ  َنْسَخرُ  فَِإن   اْليَ ْوَم، ِمن ا َتْسَخُروا ِإنْ فإن معناه   .الدُّ

 ِف اْلميان.ن التقوى درجة أمسى فإ ليتشوف كل مؤمن أن يكون من املتقنيوأيًضا 

أهل اْلميان واستعالؤهم على الكفار يوم القيامة، فإهنا فوقية حسية كما حكى هللا أما فوقية 
ُهمْ  قَاِئلٌ  قَالَ ﴿: تعاَل عن نفر من أهل اجلنة يتحدثون   3.﴾َقرِينٌ  ِل  َكانَ  ِإم ِ  ِمن ْ

  4.﴾اجلَِْحيمِ  َسَواءِ  ِف  فَ َرآهُ  فَاط َلعَ  * ُمط ِلُعونَ  أَنْ ُتمْ  َهلْ ﴿ :قَالَ مث 

 اْلشراف على الشيء من علو.الع واْلط

  5﴾.ِعلِ يِ نيَ  َلِفي األبْ رَارِ  ِكَتابَ  ِإن   َكال﴿وقال تعاَل عن املؤمنني األبرار: 

 

                                                           

 212ُسوَرُة البَ َقَرِة: اآلية/  - 1
 39سورة هود: اآلية/  - 2
 51ُسوَرُة الص اف اِت: اآلية/  - 3
 55، 54ُسوَرُة الص اف اِت: اآلية/  - 4
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  1﴾.ِسجِ ني   َلِفي اْلُفج ارِ  ِكَتابَ  ِإن   َكال﴿ وقال تعاَل عن الكفار الفجار:

  والرفعِة. اْلَكرَاَمةِ وفوقية معنوية فهم أهُل 

  وهلل درهم كيف ترفعوا عن سفاسف اارمني! ق أهل اْلميان،فما أمسى أخال

 دين!يوم العند هللا وما أمسى منزلتهم 
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  مذخورٌ  من الرتفي  صنفٌ 

نْ َيا احْلََياةُ  َكَفُروا لِل ِذينَ  زُيِ نَ ﴿: تَ َعاََل  اّلل ُ  قَالَ   ات  َقْوا آَمُنوا َوال ِذينَ  ال ِذينَ  ِمنَ  َوَيْسَخُرونَ  الدُّ
  1.﴾ِحَساب   ِبَغرْيِ  َيَشاءُ  َمنْ  يَ ْرُزقُ  َواّلل ُ  اْلِقَياَمةِ  يَ ْومَ  قَ ُهمْ فَ وْ 

  لتعلم أن رزق هللا تعاَل أوسع ﴾ِحَساب   ِبَغرْيِ  َيَشاءُ  َمنْ  يَ ْرُزقُ  َواّلل ُ ﴿ :أتمل هذا التذيل لآلية
 من أن َييُ به وصٌف، أو يدرك كنهه عقٌل، أو يبلغه عدٌّ.

على املال وحده، فالذرية رزق، والدين رزق، واْللق رزق، والعلم رزق،  فليس الرزق قاصرًا
  والكل فضٌل من هللا، وعطاُء الرزاق، ومواهُب امللك اجلليل.

 َشْيء   ُكلُّ : »َوَسل مَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصل ى هللاِ  َرُسولُ  قَالَ : قَالَ  َرِضَي اّلل ُ َعْنهُ  ُعَمرَ  ْبنِ  هللاِ  عن َعْبدِ 
  2.«َواْلَكْيسِ  اْلَعْجزِ  َحّت   ،ِبَقَدر  

وهنا نوع من الرزق ر ا تذهل عنه األلباب، لتعلقها بصنوف النعيم، وانشغاِلا َبحلور 
 والقصور، وتقلبها ِف النعمة واحلبور.

هذه السعادة هي رفعة املؤمنني هنا نوع من السعادة مستور، وصنف من الرتف مذخور، 
 على أهل السعري.

 ري السيد عبًدا، والعبد سيًدا.َتاًما كما يص

 فتتشفي النفوس من آالمها، ويكتمل ِلا هناؤها وسرورها.

 هو رزق أيًضا ألهل اجلنة، مع عطاء هللا الذي ال ينفد، ونعيمه الذي يتجدد.

. ، وكم ألهل النار من َحَسرَات   فكم ألهل اجلنة من َمَسر ات 

  

                                                           

 212ُسوَرُة البَ َقَرِة: اآلية/  - 1
 2655 حديث رقم: ،ََبُب ُكلُّ َشْيء  ِبَقَدر   ،كتاب اْلَقَدرِ  -مسلمرواه  - 2
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  كيف تفرقوا بعد ائتالف!

  1﴾.َوُمْنِذرِيَن..... ُمَبشِ رِينَ  الن ِبيِ نيَ  اّلل ُ  فَ بَ َعثَ  َواِحَدةً  أُم ةً  الن اسُ  َكانَ : ﴿اََل تَ عَ  اّلل ُ  قَالَ 

ختالف الذي عليه الناس، وذلك التباين، الذي جعل الناس ملاًل شّت، وأحزاًَب االأتمل ذلك 
 متفرقة، وفرقًا متنازعة.

 ن أتى؟مث أتمل سبب ذلك االختالف، كيف حدث؟ ومن أي

 ، وفطرهتم بيضاءَ ، وعبادهتم واحدةٌ ، وسبيلهم واحدٌ دينهم واحدٌ  ﴾.َواِحَدةً  أُم ةً  الن اسُ  َكانَ ﴿
 .نقيةٌ 

ُهَما، اّلل ُ  َرِضيَ  َعب اس   اْبنِ  َعنِ   َشرِيَعة   َعَلى ُكلُُّهمْ  قُ ُرون   َعَشَرةُ  َوآَدمَ  نُوح   بَ نْيَ  َكانَ : »قَالَ  َعن ْ
، ِمنَ   اّلل ِ  َعْبدِ  ِقرَاَءةِ  ِف  وََكَذِلكَ : قَالَ . «َوُمْنِذرِينَ  ُمَبشِ رِينَ  الن ِبيِ نيَ  اّلل ُ  فَ بَ َعثَ  َلُفوافَاْخت َ  احلَْقِ 
  2.«فَاْختَ َلُفوا َواِحَدةً  أُم ةً  الن اسُ  َكانَ »

 َعل َمِن  ِم ا َجِهْلُتْم، َما َعلِ َمُكمْ أُ  َأنْ  أََمَرِم  َربِ   ِإن   َأاَل »: َوَسل مَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصل ى هللاِ  قَاَل َرُسولُ 
ُهمُ  َوِإن  ُهمْ  ُكل ُهْم، ُحنَ َفاءَ  ِعَباِدي َخَلْقتُ  َوِإم ِ  َحاَلٌل، َعْبًدا ََنَْلُتهُ  َمال   ُكلُّ  َهَذا، يَ ْوِمي  أَتَ ت ْ

 َلَْ  َما ِب  ُيْشرُِكوا َأنْ  َوأََمَرتْ ُهمْ  َِلُْم، َأْحَلْلتُ  َما َعَلْيِهمْ  َوَحر َمتْ  ِديِنِهْم، َعنْ  فَاْجَتالَت ُْهمْ  الش َياِطنيُ 
  3.«ُسْلطَانً  ِبهِ  أُْنزِلْ 

 فانظر كيف تشتت الناس بعد اجتماع، وكيف تفرقوا بعد ائتالف!

                                                           

 213ُسوَرُة البَ َقَرِة: اآلية/  - 1
ِمنَي ِمَن اأْلَنِْبَياِء وَ  -رواه احلاكم - 2 ذِْكُر نُوح  الن يِبِ  َصل ى هللاُ َعَلْيِه َوَسل َم اْختَ َلُفوا ِِف نُوح   ،اْلُمْرَسِلنيَ ِكَتاُب تَ َوارِيِخ اْلُمتَ َقدِ 

َلُه، َوَأْكثَ ُر الص َحابَِة َعَلى َأن  نُوًحا قَ ْبَل ِإْدرِيَس َصل ى اّلل ُ َعلَ   ،4009 حديث رقم: ،ْيِهَماَوِإْدرِيَس َفِقيَل: ِإن  ِإْدرِيَس قَ ب ْ
 بسند صحيح

نْ َيا أَْهُل اجْلَن ِة َوأَْهُل الن ارِ  ،اجْلَن ِة َوِصَفِة نَِعيِمَها َوأَْهِلَها ِكَتابُ  -رواه مسلم - 3  ،ََبُب الصِ َفاِت ال يِت يُ ْعَرُف هِبَا ِف الدُّ
 2865 حديث رقم:
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 اّلل ُ  فَ بَ َعثَ ﴿فلما تفرقوا واختلفوا تداركتهم رمحة هللا تعاَل ِبرسال الرسل، وإنزال الكتب  
 ﴾.َوُمْنِذرِينَ  ُمَبشِ رِينَ  الن ِبيِ نيَ 

  1﴾.الرُُّسلِ  بَ ْعدَ  ُحج ةٌ  اّلل ِ  َعَلى لِلن اسِ  َيُكونَ  لَِئال َوُمْنِذرِينَ  ُرُساًل ُمَبشِ رِينَ ﴿

 فالسعيد من أطاعهم، والشقي من خالفهم.

  

                                                           

 165سورة النِ َساِء: اآلية/  - 1
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  أوجب الواجبات

  1﴾.َن.....َوُمْنِذرِي ُمَبشِ رِينَ  الن ِبيِ نيَ  اّلل ُ  فَ بَ َعثَ : ﴿تَ َعاََل  اّلل ُ  قَالَ 

 .﴾َوُمْنِذرِينَ  ُمَبشِ رِينَ ﴿أتمل وظيفة األَْنِبَياِء واْلُمْرَسِلنَي صلوات هللا وسالمه عليهم أمجعني: 

: تَ َعاََل  قَالَ  ه، ومنذرين ملن كفر َبهلل وعصاه مبشرين جبنة هللا ورضوانه ملن آمن به وأطاع
  2.....﴾.الط اُغوتَ  َواْجَتِنُبوا اّلل َ  ْعُبُدوااُ  َأنِ  َرُسوال أُم ة   ُكل ِ  ِف  بَ َعثْ َنا َوَلَقدْ ﴿

وهذا أوجب الواجبات على العباد وأوِلا على اْلطالق، ومع ذلك بدأ الرسل عليهم السالم 
مقدم ِف  ﴾ُمَبشِ رِينَ ﴿َبلبشارة والرتغيب، قبل النذارة والرتهيب، وهذه هي العلة ِف أن لفظ: 

 .﴾ُمْنِذرِينَ ﴿كل موضع على لفظ: 

  3﴾.الرُُّسلِ  بَ ْعدَ  ُحج ةٌ  اّلل ِ  َعَلى لِلن اسِ  َيُكونَ  لَِئال َوُمْنِذرِينَ  ُمَبشِ رِينَ  ُرُساًل : ﴿تَ َعاََل  اّلل ُ  الَ قَ 

 َعَلْيِهمْ  َخْوفٌ  َفال َوَأْصَلحَ  آَمنَ  َفَمنْ  َوُمْنِذرِينَ  ُمَبشِ رِينَ  ِإال اْلُمْرَسِلنيَ  نُ ْرِسلُ  َوَما: ﴿تَ َعاََل  قَالَ و 
  4.....﴾.ََيَْزنُونَ  ُهمْ  الوَ 

 َِبْلَباِطلِ  َكَفُروا ال ِذينَ  َوجُيَاِدلُ  َوُمْنِذرِينَ  ُمَبشِ رِينَ  ِإال اْلُمْرَسِلنيَ  نُ ْرِسلُ  َوَما: ﴿تَ َعاََل  قَالَ وَ 
  5.....﴾.ُهُزًوا أُْنِذُروا َوَما آًَيِت  َواَت َُذوا احلَْق   ِبهِ  لُِيْدِحُضوا

ا التبشري، والرتغيب، وأن وقعه دائمً  مَ دَ قَ التأمل، أن الذي ينبغي أن ي ُ  وهي لفتة دعوية تستحق
على النفوس أعظم أثر من الرتهيب، فمع أن هللا تعاَل ما خلقنا إال لعبادته، ال جتد عبادة 
من العبادات إال ومعها من األجور ما يرغب فيها، ويشرح الصدور ِلا، ويشحذ اِلمم 

 لإلقبال عليها.
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 َواَل  َبشِ رَا»: اْلَيَمنِ  ِإََل  بَ َعثَ ُهَما ِحنيَ  ُموَسى َوَأِب  ِلُمَعاذ   َوَسل َم، َعَلْيهِ  اّلل ُ  َصل ىته وتذكر: وصي
  1.«تُ نَ فِ رَا

ُنوا تُ َعسِ ُروا، َواَل  َيسِ ُروا،»ل ولك ولعموم األمة:  َوَسل َم، َعَلْيهِ  اّلل ُ  وصيته َصل ى: وتذكر  وسكِ 
  2.«تُ نَ فِ روا َواَل 

  3.«َصَدَقةٌ  َأِخيكَ  َوْجهِ  ِف  تَ َبسُُّمكَ »وتذكر أيًضا أن: 

 

 

  

                                                           

ِإَماَمُه،  ََبُب َما يُْكَرُه ِمَن الت  َنازُِع َوااِلْخِتاَلِف ِف احلَْرِب، َوُعُقوبَِة َمْن َعَصىِكَتاُب اجِلَهاِد َوالسِ رَيِ،   -رواه البخاري - 1
  1732ََبٌب ِِف اأْلَْمِر َِبلت  ْيِسرِي، َوتَ ْرِك الت  ْنِفرِي، حديث رقم: ِكَتاُب اجلَِْهاِد َوالسِ رَيِ،   -، ومسلم3038حديث رقم: 

ْلَمْوِعظَِة َوالِعْلِم َكْي اَل يَ ْنِفُروا، ََبُب َما َكاَن الن يِبُّ َصل ى هللُا َعَلْيِه َوَسل َم يَ َتَخو ُِلُْم َبِ  ِكَتاُب الِعْلِم، -رواه البخاري - 2
 1734ََبٌب ِِف اأْلَْمِر َِبلت  ْيِسرِي، َوتَ ْرِك الت  ْنِفرِي، حديث رقم:  ِكَتاُب اجلَِْهاِد َوالسِ رَيِ، -،  ومسلم69حديث رقم: 

ْعُروِف، حديث َعَلْيِه َوَسل َم،  أَبْ َواُب الْبِ  َوالصِ َلِة َعْن َرُسوِل اّللِ  َصل ى اّلل ُ  -رواه الرتمذي - 3
َ
ََبُب َما َجاَء ِف َصَنائِِع امل

ْحَساِن، -، وابن حبان1956رقم:  َبِة اّللِ  َجل  َوَعاَل الص َدَقَة لِْلُمْسِلِم بِتَ َبسُِّمِه ََبُب ُحْسِن اْْلُُلِق،  ِكَتاُب اْلْبِ  َواْْلِ ِذْكُر ِكت ْ
 ، بسند صحيح474حديث رقم:  ِف َوْجِه َأِخيِه اْلُمْسِلِم،

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 ُدُروٌس ِفي التََّدبُري                                                 َسعييد ْبن ُمْصطََفى ديََيبي 

 

 
110 

  باحلكمة من إنزال الكت

 بَ نْيَ  لَِيْحُكمَ  َِبحْلَق ِ  اْلِكَتابَ  َمَعُهمُ  َوأَنزلَ  َوُمْنِذرِينَ  ُمَبشِ رِينَ  الن ِبيِ نيَ  اّلل ُ  فَ بَ َعثَ ﴿: تَ َعاََل  اّلل ُ  قَالَ 
  1.﴾.....ِفيهِ  ُفوااْختَ لَ  ِفيَما الن اسِ 

 أتمل احلكمة من إنزال الكتاب.

  ِف القبور، وما أنزله لتزين به احلوائُ والصدور ما أنزل هللا تعاَل الكتاب ليقرأ على املوتى
  2.﴾َحياا َكانَ  َمنْ  لِيُ ْنِذرَ ﴿ ولكن:

 اْختَ َلُفوا ِفيَما همنَ بَ ي ْ  لَِيْحُكمَ أنزل هللا تبارك وتعاَل الكتاب ليكون دستوَر حياة  للناِس، و إَّنا 
 .ِفيهِ 

 َعَلْيهِ  اّلل ُ  َصل ىمن أمورهم فالواجب رده إَل كتاب هللا، وسنة رسوله  الن اسُ فيه  تَ َنازَعَ فما 
  3.﴾َوالر ُسولِ  اّلل ِ  ِإََل  فَ ُردُّوهُ  َشْيء   ِف  تَ َناَزْعُتمْ  فَِإنْ ﴿: تَ َعاََل  قَالَ  َكَما َوَسل َم 

  4.﴾اّلل ِ  ِإََل  َفُحْكُمهُ  َشْيء   ِمنْ  ِفيهِ  اْختَ َلْفُتمْ  َوَما﴿: تَ َعاََل  قَالَ 

أو جتد ِف نفسك بعد االحتكام حرًجا ِما وأحذر أن تطلب عند التنازع حكًما غري هللا، 
فينتفي عنك اْلميان، وتكون  َوَسل َم  َعَلْيهِ  اّلل ُ  َصل ى أو على لسان ورسوله ،قضى هللا ِف كتابه

ُموكَ  َحّت   يُ ْؤِمُنونَ  اَل  َوَربِ كَ  َفال﴿أقرب منك إَل اْلسالم   إَل النفاق نَ ُهمْ  َشَجرَ  ِفيَما َُيَكِ   بَ ي ْ
ُدوا اَل  مُث     5.﴾َتْسِليًما َوُيَسلِ ُموا َقَضْيتَ  ِم ا َحَرًجا أَنْ ُفِسِهمْ  ِف  جيَِ
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  أطراَف كلي شر    مجعتْ  كلمةٌ 

 بَ ْغًيا اْلبَ يِ َناتُ  َجاَءتْ ُهمُ  َما بَ ْعدِ  ِمنْ  أُوتُوهُ  ال ِذينَ  ِإال   ِفيهِ  َلفَ اْخت َ  َوَما﴿: تَ َعاََل  اّلل ُ  قَالَ 
نَ ُهمْ    1.﴾.....بَ ي ْ

 وفرقًا شّت، أحزاَبً  ملة كل أهل صار حّتأتمل العلة ِف اختالف أهل الكتاب فيما بينهم، 
  .متناحرة

 .عداءمع املؤمنني من هذه األمة، حّت نبذوهم الاختالفهم وأتمل 

  2.﴾َسِبياًل  آَمُنوا ال ِذينَ  ِمنَ  أَْهَدى َهُؤاَلءِ ﴿ :َكَفُروا ل ِذينَ ا الوثنيني عن واحّت قال

احلق، وال عدم االهتداء  إن العلة ِف كل هذا الكفر، وكل هذا الضالل، ليست عدم معرفة
 ملعامله، فقد جاءهتم البينات، َيخذ بعضها خبطام بعض.

َناُهمُ  ينَ ال ذِ ﴿: تَ َعاََل  قَالَ    3.﴾أَبْ َناَءُهمْ  يَ ْعرُِفونَ  َكَما يَ ْعرُِفونَهُ  اْلِكَتابَ  آتَ ي ْ

 إَّنا العلة ِف هذا كله هي: )البغي(.

ٌُ سوء   ، وأخذت بتالبيب كلِ شر    كلِ  والبغي كلمة مجعت أطرافَ  ، من الظلمِ  ، فهي خلي
 ق.، وغريها من مساوئ األخالالظنِ  ، وسوءِ ، واحلسدِ ، والعدوانِ والكْبِ 

 على النبوة؟  َوَسل َم، َعَلْيهِ  اّلل ُ  َصل ىأَل َيسدوا النيب 

  4﴾.َفْضِلهِ  ِمنْ  اّلل ُ  آاَتُهمُ  َما َعَلى الن اسَ  ََيُْسُدونَ  أَمْ ﴿: تَ َعاََل أَل يقل هللا 
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وملا كان سبيلهم أضل السبيل، وطريقهم أعوج الطرق، حذرن هللا تعاَل من سلوك سبيلهم، 
 اَل  َحّت   تَ َواَضُعوا َأنْ  ِإَل   أَْوَحى هللاَ  ِإن  » :َوَسل مَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصل ى هللاِ  َرُسولُ  قَالَ م  واتباع سنته

  1.«َأَحد   َعَلى َأَحدٌ  يَ ْبِغي َواَل  َأَحد ، َعَلى َأَحدٌ  يَ ْفَخرَ 

فكم  تعاَل، فإنه من قطاع الطريق إَل هللا  واحذري ًي أمة هللا من البغي ،فاحذر ًي عبد هللا
 أضل من أنس، وأوحش بعد إيناس، وكم أهلك من أمم، وقوض من قمم.

  2.﴾يَ ْعَلُمونَ  لَِقْوم   آليَةً  َذِلكَ  ِف  ِإن   ظََلُموا ِ َا َخاِويَةً  بُ ُيوتُ ُهمْ  فَِتْلكَ ﴿

 

  

                                                           

نْ َيا أَْهُل اجْلَن ِة َوأَْهُل الن ارِ ، كتاب اجْلَن ِة َوِصَفِة نَِعيِمَها َوأَْهِلَها  -رواه مسلم - 1 ، ََبُب الصِ َفاِت ال يِت يُ ْعَرُف هِبَا ِِف الدُّ
    2865حديث رقم: 

 52يََة/ ُسوَرُة الن ْمِل: اآْل  - 2
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  اهلداية أعظم منحة إالهية

 َيَشاءُ  َمنْ  يَ ْهِدي َواّلل ُ  ِبِِْذنِهِ  احلَْق ِ  ِمنَ  ِفيهِ  اْختَ َلُفوا ِلَما آَمُنوا ال ِذينَ  اّلل ُ  فَ َهَدى﴿: تَ َعاََل  اّلل ُ  قَالَ 
  1.﴾ُمْسَتِقيم   ِصرَاط   ِإََل 

نعم منحة، وُمض فضل، وكم ِمن بلغ ِف مراتب العلم أعالها، اِلداية أعظم منحة إالهية، 
 ناس للغواية.وحاز من مناصب الدنيا أمساها، وهو أبعد الناس عن اِلداية، وأقرب ال

بعيٌد كل البعد عن اآلخرة وحقائقها   سارهبا وطرائقها،  من الدنيا بدقائقها، خبريٌ  عليمٌ 
نْ َيا احْلََياةِ  ِمنَ  ظَاِهرًا يَ ْعَلُمونَ ﴿   2.﴾َغاِفُلونَ  ُهمْ  اآلِخَرةِ  َعنِ  َوُهمْ  الدُّ

  وما كان يقوله؟ –األب الروحي للهنود  -أَل َيتكم نبأ املهاَتا غاندي 

 .أمي البقرة خري من أمي اليت ولدتن :كان يقول  

األعناق، وهم كاألنعام بل هم وكم من الناس على شاكلته، يشار إليهم َبلبنان، ويرفعون على 
 أضل سبياًل.

َل تشرق مشس اِلداية على نفسه، وَل يطلقه َل يرد هللا أن يهديه، فلم يشرح صدره لإلسالم، و 
 اْلميان من حبسه.

 ؟﴾ِبِِْذنِهِ ﴿....﴾.آَمُنوا ال ِذينَ  اّلل ُ  فَ َهَدى﴿هللا تعاَل: أَل يقل 

 قَامَ  ِإَذا َوَسل مَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصل ى هللاِ  من دعاِء َنيب ِ  َكانَ وحده تتحقق اِلداية  لذا   ﴾ِبِِْذنِهِ ﴿ ،بلى
رَائِيَل، َرب   اللُهم  : »َصاَلتَهُ به  يْفتَ َتحُ  الل ْيلِ  ِمنَ   الس َماَواتِ  فَاِطرَ  َوِإْسرَاِفيَل، ائِيَل،َوِميكَ  َجب ْ

 ِلَما اْهِدِم  َيَْتِلُفوَن، ِفيهِ  َكانُوا ِفيَما ِعَباِدكَ  بَ نْيَ  حَتُْكمُ  أَْنتَ  َوالش َهاَدِة، اْلَغْيبِ  َعاَلَِ  َواأْلَْرِض،
  3.«ُمْسَتِقيم   رَاط  صِ  ِإََل  َتَشاءُ  َمنْ  تَ ْهِدي ِإن كَ  ِبِِْذِنَك، احلَْق ِ  ِمنَ  ِفيهِ  اْختُِلفَ 
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  بقدر معاانتك يكون نعيمك

ُتمْ  أَمْ ﴿: تَ َعاََل  اّلل ُ  قَالَ  ُهمُ  قَ ْبِلُكمْ  ِمنْ  َخَلْوا ال ِذينَ  َمَثلُ  ََيِْتُكمْ  َوَلم ا اجْلَن ةَ  َتْدُخُلوا َأنْ  َحِسب ْ  َمس ت ْ
 اّلل ِ  َنْصرَ  ِإن   َأاَل  اّلل ِ  َنْصرُ  َمَّت  َمَعهُ  آَمُنوا ال ِذينَ وَ  الر ُسولُ  يَ ُقولَ  َحّت   َوزُْلزُِلوا َوالض ر اءُ  اْلَبْأَساءُ 
  1.﴾َقرِيبٌ 

 براحة األبدان.  ن يريُد النعيمَ العجب كل العجب ِم

 .وال أْثانِ  بال مهر   اجلنانِ  حورَ  بُ ويطِ 

ُهمُ وهؤالء رسل هللا وأولياؤه   .م األركانُ َوزُْلزَِلت منه َوالض ر اءُ  اْلَبْأَساءُ  َمس ت ْ

 .، ويُ ْعَلَم الصادُق من الكاذبالط يِ بِ  ِمنَ  اْْلَِبيثَ  لَِيِميزَ وتلك سنة هللا تعاَل ِف خلقه، 

ُلَون ُكمْ : ﴿تَ َعاََل  قَالَ  ُلوَ  َوالص اِبرِينَ  ِمْنُكمْ  اْلُمَجاِهِدينَ  نَ ْعَلمَ  َحّت   َولَنَ ب ْ   2.﴾َأْخَبارَُكمْ  َونَ ب ْ

 كلُه              مُ  لن               اسُ ا َس              ادَ  اْلَمَش              ق ةُ  ل              وال
 

 قَ ت                            الُ  واْلق                           َدامُ  يُ ْفِق                           رُ  اجلُ                           ودُ  *****
 

  3.«اجلَن ةُ  اّلل ِ  ِسْلَعةَ  ِإن   َأاَل  َغالَِيٌة، اّلل ِ  ِسْلَعةَ  ِإن   َأاَل : »َوَسل مَ  َعَلْيهِ  اّلل ُ  َصل ى اّلل ِ  َرُسولُ  قَالَ 

 رخيص                  ة لس                  ت ال                  رمحن س                  لعة ًي
 

 الكس                  الن عل                 ى غالي                 ة أن                 ت ب                 ل *****
 

 يناِل                      ا ل                      يس ال                      رمحن س                      لعة ًي
         

 اثن                               ان ال واح                               د إال األل                               ف ِف *****
 

 كفؤه                     ا م                     اذا ال                     رمحن س                     لعة ًي
         

 اْلمي                         ان م                         ع التق                         وى أول                         و إال *****
 

وبقدر معانتك وبقدر تعبك ِف طريق اجلنة، يكون أجرك، وبقدر جهدك تكون لذتك، 
 يكون نعيمك.

 ويستطاب البالء، وتستأنس الألواء.تعذب العذاب، وألجل نعيمها، يس
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، َوَرَْيَانَةٌ  يَ َتأَلْأَلُ، نُورٌ  اجْلَن ُة، اِإهن    .ُمط رِدٌ  َونَ َهرٌ  َمِشيٌد، َوَقْصرٌ  تَ ْهتَ زُّ

 تَبغي               الش              ْيءَ  ُوج             وُدكَ  ََيلُ             و لَ             يسَ و 
 

 ِطالبُ                    هْ  يَعِ                    ز   ح                    ّت   ،الِتماًس                    ا                      هِ  *****
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تَ َلىاَل َُيَكَُّن حَ    ىتَّ يُ ب ْ

ُهمُ ﴿: تَ َعاََل  اّلل ُ  قَالَ   َمَّت  َمَعهُ  آَمُنوا َوال ِذينَ  الر ُسولُ  يَ ُقولَ  َحّت   َوزُْلزُِلوا َوالض ر اءُ  اْلَبْأَساءُ  َمس ت ْ
  1.﴾َقرِيبٌ  اّلل ِ  َنْصرَ  ِإن   َأاَل  اّلل ِ  َنْصرُ 

ُهمُ   (.َمَعهُ  آَمُنوا َوال ِذينَ  الر ُسولُ ، وهم صفوة هللا من خلقه )اَوزُْلزُِلو  َوالض ر اءُ  اْلَبْأَساءُ  َمس ت ْ

 فالعجب كل العجب من يستبطئ النصر وهو على فراشه، وَل يبذل لتحقيقه قلياًل وال كثريًا.

 العجب كل العجب ِمن يريد التمكني، وَل يسع ِف طريقه خطوة.

 حيص.العجب كل العجب ِمن يريد التمكني بغري ابتالء، وال َت

َا اّلل ُ  َرمِحَهُ  الش اِفِعيُّ  ُسِئلَ قال ابن القيم رمحه هللا:  تَ َلى؟ َأوْ  مُيَك نَ  َأنْ  لِلر ُجِل، أَْفَضلُ  أميُّ : فَ َقالَ  يُ ب ْ
تَ َلى، َحّت   مُيَك نُ  اَل  ن َ  َصبَ ُروا فَ َلم ا الرُُّسِل، ِمنَ  اْلَعْزمِ  أُوِل  ابْ تَ َلى تَ َعاََل  َواّلل ُ  يُ ب ْ  َيُظنُّ  َفاَل  ُهْم،َمك 

َا اْلبَ ت َة، اأْلََلَِ  ِمنَ  َيُْلصُ  أَن هُ  َأَحدٌ   أََلًما ََبعَ  َمنْ  َفَأْعَقُلُهمْ  اْلُعُقوِل، ِف  اآْلاَلمِ  أَْهلُ  يَ تَ َفاَوتُ  َوِإَّن 
َقِطع   أِبَلَ   َعِظيًما ُمْسَتِمراا  اْلَعِظيمِ  َِبأْلََلَِ  اْلَيِسريَ  ِطعَ اْلُمن ْقَ  اأْلََلََ  ََبعَ  َمنْ  َوَأْشَقاُهمْ  َيِسري ، ُمن ْ

  2.اْلُمْسَتِمر ِ 
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  َنْصُر اَّللَّي َقرييبٌ 

  1.﴾َقرِيبٌ  اّلل ِ  َنْصرَ  ِإن   َأاَل ﴿: تَ َعاََل  اّلل ُ  قَالَ 

 ، لكن له أسباب، وهو نتيجة ملقدمات.َقرِيبٌ  اّلل ِ  َنْصرُ 

  2.﴾يَ ْنُصرُهُ  َمنْ  اّلل ُ  َولَيَ ْنُصَرن  : ﴿تَ َعاََل  اّلل ُ  قَالَ فمن أسبابه: أن ينصر املؤمنون دين هللا تعاَل  

َبلتزام تعاليمه ِف الظاهر والباطن، ِف أخالقنا وعباداتنا يكون ونصر دين هللا تعاَل 
 ومعامالتنا، مع املسلمني وغري املسلمني.

 ويكون َبالعتزاز به، والفخر َبالنتساب إليه.

 ِس                                        َواهُ  ل َأبَ  الَ  اِْلْس                                        اَلمُ  َأِب 
 

 ََتِ                                   يمِ  أَوْ  بَِق                                   ْيس   افْ َتَخ                                   ُروا ِإذا *****
 

 ويكون َبملنافحة عنه، والذب عن حياضه، ودحض الشبه املثارة ِف وجهه، وبيان كماله.

 َبِصريَة   َعَلى اّلل ِ  ِإََل  أَْدُعو َسِبيِلي َهِذهِ  ُقلْ : ﴿تَ َعاََل  قَالَ   ويكون بنشره بني الناس والدعوة إليه
  3.﴾اْلُمْشرِِكنيَ  ِمنَ  َأنَ  َوَما اّلل ِ  َوُسْبَحانَ  ات  بَ َعِن  َوَمنِ  َأنَ 

 َوِإن  : ﴿تَ َعاََل  قَالَ  َكَماالنصر   -إن شاء هللا  -وعندها نكون من جند هللا الذين يستحقون 
  4.﴾اْلَغالُِبونَ  َِلُمُ  ُجْنَدنَ 

ؤهالت، وبدون مقدمات، نريد التمكني لكننا نستعجل النصر بغري م َقرِيٌب، اّلل ِ  َنْصرُ نعم 
 َوِدينِ  َِبِْلَُدى َرُسوَلهُ  أَْرَسلَ  ال ِذي ُهوَ : ﴿تَ َعاََل  قَالَ أما وعد هللا فإنه ال يتخلف   ،بغري أسباب

ينِ  َعَلى لُِيْظِهَرهُ  احلَْق ِ    5.﴾اْلُمْشرُِكونَ  َكرِهَ  َوَلوْ  ُكلِ هِ  الدِ 
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، ََتِيم   َعنْ وَ  ُلَغن  : »يَ ُقولُ  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصل ى هللاِ  َرُسولَ  مسَِعَ  أَن هُ  الد ارِيِ   بَ َلغَ  َما اأْلَْمرُ  َهَذا لَيَ ب ْ
يَن، َهَذا اّلل ُ  أَْدَخَلهُ  ِإال   َوبَر   َواَل  َمَدر   بَ ْيتَ  اّلل ُ  يَ ت ُْركُ  َواَل  َوالن  َهاُر، الل ْيلُ   ِبُذل ِ  َأوْ  َعزِيز   ِبِعز ِ  الدِ 
ْساَلَم، ِبهِ  اّلل ُ  يُِعزُّ  ِعزاا ،َذلِيل     1.«اْلُكْفرَ  ِبهِ  اّلل ُ  يُِذلُّ  َوُذالا  اْْلِ

  2.«َتْستَ ْعِجُلونَ  َوَلِكن ُكمْ  .....اأْلَْمرَ  َهَذا هللاُ  لَيُِتم ن   َوهللاِ »فأبشروا  وعود هللا: 

 

  

                                                           

بسند ، 8326 حديث رقم: ،ِكَتاُب اْلِفنَتِ َواْلَماَلِحمِ  -واحلاكم ِف مستدركه ،16957حديث رقم:  -رواه أمحد - 1
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حديث رقم:  ،ََبٌب ِِف اأْلَِسرِي يُْكَرُه َعَلى اْلُكْفرِ  ،ِكَتاب اجلَِْهادِ  -وأبو داود ،21073حديث رقم:  -رواه أمحد - 2
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  تنفق، إمنا العبة على َمْن تنفقالعبة ماذا ليست 

 َواْليَ َتاَمى َواأْلَق َْرِبنيَ  َفِلْلَواِلَدْينِ  َخرْي   ِمنْ  أَنْ َفْقُتمْ  َما ُقلْ  يُ ْنِفُقونَ  َماَذا َيْسأَُلوَنكَ ﴿: تَ َعاََل  اّلل ُ  قَالَ 
  1.﴾الس ِبيلِ  َواْبنِ  َواْلَمَساِكنيِ 

 أتمل سؤاِلم! فقد سألوا عن أي األموال َيب هللا تعاَل أن ينفقوا منها.

 ب السبل اليت ينبغي أن يسلكوها ِف اْلنفاق.فأاتهم اجلواب عن أح

 وهذا الذي يسميه العلماء جواب احلكيم.

 وهو أن يكون هناك ما هو أوَل َبلسؤال ال ينتبه إليه السائل مع حاجته املاسة إليه.

 وكونه أوَل َبلسؤال ِما سأل.

، ورغبة الشرعِ  فيأت اجلواب عما يفرتض أن ُيسأل  ألن احلاجة إليه أشدُّ، وهو إَل  فيه أََمسُّ
.  هللا تعاَل أحبُّ

 .تنفق نْ مَ  على العْبة إَّنا تنفق، ماذا العْبة فليست
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  الوالدان وإحسانك أوَل الناس ببك

 ْليَ َتاَمىَوا َواأْلَق َْرِبنيَ  َفِلْلَواِلَدْينِ  َخرْي   ِمنْ  أَنْ َفْقُتمْ  َما ُقلْ  يُ ْنِفُقونَ  َماَذا َيْسأَُلوَنكَ ﴿: تَ َعاََل  اّلل ُ  قَالَ 
  1.﴾الس ِبيلِ  َواْبنِ  َواْلَمَساِكنيِ 

أتمل األصناف الذين أمر هللا تعاَل َبْلنفاق عليهم، وكيف رتبهم هللا تعاَل من حيث األُهية 
 واألولوية!

 لتعلم أن أوَل الناس بْبك، وصلتك، ومعروفك، وإحسانك، هم الوالدان.

 خلقك. وحسن ك، وبشاشتك،كما أهنما أوَل الناس برفقك، وشفقتك، وابتسامت

 ًيَ : فَ َقالَ  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصل ى اّلل ِ  َرُسولِ  ِإََل  َرُجلٌ  َجاءَ : قَالَ  َعْنهُ  اّلل ُ  َرِضيَ  ُهَريْ َرةَ  َأِب  َعنْ ف
، َرُسولَ   «أُمُّكَ  مُث  : »َقالَ  َمْن؟ مُث  : قَالَ  «أُمُّكَ : »قَالَ  َصَحاَبيِت؟ حِبُْسنِ  الن اسِ  َأَحقُّ  َمنْ  اّللِ 
  2.«أَبُوكَ  مُث  : »قَالَ  َمْن؟ مُث  : قَالَ  «أُمُّكَ  مُث  : »قَالَ  َمْن؟ مُث  : قَالَ 

 وَل ال؟

 ه منهم صغريًا.تَ ضْ استقرَ  ِلم عليك، وقرضٌ  نٌ يْ وهو دَ 

 َوُقلْ  الر مْحَةِ  ِمنَ  الذُّل ِ  َجَناحَ  َِلَُما َواْخِفضْ ﴿القدمي:  ينِ بذلك الد  لنا أَل يقل هللا تعاَل مذكرًا 
  3.﴾َصِغريًا َرب  َياِم  َكَما اْرمَحُْهَما َرب ِ 

 فاحذر أن تقول أمي اقرتضت مىن كذا، ول على أب كذا وكذا.

 أنسيت؟؟؟

  ؟أِلَبِيكَ  كَ َوَمالَ أنك أنسيت 
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  1.«أِلَبِيكَ  َوَماُلكَ  أَْنتَ » :َوَسل مَ  َعَلْيهِ  اّلل ُ  َصل ى اّلل ِ  َرُسولُ قَاَل 

  

                                                           

ََبُب َما لِلر ُجِل ِمْن َماِل َوَلِدِه، حديث رقم: ِكَتاُب التِ َجارَاِت،   -وابن ماجه ،6902حديث رقم:  -رواه أمحد - 1
 حديث رقم: ، بسند صحيح -، وابن حبان2291
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ٌر َلُكمْ  ئاا َوُهَو َخي ْ   َعَسى َأْن َتْكَرُهوا َشي ْ

ًئا َتْكَرُهوا َأنْ  َوَعَسى َلُكمْ  ُكْرهٌ  َوُهوَ  اْلِقَتالُ  َعَلْيُكمُ  ُكِتبَ ﴿: تَ َعاََل  اّلل ُ  قَالَ   َلُكمْ  َخي ْرٌ  َوُهوَ  َشي ْ
ًئا حتُِبُّوا َأنْ  َوَعَسى   1.﴾تَ ْعَلُمونَ  اَل  نْ ُتمْ َوأَ  يَ ْعَلمُ  َواّلل ُ  َلُكمْ  َشرٌّ  َوُهوَ  َشي ْ

 كثرية تلك األمور اليت يظنها املرء شرًا ال خري فيه، مث يكتشف أهنا خرٌي ال شر فيه.

 .فيه خريَ  ال رٌ شَ  أهنا يكتشف مث فيه، ر  ش ال اخريً  املرء يظنهاوأكثر منها تلك اليت 

حياته توقفت يرى فيها كل شيء، وكأن  -سعى ِف حتصيلها ورغبة  وقد َيال بني املرء
 لو حتققت له لكانت سبب تعاسته وشقائه، بل سبب سقوطه وهالكه. -عندها 

 وقد يفر من بعض األمور فرار اجلبان من األسد، وفيها لو أدركته صالحه، وشرفه وفالحه. 

هذا ما تراه العني وانظر إَل القتال الذي هو إزهاق لألرواح، واتالف للنفوس، فضاًل عن سلب األموال، 
  .لباصرة، وتظنه العقول القاصرةا

ِف  ِف الدنيا، والرفعةِ  العزةِ سبُب ِف سبيل هللا  أما ما تراه البصائر، وتدرك حقيقته الضمائر، فإن القتالَ 
 .اآلخرةِ 

 وأين الثرى من الثرًي؟

 أين احملافظة على األرواح ذليلًة، من الشرف الرفيع، والعز املنيف َبجلهاد؟

يانتها مع الضعة واملهانة؟ من رفع راية التوحيد خفاقة ِف مشارق األرض أين حفظ األموال، وص
 ؟، َبلقتال ِف سبيل هللاومغارهبا

  اللهم أبرم ِلذه األمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك.
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  كخلالق كقيادَ  ْسليمْ أَ 

  1.﴾َلُمونَ تَ عْ  اَل  َوأَنْ ُتمْ  يَ ْعَلمُ  َواّلل ُ ﴿: تَ َعاََل  اّلل ُ  قَالَ 

 ،مرغمةً  النفس أتتيه مث املشرقني، دَ عْ ب ُ  وبينه بينها أن لو وتود النفس، تكرهه أمرمن  كم
 فيكون الظمأ، على البارد كاملاء أو اجلراح، على كالبلسم حقيقته ِف هو فإذا ،كارهةً  وتقبله

 .ةِ لَ زِ املنْ  وِ لُ وعُ  ،رِ دْ القَ  ةِ عَ ف ْ رِ وَ  ،رِ دْ الص   انشراحِ  بَ بَ سَ 

 يدري وال واألًيم، الليال حجب تسرته ما يدرى وال األقدار، َتبؤه ما يعلم ال اْلنسان نوأل
 ق  دَ  فيما هويطيعَ يذعَن ألوامره، َأْن و  ْلالقه، هُ قيادَ  مَ لِ سْ يُ  نْ أَ  عليه فالواجب األمور، حقائق

 2﴾.اْْلَِبريُ  الل ِطيفُ  وَ َوهُ  َخَلقَ  َمنْ  يَ ْعَلمُ  َأال﴿ما يصلحنا   يعلم وتعاَل سبحانه ألنه  ل  وجَ 
 ﴾.تَ ْعَلُمونَ  اَل  َوأَنْ ُتمْ  يَ ْعَلمُ  َواّلل ُ ﴿   نعلم ال وَنن يعلم وتعاَل سبحانه ألنهوَ 

 .كَ  ُحب ِ ََل بُ َنا إِ ر ِ قَ َعَمل  ي ُ  َوُحب  ، كَ بَ حَ أَ  نْ مَ  ُحب  ِإن  َنْسأَُلك ُحب َك، وَ  الل ُهم  
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  رََمْتين بيدائيها واْنَسلَّتْ 

 اّلل ِ  َسِبيلِ  َعنْ  َوَصدٌّ  َكِبريٌ  ِفيهِ  ِقَتالٌ  ُقلْ  ِفيهِ  ِقَتال   احْلَرَامِ  الش ْهرِ  َعنِ  َيْسأَُلوَنكَ ﴿: تَ َعاََل  اّلل ُ  الَ قَ 
َنةُ  اّلل ِ  ِعْندَ  َأْكبَ رُ  ِمْنهُ  أَْهِلهِ  َوِإْخرَاجُ  احْلَرَامِ  َواْلَمْسِجدِ  ِبهِ  وَُكْفرٌ    1.﴾َقْتلِ الْ  ِمنَ  َأْكبَ رُ  َواْلِفت ْ

يفعلون املنكرات، ويرتكبون املوبقات، وَيتون عجيب شأن الكفار ِف كل زمان ومكان، 
 القبائح، وال يتورعون عن الفظائع، مث يرمون املسلمني َبلنقائص.

 (.واْنَسل تْ  ِبدائِها َرَمْتنكما قيل: )

  ؟احْلَرَامِ  الش ْهرِ ِف  يسألون هتكًما وتشنيًعا على املسلمني هل َيل الِقَتالُ 

يصدون عن سبيل هللا، ويشردون املسلمني ِف مشارق األرض ومغارهبا، ويستبيحون وهم 
فإذا دافع املسلمون عن دينهم وأنفسهم،  وَيرقوهنم أحياء، دماءهم، وأعراضهم، وأمواِلم، 

 كالوا ِلم االهتامات، َبْلرهاب، والتطرف، والوحشية، واِلمجية. 
 فرًح               ا إذا رأوا خل                ة ط               اروا هب               ا

         

 م          نِ  وم          ا علم          وا م          ن ص          احل  َدفن          وا *****
 

 ومّت عرفوا هلل حًقا؟

 حرمًة؟ احْلَرَامِ  للش ْهرِ  عرفوا ومّت

 وزًن؟ لإلنسانية أقاموا ومّت

 .عارُها عنكَ  ظاهرٌ  شكاةٌ  تلكَ ف، ن ِف نفي هتمة اْلرهاب عناأعمار  ينبغي لنا أن نضيعوال 

 ْب                  هإذا نط                  ق الس                   ِفيُه ف                  ال جتُِ 
         

 فخ                  رٌي ِم                  ن إجابتِ                  ه السُّ                  كوتُ  *****
 

 ف                     إن كل مت                     ه فر ج                     ت عن                     ه
         

 وإن خل يت                               ه كم                               ًدا مي                               وتُ  *****
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  كاإلسالم ِف حفظ حرية االعتقادليس  

َنةُ ﴿: تَ َعاََل  اّلل ُ  قَالَ    1.﴾اْلَقْتلِ  ِمنَ  َأْكبَ رُ  َواْلِفت ْ

الذي َيدث  ،وغريه التنصري القسريكراه ِف الدين كحاالت اْل ال يلتفت كثري من الناس إَل 
 لكثري من املسلمني ِف مشارق األرض ومغارهبا.

 وتتعدد أشكاله، وتزداد صوره كل يوم.

ويبدأ األمر َبلتضييق على املسلم ِف معاشه، وكم مسعنا عن أبواب من العيش سدت ِف وجوه 
 .مؤمنونالكثري ال لشيء إال ألهنم 

ال لشيء والسب والطعن، والضرب والسجن، والغمز واللمز،  ،واالستهزاء ومرورًا َبلسخرية
 إال العتقادهم.

وانتهاًء َبلتعذيب حّت املوت، وِف سجل التاريخ حوادث ال حتصى كثرًة، وحاالت ال َيتمل 
  مرارهتا؟تها؟ وذاق ُغصاملرء جمرد َتيلها، فكيف  ا عايشها؟ وكيف  ن جترع 

 ببعيد. وما ُماكم التفتيش عنا

وهل ُماكم التفتيش إال ورقة ِف سجل اْلجرام الذي ميارس على املؤمنني من عباد هللا ليل 
 هنار؟

ِف وسُ أفريقيا ذبح النعاج، وَيرقون ِف بورما أحياًء، ويعدمون ِف  حبونوقد رأيناهم يذ
 .إال اْلسالم الصني وإيران والعراق سورًي بغري جريرة

اليت تقشعر ِلا األبدان، وتشيب ِلا نواصي الولدان، حادثة  وقد سجل القرآن تلك احلادثة
 أصحاب األخدود.

 وحفظت لنا دواوين السنة ما حدث لعمار ومسية وبالل وخباب وصهيب وغريهم.
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َنةُ ﴿وإَّنا كانت  ملا فيها من االعتداء على الدين واالعتقاد، وحفظه  ﴾.اْلَقْتلِ  ِمنَ  َأْكبَ رُ  اْلِفت ْ
 ، بل يبذل املؤمنون أرواحهم من أجل صيانة الدين ورفعة شأنه.أعظم من حفظ األبدان

 ولن جتد كاْلسالم ِف حفظ حرية االعتقاد، وعصمة النفوس، وحقن الدماء.

ينِ  ِف  ِإْكراهَ  اَل ﴿ومن قواعد الدين اليت يعرفها الصغري والكبري، والقاصي والدام:    1.﴾الدِ 

 مكان.اللهم انصر املستضعفني من املسلمني ِف كل 
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  الرمادي يوشك أن َيُشَب أوارَُها ٌر حتتان

  1.﴾اْسَتطَاُعوا ِإنِ  ِديِنُكمْ  َعنْ  يَ ُردُّوُكمْ  َحّت   يُ َقاتُِلوَنُكمْ  يَ زَاُلونَ  َوال﴿: تَ َعاََل  اّلل ُ  قَالَ 

 اهداء.

 .الرضابَ  من احلنظل أن جينواإَل أولئك املتشككني، الذين يلهثون وراء السراب، وَيملون 

 ا.هَ حركتِ  وهدوءُ ، اهَ ملمسِ  نعومةُ  الرقطاءِ  ن غرهم من احليةِ َل أولئك الذيإ

مسًا زعافًا،  ِف العسلِ إن نقول: جهله  على مقيًما غيه، ِف سادرًا زال ما َمدوع كل إَل
 .، فال تُبِقي وال َتَذراهَ ِليب ُ  ا، ويستعرَ هَ أوارُ  بَ شُ ، يوشك أن يَ تلظى نرًا حتت الرمادِ و 

 ِإنِ  ِديِنُكمْ  َعنْ  يَ ُردُّوُكمْ  َحّت   يُ َقاتُِلوَنُكمْ  يَ زَاُلونَ  َوال﴿تعاَل:  هندي قوله امجيعً  إليهم
  ﴾.اْسَتطَاُعوا

 ال﴿ال يغرنكم معسول الكالم، وخذوا حذركم، فإهنم: ال تركنوا إَل أعداء هللا، و فيا قومنا 
 ﴾.يُ َقاتُِلوَنُكمْ  يَ زَاُلونَ 
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  كلمات َتتصر ما يدور حولنا

  1.﴾اْسَتطَاُعوا ِإنِ  ِديِنُكمْ  َعنْ  يَ ُردُّوُكمْ  َحّت   يُ َقاتُِلوَنُكمْ  يَ زَاُلونَ  َوال﴿: تَ َعاََل  اّلل ُ  الَ قَ 

 حداث اختصارًا.األمن حولنا هذه كلمات َتتصر ما يدور 

 وتلخص ما نراه ونسمعه تلخيًصا.

 ، االستيالء على ثرواتنا.فليست الغاية من عقد املؤَترات، وحياكة املؤامرات، وجتيش اجليوش

 وإن كانت هذه أهداف اثنوية.وليست الغاية الطمع فيما ِف أيدينا، 

ولكن الغاية العظمى، واِلدف األكْب هو هذا الذي نغض الطرف عنه، وَننف من ذكره، 
 .قائل   ، وأصدقِ مصدر   أوثقِ  نْ ، مع أنه مِ اْلنكارِ  وننكره غايةَ 

 يَ ُردُّوُكمْ  َحّت  ﴿تلك األحداث يتلخص ِف هذه الكلمات:  نعم احملور الذي تدور ِف فلكه كل
 ﴾.ِديِنُكمْ  َعنْ 

 .ِلمومعونتنا  موافقتناومعناه  ﴾.اْسَتطَاُعوا ِإنِ ﴿مؤامراهتم على شرط:  ويتوقف َناحُ 
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  انوداثر  انوشعار  ناوعنوان نااإلسالم هويت

 ِف  أَْعَماُِلُمْ  َحِبَطتْ  َفُأولَِئكَ  َكاِفرٌ  َوُهوَ  فَ َيُمتْ  ِديِنهِ  َعنْ  ِمْنُكمْ  يَ ْرَتِددْ  َوَمنْ ﴿: تَ َعاََل  اّلل ُ  قَالَ 
نْ َيا   1.﴾َخاِلُدونَ  ِفيَها ُهمْ  الن ارِ  َأْصَحابُ  َوأُولَِئكَ  َواآْلِخَرةِ  الدُّ

وَل يقل عن الدين  لتعلم أن اْلسالم هو  ﴾.ِديِنهِ  َعنْ  ِمْنُكمْ  يَ ْرَتِددْ  َوَمنْ ﴿أتمل قول هللا تعاَل 
 ويتك، وعنوانك، وشعارك وداثرك، ومبدأ ومعادك، وفطرتك اليت فطرك هللا عليها.ه

فالذي ارتد عن دينه كالذي انسلخ من جلده، وفقد عنوانه وهويته، وضل ِف صحراَء دوية  
َُ من السماِء فال ينتظُر إال أن َتطفه الطري، أو هتوي به الريح ِف مكان  مهلكة ، وسق

 سحيق.

 ؟إسالمبال  وهل لإلنسان قيمة

 ؟هوهل له وزن وهو بعيد عن

 ظالله؟ أُ يتفيال وهل يرجو خريًا وهو بعيٌد عن مشاربه، و 
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َر كلَ  هُ ينَ دي  رَ سي خَ  نْ مَ    شيء   َخسي

 ِف  أَْعَماُِلُمْ  َحِبَطتْ  َفُأولَِئكَ  َكاِفرٌ  َوُهوَ  فَ َيُمتْ  ِديِنهِ  َعنْ  ِمْنُكمْ  يَ ْرَتِددْ  َوَمنْ ﴿: تَ َعاََل  اّلل ُ  قَالَ 
نْ َيا   1.﴾َخاِلُدونَ  ِفيَها ُهمْ  الن ارِ  َأْصَحابُ  َوأُولَِئكَ  َواآْلِخَرةِ  الدُّ

 الدين هو املعيار الذي يقاس به الربح واْلسارة.

 فمن كان ذا دين فقد ربح كل شيء، وإن كان ال مال له وال متاع.

 .َخِسَر كَل شيء  فَ َقد َمْن َخِسَر ِديَنُه وَ 

نْ َيا ِف  أَْعَماُِلُمْ  َحِبَطتْ  َفُأولَِئكَ ﴿لدنيا واآلخرة، نعم خسر كل شيء، خسر ا  ﴾.َواآْلِخَرةِ  الدُّ

 هو يرجو خريًا ِف اآلخرة.ال فال هو يهنأ بعيش ِف الدنيا، و 

 وهل بعد فقدُها شيء؟

وال يغرنك تقلب الذين كفروا ِف البالد، وال يدعنك ما هم فيه من رغد العيش، وكثرة املال، 
 ت، فإَّنا ذلك بريق زائف، وسراب خادع.ووفرة امللذا

 وإال فما تفسري كثرة حاالت االنتحار؟

 اْلميان. أَف َْياءِ ِف  السعادة ِف ظالل اْلسالم، واِلناءُ 

 َأْجَرُهمْ  َولََنْجزِيَ ن  ُهمْ  طَيِ َبةً  َحَياةً  فَ َلُنْحِييَ ن هُ  ُمْؤِمنٌ  َوُهوَ  أُنْ َثى َأوْ  ذََكر   ِمنْ  َصاحِلًا َعِملَ  َمنْ ﴿
  2.﴾يَ ْعَمُلونَ  َكانُوا َما أبَِْحَسنِ 
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أب املشركون أن يلوا بينه وبني اِلجرة حّت ترك ِلم ماله  ،َعْنهُ  اّلل ُ  وانظر إَل ُصَهْيب  َرِضيَ 
 َبَ أَ  ًيَ : »قَالَ  َرآهُ  فَ َلم ا سعيًدا،  َوَسل مْ  َعَلْيهِ  هللا َصل ى هللاِ  ( ومضى إَل َرُسولِ َذَهب   ِمنْ  َأَواِقيَ )

  1.«اْلبَ ْيعُ  رَِبحَ  ََيَْي، َأَبَ  ًيَ  اْلبَ ْيُع، َرِبحَ  ََيَْي، َأَبَ  اْلبَ ْيُع، ًيَ  َرِبحَ  ََيَْي،

 نعم إنه الربح، ولكن عند من له عقل سليم، ورأي سديد.
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  َي ويح من ظل سادراا ِف غي يهي 

 َأْكبَ رُ  َوِإْْثُُهَما لِلن اسِ  َوَمَناِفعُ  َكِبريٌ  ِإمثٌْ  ِفيِهَما ُقلْ  رِ َواْلَمْيسِ  اْْلَْمرِ  َعنِ  َيْسأَُلوَنكَ ﴿: تَ َعاََل  اّلل ُ  قَالَ 
  1.﴾....نَ ْفِعِهَما ِمنْ 

  ﴾.َكِبريٌ  ِإمثٌْ  ِفيِهَما﴿ :َواْلَمْيِسرِ  اْْلَْمرِ  َعنِ  تعاَل هللاِ  أتمل قولَ 

 .التحرميِ  من أطوارِ  ور  وهذا ِف أول طَ أي: ذنب عظيم )فهي من الكبائر(، 

َا﴿إَل ذلك ما وصفها هللا تعاَل به ِف قوله: أضف   َواألْزالمُ  َواألْنَصابُ  َواْلَمْيِسرُ  اْْلَْمرُ  ِإَّن 
  2.﴾تُ ْفِلُحونَ  َلَعل ُكمْ  فَاْجَتِنُبوهُ  الش ْيطَانِ  َعَملِ  ِمنْ  رِْجسٌ 

 .ويسعى له فئامٌ  ﴾.الش ْيطَانِ  َعَملِ  ِمنْ ﴿ ومع ذلك يتلذذ هبا بعض الناس، و ﴾.رِْجسٌ ﴿

 َعَلْيهِ  هللاُ  َصل ى الن يبُّ قَاَل   اوأخطر من هذا وذاك، مصري من أدمنها، ومآل من داوم عليه
  3.«ََخْر   ُمْدِمنُ  اجْلَن َة، َيْدُخلُ  اَل : »َوَسل مَ 

ُُ رب ُه.، ِف غيِ هِ فيا ويح من ظل سادرًا   مقيًما على ما ُيسخ

 عي العقل.فال هو وقف عند حدود الشرع، وال هو أجاب دا

 فيا َمْن َغر ُه بشرهبا الَغُروُر، أقلع فإن كأَس املناًي تدوُر، وأَْقِبْل فإن الرب  غفوُر.

 َواهُج               ِر اْْلَم               رَة إْن ُكن              َت ف               ّتً 
 

 َكي       َف َيس       عى ف        ي ُجن        ون  َم       ْن َعَق        لْ  *****
 

 

  

                                                           

 217ُسوَرُة البَ َقَرِة: اآلية/  - 1
 90سورة اْلَمائَِدِة: اآلية/  - 2
الر َِوايَُة ِف اْلُمْدِمِننَي ِِف اْْلَْمِر، حديث رقم:  ِكَتاُب اأْلَْشرِبَِة،  -، والنسائي6537حديث رقم:  -رواه أمحد - 3

 ، بسند صحيح3376ََبُب ُمْدِمُن اْْلَْمِر، حديث رقم: بَِة، ِكَتاُب اأْلَْشرِ   -، وابن ماجه5672
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  فقد ادعى قوم اإلصالح، وهم أشد الناس فساداا عملكال تغرت 

  1.﴾....اْلُمْصِلحِ  ِمنَ  اْلُمْفِسدَ  يَ ْعَلمُ  َواّلل ُ ﴿: تَ َعاََل  اّلل ُ  قَالَ 

 لكل إنسان أن يدعي الصالح واْلصالح، ولكن الصاحل واملصلح حقيقًة يعلمه هللا.

 .عملك، أو قولك وأحّت ال تغرت حبالك، 

 فقد ادعى قوم الصالح واْلصالح، وهم أشد الناس فساًدا، وأعظمهم إفساًدا.

 َل تسمع إَل ما قاله فرعون؟ أ

ُ  قَالَ    2﴾.الر َشادِ  َسِبيلَ  ِإال أَْهِديُكمْ  َوَما أََرى َما ِإال أُرِيُكمْ  َما ِفْرَعْونُ  قَالَ : ﴿تَ َعاََل اّلل 

 الن ارَ  َفَأْوَرَدُهمُ  اْلِقَياَمةِ  يَ ْومَ  قَ ْوَمهُ  يَ ْقُدمُ : ﴿عنه وعن َقوِمِه أنه تَ َعاََل  اّلل ُ ومن إفساده ما حكاه 
  3﴾.اْلَمْوُرودُ  اْلوِْردُ  َوبِْئسَ 

َا﴿ قَاُلوا: األْرضِ  ِف  تُ ْفِسُدوا اَل  َِلُمْ  ِقيلَ  كانوا ِإَذا  فقدوادعى املنافقون الصالح واْلصالح،   ِإَّن 
  4﴾.ُمْصِلُحوَن.... ََنْنُ 
 اَل  َوَلِكنْ  اْلُمْفِسُدونَ  ُهمُ  ِإن  ُهمْ  َأال﴿ا  ادً سَ فْ إِ  ُهمدُّ وأشَ  َحااًل، الناسِ  َأْسَوأُ تَ َعاََل أهنم  اّلل ُ  رَ ب َ خْ وأَ 

  5﴾.َيْشُعُرونَ 

نْ َيا احْلََياةِ  ِف  َسْعيُ ُهمْ  َضل   ال ِذينَ ﴿ :أَْعَمااًل  فاحذر ًي عبد هللا أن تكون من األْخَسرِينَ   َوُهمْ  الدُّ
  6﴾.ُصن ًْعا َُيِْسُنونَ  أَن  ُهمْ  ََيَْسُبونَ 

  
                                                           

 220ُسوَرُة البَ َقَرِة: اآلية/  - 1
   98ُسوَرُة ُهود : اآلية/  - 2
   29ُسوَرُة َغاِفر : اآلية/  - 3
 11ُسوَرُة البَ َقَرِة: اآلية/  - 4
 12ُسوَرُة البَ َقَرِة: اآلية/  - 5
 104ُسوَرُة الَكْهِف: اآلية/  - 6
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ُ تَ َعاََل   على عباديهي ما ال طاقة هلم به  ألوَجبَ َلْو َشاَء اَّللَّ

  1.﴾َحِكيمٌ  َعزِيزٌ  اّلل َ  ِإن   ألْعنَ َتُكمْ  اّلل ُ  َشاءَ  َوَلوْ ﴿: تَ َعاََل  اّلل ُ  قَالَ 

 صارِ م من اآلهُ لُ م ِ ألوَجَب على عباِدِه من األحكاِم ما يشُق عليهم، وَيَُ  تَ َعاََل  اّلل ُ  َشاءَ  َلوْ 
 م به.ما ال طاقة ِل واألغاللِ 

، وإحسان  ال َُيَْصى ال ينفدُ  ، وعطاء  سابعة   م  عَ ، ونِ واسعة   و رمحة  ، ذُ يمٌ حِ رَ  َغُفورٌ ولكنه تعاَل 
 .وال يُ َعدُ 

  2.﴾اْلَعَذابَ  َِلُمُ  َلَعج لَ  َكَسُبوا ِ َا يُ َؤاِخُذُهمْ  َلوْ  الر مْحَةِ  ُذو اْلَغُفورُ  َوَربُّكَ ﴿

  وأحكامه، ِف كل أوامره ونواهيه.استحضر هذا املعىن ِف كل تشريعات هللا

 اْلُيْسرَ  ِبُكمُ  اّلل ُ  يُرِيدُ ﴿فإذا شعرت بشيء من امللل، أو الكلل من العبادة، فتذكر قوله تعاَل: 
  3.﴾اْلُعْسرَ  ِبُكمُ  يُرِيدُ  َوال

 ﴾.َحِكيمٌ  َعزِيزٌ  اّلل َ  ِإن   ألْعنَ َتُكمْ  اّلل ُ  َشاءَ  َوَلوْ ﴿وال تنس أنه قال: 

 

  

                                                           

 220ُسوَرُة البَ َقَرِة: اآلية/  - 1
 58ُسوَرُة الَكْهِف: اآلية/  - 2
 185ُسوَرُة البَ َقَرِة: اآلية/  - 3
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 للمشركة الفاجرة جب من يرتك املؤمنة العفيفةالع

 َوَلوْ  ُمْشرَِكة   ِمنْ  َخي ْرٌ  ُمْؤِمَنةٌ  َوأَلََمةٌ  يُ ْؤِمن   َحّت   اْلُمْشرَِكاتِ  تَ ْنِكُحوا َواَل ﴿: تَ َعاََل  اّلل ُ  قَالَ 
 أُولَِئكَ  َأْعَجَبُكمْ  َوَلوْ  ُمْشرِك   ِمنْ  ي ْرٌ خَ  ُمْؤِمنٌ  َوَلَعْبدٌ  يُ ْؤِمُنوا َحّت   اْلُمْشرِِكنيَ  تُ ْنِكُحوا َواَل  أَْعَجبَ ْتُكمْ 

  1.﴾.....الن ارِ  ِإََل  َيْدُعونَ 

ويقبل على الزواج من يهودية، أو العجب ِمن يرتك املؤمنة العفيفة، الطائعة املستقيمة، 
 نصرانية، أو جموسية، أو بوذية، ملا رآه من مجاِلا.

َا آَمُنوا ال ِذينَ  َهاأَي ُّ  ًيَ ﴿ونسي أو تناسى أن هللا تعاَل قال:    2.﴾.....ََنَسٌ  اْلُمْشرُِكونَ  ِإَّن 

 وكيف يرتضي لنفسه أن تكون شريكة حياته ِمن يسب هللا تعاَل ليل هنار؟

 ؟والولدُ  الصاحبةُ  يُ ْنَسَب هللِ  نْ ا أَ َسبا أليس 

فسق، وكيف َيمن من يتزوج غري مسلمة أن تزين له الكفر، وتدعوه إَل احلرام، وتزين له ال
 ؟﴾الن ارِ  ِإََل  َيْدُعونَ  أُولَِئكَ ﴿َل يقل هللا تعاَل: أوحتبب إليه الفجور  

 نعم أحل هللا نكاح الكتابية، لكنها جمرد إَبحة.

ينِ  ِبَذاتِ  فَاْظَفرْ »أما الرتغيب ففي املسلمة ذات الدين     3.«َيَداكَ  َترَِبتْ  الدِ 

 َكثْ َرةُ  أَْعَجَبكَ  َوَلوْ  َوالط يِ بُ  اْْلَِبيثُ  ِويَيْستَ  اَل  ُقلْ ﴿وهل تستوي الكتابية َبملسلمة؟ 
  4.﴾اْْلَِبيثِ 

  

                                                           

 221ُسوَرُة البَ َقَرِة: اآلية/  - 1
 28ُسوَرُة الت  ْوبَِة: اآْليَة/  - 2
يِن، حديث رقم:ِكَتاُب النِ َكاِح،   -رواه البخاري - 3 ِكَتاُب الرِ َضاِع، ََبُب  -، ومسلم5090 ََبُب اأَلْكَفاِء ِِف الدِ 

يِن، حديث رقم:   1466اْسِتْحَباِب ِنَكاِح َذاِت الدِ 
 100ُسوَرُة اْلَمائَِدِة: اآلية/  - 4
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  كأوثق مبا عند هللا ما ِف يديكن 

  1.﴾.....ِبِِْذنِهِ  َواْلَمْغِفَرةِ  اجْلَن ةِ  ِإََل  َيْدُعو َواّلل ُ  الن ارِ  ِإََل  َيْدُعونَ  أُولَِئكَ ﴿: تَ َعاََل  اّلل ُ  قَالَ 

 اْلميان حّت يكون أوثق  ا عند هللا ِما ِف يديه. ال يبلغ عبٌد حقيقة

 وحّت يكون تصديقه لوعد هللا تعاَل أعظم ِما يراه بعينيه.

 وحّت يعلم يقيًنا أن هللا تعاَل هو مصدٌر كل خري .

  ﴾.ِبِِْذنِهِ  َواْلَمْغِفَرةِ  اجْلَن ةِ  ِإََل  َيْدُعو َواّلل ُ  الن ارِ  ِإََل  َيْدُعونَ ﴿: تَ َعاََل  أعداء اّلل ِ فَ 

  2﴾.ُمْسَتِقيم   ِصرَاط   ِإََل  َيَشاءُ  َمنْ  َويَ ْهِدي الس المِ  َدارِ  ِإََل  َيْدُعو: ﴿تَ َعاََل  َواّلل ُ 

 َواِسعٌ  َواّلل ُ  َوَفْضاًل  ِمْنهُ  َمْغِفَرةً  يَِعدُُكمْ  َواّلل ُ  َِبْلَفْحَشاءِ  َوََيُْمرُُكمْ  اْلَفْقرَ  يَِعدُُكمُ  الش ْيطَانُ ﴿ و
  3﴾.يمٌ َعلِ 

 َأْولَِياُؤُهمُ  َكَفُروا َوال ِذينَ  النُّورِ  ِإََل  الظُُّلَماتِ  ِمنَ  ُيْرُِجُهمْ  آَمُنوا ال ِذينَ  َوِلُّ : ﴿تَ َعاََل  َواّلل ُ 
  4﴾.الظُُّلَماتِ  ِإََل  النُّورِ  ِمنَ  ُيْرُِجونَ ُهمْ  الط اُغوتُ 

  5﴾.َعِظيًما َمْيال ََتِيُلوا َأنْ  الش َهَواتِ  يَ ت ِبُعونَ  ال ِذينَ  َويُرِيدُ  َعَلْيُكمْ  يَ ُتوبَ  َأنْ  يُرِيدُ : ﴿تَ َعاََل  َواّلل ُ 

شر   وهووهو خري كله، ويثق ِف موعود الكفار فالعجب ِمن ال يثق ِف موعود هللا تعاَل، 
  .ال يتخلف كله، وكالُها

  

                                                           

 221ُسوَرُة البَ َقَرِة: اآلية/  - 1
 25ُسوَرُة يونس: اآلية/  - 2
 268ُسوَرُة البَ َقَرِة: اآلية/  - 3
 257/ ُسوَرُة البَ َقَرِة: اآلية - 4
 27ُسوَرُة النِ َساِء: اآلية/  - 5
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 إمنا هو حمض فضل هللا 

  1.﴾.....ِبِِْذنِهِ  َواْلَمْغِفَرةِ  اجْلَن ةِ  ِإََل  َيْدُعو َواّلل ُ ﴿: تَ َعاََل  اّلل ُ  قَالَ 

، فاِلدى ِبذنه، واْلميان بفضله، َفْضاًل  َويُ َعاِف  َويَ ْعِصمُ  َيَشاُء، َمنْ  تَ َعاََل يَ ْهِديتبارك  اّلل ُ 
 اجلنة برمحته. و 

  2.﴾.....اّلل ِ  ِبِِْذنِ  ِإال   تُ ْؤِمنَ  َأنْ  لِنَ ْفس   كانَ  َوما: ﴿تَ َعاََل  اّلل ُ  قَالَ كما 

 فليس األمر بقدرة العبد وال ذكائه، وال فطنته وال دهائه، إَّنا هو ُمض فضل من هللا تعاَل.

 َويَ ْهِدي الس اَلمِ  َدارِ  ِإََل  َيْدُعو َواّلل ُ : ﴿اًل ضْ ُه وفَ َبِلدايِة والتوفيِق نعمًة ِمنْ  َيَشاءُ  َمنْ  يتص اّلل ُ فَ 
  3.﴾ُمْسَتِقيم   ِصرَاط   ِإََل  َيَشاءُ  َمنْ 

 وكذا اجلنة ال يدخلها أحد إال بفضل هللا ورمحته وإذنه.

 َمنْ  ِبكِ  أَْرَحمُ  َرمْحَيِت  أَْنتِ : لِْلَجن ةِ  َوتَ َعاََل  تَ َباَركَ  اّلل ُ  قَالَ : »َوَسل مَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصل ى اّلل ِ  َرُسولُ قَاَل 
  4.«ِعَباِدي ِمنْ  َأَشاءُ 

ُدوا: »قَالَ  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصل ى اّلل ِ  َرُسولَ  َأن  : َعاِئَشةَ  َعنْ وَ   يُْدِخلَ  َلنْ  َأنْ  َواْعَلُموا َوقَارِبُوا، َسدِ 
  5.«َقل   َوِإنْ  أَْدَوُمَها اّلل ِ  ِإََل  اأَلْعَمالِ  َأَحب   َوَأن   اجلَن َة، َعَمُلهُ  َأَحدَُكمْ 

 

  

                                                           

 221ُسوَرُة البَ َقَرِة: اآلية/  - 1
 100ُسوَرُة يُوُنَس: اآلية/  - 2
 25ُسوَرُة يُوُنَس: اآلية/  - 3
، 4850[، حديث رقم: 30ََبُب قَ ْولِِه: }َوتَ ُقوُل َهْل ِمْن َمزِيد { ]ق: ِكَتاُب تَ ْفِسرِي الُقْرآِن،   -رواه البخاري - 4

 2846اُء، حديث رقم: كتاب اجْلَن ِة َوِصَفِة نَِعيِمَها َوأَْهِلَها، ََبُب الن اُر يَْدُخُلَها اجْلَب اُروَن َواجْلَن ُة يَْدُخُلَها الضَُّعفَ  -ومسلم
َداَوَمِة َعَلى الَعَمِل، حديث رقم: ِكَتاُب الر ِقَاِق،   -رواه البخاري - 5

ُ
كتاب ِصَفِة  -لم، ومس6464ََبُب الَقْصِد َوامل

 2818ََبُب َلْن يَْدُخَل َأَحٌد اجْلَن َة بَِعَمِلِه بَْل بَِرمْحَِة هللِا تَ َعاََل، حديث رقم:  اْلِقَياَمِة َواجْلَن ِة َوالن اِر،
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ْن الوَ  ُ تَ َعاََل َأْرَحُم بيعيَباديهي مي  اليَدةي بيَوَلديَها اَّلَلَّ

 َواَل  اْلَمِحيضِ  ِف  النِ َساءَ  فَاْعَتزُِلوا أًَذى ُهوَ  ُقلْ  اْلَمِحيضِ  َعنِ  َوَيْسأَُلوَنكَ ﴿: تَ َعاََل  اّلل ُ  قَالَ 
  1.﴾.....َيْطُهْرنَ  َحّت   تَ ْقَربُوُهن  

ا ولو كان هيًنا أتمل كيف َيوط هللا تعاَل عباده املؤمنني بعنايته، ومينع عنهم األذى ِف الدني
 يسريًا.

 .وذلك من عظيم رمحته تعاَل، وَبلغ رأفته هبم، ومن عظيم حبه ِلم، وإرادة اْلري هبم

فالذي َيول بني عبده املؤمن وبني األذى الدنيوي اليسري، أرحم من أن يلقي به ِف النار إذا 
 امتثل أمره.

 وهل أحد أرحم من هللا؟

  .ِبَوَلِدَها الَواِلَدةِ  ِمنْ  ِبِعَباِدهِ  ْرَحمُ أَ  تَ َعاََل  ّللَ ُ اال وهللا. بل 

 ِمنَ  اْمرَأَةٌ  فَِإَذا ِبَسيْب   َوَسل مَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصل ى هللاِ  َرُسولِ  َعَلى َقِدمَ : قَالَ  أَن هُ  اْلَْط اِب، ْبنِ  ُعَمرَ  َعنْ 
، َتِغي، الس يْبِ ، ِف  َصِبياا َوَجَدتْ  ِإَذا تَ ب ْ  َرُسولُ  لََنا فَ َقالَ  َوأَْرَضَعْتُه، بَِبْطِنَها َفأَْلَصَقْتهُ  َأَخَذْتهُ  الس يْبِ

 َوِهيَ  َوهللاِ  اَل،: قُ ْلَنا «الن اِر؟ ِف  َوَلَدَها طَارَِحةً  اْلَمْرأَةَ  َهِذهِ  أَتَ َرْونَ : »َوَسل مَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصل ى هللاِ 
 َهِذهِ  ِمنْ  ِبِعَباِدهِ  أَْرَحمُ  ّللَ ُ : »َوَسل مَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصل ى هللاِ  َرُسولُ  فَ َقالَ  َتْطَرَحُه، اَل  َأنْ  َعَلى تَ ْقِدرُ 

  2.«ِبَوَلِدَها

  

                                                           

 222ُسوَرُة البَ َقَرِة: اآلية/  - 1
 ،ِكَتاُب الت  ْوبَةِ  -ومسلم ،5999 حديث رقم: ،ِه َوُمَعانَ َقِتهِ ََبُب َرمْحَِة الَوَلِد َوتَ ْقِبيلِ  ،ِكَتاُب اأَلَدبِ  -رواه البخاري - 2

 2754 حديث رقم: ،ََبٌب ِف ِسَعِة َرمْحَِة هللِا تَ َعاََل َوأَن  َها َسبَ َقْت َغَضَبهُ 



 ُدُروٌس ِفي التََّدبُري                                                 َسعييد ْبن ُمْصطََفى ديََيبي 

 

 
139 

  إذا أحبَك هللاُ 

  1.﴾اْلُمَتَطهِ رِينَ  َوَيُِبُّ  الت  و اِبنيَ  َيُِبُّ  اّلل َ  ِإن  ﴿: تَ َعاََل  اّلل ُ  قَالَ 

 ﴾!........َيُِبُّ  اّلل َ  ِإن  : ﴿تَ َعاََل أتمل قوله 

 وَتيل أنك واحٌد من هؤالء الذين َيبهم هللا تعاَل.

 هل ترجو بعد ذلك أحًدا؟

 هل َتشى بعد ذلك أحًدا؟و 

لو حتقق لك ذلك الستوى عندك املدح والذم، وأي مدح ينفعك، وأي ذم يضريك، وهللا 
 َيبك؟ 

 َل؟ستوى عندك الغىن والفقر، والذهب والرتاب، وأي شيء تلتفت إليه بعد هللا تعاالو 

 أليس هللا تعاَل أحق بقول القائل؟

ٌ  فَالُكلُّ  الُودُّ  ِمْنكَ  َصح   ِإَذا  تُ رَابُ  الت ُّرَابِ  فَ ْوقَ  ال ِذي وَُكلُّ  *****       َهنيِ 

  

                                                           

 222ُسوَرُة البَ َقَرِة: اآلية/  - 1
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  الباطنةُ  الطهارُة الظاهرُة والطهارةُ 

  1.﴾اْلُمَتَطهِ رِينَ  َوَيُِبُّ  الت  و اِبنيَ  َيُِبُّ  اّلل َ  ِإن  ﴿: تَ َعاََل  اّلل ُ  قَالَ 

 ، ِف نسق  واحد !اْلُمَتَطهِ رِينَ  الت  و اِبنيَ أتمل اجلمَع بني 

 ؟اْلُمَتَطهِ رِينَ وَ  لت  و اِبنيَ والعلة ِف ُمبة هللا تعاَل ل

طهارَة الفريقني ظاهرٌة وَبطنٌة، أن  ،وحب هللا تعاَل للفريقنيوسبب اجلمع بني الوصفني، 
 الطهارُة الظاهرُة َبملاء، والطهارُة الباطنُة َبلتوبة من الذنوب واآلاثم.

 ْبنِ  ُعَمرَ  َعنْ بني الوصفني ِف دعائه  ف َوَسل مَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصل ى اّلل ِ  َرُسولِ وهذه هي العلة ِف مجِع 
 َفَأْحَسنَ  تَ َوض أَ  َمنْ : »َوَسل مَ  َعَلْيهِ  اّلل ُ  َصل ى هللاِ  َرُسولُ  قَالَ : َقالَ  َعْنُه، اّلل ُ  يَ َرضِ  اَْلط ابِ 
 َوَرُسولُُه، َعْبُدهُ  ُُمَم ًدا َأن   َوَأْشَهدُ  َلُه، َشرِيكَ  الَ  َوْحَدهُ  اّلل ُ  ِإال   إَِلهَ  الَ  َأنْ  َأْشَهدُ : قَالَ  مُث   الُوُضوءَ 

رِيَن، ِمنَ  َواْجَعْلِن  الت  و اِبنَي، ِمنَ  اْجَعْلِن  م  الل هُ   ِمنْ  َيْدُخلُ  اجلَن ةِ  أَبْ َوابِ  َْثَانَِيةُ  َلهُ  فُِتَحتْ  اْلُمَتَطهِ 
  2«.َشاءَ  أَيِ َها

  

                                                           

 222ُسوَرُة البَ َقَرِة: اآلية/  - 1
ََبُب َما يُ َقاُل أَبْ َواُب الط َهارَِة َعْن َرُسوِل اّللِ  َصل ى اّلل ُ َعَلْيِه َوَسل َم،  -ذي، والرتم121حديث رقم:  -رواه أمحد - 2

 ، بسند صحيح55بَ ْعَد الُوُضوِء، حديث رقم: 
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  َأَفظَنَ ْنَت َأنََّك ُماَلقييَّ؟

  1.﴾اْلُمْؤِمِننيَ  َوَبشِ رِ  اَلُقوهُ مُ  أَن ُكمْ  َواْعَلُموا اّلل َ  َوات  ُقوا﴿: تَ َعاََل  اّلل ُ  قَالَ 

سيسأله عن النقري والقطمري،  هسيقف بني يديه، وأن هعجيب أمر من يعلم أنه مالق ربه، وأن
يرجتف فؤاده ِلوِل املوقِف، وال تضطرُب نفسه، لِعَظِم اَْلْطِب، وال والصغري والكبري، مث ال 

 جواًَب. للسؤالِ  دُّ عِ يُ 

 اْْلَْيلَ  َلكَ  َوُأَسخِ رْ  َوأَُزوِ ْجَك، َوُأَسوِ ْدَك، ُأْكرِْمَك، أَلَْ »ال له ربه: ماذا يقول العاصي إذا ق
ِبَل،  اَل،: فَ يَ ُقولُ  ُماَلِقي ؟ أَن كَ  أََفظَنَ ْنتَ : فَ يَ ُقولُ : قَالَ  بَ َلى،: فَ يَ ُقولُ  َوتَ ْربَُع؟ تَ ْرَأسُ  َوأََذْركَ  َواْْلِ
 َوُأَسوِ ْدَك، ُأْكرِْمَك، أَلَْ  ُفلْ  َأيْ : فَ يَ ُقولُ  الث اِمَ  يَ ْلَقى مُث   ِسيَتِن،نَ  َكَما أَْنَساكَ  فَِإم ِ : فَ يَ ُقولُ 

رْ  َوأَُزوِ ْجَك، ِبَل، اْْلَْيلَ  َلكَ  َوُأَسخِ  : فَ يَ ُقولُ  َرب ِ  َأيْ  بَ َلى،: فَ يَ ُقولُ  َوتَ ْرَبُع، تَ ْرَأُس، َوأََذْركَ  َواْْلِ
؟ أَن كَ  أََفظَنَ ْنتَ    2.«ُماَلِقي 

 إليك؟ ينما يشى أن يقول هللا تعاَل له: عبدي َل جعلتن أهون الناظر أ

أبعظم جزاء،  البشرى له ﴾.اْلُمْؤِمِننيَ  َوَبشِ رِ ﴿فأما املؤمن الطائع فله البشرى من هللا تعاَل 
 بلقاء هللا تعاَل، والنظر إَل وجهه، واالستمتاع بلذيذ خطابه، والفوز برضوانه.

 فيها من نعيم. وذلك خري من اجلنة وما

 

  

                                                           

 223ُسوَرُة البَ َقَرِة: اآلية/  - 1
 2968، حديث رقم: ِكَتاُب الزُّْهِد َوالر قَائِقِ  -رواه مسلم - 2
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  الب والتقوى وبي كهللاَ تعاَل حائالا بينإحذر أن جتعل 

 مسَِيعٌ  َواّلل ُ  الن اسِ  بَ نْيَ  َوُتْصِلُحوا َوتَ ت  ُقوا تَ بَ رُّوا َأنْ  أِلَمْيَاِنُكمْ  ُعْرَضةً  اّلل َ  جَتَْعُلوا َواَل ﴿: تَ َعاََل  اّلل ُ  قَالَ 
  1.﴾َعِليمٌ 

أقاربه، وقطع ما أمر هللا به أن يوصل، فإذا عوتب: َل هجرت  عجيب أمر هذا الذي هجر
 أخاك؟

 َل قاطعتك أختك؟ 

  .على ذلك َِبّلل ِ  َحَلْفتُ  َقدْ فيقول 

أو َيرم نفسه الْب ، ومينع نفسه عن الصدقة، فإذا عوتب َل ال تبذل ِف وجوه اْلري، َل ال 
 تطعم املساكني؟

 .كذل على َِبّلل ِ  َحَلْفتُ  َقدْ  فيقول

، َل ال تصلح ، فال يفعل فإذا عوتبالن اسِ  بَ نْيَ  كون له وجاهة يستطيع أن ُيْصِلَح بسببهاأو ت
 بينهما، ولك مكانة عندُها؟

 .ذلك على َِبّلل ِ  َحَلْفتُ  َقدْ  فيقول

 ِمنْ  َقةوالَصدَ  الن اِس، بَ نْيَ اْلَصاَلِح  ِف  َوَسْعيه ،َرمِحِهِ  فيجعل هللَا تعاَل حائاًل بينه وبني صلةِ 

 .َمالِهِ 

ويظن أن يعظم حرمات هللا بتعظيمه لليمني أن َينث فيها، ونسي أن ما فعله أعظم ذنًبا من 
 حنثه ِف ميينه.

 

                                                           

 223بَ َقَرِة: اآلية/ ُسوَرُة ال - 1
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 ميَِني ، َعَلى َأْحِلفُ  الَ  اّلل ُ  َشاءَ  ِإنْ  َواّلل ِ  ِإم ِ : »قَالَ  َوَسل مَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصل ى الن يب  أال يعلم هذا أن  
َرَها ىَفَأرَ  رًا َغي ْ َها، َخي ْ   1.«َخي ْرٌ  ُهوَ  ال ِذي َوأَتَ ْيتُ  مَيِيِن، َعنْ  َكف ْرتُ  ِإال   ِمن ْ

  

                                                           

 ،ِكَتاُب اأْلَمْيَانِ  -ومسلم ،6718 حديث رقم: ،ََبُب ااِلْسِتثْ َناِء ِف اأَلمْيَانِ  ،ِكَتاُب َكف ارَاِت اأَلمْيَانِ  -رواه البخاري - 1
َها، أَْن ََيِْتَ ال ِذي ُهَو َخي ْ  رًا ِمن ْ َرَها َخي ْ  1649 حديث رقم: ،ٌر، َويَُكفِ ُر َعْن مَيِيِنهِ ََبُب نَْدِب َمْن َحَلَف مَيِيًنا فَ رََأى َغي ْ
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 365 - ترك املؤاخذة ِف السهومن رمحة هللا تعاَل بعباده 

 َواّلل ُ  قُ ُلوُبُكمْ  َكَسَبتْ  ِ َا يُ َؤاِخذُُكمْ  َوَلِكنْ  أمَْيَاِنُكمْ  ِف  َِبلل ْغوِ  اّلل ُ  يُ َؤاِخذُُكمُ  اَل ﴿: تَ َعاََل  اّلل ُ  قَالَ 
  1.﴾َحِليمٌ  َغُفورٌ 

من رمحة هللا تعاَل بعباده أنه ال يؤاخذهم  ا وقع منهم سهًوا، وال خطًأ، وال كرًها، وال بغري 
 قصد.

ُهَما، اّلل ُ  َرِضيَ  َعب اس   اْبنِ  َعنِ ف َ   َعنْ  َوَضعَ  اّلل َ  ِإن  : »قَالَ  َوَسل َم، َعَلْيهِ  هللاُ  َصل ى الن يب ِ  َعنِ  َعن ْ
  2.«َعَلْيهِ  اْسُتْكرُِهوا َوَما َوالنِ ْسَياَن، اْلَْطََأ، أُم يِت 

ُهَما، اّلل ُ  َرِضيَ  َعب اس   اْبنِ  َعنِ وهذا ما اختص هللا تعاَل به هذه األمة  ف  نَ زََلتْ  َلم ا: قَالَ  َعن ْ
َها قُ ُلوبَ ُهمْ  َدَخلَ : قَالَ  ،﴾هللاُ  ِبهِ  َُيَاِسْبُكمْ  َُتُْفوهُ  َأوْ  ُكمْ أَنْ ُفسِ  ِف  َما تُ ْبُدوا َوِإنْ : ﴿اآْليَةُ  َهِذهِ   ِمن ْ
ْعَنا: ُقوُلوا: َوَسل مَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصل ى الن يبُّ  فَ َقالَ  َشْيء ، ِمنْ  قُ ُلوبَ ُهمْ  َيْدُخلْ  َلَْ  َشْيءٌ   َوَأطَْعَنا مسَِ

 ُوْسَعَها ِإال   نَ ْفًسا هللاُ  ُيَكلِ فُ  اَل : ﴿تَ َعاََل  هللاُ  فَأَنْ َزلَ  قُ ُلوهِبِْم، ِف  اْْلِميَانَ  هللاُ  َفأَْلَقى: قَالَ  َوَسل ْمَنا
َها َكَسَبتْ  َما َِلَا  فَ َعْلتُ  َقدْ : قَالَ ﴾ َأْخطَْأنَ  َأوْ  َنِسيَنا ِإنْ  تُ َؤاِخْذنَ  اَل  َرب  َنا اْكَتَسَبتْ  َما َوَعَلي ْ
َنا حَتِْملْ  َواَل  َرب  َنا﴿  لََنا َواْغِفرْ ﴿ فَ َعْلتُ  َقدْ : قَالَ ﴾ قَ ْبِلَنا ِمنْ  ال ِذينَ  َعَلى مَحَْلَتهُ  َكَما رًاِإصْ  َعَلي ْ

  3«.فَ َعْلتُ  َقدْ : قَالَ ﴾ َمْواَلنَ  أَْنتَ  َواْرمَحَْنا

وإحسانه  ،فإذا كان العبد ال يقصد حقيقة احللف فإن رمحة هللا تعاَل واسعة، وفضله عميم
 قال. فال يؤاخذه هللا  اعظيم، 
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: تَ َعاََل  قَالَ ومع ذلك فينبغي على املسلم أال يكون كثري احللف فقد ذم هللا من هذا حاله  
  1.﴾َمِهني   َحالف   ُكل   ُتِطعْ  َوال﴿
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  ليس العمد كالغفلة

 َواّلل ُ  قُ ُلوُبُكمْ  َكَسَبتْ  ِ َا يُ َؤاِخذُُكمْ  َوَلِكنْ  أمَْيَاِنُكمْ  ِف  َِبلل ْغوِ  اّلل ُ  يُ َؤاِخذُُكمُ  اَل ﴿: تَ َعاََل  اّلل ُ  قَالَ 
  1.﴾َحِليمٌ  َغُفورٌ 

 ﴾.َحِليمٌ  َغُفورٌ  َواّلل ُ ﴿أتمل احلكمة ِف َتْذيِيِل اآليِة بقوله تعاَل: 

، فهذا ليس شأن أهل اْلميان، تَ َعاََل  اّلل ِ  َمعَ  اأْلََدبِ  ِف فيه تقصرٌي  اأَلمْيَانِ  ِف  لتعلم أن الل ْغوَ 
َا﴿   2﴾.قُ ُلوبُ ُهمْ  َوِجَلتْ  اّلل ُ  ذُِكرَ  ِإَذا ال ِذينَ  ِمُنونَ اْلُمؤْ  ِإَّن 

، ولو شاء اأَلمْيَانِ  ِف  الل ْغوِ على  يُ َؤاِخُذ العبادَ  مغفرته اَل  واسعولكن هللا تعاَل لعظيم عفوه، و 
 .، ملا فيه من التقصري ِف األدب معه تعاَللفعل

  ألن سبب الذنب َحِليمٌ ْب هللا تعاَل أنه وملا كان التقصري ِف األدب ِما يوجب الغضب، أخ
 الغفلة، وليس تعمد التقصري ِف األدب من هللا تعاَل.

 .ُهَنا َِبحْلَِليمِ  اْلَغُفورِ  َوْصفِ  اْقرتَانِ  وهذه هي العلة ِف

 اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خري من زكاها.
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  هي بعبادي  هللاَ  ما أرحمَ 

 َرِحيمٌ  َغُفورٌ  اّلل َ  فَِإن   فَاُءوا فَِإنْ  َأْشُهر   أَْربَ َعةِ  تَ َربُّصُ  ِنَساِئِهمْ  ِمنْ  يُ ْؤُلونَ  لِل ِذينَ ﴿ :تَ َعاََل  اّلل ُ  قَالَ 
  1.﴾َعِليمٌ  مسَِيعٌ  اّلل َ  فَِإن   الط اَلقَ  َعَزُموا َوِإنْ  *

 قد يغضب الرجل على امرأته فيحلف أال يقرهبا.

 ل املرأة معلقة، ال هي متزوجة تسعد ِف بيت زوجهاظا، فتكان هذا ِف اجلاهلية أمرًا شائعً 
 ، وهتنأ َبلعيش معه، وال هي مطلقة قد أقبلت على شأهنا.بقربه

 عنده، وأمًدا ينتهي إليه. فأتى اْلسالم فجعل لذلك حًدا يقفُ 

ها وال املرأة نفس ، وتراجعالزوجِ  غضبِ  معها اثئرةُ  غاية التوازن، َتمدُ  متوازنةً  مدةً للبعد فقدر 
 .هباضرر يصل اِلجر فيها إَل حد ال

ملا اقرتفاه من مشاحنات  أدْت إَل اِلجِر  اّلل َ  فَِإن   وصفت املودة عن شوائبها، قبلها فَاُءوا فَِإنْ 
 .َرِحيمٌ  ، و ا شرعه ِلم من الرجعةَغُفورٌ 

من الطالق، وإن استحالت بينهما العشرة، وَأَصر  كُل واحد  منهما على الفراق، فال مناص 
 وآخر العالج الكي.

 .تفضي إَل احلرامِ  ة  رَ شْ أنفع من إمساك للضرِر، وعِ  ةِ رَ شْ والطالق مع استحالة العِ 

  2.﴾َحِكيًما َواِسًعا اّلل ُ  وََكانَ  َسَعِتهِ  ِمنْ  ُكال اّلل ُ  يُ ْغنِ  يَ تَ َفر قَا َوِإنْ : ﴿تَ َعاََل  قَالَ 

وشق عليهم، وما أمجَل شريعته، فقد أتت جبلِب فما أرحم هللا بعباده، ولو شاء ألعنتهم 
  املصاحل وتكميلها، ودرِء املفاسِد وتقليلها.
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  تهدأ الثائرة، وَتمد النائرةل

 قَ َخلَ  َما َيْكُتْمنَ  َأنْ  َِلُن   َيَِلُّ  َواَل  قُ ُروء   َثاَلثَةَ  أِبَنْ ُفِسِهن   يَ تَ َرب ْصنَ  َواْلُمطَل َقاتُ ﴿: تَ َعاََل  اّلل ُ  قَالَ 
  1.﴾اآْلِخرِ  َواْليَ ْومِ  َِبّلل ِ  يُ ْؤِمن   ُكن   ِإنْ  أَْرَحاِمِهن   ِف  اّلل ُ 

يرتبُ الطالق غالًبا َبملشاحناِت، واملشاد اِت بني الزوجني، فإذا بلغت هذه املشاحنات 
أوجها، واستحكم النزاع بينهما، وجل كل منهما ِف اْلصام، ووقع الطالق، وكانت املرأة 

 أن تكتم محلها.فال َيل ِلا  حاماًل،

َها اْسِتْعَجااًل وقد تكتم احلمل  ِة، اِلْنِقَضاءِ  ِمن ْ ِف حالة بغض الزوج، وعدم الرغبة ِف  اْلِعد 
 الرجوع إليه، إذا كان احلمل ِف أوله.

َها َرْغَبةً  احلمل تكتم وقد  هتا، ِف حالة حب الزوج، وعدم الرغبة ِف فراقه.ِعد   َتْطوِيلِ  ِف  ِمن ْ

توعدها هللا تعاَل بكتمانه، وأمره  ،ِجَهِتَها ِمنْ  ِإال   يُ ْعَلمُ  اَل و  وَلم ا كان أَْمُر احلل من َخَصاِئِصَها
 ببيانه، ملا يرتتب على الكتمان من مفاسد.

 ال َيل التالعب هبا. ،عليه سيرتتبشريعة  اأحكامً  وألن  

 وتزول األحقاد ال سيما مع وجود األوالد.العاطفة قد تتغري فتهدأ الثائرة، وَتمد النائرة،  وألن

 فما أمجله من دين، وما أعظمها من شريعة، وما أرمحه من إله عظيم.
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  ملرأةاكاإلسالم ِف إنصاف ليس  

 زِيزٌ عَ  َواّلل ُ  َدَرَجةٌ  َعَلْيِهن   َولِلر َِجالِ  َِبْلَمْعُروفِ  َعَلْيِهن   ال ِذي ِمْثلُ  َوَِلُن  ﴿: تَ َعاََل  اّلل ُ  قَالَ 
  1.﴾َحِكيمٌ 

 لن ترى كاْلسالم ِف إنصافه للمرأة، ورمحته هبا، وصيانته ِلا.
 ِلا ِف اْلسالم من احلقوق مثل الذي عليها َتاًما.

 كما يورث املتاع؟  ثُ ورَ وأين هذا من حاِلا قبل اْلسالم، حيث كانت تدفن حيًة، وتُ 

قبض الثمن، ويؤجر امرأته ابنته ويوأين هذا من حاِلا عند الرومان، حيث كان للرجل أن يبيع 
 ؟ملن شاء

 وأين هذا من حاِلا عند اِلنود، حيث كان َُيكم على املرأة َبملوت حرقًا إذا مات زوجها؟

ا، وال هنحيث تعتْب املرأة حال حيضها َنسة، ال يؤاكلو وأين هذا من حاِلا عن اليهود، 
 ا، وال يسكنوهنا معهم، وما مسته تنجس؟هنجيالسو 

من عمل  ارجسً  قريب   يعتْبوهنا إَل وقت  كانوا ا من حاِلا عند النصارى؟ الذين  وأين هذ
الشيطان، وال َيل ِلا مس اْلَنيل، بل وعقدوا مؤَترًا ِف فرنسا يبحث عن حقيقة املرأة، هل 

 هي بشر أم حيوان؟ مث خلصوا إَل أنه إنسان، لكنها خلقت للذل واِلوان.

فعه لشأهنا، والوصية هبا أًما، وأخًتا، وزوجًة، وبنًتا، يتعامى كثري ومع إكرام هللا تعاَل للمرأة، ور 
 من أهل الغرب، وبعض املسلمني املستغربني عن ذلك، ُمد ِعني أن اْلسالم ظلم املرأة!

وعقدوا املؤَترات تلو املؤَترات، وحاكوا املؤامرات تلو املؤامرات، لتتخلى املرأة عن عفتها، 
عرى أمام اجلميع، وتزاحم الرجال ِف كل سبيل، وتنافسهم ِف كل وتتوتتنازل عن حجاهبا، 

 ميدان وإن كان ال يليق هبا.
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 وَيسبون السقوَط ِف محئِة الرذيلِة إَنازًا، واْلسفاَف َبملزامحِة تقدًما، والُعْري اْلالعَة حتضرًا!
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 تشريفاا بقدر ما هي تكليف  ليست القوامةُ 

  1.﴾َحِكيمٌ  َعزِيزٌ  َواّلل ُ  َدَرَجةٌ  َعَلْيِهن   لِلر َِجالِ وَ ﴿: تَ َعاََل  اّلل ُ  قَالَ 

 ِف مقاييس العقل، ال يدير الدفة إال واحد.

 ومن البديهيات أنه ال تستقيم األمور بغري قائد أو أمري.

ُتمْ  ِإَذا» :َوَسل مَ  َعَلْيهِ  اّلل ُ  َصل ى اّلل ِ  َرُسولُ  قَالَ  وِلذا   2.«َأَحدُُكمْ  فَ ْليَ ُؤم ُكمْ  َسَفر   ِف  َثاَلثَةً  ُكن ْ

وملا كانت األسرة هي اللبنة األوَل للمجتمع، كان البد ِلا من نظام يضبُ شؤوهنا، ومدبر 
 ينفق عليها، ويقوم معوجها، ويرعى أفرادها.يدبر أمورها، وكبري يُرجع إليه، 

 اّلل ُ  َفض لَ  ِ َا النِ َساءِ  َعَلى اُمونَ قَ و   الر َِجالُ : ﴿تَ َعاََل  قَالَ  َكَماوقد أوكل هللا تعاَل ذلك للرجل   
  3.﴾أَْمَواِِلِمْ  ِمنْ  أَنْ َفُقوا َوِ َا بَ ْعض   َعَلى بَ ْعَضُهمْ 

 وليست القوامة تشريًفا بقدر ما هي تكليف.

 َفض لَ  ِ َا: ﴿َقالَ فقد بني هللا تعاَل العلة اليت من أجلها جعل سبحانه وتعاَل القوامة للرجل، ف
 . فالرجل أقدر على حتمل املشاق، وجماهبة الصعاب، من املرأة.﴾بَ ْعض   َعَلى بَ ْعَضُهمْ  اّلل ُ 

 وعنده من اجللد، وقوة التحمل ما ليس عند املرأة، وهو أقدر على ضبُ عواطفه من املرأة.

والكسوة، وليس ، فهو املنوط به النفقة، واْلطعام، ﴾أَْمَواِِلِمْ  ِمنْ  أَنْ َفُقوا َوِ َا: ﴿تَ َعاََل  قَالَ وَ 
 .شيءٌ  على املرأة من ذلك

أن تكون ِلا القوامة، أو أن تكون بيدها العصمة، فقد خالفت أمر هللا  فإذا أرادت املرأةُ 
 تعاَل، وخالفت سنة هللا الكونية.
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أهدى سبياًل من تلك فلن جيد   ، أو سنة  التشريع أحكم من هذا ومهما حبث املرء عن تشريع  
  ﴾.َحِكيمٌ  َعزِيزٌ  َواّلل ُ ﴿تعاَل، اآلية بقوله:  هللاُ  لَ ي  ذَ  لكلذ

ومقياس الصالح وعدم الصالح هو االنقياد ألمر هللا تعاَل، واالستجابة له  لذلك عقب هللا 
  1.﴾لِْلَغْيبِ  َحاِفظَاتٌ  قَانَِتاتٌ  فَالص احِلَاتُ ﴿تعاَل الكالم عن القوامة بقوله: 

 الصالح، كما أنه بقدر االستقامة يكون الفالح.فبقدر االستجابة ألمر هللا تعاَل يكون 

 املسلمة أن يكون ِف نفسها حرًجا من أحكام هللا تعاَل وتشريعاته. فلتحذر
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  هذا تالعب ابلشرع

  1.﴾.......الط اَلُق َمر اَتِن فَِإْمَساٌك ِ َْعُروف  َأْو َتْسرِيٌح ِبِِْحَسان  ﴿: تَ َعاََل  اّلل ُ  قَالَ 

كثريًا من الرجال ال يعرفون معىن الطالق، وال يدركون احلكمة من تشريع هللا   ِما يؤسف له أن
 تعاَل له، فيلوح به الرجل ملرأته عند كل مناسبة، وِف كل خالف.

 أو يدخله ِف بيعه وشرائه، فإذا َبع أو اشرتى حلف َبلطالق.

 وإذا أراد أن يكرم ضيًفا حلف َبلطالق.

 طالق ثالاًث.وإذا أراد أن يؤكد قوله حلف َبل

 لشرع.َبمن اللعب و  تعاَل، مع هللاومن سوء األدب وهذا 

 ، إذا استحالت العشرة بني الزوجني.وإَّنا شرع هللا تعاَل الطالق

 لرجل أن جيعله سيًفا مصلًتا على رقبة امرأته يشهره ِف كل مناسبة.لفال َيل 

 وال جيوز له أن يدخله ِف بيع وشراءه ومعامالته.

، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّللِ  َصل ى هللاُ َرِضَي اّلل ُ َعْنهُ  َعْن َأِب ُهَريْ َرةَ د ال هزل فيه  ففإن الطالق ج
  2.«َثاَلٌث ِجدُُّهن  ِجدٌّ، َوَهْزُِلُن  ِجدٌّ، الط اَلُق، َوالنِ َكاُح، َوالر ْجَعةُ »َعَلْيِه َوَسل َم: 

 فعنا  ا علمتنا.اللهم فقهنا ِف ديننا، وعلمنا ما جهلنا، وان
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 ، بسند حسن2039ََبُب َمْن طَل َق أَْو َنَكَح أَْو رَاَجَع اَلِعًبا، حديث رقم:  اب الط اَلِق،ِكتَ  -ماجه
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  احلكمة من إابحة الطالق

  1.﴾.......الط اَلُق َمر اَتِن فَِإْمَساٌك ِ َْعُروف  َأْو َتْسرِيٌح ِبِِْحَسان  ﴿: تَ َعاََل  اّلل ُ  قَالَ 

أتمل احلكمة من إَبحة الطالق، فقد تسوء العشرة بني الزوجني، حّت يصل األمر إَل بينهما 
﴿َوِإْن يَ تَ َفر قَا يل العشرة بينهما، فال يبقى ِلما عالج إَل الطالق  إَل طريق مسدود، وتستح

ُ ُكال ِمْن َسَعِتهِ    2﴾........يُ ْغِن اّلل 

إذا  ًما، وميثاقًا غليظًا، وعهًدا جيب الوفاء به شرع هللا تعاَل الطالقعظيوملا كان الزواج رَبطًا 
 أحدَ  الرَبط، حّت ال َيمل البغضُ  استحال الوفاء بذلك العهد، وتعذر احلفاظ على ذلك

  ﴿فَِإْمَساٌك ِ َْعُروف  َأْو َتْسرِيٌح ِبِِْحَسان ﴾.لآلخر   الطرفني على اْلساءةِ 

جبعل الطالق مرتني يفيء الزوجان خالِلما، مث أتمل تشريع اْلسالم وإنصافه للمرأة، 
على بقاء العشرة، واملفاسد  ويراجعان نفوسهما، وينظران ِف أمورُها، ويقيسان املصاحل املرتتبة

 املرتتبة على الطالق.

كان يطلقها الزوج حيث  من الظلم واْلجحاف، ، ِف اجلاهليةأتمل ما كانت عليه املرأة مث 
 مرات ال حصر ِلا، فتكون املرأُة ألعوبًة ِف يده.

وِف بعض األحيان تكون املرأة معلقة، ال هي متزوجة هتنأ ِف بيتها مع زوجها، وال هي 
 طلقة.م

  ، منًعا للضرر أن يقع على املرأة.فجعل هللا تعاَل للطالق أمًدا ينتهي عنده

 ، رفًقا َبلزوج إذا طلق مث ندم على الطالق.واحدةً  مرةً  عل الطالقوَل جي

 ومهما حبثت ِف النظم والتشريعات، فلن جتد أرحم، وال أعدل، وال أحكم من شرع هللا تعاَل.
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  مكافأة هناية اخلدمة

  1.﴾.......فَِإْمَساٌك ِ َْعُروف  َأْو َتْسرِيٌح ِبِِْحَسان  ﴿: تَ َعاََل  اّلل ُ  الَ قَ 

 رم األخالق.اكماملؤمن يتصف بشرف النفس، و 

 ، وَل يظلمها. َل يهنها، وإذا كرهها أحسن إليهاإذا أحب زوجته أكرمها و 

﴾تَ عَ أتمل قوله   .اََل: ﴿فَِإْمَساٌك ِ َْعُروف 

َبملعروِف،  اْلمساكُ الزوج أن يكون أُِمَر  ،مظنة العقابفوة اجلبعد طالق و  اْلمساكُ  ملا كان
 ها، وحّت ال ميسكها معرًضا عنها جمافًيا ِلا.علي، ومضارة ِلا حّت ال ميسكها إذالاًل 

 ما بني األزواج من الود، واأللفة، وحسن العشرة. يكون بينه وبينهابل 

َها ُخُلًقا َرِضَي »َعَلْيِه َوَسل َم:  هللِا َصل ى هللاُ  َرُسولِ وليذكر قول  اَل يَ ْفَرْك ُمْؤِمٌن ُمْؤِمَنًة، ِإْن َكرَِه ِمن ْ
َرهُ  َها َغي ْ   2.«ِمن ْ

 تَ َعاََل: ﴿َأْو َتْسرِيٌح ِبِِْحَسان ﴾.وأتمل قوله 

من ، أمر هللا عز وجل الزوج أن جيعل فضيلةِ  كلِ   كل شيء، ورأسَ   ذروةَ  ملا كان اْلحسانُ 
 ةِ رَ شْ لنهاية عِ  أن جيعل منه مكافأةً  أُِمرَ  ،- البد منهإذا كان  -مؤَلٌ  ي هو حدثٌ الطالق الذ

 فيحسن إليها فيه.كمكافأة هناية اْلدمة، ،  الزوجةِ 

وَيسن  ها ِف أوالدها،وَيسن إليها حبفظَيسن إليها أبداء حقوقها، وَيسن إليها َبملتعة، 
﴿َوال  ، وذكر فضائلها، أَل يقل هللا تعاَل:إليها حبفظ أسرارها، وَيسن إليها بسرت مساوئها

َنُكْم﴾.   3تَ ْنَسُوا اْلَفْضَل بَ ي ْ

                                                           

 229ُسوَرُة البَ َقَرِة: اآلية/  - 1
 1469حديث رقم:  ،لنِ َساءِ ََبُب اْلَوِصي ِة َبِ  ،ِكَتاُب الر َِضاعِ  -رواه مسلم - 2
 237سورة البقرة: اآلية/  - 3

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 ُدُروٌس ِفي التََّدبُري                                                 َسعييد ْبن ُمْصطََفى ديََيبي 

 

 
156 

ِف ااالس، لُيشفي غيظًا، هبا  هُ كَ فَ ت َ أو فاكهة ي ُ وال جيعل منها أحدوثة، تلوكها ألسنة احلساد، 
 أو يطفئ حقًدا.
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  ما بي الزوجي أعظم من أموال الدنيا

ًئا ِإال  َأْن َيَافَا َأال  يُِقيَما ُحُدوَد َواَل َيَِ ﴿: تَ َعاََل  اّلل ُ  قَالَ  ُتُموُهن  َشي ْ لُّ َلُكْم َأْن أَتُْخُذوا ِم ا آتَ ي ْ
  1.﴾.......اّلل ِ 

 ما بني الزوجني أعظم من أموال الدنيا أبسرها.

 فال َيل للزوج إذا نزغت بينه وبني زوجته نزغة أن َيخذ شيًئا ِما قدمه إليها.

واطلع منها على  ،إليه تْ َوأَْفضَ إليَها  َوأَْفَضىنفسها إليه، ه شيًئا، وقد أسلمت وكيف َيخذ من
 ما َل يطلع عليه والد وال ولد وال أخ؟

 حًقا أوجبه هللا تعاَل ِلا؟ وكيف َيخذ

ُتْم ِإْحَداُهن   ِقْنطَارًا َفال أَتُْخُذوا ِمْنُه  قَاَل اّلل ُ تَ َعاََل: ﴿َوِإْن أََرْدُتُ اْسِتْبَداَل َزْوج  َمَكاَن َزْوج  َوآتَ ي ْ
ًئا َأأَتُْخُذونَُه بُ ْهَتاًن َوِإْْثًا ُمِبيًنا  وََكْيَف أَتُْخُذونَُه َوَقْد أَْفَضى بَ ْعُضُكْم ِإََل بَ ْعض  َوَأَخْذَن  *َشي ْ

  2ِمْنُكْم ِميثَاقًا َغِليظًا﴾.

 نع من أخذه.نعم إْن طابت نفسها بشئ  منه، وبذلته راضيًة غري مكرهة، فال ما

  3﴾.قَاَل تَ َعاََل: ﴿فَِإْن ِطنْبَ َلُكْم َعْن َشْيء  ِمْنُه نَ ْفًسا َفُكُلوُه َهِنيًئا َمرِيًئا
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  الغاية من الزواج إقامة حدود هللا تعاَل

ًئا ِإال  َأنْ ﴿: تَ َعاََل  اّلل ُ  قَالَ  ُتُموُهن  َشي ْ َيَافَا َأال  يُِقيَما ُحُدوَد  َواَل َيَِلُّ َلُكْم َأْن أَتُْخُذوا ِم ا آتَ ي ْ
  1.﴾.......اّلل ِ 

 إَل كل زوجني.

 ليست الغاية من الزواج إفراغ الشهوة، وقضاء الوطر.

 الغاية من الزواج إقامة حدود هللا تعاَل، بنص اآلية. أمسى من ذلك، الغاية من الزواج

، َأن  َرسُ ف  ِدينِ ال َشْطرُ بل هو  َمْن َرَزَقُه »وَل اّللِ  َصل ى هللُا َعَلْيِه َوَسل َم َقاَل: َعْن أََنِس ْبِن َماِلك 
ُ َعَلى َشْطِر ِديِنِه، فَ ْليَ ت ِق اّلل َ ِف الش ْطِر الث اِم  ُ اْمرَأًَة َصاحِلًَة، فَ َقْد أََعانَُه اّلل    2.«اّلل 

مث حسن العشرة، فالواجب على املسلم أن يسعى ْلقامة حدود هللا تعاَل، حبسن االختيار، 
 وشكر النعمة.
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  شأن األسرة ليس ابلشأن اهلي

فَِإْن ِخْفُتْم َأال  يُِقيَما ُحُدوَد اّللِ  َفاَل ُجَناَح َعَلْيِهَما ِفيَما اف َْتَدْت ِبِه تِْلَك ﴿: تَ َعاََل  اّلل ُ  قَالَ 
  1.﴾ُأولَِئَك ُهُم الظ اِلُمونَ فَ  ُحُدوُد اّللِ  َفاَل تَ ْعَتُدوَها َوَمْن يَ تَ َعد  ُحُدوَد اّلل ِ 

للحكم واْلصالح بني الزوجني  ألن شأن األسرة ليس َبلشأن اِلني   لَ خ  دَ اْلطاب ملن تَ 
﴿َوِإْن ِخْفُتْم ِشَقاَق بَ ْيِنِهَما فَابْ َعُثوا وألن العاطفة قد َتيل بصاحبها أحياًن، لذلك قال تعاَل: 

  2﴾.أَْهِلَهاْهِلِه َوَحَكًما ِمْن َحَكًما ِمْن أَ 

أن العشرة بني الزوجني  للحكم واْلصالح واتدخل فإذا غلب على ظن هؤالء الذين
مستحيلة، وأهنما سيقعان ِف احلرام بسبب استمرار عقد الزوجية، فعندها ال مانع من تفتدي 

 املرأة نفسها من زوجها وتطلب اْللع.

ض َيدث بني أي زوجني، فمثل هذه أما أن تسأل املرأة اْللع ِلوى ِف نفسها، أو لنزاع عار 
ُ َعَلْيِه َوَسل َم قَاَل: منافقة  ف   3.«ُمَناِفَقاتُ ُمْخَتِلَعاُت ُهن  الْ الْ »َعْن ثَ ْوََبَن، َعِن الن يبِ  َصل ى اّلل 

ُ َعَلْيِه َوَسل َم أَن ُه قَاَل: وعنه  َا اْمرَأَة  اْختَ َلَعْت ِمْن َزْوِجَها»َصل ى اّلل  ِمْن َغرْيِ أَبْس  َلَْ َترِْح رَاِئَحَة  أميُّ
  4.«اجلَن ةِ 

﴿فَِإْن  :وملا كان األمر على هذه الدرجة من اْلطورة جعل هللا تعاَل تقدير ذلك لغري الزوجني
﴾  .ِخْفُتْم َأال  يُِقيَما ُحُدوَد اّللِ 

 ا
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ُ َعَلْيِه َوَسل َم، ََبُب َما َجاَء ِف اْلُمْخَتِلعَ  -رواه الرتمذي - 3 اِت، حديث أَبْ َواُب الط اَلِق َواللِ َعاِن َعْن َرُسوِل اّللِ  َصل ى اّلل 

 بسند صحيح ،1186رقم: 
ُ َعَلْيِه َوَسل مَ  -رواه الرتمذي - 4 حديث  ،ُمْخَتِلَعاتِ ََبُب َما َجاَء ِِف الْ  ،أَبْ َواُب الط اَلِق َواللِ َعاِن َعْن َرُسوِل اّللِ  َصل ى اّلل 

 1186رقم: 
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اا   حذر أن تتعدى هلل حدًّ

َفُأولَِئَك ُهُم  اّللِ  َفاَل تَ ْعَتُدوَها َوَمْن يَ تَ َعد  ُحُدوَد اّلل ِ تِْلَك ُحُدوُد ﴿: تَ َعاََل  اّلل ُ  قَالَ 
  1.﴾الظ اِلُمونَ 

 احذر ًي عبد هللا أن تضيع هلل تعاَل فرًضا، أو تتعدى له حًدا.

 احذر أن يراك حيث هناك، أو يفتقدك حيث أمرك.

ِإن  اّلل َ تَ َعاََل فَ َرَض فَ رَاِئَض »ّللِ  َصل ى هللاُ َعَلْيِه َوَسل َم: َعْن َأِب ثَ ْعَلَبَة اْْلَُشِنِ  قَاَل: قَاَل َرُسوُل اف
َر  َنْسَيان   َفاَل ُتَضيِ ُعوَها، َوح د  ُحُدوًدا َفاَل تَ ْعَتُدوَها، َوَحر َم َأْشَياَء َفاَل تَ ْقَربُوَها، َوتَ َرَك َأْشَياَء َغي ْ

  2.«َرمْحًَة َلُكْم، َفاَل تَ ْبَحُثوَها

فإن اشتبه عليك أمر فدعه، فإن السالمة ِف تركه، وإذا ترك العبد ما اشتبه عليه، كان ملا 
 استبان حترميه أشد  ترًكا، وأكثر نفورًا.

ٌ،»َعِن الن ُّْعَماِن ْبِن َبِشري  َرِضَي اّلل ُ َعْنُه، قَاَل: قَاَل الن يبُّ َصل ى هللُا َعَلْيِه َوَسل َم:   احَلاَلُل بَ نيِ 
، َكاَن ِلَما اْستَ بَ  نَ ُهَما أُُموٌر ُمْشَتِبَهٌة، َفَمْن تَ َرَك َما ُشبِ َه َعَلْيِه ِمَن اِْلمثِْ ٌ، َوبَ ي ْ اَن أَتْ َرَك، َواحلَرَاُم بَ نيِ 

، َأْوَشَك َأْن يُ َواِقَع َما اْستَ َباَن، َوالْ  اّللِ  َمْن  َمَعاِصي مِحَىَوَمِن اْجتَ رََأ َعَلى َما َيُشكُّ ِفيِه ِمَن اِْلمثِْ
  3.«يَ ْرَتْع َحْوَل احِلَمى يُوِشُك َأْن يُ َواِقَعهُ 

                                                           

 229ُسوَرُة البَ َقَرِة: اآلية/  - 1
، وابن بطة ِف 4396ِكتَاُب الر َضاِع، حديث رقم:  -، والدارقطن589حديث رقم:  -رواه الطْبام ِف الكبري - 2

 ، وحسنه النووي314حديث رقم:  -اْلَبنة
َرَأ ِلِديِنِه، حديث رقم:  ِكَتاُب اِْلميَاِن، -رواه البخاري - 3 ََبُب ِكَتاُب اْلُمَساقَاِة،   -، ومسلم52ََبُب َفْضِل َمِن اْستَ ب ْ

   1599ِك الشُّبُ َهاِت، حديث رقم: ِل َوتَ رْ َأْخِذ احلَْاَل 
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الن يبِ  وقد روي عن بل إن السالمة أحياًن تكون ِف ترك املباح، إذا كان ذريعة إَل احلرام، 
ُلُغ اْلَعْبُد َأْن َيُكوَن ِمَن اْلُمت ِقنَي،»قَاَل:  أنه َصل ى هللاُ َعَلْيِه َوَسل مَ  َحّت  َيدََع َما اَل أَبَْس بِِه،  اَل يَ ب ْ
  1.«َحَذرًا ِلَما بِِه اْلَبْأسُ 

  

                                                           

، َبٌب، حديث رقم: أَبْ َواُب ِصَفِة اْلِقَياَمِة َوالر قَائِِق َواْلَورَِع َعْن َرُسوِل اّللِ  َصل ى اّلل ُ َعَلْيِه َوَسل مَ  -الرتمذيرواه  - 1
 ، بسند ضعيف4215حديث رقم:  ََبُب اْلَورَِع َوالت  ْقَوى،ِكَتاُب الزُّْهِد،   -ابن ماجه، و 2451

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 378 -لتالعب الناس ابلطالق  هلوال

َرُه فَِإْن طَل َقَها َفاَل ُجَناَح ﴿: تَ َعاََل  اّلل ُ  قَالَ  فَِإْن طَل َقَها َفاَل حتَِلُّ َلُه ِمْن بَ ْعُد َحّت  تَ ْنِكَح َزْوًجا َغي ْ
  1.﴾ا َأْن يُِقيَما ُحُدوَد اّلل ِ ْن يَ تَ رَاَجَعا ِإْن ظَن  َعَلْيِهَما أَ 

 لوال الشدة ِف بعض األحكام ملا ارتدع كثري من الناس عن تعدي حدود هللا تعاَل.

إذا علم املستهني َبلطالق أنه إذا طلق ثالاًث فلن حتل له امرأته إال إذا تزوجت زواًجا 
الزوج الثام  فَِإْن طَل َقَهادخل هبا وعاش معها مدًة، صحيًحا، وليس اتفاقًا على التحليل، ف

 رغبة عنها، عندها فقُ ميكن أن يتزوجها الزوج األول.

 وَيجم عن كلمة ستهدم بيته، وتبني هبا امرأته.أقول إذا علم ذلك سيحفظ لسانه، 

 ولوال ذلك لتالعب الناس َبلطالق، كما يلعب الصبيان َبلكرة.

﴿اَل ََيْتِيِه اْلَباِطُل ِمْن بَ نْيِ َيَدْيِه َوال ِمْن َخْلِفِه تَنزيٌل ِمْن يع حكيم، ولكنه دين عظيم، وتشر 
يد     2.﴾َحِكيم  محَِ

 اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا  ا علمتنا، واجعله حجة لنا ال علينا.

  

                                                           

 229ُسوَرُة البَ َقَرِة: اآلية/  - 1
 42ُسوَرُة ُفصِ َلْت: اآلية/  - 2
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  هُ تَ جَ حُ  لَ طَ بْ وأَ  هُ لَ وْ ق َ  هللاُ  عَ طَ قَ 

  1.﴾َذِلَك فَ َقْد ظََلَم نَ ْفَسهُ  ُكوُهن  ِضرَارًا لِتَ ْعَتُدوا َوَمْن يَ ْفَعلْ َواَل َُتْسِ ﴿: تَ َعاََل  اّلل ُ  قَالَ 

 ُهن(.فَ َقْد ظََلمَ وَل يقل: ) ﴿فَ َقْد ظََلَم نَ ْفَسُه﴾.أتمل قول هللا تعاَل: 

تزوجة، وال ِف حكم املوالعلة ِف ذلك هي أن إمساك املرأة ْلضرارها بذلك، فال تكون 
، إال أن ذلك ال يُقارن  ا يعانيه الزوج من اعتداًء عليها، و ِلا ظلًما طلقة، وإن كان ذلكامل

 أثر هذا الظلم.

 يكون ِف الدنيا واآلخرة.على الظاَل إثره فإن أثر الظلم على املظلوم دنيوي، و 

بظاَل. ِلا ، لقال بعض الرجال إهنا تستحق ذلك وأن لست )فَ َقْد ظََلَمُهن( ولو قال تعاَل:
 ﴿فَ َقْد ظََلَم نَ ْفَسُه﴾.وأبطل حجته بقوله:  ،اَل قولهفقطع هللا تع

، أبلغ ِف الردع، وأدعى إَل الزجر عن الظلم  ألن ﴿فَ َقْد ظََلَم نَ ْفَسُه﴾وأيًضا قوله تعاَل: 
ال تظلم فالًن فإم أخاف عليك عاقبة  :لغريه نٌ ااملوعظة متوجهة إليه هو، كما يقول إنس

 الظلم.

َعْن َأِب ُهَريْ َرَة، َأن  َرُسوَل هللِا مكن غريَُه من حسناتِِه َيخُذ منها ما يشاُء   ألنه ظََلَم نَ ْفَسهُ وَ 
قَاُلوا: اْلُمْفِلُس ِفيَنا َمْن اَل ِدْرَهَم َلُه َواَل « أََتْدُروَن َما اْلُمْفِلُس؟»َصل ى هللُا َعَلْيِه َوَسل َم، قَاَل: 

، َوزََكاة ، َوََيِْت َقْد َشَتَم  ِإن  اْلُمْفِلَس ِمنْ »َمَتاَع، فَ َقاَل:  أُم يِت ََيِْت يَ ْوَم اْلِقَياَمِة ِبَصاَلة ، َوِصَيام 
َهَذا، َوَقَذَف َهَذا، َوَأَكَل َماَل َهَذا، َوَسَفَك َدَم َهَذا، َوَضَرَب َهَذا، فَ يُ ْعَطى َهَذا ِمْن َحَسَناتِِه، 

َناتُُه قَ ْبَل َأْن يُ ْقَضى َما َعَلْيِه ُأِخَذ ِمْن َخطَاًَيُهْم َفطُرَِحْت َوَهَذا ِمْن َحَسَناتِِه، فَِإْن فَِنَيْت َحسَ 
  2.«َعَلْيِه، مُث  طُرَِح ِف الن ارِ 

  

                                                           

 231ُسوَرُة البَ َقَرِة: اآلية/  - 1
 2581حديث رقم:  ،ََبُب حَتْرمِِي الظُّْلمِ  ،كتاب اْلْبِ  َوالصِ َلِة َواآْلَدابِ  -رواه مسلم - 2

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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ُذوا آََيتي اَّللَّي ُهُزواا﴾   ﴿َوال تَ تَّخي

  1.﴾َوال تَ ت ِخُذوا آًَيِت اّللِ  ُهُزًوا﴿: تَ َعاََل  اّلل ُ  قَالَ 

 ردت الضحك، فإًيك أن تضحك على شيء من دين هللا تعاَل.مهما أردت املزاح، ومهما أ

وال تغرنك جرأُة بعِض الناِس ِف مزاحهم، فيتكلم َبلكالم ليضحك غريه، وقد أدخل فيه آية 
ُ َعَلْيِه َوَسل مَ صَ من كتاب هللا تعاَل، أو رمزًا من رموز اْلسالم، أو سنة من سنن النيب   .ل ى اّلل 

﴿ُقْل حك، وأنه كان ميزح، ونسي أن  هللا تعاَل قال ملن اعتذر بذلك: مث يعتذر أبنه كان يض
ُتْم َتْستَ ْهزُِئوَن )   2.﴾( اَل تَ ْعَتِذُروا َقْد َكَفْرُتْ بَ ْعَد ِإميَاِنُكمْ 65َأَِبّللِ  َوآًَيتِِه َوَرُسولِِه ُكن ْ

صلة بدين هللا  حكم عليه َبلكفر لسخريته واستهزائه بشيء من دين هللا تعاَل، أو بشيء له
 تعاَل.

 وَل يشفع له أنه أراد إدخال السرور على غريه  ألن الوسائل ِلم أحكام املقاصد.

َيْكِذُب  الذي ِف  اّللِ  َصل ى هللُا َعَلْيِه َوَسل مَ  َقاَل: َرُسولُ وكيف يشفع له املزاح والضحك وقد 
ُث فَ َيْكذِ »لُِيْضِحَك الن اَس:    3.«ُب لُِيْضِحَك ِبِه اْلَقْوَم، َوْيٌل َلُه َوْيٌل لَهُ َوْيٌل لِل ِذي َُيَدِ 

 ؟فكيف َبلذي يسخر ويستهزي َبلدين

لَِبيد ، قَاَل: ُأْخْبَ َرُسوُل اّللِ   ْبنِ  َُمُْمودِ ومن السخرية َبلدين االستهانة أبحكام الشرع  فعن 
يًعا، فَ َقاَم َغْضَباًن مُث  قَاَل:  َصل ى هللُا َعَلْيِه َوَسل َم َعْن َرُجل  طَل َق اْمَرأََتهُ  َثاَلَث َتْطِليَقات  مجَِ

  4.«أَيُ ْلَعُب ِبِكَتاِب اّللِ  َوَأَن بَ نْيَ َأْظُهرُِكْم؟»

                                                           

 231 ُسوَرُة البَ َقَرِة: اآلية/ - 1
    66، 65ُسوَرُة التوبِة: اآلية/  - 2
ََبٌب ِِف الت ْشِديِد ِف اْلَكِذِب، حديث رقم:  ِكَتاب اأْلََدِب، -، وأبو داود20073حديث رقم:  -رواه أمحد - 3

َتَكل َم ِبَكِلَمة  ُيْضِحُك هِبَا الن اَس،  ََبٌب ِفيَمنْ  أَبْ َواُب الزُّْهِد َعْن َرُسوِل اّللِ  َصل ى اّلل ُ َعَلْيِه َوَسل َم، -، والرتمذي4990
 ، بسند حسن2315حديث رقم: 

 ، بسند ضعيف3401الث اَلُث اْلَمْجُموَعُة َوَما ِفيِه ِمَن الت  ْغِليِظ، حديث رقم: ِكَتاب الط اَلِق،   -رواه النسائي - 4
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؟ فَ َقاَل لَ  :لَِعْبِد اّللِ  ْبِن َعب اس   َرُجلٌ قَاَل وَ  ُه اْبُن ِإم ِ طَل ْقُت اْمرََأِت ِماَئَة َتْطِليَقة  َفَماَذا تَ َرى َعَلي 
، َوَسْبٌع َوِتْسُعوَن اَت َْذَت هِبَا آًَيِت اّللِ  ُهُزًوا.   1َعب اس  طَُلَقْت ِمْنَك لَِثاَلث 

  

                                                           

 2021ِة، حديث رقم: ََبُب َما َجاَء ِف اْلبَ ت  ِكَتاُب الط اَلِق،   -رواه مالك - 1

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 ُدُروٌس ِفي التََّدبُري                                                 َسعييد ْبن ُمْصطََفى ديََيبي 

 

 
166 

 ما بلغوا مبثل الشكر 

ِعُظُكْم َواحلِْْكَمِة يَ  َواذُْكُروا نِْعَمَت اّللِ  َعَلْيُكْم َوَما أَنْ َزَل َعَلْيُكْم ِمَن اْلِكَتابِ ﴿: تَ َعاََل  اّلل ُ  قَالَ 
  1.﴾ِبهِ 

ال يبلغ العبد أن يكون من الشاكرين إال إذا ذكر نعم هللا تعاَل عليه، وأجل نعم هللا تعاَل 
 على العبد اِلداية لإلسالم.

 .ومن ذلك ما سنه هللا تعاَل للعباد من تشريعات تستقيم هبا أمورهم، وتقوم هبا حياهتم

َبِن ل قَاَل اّلل ُ تَ َعاََل دات، وقربة من أعظم القرَبت  من أجل العبا هللا تعاَل عبادةٌ  نعمِ  رُ كْ وذِ 
  2.﴾....ِإْسرائِيَل: ﴿ًَي َبِن ِإْسرائِيَل اذُْكُروا نِْعَميِتَ ال يِت أَنْ َعْمُت َعَلْيُكمْ 

 : ﴿َوِإْذ قَاَل ُموَسى ِلَقْوِمِه اذُْكُروا نِْعَمَة اّلل ِ عليه السالم ُموَسىحكاية عن قَاَل تَ َعاََل وَ 
  3﴾....َعَلْيُكمْ 

يًعا َواَل تَ َفر ُقوا َواذُْكُروا نِْعَمَة هللِا َعَلْيُكْم : َماطًبا هذه األمةقَاَل تَ َعاََل وَ  ﴿َواْعَتِصُموا حِبَْبِل هللِا مجَِ
ُتْم أَْعَداًء َفأَل َف بَ نْيَ قُ ُلوِبُكْم َفَأْصَبْحُتْم بِِنْعَمِتِه ِإْخَواًن...﴾.   4ِإْذ ُكن ْ

ًَي أَي َُّها ال ِذيَن آَمُنوا اذُْكُروا نِْعَمَة اّللِ  َعَلْيُكْم ِإْذ جاَءْتُكْم ُجُنوٌد فََأْرَسْلنا َعَلْيِهْم ﴿ :تَ َعاََل  َوقَالَ 
  5رَياً َوُجُنوداً َلَْ تَ َرْوها ...﴾.

عن  اََل قَاَل تَ عَ  من املنازل العالية، واملراتب السامية  ثل الشكر الشاكرون ما بلغوا  وما بلغَ 
ُذر ِي َة َمْن مَحَْلَنا َمَع نُوح  إِن ُه َكاَن َعْبًدا َشُكورًا﴾.﴿ عليه السالم: نُوح  

6  
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، َأن  َرُسوَل هللِا َصل ى هللُا َعَلْيِه َوَسل َم، َكاَن ِإَذا َأَوى ِإََل ِفرَاِشِه، قَاَل: َرِضَي اّلل ُ َعْنهُ  َعْن أََنس  وَ 
  1.«ي َأْطَعَمَنا َوَسَقاَن، وََكَفاَن َوآَواَن، َفَكْم ِم ْن اَل َكاِفَ َلُه َواَل ُمْؤِويَ احْلَْمُد ّللِِ  ال ذِ »

  

                                                           

 حديث رقم: ،ََبُب َما يَ ُقوُل ِعْنَد الن  ْوِم َوَأْخِذ اْلَمْضَجعِ  ،َوالدَُّعاِء َوالت  ْوبَِة َوااِلْسِتْغَفارِ  كتاب الذ ِْكرِ  -رواه مسلم - 1
2715 
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َفُعهُ  ا يَ ن ْ َ عيْلما   َخلييٌق َأْن اَل َيُكوَن ُأوِتي

  1.﴾َوات  ُقوا اّلل َ َواْعَلُموا َأن  اّلل َ ِبُكلِ  َشْيء  َعِليمٌ ﴿: تَ َعاََل  اّلل ُ  قَالَ 

  ن يعلم أن هللا تعاَل ال يفى عليه شيء أن يتقيه، وأن ياف عقابه.حري 

 فاهلل تعاَل يعلم خلجات النفوس، وما تكنه الصدور.

ُ تَ َعاََل: ﴿ِإن  اّلل َ اَل َيَْفى َعَلْيِه َشْيٌء    2.﴾ِف األْرِض َوال ِف الس َماءِ قَاَل اّلل 

َا َيَْشى اّلل َ ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلَماءُ قَاَل اّلل ُ ، لذلك والتقوى هي ْثرة العلم   3.﴾ تَ َعاََل: ﴿ِإَّن 

ُ َعْنُه: بن مسعود  قَاَل َعْبُد هللاِ وَ    4.«لَْيَس اْلِعْلُم ِبَكثْ َرِة الر َِوايَِة، َوَلِكن  اْلِعْلَم اْلَْْشَيةُ »َرِضَي اّلل 

َا طََلُب اْلِعْلِم اْلَْْشَيُة ّللِِ  َعز  لَْيَس طََلُب اْلِعلْ ): الث  ْورِيُّ  ُسْفَيانُ  قَالَ وَ  ِم ُفاَلٌن َعْن ُفاَلن  ِإَّن 
  5(.َوَجل  

، َعْن بَ ْعضِ  ْبنُ  بِيعُ الر   وروى يِن »َأْصَحاِبِه قَاَل:  أََنس  َعاَلَمُة ُحبِ  اّللِ  َكثْ َرُة ِذْكرِِه، َوَعاَلَمُة الدِ 
، َوَعاَلَمُة الشُّْكِر الرِ َضا ِبَقَضاِء اّللِ  َوالت ْسلِ  ، َوَعاَلَمُة اْلِعْلِم اْلَْْشَيُة ّللِِ  ْخاَلُص ّللِِ    6.«يِم لَِقَدرِهِ اْْلِ

َمْن أُوِتَ ِمَن اْلِعْلِم َما اَل يُ ْبِكيِه، َْلَِليٌق َأْن اَل َيُكوَن أُوِتَ ِعْلًما ): ت  ْيِمي  اأْلَْعَلى ال َعْبدُ  قَالَ و 
َفُعُه، أِلَن  اّلل َ تَ َعاََل نَ َعَت اْلُعَلَماَء مُث  قَ رَأَ:  [ ِإََل 107اْلسراء: ] ﴾ِإن  ال ِذيَن أُوُتوا اْلِعْلمَ ﴿يَ ن ْ

  7.(﴾يَ ْبُكونَ ﴿قَ ْولِِه 

  

                                                           

 231ُسوَرُة البَ َقَرِة: اآلية/  - 1
 5ُسوَرُة آِل ِعْمرَاَن: اآلية/  - 2
 28ُسوَرُة فاطر: اآلية/   - 3
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 109ُسوَرُة اْلسراء: اآلية/  - 7
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  حي تنقشع غمامة الغضب

َوِإَذا طَل ْقُتُم النِ َساَء فَ بَ َلْغَن َأَجَلُهن  َفاَل تَ ْعُضُلوُهن  َأْن يَ ْنِكْحَن َأْزَواَجُهن  ِإَذا ﴿: تَ َعاََل  اّلل ُ  قَالَ 
نَ ُهْم َِبْلَمْعُروِف َذِلَك يُوَعُظ بِِه َمْن َكاَن ِمْنُكْم يُ ْؤِمُن َِبّلل ِ  َواْليَ ْوِم اآْلِخِر َذِلُكْم أَزَْكى  تَ رَاَضْوا بَ ي ْ

ُ يَ ْعَلُم َوأَنْ ُتْم اَل تَ ْعَلُمونَ    1.﴾َلُكْم َوَأْطَهُر َواّلل 

قد ينزغ الشيطان بني الرجل وامرأته فيطلقها، مث تنقضي عدهتا، مث يندم الزوج وتندم الزوجة 
 ال غىن له عنها. ، وترى أهنا ال غىن له عنه، ويرى أنهحني تنقشع عنهما غمامة الغضب

 فسه هبا، وهي تتشوق للرجوع إليه.فيتقدم يريد الزواج هبا وقد تعلقت ن

فيحول وليها دون رجوعهما، ويعضلها ال لشيء إال ملا جيده من الغيظ على الزوج، وال يبال 
  شاعرُها ور ا كان بينهما ولد.

 .من الت  ْزِويج نعُ هو املوهنا أتت رمحة هللا هبذين الزوجني  نع الول من اْلعضال و 

وَل يقل: )فال َتنعوهم أن  قَاَل اّلل ُ تَ َعاََل: ﴿َفاَل تَ ْعُضُلوُهن  َأْن يَ ْنِكْحَن أَْزَواَجُهن ﴾.وإَّنا 
م(، ترقيقا لقلب الول، وكأنه تعاَل يقول: املتضررة هي ابنتك أو أختك فال ْزَواَجهُ أينكحوا َ 

 َتنعها حقها.

تُ َها َجاَء  َعْن َمْعِقِل ْبنِ  َيَسار ، قَاَل: َزو ْجُت ُأْخًتا ِل ِمْن َرُجل  َفطَل َقَها، َحّت  ِإَذا انْ َقَضْت ِعد 
اَل تَ ُعوُد َيْطُبُ َها، فَ ُقْلُت َلُه: َزو ْجُتَك َوفَ َرْشُتَك َوَأْكَرْمُتَك، َفطَل ْقتَ َها، مُث  ِجْئَت ََتْطُبُ َها، اَل َواّللِ  

ْرأَُة تُرِيُد َأْن تَ ْرِجَع إِلَْيِه، َفأَنْ َزَل اّلل ُ َهِذِه إِلَْيَك أََبدً 
َ
اآليََة: ا، وََكاَن َرُجاًل اَل أَبَْس بِِه، وََكاَنِت امل

، قَاَل:  ،﴾َفالَ تَ ْعُضُلوُهن  ﴿ هُ »فَ ُقْلُت: اآلَن أَف َْعُل ًَي َرُسوَل اّللِ    2.«فَ َزو َجَها ِإًي 

                                                           

 232ُسوَرُة البَ َقَرِة: اآلية/  - 1
    5130م: ، حديث رقََبُب َمْن قَاَل: الَ ِنَكاَح ِإال  ِبَوِل    ،ِكَتاُب النِ َكاحِ  -رواه البخاري - 2
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كذلك  فإن هذين الزوجني إذا حيل بينهما وبني الزواج احلالل،   وِف هذا التشريع رمحة َبلول
ال تؤمن عليهما الفتنة، ال سيما وبينهما من الود ما بينهما، وبينهما مع تعلقهما ببعضهما 

  .﴿َذِلُكْم أَزَْكى َلُكْم َوَأْطَهُر﴾من العشرة والذكرًيت ما بينهما، لذلك قال هللا تعاَل: 

 من الفاحشة كان ول املرأة أول من يتضرر بذلك  لذلك قال هللا فإذا وقعا فيما حرم هللا
ُ يَ ْعَلُم َوأَنْ ُتْم اَل تَ ْعَلُموَن﴾.تعاَل:   ﴿َواّلل 
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  َب رْ القُ  أواصري  متزيقُ 

  1.﴾ِمْثُل َذِلكَ اَل ُتَضار  َواِلَدٌة ِبَوَلِدَها َواَل َمْوُلوٌد َلُه ِبَوَلِدِه َوَعَلى اْلَواِرِث ﴿: تَ َعاََل  اّلل ُ  قَالَ 

َيدث خالف بني الزوجني يعقبه طالق وفرقة بينهما، ويكون بينهما أوالد صغار، أو تضع 
املرأة محلها بعد الطالق مث ترسل َبملولود ألبيه، وأتب أن ترضعه، تريد بذلك أن تضر أَبه، 

زوجها  وتشق عليه، ألن الولد ِف هذه السن ال غن له عن أمه، وهي جتعله وسيلة لعقاب
 على طالقه ِلا.

 أو َتنع أَبه من رؤيته إذا ضمته إليها، تريد بذلك إضراره، وعنته، ومشقته.

وَيدث مثل هذا من الزوج، حني مينع الزوجة من إرضاع ولدها مع رغبتها ِف اْلرضاع، 
 ها.فيحول بينها وبينه، ور ا مينعها من رؤيته بعد ذلك، إضرارًا هبا، وسعًيا منه لعنتها ومشقت

ويبلغ اللجاج ِف اْلصومة ببعض الناس ما جيرده من اآلدمية، ويسلخه من اْلنسانية، وَيمله 
 على قطيعة الرحم، وَتزيق أواصر القرب، مع حرمة ذلك شرًعا، وشناعته عرفًا.

 . ﴾َواَل َمْوُلوٌد َلُه ِبَوَلِدهِ ﴿اَل ُتَضار  َواِلَدٌة ِبَوَلِدَها وهنا َيت أمر هللا تعاَل: 

اَل َضَرَر َواَل »اّللِ  َصل ى هللاُ َعَلْيِه َوَسل َم:  َرُسولِ لقول ، ُمرم وإذا كان اْلضرار َبألجنيب الغريب
  2.«ِضرَارَ 

 إْثًا. ، وأعظمُ حرمةً  فهو َبلقريب أشدُ 

 وظُل                ُم ذوي الُق                ْرب أَش                دُّ َمَضاَض                ةً 
 

 عل            ى امل            رِء م            ن َوقْ            ِع احُلس            اِم اْلُمهن             دِ  *****
 

 

  
                                                           

 233ُسوَرُة البَ َقَرِة: اآلية/  - 1
حديث  ،ََبُب َمْن بَ ىَن ِِف َحقِ ِه َما َيُضرُّ جِبَارِهِ  ،ِكَتاُب اأْلَْحَكامِ  -وابن ماجه، 2865حديث رقم:  -رواه أمحد - 2

 بسند صحيح ،َعِن اْبِن َعب اس   ،2341رقم: 
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  أُم       ًّ ا تَ    َخ   لَّ   ت َأو َأب       ا   ا َم   ش   غ   والا 

ُهَما َوَتَشاُور  َفاَل ُجَناَح َعَلْيِهَما﴿: تَ َعاََل  اّلل ُ  قَالَ    1.﴾فَِإْن أَرَاَدا ِفَصااًل َعْن تَ رَاض  ِمن ْ

د أن الرتبية هي مشرتكة بني اآلَبء واألمهات، ومن اْلطأ االعتقا مسؤوليةتربية األوالد 
 مسؤولية الرجل وحده أو املرأة وحدها.

 ، فيقول لآلخر ال شأن لك َبألوالد.َبلرتبيةِ  واحد   طرف   كما أن من اْلطأ استئثارُ 

، وَُكلُُّكْم َمْسُئوٌل َعْن َرِعي ِتِه، اِْلَماُم رَ »اّللِ  َصل ى هللُا َعَلْيِه َوَسل َم:  َرُسولُ قَاَل  اع  ُكلُُّكْم رَاع 
ْرأَُة رَاِعَيٌة ِف ب َ 

َ
ْيِت َزْوِجَها َوَمْسُئوٌل َعْن َرِعي ِتِه، َوالر ُجُل رَاع  ِف أَْهِلِه َوُهَو َمْسُئوٌل َعْن َرِعي ِتِه، َوامل

  2.«َوَمْسُئوَلٌة َعْن َرِعي ِتَها، َواْلَاِدُم رَاع  ِف َماِل َسيِ ِدِه َوَمْسُئوٌل َعْن َرِعي ِتهِ 

واألم يكمل أحدُها اآلخر ِف الرتبية، وبقدر ما يفرط أحدُها فيما جيب عليه، بل األب 
 يظهر اْللل على األوالد.

 : شوقيقول  وما أحسنَ 

 لَ  ي      َس ال يَ ت ي     ُم َم        ِن اِن  تَ ه     ى أَبَ       واُه ِم       ن
         

 ل     ي                الَه                      مِ  ال    َح    ي              اِة َوَخ    ل     ف              اُه ذَ  *****
 

 ِإن  ال  يَ  ت  ي       َم ُه             َو ال             ذي تَ  ل  ق        ى لَ            هُ 
         

 تَ    َخ   ل               ت َأو أَب       ً              ا َم   ش   غ              وال  اأُم       ا            *****
 

تنبيًها َبألدم  - يسريٌ  وهو أمرٌ  - قرارًا مشرتًكا بني الزوجني الصيب ِ  تعاَل فطامَ  وقد جعل هللاُ  
 . ، من القرارات اليت يكون ِلا أثٌر على مستقبِل األوالدِ على األعلى

 وليس املراد َبلرتبية اْلطعام والكسوة، إَّنا الرتبية التعليم والتأديب.

 لَ      ْيَس اْلَيتِ      يم ال       ِذي ق      د َم      اَت َوالِ       ده
         

 ب                 ل اْلَيتِ                 يم يَتِ                 يم اْلعل                  ِم َواأْلَدبِ  *****
 

                                                           

 233ُسوَرُة البَ َقَرِة: اآلية/  - 1
  -، ومسلم5188[، حديث رقم: 6ََبُب ﴿ُقوا أَنْ ُفَسُكْم َوأَْهِليُكْم َنرًا﴾ ]التحرمي: ِكَتاُب النِ َكاِح،   -خاريرواه الب - 2

َماِم اْلَعاِدِل، َوُعُقوبَِة اجْلَائِِر، َواحلَْثِ  َعَلى الر ِْفِق َِبلر ِعي ةِ  َماَرِة، ََبُب َفِضيَلِة اْْلِ ْدَخاِل اْلَمَشق ِة َعَلْيِهْم، ، َوالن  ْهِي َعْن إِ ِكَتاُب اْْلِ
 1829حديث رقم: 
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  فسك ابلرتبيةتعهد ن

  1.﴾ا ِف أَنْ ُفِسُكْم فَاْحَذُروهُ َواْعَلُموا َأن  اّلل َ يَ ْعَلُم مَ ﴿: تَ َعاََل  اّلل ُ  قَالَ 

بغري  هافلو تركتعهد نفسك َبلرتبية، وتَ َفق ْد أخالقك َبْلصالح، كما تعهد الفالح أرضه  
  ، وانتشر الشوك ِف جنباهتا.دغلتفقد ورعاية، ملألها ال

وانتشر الناس قد ترك نفسه بغري تَ َفقُّد  وهتذيب، حّت نبت الغل واحلسد ِف نواحيها،  وكم من
حّت ، و الش كِ  َوالنِ َفاقِ حّت غشيته سحائب وترك قلبه بغري رعاية، ِف جنباهتا،  والكْب الغش

 زامحت القسوُة ما فيه من الرمحِة، فأخرجتها منه أو كادت.

، القلبِ النفِس، ويثيُب ويعاقُب على ما ِف على ما ِف  نعُ وهللا تبارك وتعاَل يعطي وميَ 
  2.﴿َوَلِكْن يُ َؤاِخذُُكْم ِ َا َكَسَبْت قُ ُلوُبُكْم﴾

 وال َناة ألحد يوم القيامة إال ملن سلم من هذه الغوائل، وبرئ من تلك املعائب.

َفُع َماٌل َوال بَ ُنوَن  *َعُثوَن ﴿َوال َُتِْزِم يَ ْوَم يُ ب ْ : ِإبْ رَاِهيَم، َعَلْيِه الس اَلمُ أليس قد قال   *يَ ْوَم اَل يَ ن ْ
  3؟﴾أََتى اّلل َ ِبَقْلب  َسِليم   ِإال َمنْ 

، ورمحة ، وقسوة ، ولني  وكْب ، اْعَلُموا َأن  اّلل َ يَ ْعَلُم َما ِف أَنْ ُفِسُكْم فَ   فَاْحَذُروهُ من ُحب   وبغض 
 .ظُُر ِإََل قُ ُلوِبُكمْ يَ نْ وإَّنا  ،اَل يَ ْنظُُر ِإََل ُصَورُِكمْ فإنه 

ِإن  هللَا اَل يَ ْنظُُر ِإََل ُصَورُِكْم َوأَْمَواِلُكْم، َوَلِكْن يَ ْنظُُر ِإََل »قَاَل َرُسوُل هللِا َصل ى هللُا َعَلْيِه َوَسل َم: 
  4.«قُ ُلوِبُكْم َوأَْعَماِلُكمْ 

 فتفقد ُمل نظر هللا تعاَل منك )القلب(، فال يرى فيه ما يكره.
                                                           

 235ُسوَرُة البَ َقَرِة: اآلية/  - 1
 225سورة اْلبَ َقَرِة: اآلية/  - 2
 89: 87سورة الشعراء: اآلية/  - 3
حديث  ،ِتَقارِِه َوَدِمِه، َوِعْرِضِه، َوَمالِهِ ََبُب حَتْرمِِي ظُْلِم اْلُمْسِلِم، َوَخْذلِِه، َواحْ  ،كتاب اْلْبِ  َوالصِ َلِة َواآْلَدابِ   -رواه مسلم - 4

 2564 رقم:
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  ك أن تقنط من رمحة هللاإَي

  1.﴾َواْعَلُموا َأن  اّلل َ َغُفوٌر َحِليمٌ ﴿: تَ َعاََل  اّلل ُ  قَالَ 

مهما ارتكبت من اْلطاًي، ومهما اقرتفت من اآلاثم، إًيك أن تقنُ من رمحة هللا، وإًيك أن 
 تيأس من عفوه.

ُفوا َعَلى أَنْ ُفِسِهْم اَل تَ ْقَنطُوا ِمْن َرمْحَِة هللِا ِإن  هللاَ ﴿ُقْل ًَي ِعَباِدَي ال ِذيَن َأْسرَ : قَاَل اّلل ُ تَ َعاََل فقد 
يًعا ِإن ُه ُهَو اْلَغُفوُر الر ِحيُم﴾   2.يَ ْغِفُر الذُّنُوَب مجَِ

رُت يسَغُفُوُر  فاهلل تعاَل، ﴿َغُفوٌر َحِليٌم﴾: تَ َعاََل  اّلل ِ  بَ نْيَ َهَذْيِن ااِلمْسَنْيِ ِمْن َأمْسَاءِ اجلمع وأتمل 
 ألهل اْلميان. اّللِ  تَ َعاََل  ِمنَ ، فهما أمانن َحِليٌم اَل يُ َعاِجُل َِبْلُعُقوبَةِ  ،الذُّنُوبَ 

!وأتمل تقدمي املغفرة على احللم  

﴿اَل مَيَسُُّهُم السُّوُء َوال فإن احلليم قد يعاقب بعد حني، فقدمت املغفرة طمأنينة للتائبني، أبهنم 
  3.ُهْم ََيَْزنُوَن﴾

هللا تعاَل احللم بعد املغفرة امتناًن على العباد  فله الفضل سبحانه على العباد ِف األوَل  وذكر
 فلم يؤاخذهم على الذنوب حال فعلها حللمه، وَل يؤاخذهم عليها ِف اآلخرة لعفوه ومغفرته.

حلمه. ، ليأخذوا أبسباب املغفرة َبلتوبة، وَيمدوا هللا تعاَل على﴾﴿َواْعَلُمواوأمرهم َبلعلم:   

 

  

                                                           

 235ُسوَرُة البَ َقَرِة: اآلية/  - 1
 53ُسوَرُة الزَُّمِر: اآلية/  - 2
 61ُسوَرُة الزَُّمِر: اآلية/  - 3
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  اَبَب اْلَعْفوي َأْوَسعُ 

  1.﴾َوَأْن تَ ْعُفوا أَق َْرُب لِلت  ْقَوى﴿: تَ َعاََل  اّلل ُ  قَالَ 

 قد يكون لك حٌق تستطيع استيفاءه، فإذا استوفيته فهو حقك، وال لوم عليك.

ولكن اْلحسان أن تتجاوز عن بعض حقك، وأن تتنازل عن بعض َما َلَك، وهذا دليل 
 مسو األخالق، وقرب التقوى.شرف النفس، و 

 وهل هناك ربح أعظم من ثناء هللا تعاَل على أهل العفو، والصفح، والتجاوز؟

  2؟﴾َهْل َجزَاُء اْلْحَساِن ِإال اْلْحَسانُ ﴿فإذا كنت من أهل العفو فأنت من أهل اْلحسان  و

َيْصَفُحوا َأال حتُِبُّوَن َأْن }َوْليَ ْعُفوا َولْ أقرب إَل مغفرة هللا تعاَل   إذا كنت من أهل العفو فأنتو 
ُ َلُكمْ    3.﴾يَ ْغِفَر اّلل 

َفَمْن َعَفا َوَأْصَلَح َفَأْجرُُه َعَلى ﴿فقد وقع أجرك على هللا تعاَل  وإذا كنت من أهل العفو 
  4.﴾اّلل ِ 

ْنُه فَِإن  اْلَعْفَو أَق َْرُب ، فَ ُقْل: ًَي َأِخي اْعُف عَ َك َرُجاًل : "ِإَذا َأاَتَك َرُجٌل َيْشُكو إِلَيْ اْلُفَضْيلُ قال 
ْن ُكْنَت لِلت  ْقَوى فَِإْن قَاَل: اَل ََيَْتِمُل قَ ْليب اْلَعْفَو َوَلِكْن أَنْ َتِصُر َكَما أََمَرِم هللُا َعز  َوَجل  ُقْل: فَإِ 

َتِصُر ِمْثاًل ِ ِْثِل َوِإال   َب اْلَعْفِو َأْوَسُع َفِإن ُه َمْن َعَفا ، فَِإن  َبَ فَاْرِجْع ِإََل ََبِب اْلَعْفوِ حُتِْسُن تَ ن ْ
، َوَصاِحُب ااِلنِْتَصاِر يُ َقلِ ُب َناُم الل ْيَل َعَلى ِفرَاِشهِ ، َوَصاِحُب اْلَعْفِو ي َ َأْصِلْح َفَأْجرُُه َعَلى هللاِ وَ 

  5.اأْلُُموَر"

  
                                                           

 233ُسوَرُة البَ َقَرِة: اآلية/  - 1
 60سورة الر مْحَِن: اآلية/  - 2
 22سورة النور: اآلية/  - 3
 40سورة الشورى: اآلية/  - 4
 (112/ 8حلية األولياء وطبقات األصفياء ) - 5
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َنُكْم﴾   ﴿َواَل تَ ْنَسُوا اْلَفْضَل بَ ي ْ

َنُكمْ  َواَل ﴿: تَ َعاََل  اّلل ُ  قَالَ    1.﴾تَ ْنَسوُا اْلَفْضَل بَ ي ْ

 االختالف بني الناس وارد.

 ونزغات الشيطان ال يسلم منها أحد.

كرهت من إنسان   أونزغ الشيطان بينك وبينك أهلك،  أوولكن إذا اختلفت مع أخيك، 
 فإًيك أن تنسى الفضل الذي بينكما. ،أمرًا

 اليت مرت بكما. الصفاءِ  تكما، وأوقاتِ اليت مجع اليت بينكما، واملودةَ  رةَ شْ العِ  ال تنسْ 

َها »قَاَل َرُسوُل هللِا َصل ى هللُا َعَلْيِه َوَسل َم:  َها ُخُلًقا َرِضَي ِمن ْ اَل يَ ْفَرْك ُمْؤِمٌن ُمْؤِمَنًة، ِإْن َكرَِه ِمن ْ
  2.«آَخرَ 

 واْعلَ                             ْم أبن                              َك إن طل                             بْ 
         

*****  ُْ ًَب ُرم                            َت الش                             َط  َت مه                            ذ 
 

 ي م                   ا س                   اء قم                   ْن ذا ال                   ذ
         

*****  ُْ  طُّ وم                      ْن ل                      ُه احُلْس                      ىن فق                      
 

، أو تلَج ِف اْلصومة، فإهنا من شيم املنافقني، ومن مسات  واحذْر أن يتمادى بك الغيُّ
  أَْرَبٌع َمْن ُكن  ِفيِه َكاَن ُمَناِفًقا َخاِلًصا، َوَمنْ »قَاَل َرُسوُل هللِا َصل ى هللُا َعَلْيِه َوَسل َم: الفجار  

ُهن  َكاَنْت ِفيِه َخل ٌة ِمْن نَِفاق  َحّت  َيَدَعَها: ِإَذا َحد َث َكَذَب، َوِإَذا َعاَهَد  َكاَنْت ِفيِه َخل ٌة ِمن ْ
  3«.ْخَلَف، َوِإَذا َخاَصَم َفَجرَ َغَدَر، َوِإَذا َوَعَد أَ 

 

  

                                                           

 233ُسوَرُة البَ َقَرِة: اآلية/  - 1
 1469حديث رقم:  ،ََبُب اْلَوِصي ِة َِبلنِ َساءِ  ،ِكَتاُب الر َِضاعِ  -رواه مسلم - 2
َناِفقِ  ،ِكَتاُب اِْلميَانِ  -رواه البخاري - 3

ُ
ميَانِ  -، ومسلم34رقم: حديث  ،ََبُب َعاَلَمِة امل ََبُب بَ َياِن ِخَصاِل  ،ِكَتاُب اْْلِ

 85 حديث رقم: ،اْلُمَناِفقِ 
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  التهاون ِف الصالة

  1.﴾اِت َوالص الِة اْلُوْسَطى َوُقوُموا ّللِِ  قَانِِتنيَ َحاِفظُوا َعَلى الص َلوَ ﴿: تَ َعاََل  اّلل ُ  قَالَ 

يتهاون كثري من الناس َبلصالة، ظًنا منهم أهنا جمرد حركات، ال قيمة ِلا عند الرب، وال أثر 
 ِلا على العبد.

 ولوال هذا الظن ما رأينا مضيًعا للصالة، وال متهاوًن هبا. 

َعْن اْبِن أخْب بذلك املعصوم صلى هللا عليه وسلم  فوالصالة أحب األعمال هلل تعاَل، كما 
الص اَلُة َعَلى »َمْسُعود  َقاَل: َسأَْلُت َرُسوَل اّللِ  َصل ى اّلل ُ َعَلْيِه َوَسل َم: َأيُّ اْلَعَمِل أَْفَضُل؟ َقاَل: 

. «ِبرُّ اْلَواِلَدْينِ »ُت: مُث  َأيٌّ؟ قَاَل: . قُ لْ «اجلَِْهاُد ِف َسِبيِل اّلل ِ ». قُ ْلُت: مُث  َأيٌّ؟ قَاَل: «َوْقِتَها
ُ َعَلْيِه َوَسل َم، َوَلِو استزدتُه َلزَاَدِم  َثِن هِبِن  َرُسوُل اّللِ  َصل ى اّلل    2.قَاَل: َحد 

  عن تركها َبلكلية.ومن تضييع الصالة أتخريها عن وقتها، فضاًل 

 نة، ونقرها نقر الديك.يها، عدم اْلشوع، وعدم الطمأنيومن التهاون ف

 فهل تليق هذه الصالة بربك؟الراحة منها،  هم من الصالة،أكْب ُه وكثري أؤلئك الذين

 فأعجبها فجرت خطامه فتبعها فلما وصلت إَل رأت فأرة مجاًل : )َرمِحَُه اّلل ُ  القيمِ  ابنُ  قال
 يليق أو ُمبوَبً  ،ا تليق  حبوبكإما أن تتخذي دارً  :َبب بيتها وقف فنادى بلسان احلال

ا يليق وإما أن تتخذ معبودً  ،تليق  عبودك وهكذا أنت إما أن تصلي صالةً  .بدارك
  3.(بصالتك

  

                                                           

 238ُسوَرُة البَ َقَرِة: اآلية/  - 1
ميَانِ  -ومسلم ،527حديث رقم:  ،ََبُب َفْضِل الص الَِة ِلَوْقِتَها ،ِكَتاُب َمَواِقيِت الص الَةِ  -رواه البخاري - 2  ،ِكَتاُب اْْلِ

ميَاِن َِبهلِل تَ َعاََل أَْفَضَل اأْلَْعَمالِ ََبُب   85حديث رقم:  ،بَ َياِن َكْوِن اْْلِ
 (233/ 3بدائع الفوائد ) - 3
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  َكْيَف ُتَصلَّى؟ 

  1.﴾َوُقوُموا ّللِِ  قَانِِتنيَ ﴿: تَ َعاََل  اّلل ُ  قَالَ 

 الصالة بقدر خشوعك فيها.إقامة أجرك على 

 ، ومن قلبه ِف أودية الدنيا هائٌم.ساجدٌ   هللا تعاَلبني وال يستوي من قلبه ِف ُمراب الطاعة

ال ِذيَن ُهْم ِف َصالهِتِْم  *قَاَل تَ َعاََل: ﴿َقْد أَف َْلَح اْلُمْؤِمُنوَن الفائزين  املفلحني األول من 
  2.﴾َخاِشُعونَ 

هُ  ًَيِسر   ْبنِ  َعم ارِ َعْن ف َ   اْلاسرين والثام من املغبونني ، قَاَل: مسَِْعُت َرُسوَل هللِا امَ َرِضَي اّلل ُ َعن ْ
َها ِإال  ُعْشرَُها، ُتْسُعَها، »َعَلْيِه َوَسل َم يَ ُقوُل:  َصل ى هللاُ  ِإن  اْلَعْبَد لَُيَصلِ ي الص اَلَة َما ُيْكَتُب لَُه ِمن ْ

  3.«ِنْصُفَها ،ُْثُنُ َها، ُسبُ ُعَها، ُسُدُسَها، َُخُُسَها، رُبُ ُعَها، ثُ لُثُ َها

 4.«اَل ُيْكَتُب لِلر ُجِل ِمْن َصاَلتِِه َما َسَها َعْنهُ »قَاَل:  َماَرِضَي اّلل ُ َعن ْهُ م اِر ْبِن ًَيِسر  َعْن عَ وَ 
َها: »الث  ْورِيُّ  قَاَل ُسْفَيانُ وَ    5.«ُيْكَتُب لِلر ُجِل ِمْن َصاَلتِِه َما َعِقَل ِمن ْ

حِبَاتِ  اأْلََصمُّ َوُهَو يَ َتَكل ُم ِف جَمِْلِسِه فَ َقاَل: ًَي  : َمر  ِعَصاُم ْبُن يُوُسفَ أبو نعيم األصفهام قَالَ 
 ،َوأَْمِشي َِبْلَْْشَيةِ  ،َحاِتُ حُتِْسُن ُتَصل ى، قَاَل: نَ َعْم قَاَل: َكْيَف ُتَصل ى؟ قَاَل َحاِتٌ: أَُقوُم َِبأْلَْمرِ 

 ،َوَأْسَجُد َِبْلتَ َواُضعِ  ،َوأَرَْكُع َِبْْلُُشوعِ  ،َِبلت  ْرتِيِل َوالت  َفكُّرِ  َوأَق ْرَأُ  ،َوُأَكْبِ ُ َِبْلَعَظَمةِ  ،َوأَْدَخُل َِبلنِ ي ةَ 
 ،، َوُأْسِلُمَها َِبْْلِْخاَلِص ِإََل هللِا َعز  َوَجل  لِ ُم َِبلس َبِل َوالسُّن ةِ َوُأسَ  ،َوَأْجِلُس لِلت َشهُِّد َِبلت َمامِ 

                                                           

 238ُسوَرُة البَ َقَرِة: اآلية/  - 1
 2، 1ُسوَرُة اْلُمْؤِمُنوَن: اآلية/  - 2
 بسند صحيح ،18894حديث رقم:  -رواه أمحد - 3
 1300حديث رقم:  ،ََبُب َفْضِل ذِْكِر اّللِ  َعز  َوَجل   -الزهدرواه عبد هللا بن املبارك ِف  - 4
 (61/ 7) رواه أبو نعيم ِف احللية - 5
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قَاَل:  .َوَأْحَفظُُه َِبجْلُْهِد ِإََل اْلَمْوتِ  ،َأَخاُف َأْن اَل يَ ْقَبَل ِمنِ   ،َوأَْرِجُع َعَلى نَ ْفِسي َِبْْلَْوفِ 
  1.َتَكل َم َفأَْنَت حُتِْسُن ُتَصل ى"

  

                                                           

 (75/ 8حلية األولياء وطبقات األصفياء ) - 1
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  ال عذر لك ِف تضييع الصالة

فَِإْن ِخْفُتْم  * َحاِفظُوا َعَلى الص َلَواِت َوالص الِة اْلُوْسَطى َوُقوُموا ّللِِ  قَانِِتنيَ ﴿: تَ َعاََل  اّلل ُ  قَالَ 
  1.﴾َفرَِجاال َأْو رُْكَبانً 

 ال عذر لك ِف تضييع الصالة، أو التهاون فيها.

 إنشغالك َبلعمل ليس عذرًا.

 إصابتك َبملرض ليس عذرًا.

 بل جهادك ِف سبيل هللا ليس عذرًا للتهاون ِف الصالة.

 ْفُتْم َفرَِجاال أَْو رُْكَباًن﴾.﴿فَِإْن خِ فمع شدة اْلوف ِف اجلهاد أمر هللا تعاَل ِبقامتها  

َصلِ  قَاِئًما، فَِإْن َلَْ َتْسَتِطْع فَ َقاِعًدا، فَِإْن ََلْ »َصل ى هللُا َعَلْيِه َوَسل َم:  الن يبُّ  قَالَ ومع املرض  
  2.«َتْسَتِطْع فَ َعَلى َجْنب  

 ه.وظاهر الدين وَبطنه، وهي ركن اْلسالم وعمود، وداثره وهي شعار اْلسالم

 وال دين ملن ال صالة له، وال خري فيمن ضيعها.

َمْن َصل ى »َرِضَي اّلل ُ َعْنُه، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّللِ  َصل ى هللُا َعَلْيِه َوَسل َم:  َعْن أََنِس ْبِن َماِلك  
َلتَ َنا، َوَأَكَل َذبِيَحتَ َنا َفَذِلَك الْ  ي َلُه ِذم ُة اّللِ  َوِذم ُة َرُسولِِه، َفالَ ُمْسِلُم ال ذِ َصالَتَ َنا َواْستَ ْقَبَل ِقب ْ

  3.«َُتِْفُروا اّلل َ ِف ِذم ِتهِ 

  

                                                           

 239، 238ُسوَرُة البَ َقَرِة: اآلية/  - 1
 1117حديث رقم:  ،قَاِعًدا َصل ى َعَلى َجْنب   ََبُب ِإَذا ََلْ يُِطقْ  ،أَبْ َواُب تَ ْقِصرِي الص اَلةِ  -رواه البخاري - 2
َلِة، حديث رقم:  -رواه البخاري - 3  391ِكَتاُب الص اَلِة، ََبُب َفْضِل اْسِتْقَباِل الِقب ْ
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 جل ي نيَعمي هللاي أَ  نْ مي العلُم 

  1.﴾فَاذُْكُروا اّلل َ َكَما َعل َمُكْم َما َلَْ َتُكونُوا تَ ْعَلُمونَ ﴿: تَ َعاََل  اّلل ُ  قَالَ 

 هللا تعاَل أصل كل خري ومصدر كل نعمة.

ُ تَ َعاََل: ﴿َوَما ِبُكْم ِمْن نِْعَمة  َفِمَن اّلل ِ    2﴾.قَاَل اّلل 

 ومن أجلِ  نَِعِم هللِا تعاَل على العبد بعد اْلميان، العلم.

ُ َعَلْيِه َوَسل َم،لذلك امنت هللا تعاَل على نبيه  ﴿َوَعل َمَك َما َلَْ َتُكْن تَ ْعَلُم َبلعلم فقال:  َصل ى اّلل 
  3﴾.ْضُل اّللِ  َعَلْيَك َعِظيًماوََكاَن فَ 

ُلو َعَلْيِهْم هذه األمة فقال:  علىَبلعلم وامنت  ُهْم يَ ت ْ ﴿ُهَو ال ِذي بَ َعَث ِف األمِ يِ نَي َرُسوال ِمن ْ
يِهْم َويُ َعلِ ُمُهُم اْلِكَتاَب َواحلِْْكَمَة َوِإْن َكانُوا ِمْن قَ ْبُل َلِفي َضالل  ُمِبني     4.﴾آًَيتِِه َويُ زَكِ 

ًئا : فقالعلى الناس مجيًعا َبلعلم وامنت  ﴿َواّلل ُ َأْخَرَجُكْم ِمْن بُطُوِن أُم َهاِتُكْم اَل تَ ْعَلُموَن َشي ْ
  5َوَجَعَل َلُكُم الس ْمَع َواألْبَصاَر َواألْفِئَدَة َلَعل ُكْم َتْشُكُروَن﴾.

، فالواجب على املسلم أن ته تعاَلوإذا كان العلُم منحًة رَبنيًة، وسبياًل لرضوانه، وسبًبا حملب
 يتأدب آبدابه.

ومن آدابه: اْلخالُص ِف طلبه، والعمل  قتضاه، والتخلق أبخالقه، وشكر هللا تعاَل عليه، 
﴿فَاذُْكُروا اّلل َ َكَما َعل َمُكْم َما َلَْ َتُكونُوا  واالجتهاد ِف عبادة هللا تعاَل، وهو معىن قوله تعاَل:

 تَ ْعَلُموَن﴾.

   إَل اجلنة.لهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا  ا علمتنا، واجعله زاًدا لنا ال
                                                           

 239ُسوَرُة البَ َقَرِة: اآلية/  - 1
 53ُسوَرُة الن ْحِل: اآلية/  - 2
 113ُسوَرُة النِ َساِء: اآلية/  - 3
 2َعِة: اآلية/ ُسوَرُة جْلُمُ  - 4
 78ُسوَرُة الن ْحِل: اآلية/  - 5
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 ني اإلَيا مقياسُ 

  1.﴾وِف َحقاا َعَلى اْلُمت ِقنيَ َولِْلُمطَل َقاِت َمَتاٌع َِبْلَمْعرُ ﴿: تَ َعاََل  اّلل ُ  قَالَ 

من هللا تعاَل ملقياس إذا أمر هللا تعاَل أبمر، وأخْب أنه أوجبه على املتقني، فاعلم أنه اختبار 
 اْلميان عند العبد.

 ألهنما أمران: األمر األول كما هنا: وجوب املتعة للمطلقة.

 واألمر الثام: االلتزام بتقوى هللا تعاَل واملداومة عليها.

 .اِم الث   لألمرِ  كَ اْمِتثَالِ  ، دليلُ األولِ  لألمرِ  كَ اْمِتثَالُ  و

رًا اْلَوِصي ُة  تَ َعاََل: ﴿ُكِتبَ  هُ قَ ْولُ ومثل هذا  َعَلْيُكْم ِإَذا َحَضَر َأَحدَُكُم اْلَمْوُت ِإْن تَ َرَك َخي ْ
  2.﴾لِْلَواِلَدْيِن َواأْلَق َْرِبنَي َِبْلَمْعُروِف َحقاا َعَلى اْلُمت ِقنيَ 

 اُب الن  ْهِي.نَ تِ ِر، واجْ مْ اُل األَ ثَ تِ امْ  ِإْن ُكْنَت ِمَن اْلُمت ِقنَي فَ َعَلْيكَ ف

ما علق هللا تعاَل عليه أمر التقوى فحسب، بل كل أمر أمرك هللا تعاَل به، وكل وليس هذا في
 هني هناك هللا تعاَل عنه إذا امتثلته فأنت من املتقني، وإال كانت األخرى عافان هللا منها.

ُه أَْمرًا َأْن َيُكوَن َِلُُم ﴿َوَما َكاَن ِلُمْؤِمن  َوال ُمْؤِمَنة  ِإَذا َقَضى اّلل ُ َوَرُسولُ أَل تسمع قول هللا تعاَل: 
  3اْْلِيَ َرُة ِمْن أَْمرِِهْم﴾.

 

  

                                                           

 241ُسوَرُة البَ َقَرِة: اآلية/  - 1
 180ُسوَرُة البَ َقَرِة: اآلية/  - 2
 36ُسوَرُة اأْلَْحزَاِب: اآلية/  - 3
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 د  ا العَ يهَ صي  حيُْ اَل  مٌ عَ ني 

  1.﴾ْكثَ َر الن اِس اَل َيْشُكُرونَ ِإن  اّلل َ َلُذو َفْضل  َعَلى الن اِس َوَلِكن  أَ ﴿: تَ َعاََل  اّلل ُ  قَالَ 

ُ  ،ليَل هنارَ يتقلب فيها العباد  سابغاتٌ  هُ الُ وأفضَ  ،آن   ِف كلِ  تَ ت ْرَا على الناسِ  اّلل ِ نَِعُم  قَاَل اّلل 
  2.﴾َوَأْسَبَغ َعَلْيُكْم نَِعَمُه ظَاِهَرًة َوََبِطَنةً تَ َعاََل: ﴿

ُفوٌر ﴿َوِإْن تَ ُعدُّوا نِْعَمَة اّللِ  اَل حُتُْصوَها ِإن  اّلل َ َلغَ ، رُ صْ ، وال َيت عليها احلَ نَِعٌم اَل َُيِْصيَها الَعدُّ 
  3.﴾َرِحيمٌ 

َكْم ِم ْن اَل َكاِفَ َلُه َواَل ُنوض ِف نعم هللا تعاَل، وَنكل من رزقه، ونعيش ِف كنفه تعاَل، َو 
 .ُمْؤِويَ 

َوقَِليٌل ِمْن ﴿  قلة شكرهمها كثري من الناس، لوعلى كثرة نعم هللا، وعلى عظمتها ال يرا
  4.﴾ِعَباِدَي الش ُكورُ 

ْنَساَن لِرَبِ ِه َلَكُنوٌد﴾.م هللا عليهم  وكفراهنم لنع جحودهم،و    5﴿ِإن  اْْلِ

  6.﴾ِإن  اْلْنَساَن َلظَُلوٌم َكف ارٌ ﴿ وا عليه من الظلم والبغي لُ بِ ا جُ مَ ولِ 

فاحذر َب عبد هللا أن تكون ِمن ال يرى هلل تعاَل عليه نعمة، أو تكون ِمن يزدري نعم هللا 
 .ويستقلها تعاَل

  

                                                           

 243ُسوَرُة البَ َقَرِة: اآلية/  - 1
 20ُسوَرُة ُلْقَماَن: اآلية/  - 2
 18ُسوَرُة الن ْحِل: اآلية/  - 3
 13ُسوَرُة َسبأ اآلية/  - 4
 6ُسوَرُة العادًيت: اآلية/  - 5
 34ُسوَرُة ِإبْ رَاِهيَم: اآلية/  - 6
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 العيز ي  لُ َسبيي اجلْيَهادُ 

يٌع َعِليمٌ ﴿: تَ َعاََل  اّلل ُ  قَالَ    1.﴾َوقَاتُِلوا ِف َسِبيِل هللِا َواْعَلُموا َأن  هللاَ مسَِ

ِف الدنيا ذل  ِف َسِبيِل هللاِ  اْلِقَتالِ وترُك اآلخرة، رفعُة ِف ِف الدنيا و  عزٌ  اْلِقَتاُل ِف َسِبيِل هللاِ 
 .اآلخرةعذاٌب ِف و 

بْ ُهُم اّلل ُ أِبَْيِديُكْم َوُيْزِِهْم َويَ ْنُصرُْكْم دنيا فقد أما كونه عزًا ِف ال قَاَل اّلل ُ تَ َعاََل: ﴿قَاتُِلوُهْم يُ َعذِ 
ُ َعَلى َمْن َيَشاُء﴾. *َعَلْيِهْم َوَيْشِف ُصُدوَر قَ ْوم  ُمْؤِمِننَي    2َويُْذِهْب َغْيَظ قُ ُلوهِبِْم َويَ ُتوُب اّلل 

ِإن  ِف اجلَن ِة ِماَئَة َدَرَجة ، »قَاَل َرُسوُل اّللِ  َصل ى هللاُ َعَلْيِه َوَسل َم: فقد  ،اآلخرة ِف رفعةً وأما كونه 
َرَجتَ نْيِ َكَما بَ نْيَ الس َماِء َواأَلْرضِ  ، َما بَ نْيَ الد  ُ لِْلُمَجاِهِديَن ِف َسِبيِل اّللِ    3.«أََعد َها اّلل 

، َذا تَ َبايَ ْعُتْم َِبْلِعيَنةِ إِ »د قَاَل َرُسوُل اّللِ  َصل ى هللُا َعَلْيِه َوَسل َم: فق  ِف الدنيا ذاًل  هِ تركأما كون و 
َُ اّلل ُ َعَلْيُكْم ُذالا اَل يَ نْ  زُِعُه َحّت  َوَأَخْذُتْ أَْذَنَب اْلبَ َقِر، َوَرِضيُتْم َِبلز رِْع، َوتَ رَْكُتُم اجلَِْهاَد، َسل 

  4.«مْ تَ ْرِجُعوا ِإََل ِديِنكُ 

ْبُكْم َعَذاًَب أَلِيًما َوَيْستَ ْبِدْل قَ ْوًما  وأما كونه عذًَب ِف اآلخرة ُ تَ َعاََل: ﴿ِإال  تَ ْنِفُروا يُ َعذِ  فقد قَاَل اّلل 
ُ َعَلى ُكلِ  َشْيء  َقِديرٌ  ًئا َواّلل    5﴾.َغي ْرَُكْم َواَل َتُضرُّوُه َشي ْ

يٌع َعِليٌم  هللاُ وَ  َعَسى َأْن نَ ْعَتِذَر ِبِه َعْن أقولنا، وال أفعالنا، فما ال يفى عليه شيء من مسَِ
 ؟اأْلَْمِر، َوَأْخِذ اأْلُْهَبِة َلهُ أَنْ ُفِسَنا ِف تَ ْقِصريَِها َعِن اْمِتثَاِل 

  

                                                           

 244ُسوَرُة البَ َقَرِة: اآلية/  - 1
 15، 14ُسوَرُة الت  ْوبَِة: اآلية/  - 2
رَيِ  -رواه البخاري - 3 َجاِهِديَن ِف َسبِ  ،ِكَتاُب اجِلَهاِد َوالسِ 

ُ
، يُ َقاُل: َهِذِه َسِبيِلي َوَهَذا َسِبيِليََبُب َدَرَجاِت امل  ،يِل اّللِ 

 2790حديث رقم: 
َجارَِة،  -رواه أبو داود - 4  ، بسند صحيح3462ََبٌب ِِف الن  ْهِي َعِن الِعيَنِة، حديث رقم: أَبْ َواُب اْْلِ
 39ُسوَرُة الت  ْوبَِة: اآلية/  - 5
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 هللاي  عَ مَ  التجارةُ 

َأْضَعافًا َكِثريًَة َواّلل ُ يَ ْقِبُض َمْن َذا ال ِذي يُ ْقِرُض اّلل َ قَ ْرًضا َحَسًنا فَ ُيَضاِعَفُه َلُه ﴿: تَ َعاََل  اّلل ُ  قَالَ 
ُُ َوإِلَْيِه تُ ْرَجُعونَ    1.﴾َويَ ْبُس

 ال أعظم رحًبا ِمن يتاجر مع هللا تعاَل.

قَاَل اّلل ُ تَ َعاََل: ﴿َمَثُل ال ِذيَن يُ ْنِفُقوَن أَْمَواَِلُْم ِف   ِضْعف   ِإََل َسْبِعِماَئةِ ا هللا هَ ُيَضاِعفُ فالصدقة 
بُ َلة  ِماَئُة َحب ة  َسِبيِل اّلل ِ    2اآْليَةَ ﴾..... َكَمَثِل َحب ة  أَنْ بَ َتْت َسْبَع َسَناِبَل ِف ُكلِ  ُسن ْ

ِإن  اّلل َ َكَتَب احَلَسَناِت »َصل ى هللُا َعَلْيِه َوَسل َم، ِفيَما يَ ْرِوي َعْن َرب ِِه َعز  َوَجل  قَاَل:  قَاَل الن يبُّ وَ 
ُ َلُه ِعْنَدُه َحَسَنًة َكاِمَلًة، فَِإْن ُهَو  َوالس يِ َئاِت مُث   َ َذِلَك، َفَمْن َهم  حِبََسَنة  فَ َلْم يَ ْعَمْلَها َكتَ بَ َها اّلل  بَ ني 

، َهم  هِبَا فَ َعِمَلَها َكتَ بَ َها اّلل ُ َلُه ِعْنَدُه َعْشَر َحَسَنات  ِإََل َسْبِع ِماَئِة ِضْعف  ِإََل َأْضَعاف  َكِثريَة  
ُ َلُه ِعْنَدُه َحَسَنًة َكاِمَلًة، فَِإْن ُهَو َهم  هِبَا فَ َعِمَلهَ َومَ  ُ ْن َهم  ِبَسيِ َئة  فَ َلْم يَ ْعَمْلَها َكتَ بَ َها اّلل  ا َكتَ بَ َها اّلل 

  3.«َلُه َسيِ َئًة َواِحَدةً 

قَاَل   ِماَئِة ِضْعف   َسْبعِ أكثَر ِمْن  ِإََل َأْضَعاف  َكِثريَة ،ولعظيم فضله وواسع عطائه يزيد أحياًن 
، َواَل َيْصَعُد ِإََل اّللِ  »َرُسوُل اّللِ  َصل ى هللُا َعَلْيِه َوَسل َم:  َمْن َتَصد َق ِبَعْدِل ََتَْرة  ِمْن َكْسب  طَيِ ب 

يُ َربِ  َأَحدُُكْم فُ ُلو ُه، َحّت  َتُكوَن  ِإال  الط يِ ُب، فَِإن  اّلل َ يَ تَ َقب  ُلَها بَِيِميِنِه، مُث  يُ رَب ِيَها ِلَصاِحِبِه، َكَما
  4.«ِمْثَل اجلََبلِ 

 فما أسعَد أولئك الذين َيسنون التجارة مع هللا!

                                                           

 245ُسوَرُة البَ َقَرِة: اآلية/  - 1
 261اْلبَ َقَرِة: اآْليَُة/  ُسوَرةُ  - 2
ميَانِ   -، ومسلم6491ِكَتاُب الر ِقَاِق، ََبُب َمْن َهم  حِبََسَنة  أَْو ِبَسيِ َئة ، حديث رقم:   -رواه البخاري - 3 ََبُب ، ِكَتاُب اْْلِ

 131 ِإَذا َهم  اْلَعْبُد حِبََسَنة  ُكِتَبْت، َوِإَذا َهم  ِبَسيِ َئة  َلَْ ُتْكَتْب، حديث رقم:
ََبُب الص َدَقِة ِمْن َكْسب  طَيِ ب  لَِقْولِِه: }َويُ ْرِب الص َدقَاِت، َواّلل ُ اَل َيُِبُّ ُكل  َكف ار   ِكَتاُب الز َكاِة، -رواه البخاري - 4

، ِإن  ال ِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الص احِلَاِت َوأَقَاُموا الص الََة َوآتَ ُوا الز َكاَة، َِلُْم َأْجُرُهْم ِعْنَد َرهبِ ِْم َواَل َخْوٌف َعَلْيِهْم َواَل ُهْم  أَثِيم 
 1410[، حديث رقم: 277ََيَْزنُوَن{ ]البقرة: 
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 َأقْ َرْضُتُه َرب ي 

يَ ْقِبُض  َمْن َذا ال ِذي يُ ْقِرُض اّلل َ قَ ْرًضا َحَسًنا فَ ُيَضاِعَفُه َلُه َأْضَعافًا َكِثريًَة َواّلل ُ ﴿: تَ َعاََل  اّلل ُ  قَالَ 
ُُ َوإِلَْيِه تُ ْرَجُعونَ    1.﴾َويَ ْبُس

أهنم كانوا يرون القرآن رسائل من رهبم  َصل ى اّلل ُ َعَلْيِه َوَسل َم،الفارق بيننا وبني أصحاب النيب 
 إليهم، وأن كل واحد منهم َماطب َبلقرآن.

زواجره، وقدموه ِلم دلياًل، واَتذوه فَأْحَسُنوا استقباَل كالِم هللِا تعاَل، فامتثلوا أوامره، واجتنبوا 
دستورًا، وجعلوه سراًجا منريًا، فأضاء ِلم الدروب، وأنر منهم العقول والقلوب، فكان منهم 

.جيل،  خريَ   وأكرَم قبيل 

، َماَرِضَي اّلل ُ َعن ْهُ  َعْن اْبِن ُعَمرَ وال أدل على ذلك من تفاعلهم مع القرآن، وأتثرهم به  ف
بَ َر، َفأََتى الن يب  َصل ى هللُا َعَلْيِه َوَسل َم َيْسَتْأِمرُُه ِفيَها، : َأَصاَب عُ قَالَ  َمُر َرِضَي اّلل ُ َعْنُه أَْرًضا خِبَي ْ

ُُّ ُهَو أَنْ َفُس ِعْنِدي ِمْنُه، َفَما  بَ َر، َلَْ ُأِصْب َمااًل َق فَ َقاَل: ًَي َرُسوَل هللِا، ِإم ِ َأَصْبُت أَْرًضا خِبَي ْ
  2.قَاَل: فَ َتَصد َق هِبَا ُعَمرُ ، «ِإْن ِشْئَت َحَبْسَت َأْصَلَها، َوَتَصد ْقَت هِبَا» ِبِه؟ قَاَل: أَتُْمُرِم 

َرِضَي اّلل ُ َعْنُه، قَاَل: َلم ا نَ زََلْت ﴿َمْن َذا ال ِذي يُ ْقِرُض هللَا قَ ْرًضا َحَسًنا﴾ ،  َعْن َأِب َمْسُعود  وَ 
، قَاَل: «نَ َعْم ًَي َأََب الد ْحَداحِ »َرُسوَل هللِا ِإن  هللَا يُرِيُد ِمن ا اْلَقْرَض، قَاَل:  قَاَل أَبُو الد ْحَداِح: ًيَ 

 َجاَء أَِرِم َيَدَك، فَ َناَولَُه َيَدُه، فَ َقاَل: ِإم ِ َقْد أَق َْرْضُت َربِ  َحاِئِطي، َوِف َحاِئِطي ِست ِمائَة  َُنَْلة ، مُث  
ُِ فَ نَ  َرْضُتُه ِإََل احْلَاِئ ُِ فَ َقاَلْت: لَب  ْيَك فَ َقاَل: اْخُرِجي فَ َقْد أَق ْ اَدى ًَي أُم  الد ْحَداِح، َوِهَي ِف احْلَاِئ

  3.َربِ  

  

                                                           

 245ُسوَرُة البَ َقَرِة: اآلية/  - 1
ي ِة، ََبُب ِكَتاُب اْلَوصِ   -، ومسلم2737ِكَتاُب الشُُّروِط، ََبُب الشُُّروِط ِِف الَوْقِف، حديث رقم:   -رواه البخاري - 2

 1632اْلَوْقِف، حديث رقم: 
 ، بسند ضعيف764حديث رقم:  -رواه الطْبام ِف الكبري - 3



 ُدُروٌس ِفي التََّدبُري                                                 َسعييد ْبن ُمْصطََفى ديََيبي 

 

 
187 

ُ يَ ْقبيُض َويَ ْبُسُط﴾   ﴿َواَّللَّ

فًا َكِثريًَة َواّلل ُ يَ ْقِبُض َمْن َذا ال ِذي يُ ْقِرُض اّلل َ قَ ْرًضا َحَسًنا فَ ُيَضاِعَفُه َلُه َأْضَعا﴿: تَ َعاََل  اّلل ُ  قَالَ 
ُُ َوإِلَْيِه تُ ْرَجُعونَ    1.﴾َويَ ْبُس

حني يسمع هذه اآلية ، يقول هِ مِ كْ وحُ  هِ ، ومن تشريعِ هِ وهنيِ  هللاِ  من أمرِ  احلكمةَ  الذي ال يدركُ 
ُ َأْطَعَمُه﴾.: قَاَل ال ِذيَن َكَفُرواكما وأمثاِلا     2﴿أَنُْطِعُم َمْن َلْو َيَشاُء اّلل 

ُ َأْطَعَمهُ نعم  ، يبتلي املتصِدُق مُ اْلُمْطعَ ، لكنه تعاَل يبتلي هذا وذاك، يبتلي اْلُمْطِعُم و َلْو َيَشاُء اّلل 
َنا تُ ْرَجُعونَ واملتصَدُق عليه  أليس قد  َنًة َوإِلَي ْ ُلوُكْم َِبلش رِ  َواْلَْرْيِ ِفت ْ  3﴾.قَاَل اّلل ُ تَ َعاََل: ﴿َونَ ب ْ

يَ ْقِبُض الذي  ،احلض على الصدقة ِف بيان قدر هللا تعاَلِف  حكمة هللا تعاَل جتلتو 
 ُُ  ، ويُ ْغِن ويُ ْفِقُر، ويُ ْعِطي ومينُع.َويَ ْبُس

ُُ﴾ف من  ماُل هللِا، واْلِغَن بتقديره، واْلس َعةَ  املالَ بيان أن  ، قوله تعاَل: ﴿َواّلل ُ يَ ْقِبُض َويَ ْبُس
ُلَو بَ ْعَضُكْم ، كل هذا مبتلى أتشكُر أم تكفرُ   ُجوِدِه، َوَرَغد العيِش من فضله، وأنت ِف ﴿لِيَ ب ْ

﴾   4.بِبَ ْعض 

، جمرُد خْب ، بل هو وعد ووعيد، وعد ملن صْب ِف ﴿َوإِلَْيِه تُ ْرَجُعوَن﴾ قوله تعاَل: وليس
 الضراء، وشكر ِف السراء، ووعيد ملن سخُ ِف الضراء، وبطر ِف السراء.

  

                                                           

 245ُسوَرُة البَ َقَرِة: اآلية/  - 1
 47ُسوَرُة يس: اآْليَُة/  - 2
 35ُسوَرُة اأْلَنِْبَياِء: اآْليَُة/  - 3
 4ُسوَرُة ُُمَم د : اآْليَُة/  - 4
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  لي ذْ لبَ ل مي مَ اهلي  ذُ حْ شَ 

َمْن َذا ال ِذي يُ ْقِرُض اّلل َ قَ ْرًضا َحَسًنا فَ ُيَضاِعَفُه َلُه َأْضَعافًا َكِثريًَة َواّلل ُ يَ ْقِبُض ﴿: تَ َعاََل  اّلل ُ  قَالَ 
ُُ َوإِلَْيِه تُ ْرَجُعونَ    1.﴾َويَ ْبُس

 ملا حض هللا تعاَل على الصدقات، رغب فيها جبملة من املرغبات.

ْن َذا ال ِذي يُ ْقِرُض ﴿مَ  حذ اِلمم للمسابقة إَل البذل:رغب أبسلوب يشأن هللا تعاَل  :أوِلا
،  وما أمر َبلصدقة أمرًا مباشرًا لثقل األمر على النفس السيما إذا تعلق األمر َبملال   ﴾...اّلل َ 

رِْج ( ِإْن َيْسأَْلُكُموَها فَ ُيْحِفُكْم تَ ْبَخُلوا َويُْ 36﴿َواَل َيْسأَْلُكْم أَْمَواَلُكْم )كما قال تعاَل: 
  2.َأْضَغاَنُكْم﴾

، تدل ﴾﴿َمْن َذااْلشارة للمسارعني إَل الطاعة، الفائزين َبملسابقة إَل اْلري بقوله: والثام: 
 (يُ ْقِرُض اّلل َ.. ال ِذي الفائزُ  َمْن َذاتقديره: )إجياز   على الثناء، الشتماِلا على حذفِ 

 مضمون، فالنفس معه أسكن.أن هللا تعاَل جعلها قرًضا والقرض مسرتد و  :والثالث

: أن هللا تعاَل هو املقرتض فالعوارض اليت تعرض للبشر كالفقر واْلفالس وغريها والرابع
 منتفية.

 لزًيدة الرتغيب. ﴿قَ ْرًضا َحَسًنا﴾.أن هللا تعاَل وصفه َبحلسن   واْلامس:

 بشر.فاملعاملة فيه ليست كمعاملة ال ﴾.فَ ُيَضاِعَفهُ ﴿أن جزاءه مضاعف   والسادس:

 للملك. ﴿َلُه﴾فإن الالم ِف  ﴿فَ ُيَضاِعَفُه َلُه﴾.أن فائدة الربح لك أنت   والسابع:

واألمر ال َيتمل  ،﴿َأْضَعافًا َكِثريًَة﴾  أن األضعاف اليت وعدك هللا تعاَل هبا ال حد ِلا الثامن:
 .واألرضِ  السمواتِ  خزائنَ  هو الذي ميلكُ  دُ عِ املبالغة، ألن الذي يَ 
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 37، 36ُسوَرُة ُُمَم د : اآلية/  - 2
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ُُ ﴿عريض بعد التصريح أبن البذل والعطاء سبب الغىن  تال التاسع: ُ يَ ْقِبُض َويَ ْبُس ، فهو ﴾َواّلل 
 الذي يغن ويفقر، ويعطي ومينع.

﴿َوإِلَْيِه وي، جيازيك عليه من استقرضك فأقرضته  رَ خْ أُ  لك فوق كل ذلك جزاءٌ العاشر: 
 .تُ ْرَجُعوَن﴾
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  ية  عي رْ شَ  طَ وابي ضَ  نْ مي  البدَ 

أَلَْ تَ َر ِإََل اْلَمإَلِ ِمْن َبِن ِإْسرَائِيَل ِمْن بَ ْعِد ُموَسى ِإْذ قَاُلوا لَِنيب   َِلُُم ابْ َعْث لََنا ﴿: تَ َعاََل  اّلل ُ  قَالَ 
  1.﴾......َمِلًكا نُ َقاِتْل ِف َسِبيِل اّلل ِ 

 اجلهاد شأنه كشأن غريه من األعمال اجلليلة ال ينضبُ إال بضوابُ شرعية، ومنها أن يكون
﴿ابْ َعْث لََنا   وأن يكون ِف مجاعة املسلمني وحتت رايتهم ال محيًة وال رًيًء، ،ِف َسِبيِل اّلل ِ 

﴾  .َمِلًكا نُ َقاِتْل ِف َسِبيِل اّللِ 

  وال يثمر فوزًا، وال ينتج فالًحا إال إذا كان حتت قيادة حكيمة، حازمة، أمينة.

 :قَاَل األَف َْوُه اأَلْوِديُّ 

تَ                     ىَن ِإال  لَ                    ُه َعَم                    دٌ َوالبَ ْي                    ُت اَل    يُ ب ْ
         

 َواَل ِعَم                                                  اَد ِإَذا ََلْ ت ُ                                                  ْرَس أَْواَتدُ  *****
 

 فَ                                 ِإْن جَتَم                                  َع أَْواَتٌد َوأَْعِم                                 َدةٌ 
       

 َوَس                اِكٌن بَ َلغُ                وا اأَلْم                َر ال                 ِذي َك                اُدوا *****
 

 ال َيْص         لُح الن          اُس فَ ْوَض         ى اَل َس         رَاَة َِلُ          مْ 
       

 رَاَة ِإَذا ُجه                                  اَِلُْم َس                                 اُدواَواَل َس                                  *****
 

 ِإَذا تَ                        َوَل  ُس                       رَاُة الَق                       وِم أَْم                       َرُهمُ 
     

 ََّنَ                    ا َعلَ                    ى َذاَك أَْم                    ُر الَق                    ْوِم َواْزَداُدوا *****
 

 تُ ْه      َدى األُُم      ْوُر أِبَْه      ِل ال      ر أي َم      ا َص      لَحتْ 
       

َق                  ادُ  *****  فَ                  ِإْن تَ َول                   ْت فَِباأَلْش                  رَاِر تَ ن ْ
 

خطأ اْلَواِحد ِف َتْدِبري اأْلُُمور خري من َصَواب اجْلََماَعة ال يِت اَل ألندلسي: )وقال ابن حزم ا
2(.جيمعها َواِحد
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  َتَمن َّْوا ليَقاَء اْلَعُدو ي ت َ اَل 

 َِلُُم ابْ َعْث لََنا أَلَْ تَ َر ِإََل اْلَمإَلِ ِمْن َبِن ِإْسرَائِيَل ِمْن بَ ْعِد ُموَسى ِإْذ قَاُلوا لَِنيب   ﴿: تَ َعاََل  اّلل ُ  قَالَ 
ُتْم ِإْن ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَتاُل َأال  تُ َقاتُِلوا قَاُلوا َومَ  ا لََنا َأال  َمِلًكا نُ َقاِتْل ِف َسِبيِل اّللِ  َقاَل َهْل َعَسي ْ

ِتَب َعَلْيِهُم اْلِقَتاُل تَ َول ْوا ِإال  قَِلياًل نُ َقاِتَل ِف َسِبيِل اّللِ  َوَقْد ُأْخرِْجَنا ِمْن ِدًَيرَِن َوأَبْ َنائَِنا فَ َلم ا كُ 
ُهمْ    1.﴾......ِمن ْ

إًيك أن حتسن الظن بنفسك، فقد أحسن أقوام الظن أبنفسهم فخابت ظنوهنم، وكان 
 اْلذالن حليفهم.

القتال، أَل  ، وأحلوا ِف السؤال، وأتوا بْباهني توجب عليهماْلِقَتالَ سألوا  اْلَمأَلُ ِمْن َبِن ِإْسرَائِيلَ 
 . ﴾﴿َوَما لََنا َأال  نُ َقاِتَل ِف َسِبيِل اّللِ  َوَقْد ُأْخرِْجَنا ِمْن ِدًَيرَِن َوأَبْ َنائَِنايقولوا: 

شأهنم شأن كثري من الذين ينادون َبجلهاد، وميلؤون الدنيا ضجيًجا، وهو ال يستطيع أن يلتزم 
  بطاعة، وال يرتك نزوة، وال يتخلي عن معصية.

ُهمْ ف َ ﴿ ، فلما جد اجلد، َْثَاِننَي أَْلًفا، قيل: كانوا ﴾َلم ا ُكِتَب َعَلْيِهُم اْلِقَتاُل تَ َول ْوا ِإال  قَِلياًل ِمن ْ
 .َثاَلَْثِائَة  َوِبْضَعَة َعَشرَ وحقت احلقائق، َل يثبت للقتال منهم إال 

 .(ارأسرع الناس إَل القتال، أقل هم حياء من الفر : )يلَ فقد قِ  بَ جَ وال عَ 

َتح ُلوا األعذاَر،  اْلِقَتالُ ُكِتَب َعَلْيِهُم ا  م  لَ ف َ  اْلِقَتالَ وا لُ أَ سَ  ى أقوام  لَ عَ  اّلل ُ تَ َعاََل  ابَ وقد عَ 
َقاَل اّلل ُ تَ َعاََل: ﴿أَلَْ تَ َر ِإََل ال ِذيَن ِقيَل َِلُْم ُكفُّوا أَْيِدَيُكْم َوأَِقيُموا   ارِ رَ فِ للْ  جَ جَ واختلقوا احلُ 

ُهْم َيَْشْوَن الن اَس َكَخْشَيِة اّللِ  أَ الص   ْو َأَشد  الَة َوآُتوا الز َكاَة فَ َلم ا ُكِتَب َعَلْيِهُم اْلِقَتاُل ِإَذا َفرِيٌق ِمن ْ
َنا اْلِقَتاَل َلْوال َأخ ْرتَ َنا ِإََل َأَجل  َقرِيب     2.﴾......َخْشَيًة َوقَاُلوا َرب  َنا َلَ َكتَ ْبَت َعَلي ْ
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َعْن َأِب ُهَريْ َرَة، َأن  الن يب  ف  الَعُدو ِ  لَِقاءِ  ََتَنِ   نْ عَ  َصل ى اّلل ُ َعَلْيِه َوَسل َم، الن يبُّ ى هَ ن َ  ةِ لَ العِ  هِ ذِ وِلَِ 
، فَِإَذا لَِقيُتُموُهْم فَاْصْبُوا»َصل ى هللاُ َعَلْيِه َوَسل َم قَاَل:    1.«اَل ََتَن  ْوا لَِقاَء اْلَعُدوِ 

 

  

                                                           

، حديث رقم: ََبٌب: اَل ََتَن  ْوا لِ ِكَتاُب اجِلَهاِد َوالسِ رَيِ،   -رواه البخاري - 1 ِكَتاُب اجلَِْهاِد  -، ومسلم3026َقاَء الَعُدوِ 
، َواأْلَْمِر َِبلص ْْبِ ِعْنَد اللِ َقاِء، حديث رقم:   1741َوالسِ رَيِ، ََبُب َكرَاَهِة ََتَنِ  لَِقاِء اْلَعُدوِ 
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  خالفةي املإَل  ةبادر امل

َوقَاَل َِلُْم نَِبي ُُّهْم ِإن  اّلل َ َقْد بَ َعَث َلُكْم طَاُلوَت َمِلًكا قَاُلوا َأىن  َيُكوُن َلُه اْلُمْلُك ﴿: تَ َعاََل  اّلل ُ  قَالَ 
َنا   1.﴾......َعَلي ْ

ُكوُن َلُه اْلُمْلُك ىن  يَ ﴿قَاُلوا أَ دائًما على أمر هللا وأمر رسوله  بعض الناس االعرتاض هذا حال 
َنا  .﴾َعَلي ْ

  عرتض على احلدود اليت شرعها هللا.مسعنا من ي

 ؟(َل أتخذ املرأة نصف الرجل)ومسعنا من يعرتض على أحكام املواريث: 

 النساء. ومسعنا من يعرتض على قوامة الرجال على 

 ومسعنا من يعرتض على احلجاب، وَل ينته االعرتاض عند حد.

 مسلًما من هذا شأنه؟ وهل يكون مؤمًنا من هذا حاله؟ فهل يكون

﴿َوَما َكاَن ِلُمْؤِمن  َوال ُمْؤِمَنة  ِإَذا َقَضى اّلل ُ َوَرُسولُُه أَْمرًا َأْن امسع إَل اجلواب من هللا تعاَل: 
  2.َيُكوَن َِلُُم اْْلِيَ رَُة ِمْن أَْمرِِهْم﴾

 يفعلوا ذلك، فإذا فعلوا ذلك؟ انتفى عنهم اْلميان.أن  ِلُمْؤِمن  َوال ُمْؤِمَنة   نعم ال ينبغي

ُدوا ِف أَنْ ُفِسهِ  نَ ُهْم مُث  اَل جيَِ ُموَك ِفيَما َشَجَر بَ ي ْ ْم قَاَل تَ َعاََل: ﴿َفال َوَربِ َك اَل يُ ْؤِمُنوَن َحّت  َُيَكِ 
  3َحَرًجا ِم ا َقَضْيَت َوُيَسلِ ُموا َتْسِليًما﴾.

قَاَل تَ َعاََل: ﴿َوِإَذا ِقيَل َِلُْم تَ َعاَلْوا ِإََل َما   منه إَل اْلميانِ   النفاقِ إَل منهم أقربَ  وكان الواحدُ 
ُ َوِإََل الر ُسوِل رَأَْيَت اْلُمَناِفِقنَي َيُصدُّوَن َعْنَك ُصُدوًدا﴾.   4أَنزَل اّلل 
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فإَّنا  َوَسل َم، َصل ى اّلل ُ َعَلْيهِ القرآن، وتكذيب الرسول  إَل َمالفةِ  ِمن يبادرُ  فال تتعجبْ 
 على ألسنتهم. تتكلمتستحوذ الشياطني على قلوهبم، و 
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  آفُة الُعْجبي 

َنا َوََنُْن َأَحقُّ َِبْلُمْلِك ِمْنهُ ﴿: تَ َعاََل  اّلل ُ  قَالَ    1.﴾......قَاُلوا َأىن  َيُكوُن َلُه اْلُمْلُك َعَلي ْ

 ريه.أعظم آفة تعرض للنفس أن يعجب اْلنسان بنفسه حّت ال يرى غ

لسان حاله ولسان ، ِفْرَعْونُ  قدوتههذه اآلفة حتمل اْلنسان على الكْب  فال يقبل حًقا، 
  2.﴿َما أُرِيُكْم ِإال َما أََرى﴾ مقاله:

، أسوته إبليس، كلما قارن ﴿َوََنُْن َأَحقُّ َِبْلُمْلِك ِمْنُه﴾بل يرى الكل دونه   أحًدا، رُ وال يقد ِ 
ٌر ِمْنُه َخَلْقَتِن ِمْن َنر  َوَخَلْقَتُه ِمْن وجرى على لسانه:  نفسه بغريه، توارد على خاطره، ﴿َأَن َخي ْ

  3.ِطني ﴾

ومثل هذا إنقياده للحق بعيد املنال، وإعراضه عن الباطل ضرب من اْليال، وتقديره للخلق 
 شيء من احملال.

اْلُقْرآُن َعَلى َرُجل  ِمَن ﴿َلْوال نزَل َهَذا  إال نفسه؟ن قال هذه املقولة وهل كان يعن كل واحد ِم
  4.﴾اْلَقْريَ تَ نْيِ َعِظيم  

الناس إذا استشرى فيهم داءُ َبعتزال ل ى هللُا َعَلْيِه َوَسل َم، اّللِ  صَ  َرُسولُ  فال عجب أن َيمرَ 
ُُ َمْواَلهُ اهُ م هوَ هُ ن ْ مِ  واحد   كلُ   ، واتبعَ بِ جْ العُ  ى هللاُ َصل  َرُسوُل اّللِ   قَالَ   ، ولو كان فيه َسَخ

َبِل ائْ َتِمُروا َِبْلَمْعُروِف، َوتَ َناَهْوا َعِن اْلُمْنَكِر، َحّت  ِإَذا رَأَْيَت ُشحاا ُمطَاًعا، َوَهًوى : »َعَلْيِه َوَسل مَ 
  5.«َعَوام  بِنَ ْفِسَك، َودَْع َعْنَك الْ  ي رَْأي  ِبرَْأِيِه، فَ َعَلْيكَ ُمت  بَ ًعا، َوُدنْ َيا ُمْؤثَ َرًة، َوِإْعَجاَب ُكلِ  ذِ 
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ُ َعَلْيِه َوَسل مَ  ائَِدةِ  ،َرُسوِل اّللِ  َصل ى اّلل 
َ
ََبُب قَ ْولِِه  ،ِكَتاُب اْلِفنَتِ  -وابن ماجه ،3058حديث رقم:  ،ََبٌب: َوِمْن ُسوَرِة امل

 بسند فيه ضعف ،4014حديث رقم: ، [105]املائدة:  ﴾َها ال ِذيَن آَمُنوا َعَلْيُكْم أَنْ ُفَسُكمْ ًَي أَي ُّ ﴿تَ َعاََل: 
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  والغايةي  الوسيلةي  ْيَ ب َ  الُ مَ الْ 

َنا َوََنُْن َأَحقُّ َِبْلُمْلِك ِمْنهُ ﴿: تَ َعاََل  اّلل ُ  قَالَ  َوَلَْ يُ ْؤَت َسَعًة ِمَن  قَاُلوا َأىن  َيُكوُن لَُه اْلُمْلُك َعَلي ْ
  1.﴾اْلَمالِ 

َأْن َرآُه  * ال ِإن  اْلْنَساَن لََيْطَغىقَاَل تَ َعاََل: ﴿كَ املال ألهل الدنيا وسيلة للبغي والعدوان  
  2.اْستَ ْغىَن﴾

  3.﴾قَاَل تَ َعاََل: ﴿وََكاَن َلُه َْثٌَر فَ َقاَل ِلَصاِحِبِه َوُهَو َُيَاِورُُه َأَن َأْكثَ ُر ِمْنَك َماال َوأََعزُّ نَ َفًرا

ُ َوَرُسولُ وَ    4.ُه ِمْن َفْضِلِه﴾قَاَل تَ َعاََل: ﴿َوَما نَ َقُموا ِإال َأْن أَْغَناُهُم اّلل 

﴿ِإن  اْلُمُلوَك ِإَذا َدَخُلوا   األغلبِ  ِف األعمِ  الطغيانِ  ورِ من صُ  ورةُ الذي هو صُ  ْلُمْلكِ ل ووسيلةُ 
  5قَ ْريًَة أَْفَسُدوَها َوَجَعُلوا أَِعز َة َأْهِلَها أَِذل ًة﴾.

َنا ﴿قَاُلوا َأىن  َيُكوُن لَُه : كما ِف هذه اآلية  وسيلُة لْلُمْلكِ  َوَلَْ يُ ْؤَت َسَعًة ِمَن  ......اْلُمْلُك َعَلي ْ
 اْلَماِل﴾.

قَاَل تَ َعاََل: ﴿َوْيٌل   ومن أجله يكدون ويكدحونله يسعون،  ، وهدفٌ ايةٌ غَ هو ِلم كذلك و 
َدهُ  *ِلُكلِ  ُهََُزة  ُلَمَزة     6.﴾ال ِذي مَجََع َماال َوَعد 

ُ ق َ    7ْوَل ال ِذيَن قَاُلوا ِإن  اّلل َ َفِقرٌي َوََنُْن أَْغِنَياُء﴾.َوقَاَل تَ َعاََل: ﴿َلَقْد مسََِع اّلل 

                                                           

 247ُسوَرُة البَ َقَرِة: اآلية/  - 1
 7، 6ُسوَرُة اْلَعَلِق: اآْليَُة/  - 2
 34ُسوَرُة اْلَكْهِف: اآْليَُة/  - 3
 74ُسوَرُة الت  ْوبَِة: اآْليَُة/  - 4
 34ْمِل: اآْليَُة/ ُسوَرُة الن   - 5
 2، 1ُسوَرُة اِلَُمَزِة: اآْليَُة/  - 6
 181ُسوَرُة آِل ِعْمرَاَن: اآْليَُة/  - 7
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 :اّللِ  َصل ى اّلل ُ َعَلْيِه َوَسل مَ  َرُسولُ  قَالَ وهو ألهل اْلميان وسيلة ال أكثر، وسيلة لصلة الرحم  
نْ َيا أِلَْربَ َعِة نَ َفر ، َعْبد  َرَزَقُه اّلل ُ َمااًل َوِعلْ » َا الدُّ ًما فَ ُهَو يَ ت ِقي ِفيِه رَب ُه، َوَيِصُل ِفيِه َرمِحَُه، َويَ ْعَلُم ِإَّن 

  1.«........َمَنازِلِ ّللِِ  ِفيِه َحقاا، فَ َهَذا أِبَْفَضِل الْ 

ِإن َك َأْن َتَذَر »قَاَل َرُسوُل اّللِ  َصل ى هللُا َعَلْيِه َوَسل َم: وسيلة لصون األهل عن ذل السؤال  و 
ٌر ِمْن َأْن َتَذَرُهْم َعاَلًة يَ َتَكف ُفوَن الن اسَ  َوَرثَ َتكَ    2.«....أَْغِنَياَء َخي ْ

َمْن أَنْ َفَق »قَاَل َرُسوُل اّللِ  َصل ى هللُا َعَلْيِه َوَسل َم:   لنيل الدرجات العلى ِف اجلنةوسيلة و 
، نُوِدَي ِمْن أَبْ َواِب اجلَن ِة: ًيَ    3....«.َعْبَد اّللِ  َهَذا َخي ْرٌ  َزْوَجنْيِ ِف َسِبيِل اّللِ 

َق ِبَعْدِل ََتَْرة  »قَاَل َرُسوُل اّللِ  َصل ى هللُا َعَلْيِه َوَسل َم:   رضى هللا تعاَلللفوز بووسيلة  َمْن َتَصد 
، َواَل يَ ْقَبُل اّلل ُ ِإال  الط يِ َب، َوِإن  اّلل َ يَ تَ َقب  ُلَها بَِيمِ  يِنِه، مُث  يُ َرب ِيَها ِلَصاِحِبِه، َكَما ِمْن َكْسب  طَيِ ب 

  4.«يُ َربِ  َأَحدُُكْم فَ ُلو ُه، َحّت  َتُكوَن ِمْثَل اجلََبلِ 

 .أهل اْلميان ، ووسيلةأهل الدنيافشتان بني وسيلة 

  

                                                           

أَبْ َواُب الزُّْهِد َعْن َرُسوِل اّللِ  َصل ى اّلل ُ َعَلْيِه َوَسل َم، ََبُب َما َجاَء  -، والرتمذي18031حديث رقم:  -رواه أمحد - 1
نْ َيا َمثَ   ، بسند صحيح2325ُل أَْربَ َعِة نَ َفر ، حديث رقم: َمَثُل الدُّ

، 1295ََبُب راَِثِء الن يبِ  َصل ى هللُا َعَلْيِه َوَسل َم َسْعَد اْبَن َخْولََة، حديث رقم:  ِكَتاُب اجلََنائِِز، -رواه البخاري - 2
 1628ََبُب اْلَوِصي ِة َِبلث ُُّلِث، حديث رقم:  ِكَتاُب اْلَوِصي ِة، -ومسلم

ُن لِلص ائِِمنَي، حديث رقم:  ِكَتاُب الص ْوِم، -رواه البخاري - 3 ََبُب َمْن  ِكَتاب الز َكاِة، -، ومسلم1897ََبٌب: الر ًي 
 1027مَجََع الص َدَقَة، َوأَْعَماَل اْلْبِ ، حديث رقم: 

َويُ ْرِب الص َدقَاِت، َواّلل ُ اَل َيُِبُّ ُكل  َكف ار  ﴿ب  لَِقْولِِه: ََبُب الص َدَقِة ِمْن َكْسب  طَي ِ ِكَتاُب الز َكاِة،   -رواه البخاري - 4
، ِإن  ال ِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الص احِلَاِت َوأَقَاُموا الص الََة َوآتَ ُوا الز َكاَة، َِلُْم َأْجُرُهْم ِعْندَ   َرهبِ ِْم َواَل َخْوٌف َعَلْيِهْم َواَل ُهْم أَثِيم 

ِكَتاب الز َكاِة، ََبُب قَ ُبوِل الص َدَقِة ِمَن اْلَكْسِب الط يِ ِب  -، ومسلم1410[، حديث رقم: 277]البقرة:  ﴾نُونَ ََيْزَ 
 1014َوتَ ْربَِيِتَها، حديث رقم: 
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  مؤهالت القيادة احلكيمة

  1.﴾...طًَة ِف اْلِعْلِم َواجلِْْسمِ َدُه َبسْ قَاَل ِإن  اّلل َ اْصطََفاُه َعَلْيُكْم َوزَا﴿: تَ َعاََل  اّلل ُ  قَالَ 

 مؤهالت القيادة احلكيمة أمران: القوة واألمانة.

َر َمِن اْسَتْأَجْرَت وقد مجع هللا تعاَل بينهما ِف قوله على لسان ابنة صاحل مدين:  ﴿ِإن  َخي ْ
  2.﴾اْلَقِويُّ األِمنيُ 

أميًنا ضعيًفا فسد أمر الناس، وإذا  رئيس وال تكفي إحداُها ِف اْلمامة الكْبى، فإذا كان ال
أمر الناس، وإذا مجع بني الضعف واْليانة، فقد أحل قومه دار البوار،  كان قوًًي خواًن فسد
 وأوردهم موارد الدمار.

ََب َذر  ، ِإن َك ًَي أَ »َرِضَي اّلل ُ َعْنُه:  َذر    ِب ألَ  َصل ى هللُا َعَلْيِه َوَسل مَ اّللِ   َرُسولُ  قَالَ وِلذه العلة 
  3.«َضِعيٌف، َوِإن  َها أََمانَُة، َوِإن  َها يَ ْوَم اْلِقَياَمِة ِخْزٌي َوَنَداَمةٌ 

اللهم إم أشكو )كان عمر رضي هللا عنه يقول:   لذلك، الصفتني جيمع بني هاتني وقليل من
 .(ةِ قَ الث ِ  زَ جْ وعَ  ،الفاجرِ  دَ لَ إليك جَ 

وأساليب  ،)فنون القتال وهي: القوة العلمية ،القوة بنوعيها ِف القيادة احلربية توفرويكفي 
 والقوة البدنية. احلرب(،

﴿قَاُلوا ََنُْن أُوُلو قُ و ة  َوأُوُلو أَبْس  َشِديد  َواأْلَْمُر إِلَْيِك فَاْنظُرِي وهذا ما قاله قادة جيش بلقيس: 
  4.﴾َماَذا أَتُْمرِينَ 

.هِ بِ  رُ مَ ؤْ ما ي ُ  والعلة ِف ذلك أنه يفعلُ   ، وينفُذ ما يُوَكُل إليه من مهام 

                                                           

 247ُسوَرُة البَ َقَرِة: اآلية/  - 1
 26ُسوَرُة اْلَقَصِص: اآلية/  - 2
َماَرةِ  -رواه مسلم - 3 َمارَِة بَِغرْيِ َضُروَرة  َبَ  ،ِكَتاُب اْْلِ  1825حديث رقم:  ،ُب َكرَاَهِة اْْلِ
 33ُسوَرُة الن مِل: اآلية/  - 4
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ولذلك ال يصلح أبًدا أن يكون قادُة اجليوِش، ساسًة للشعوِب، فللجيوش قوانني، وللشعوب 
 قوانني.
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  هالكٌ  الرغباتي  بعضُ 

َتِليُكْم بِنَ َهر  َفَمْن َشِرَب ِمْنُه فَ َلْيَس ِمنِ  ﴿: تَ َعاََل  اّلل ُ  قَالَ  َوَمْن َلَْ َيْطَعْمُه فَِإن ُه ِمنِ   قَاَل ِإن  اّلل َ ُمب ْ
  1.﴾...ِإال  َمِن اْغتَ َرَف ُغْرَفًة بَِيِدهِ 

قد تكون َسَبَب هالِك العبِد  ألهنا من أسباِب اَنرافه عن  -احملبوبة للنفس  -بعض الرغبات 
 شرع هللا تعاَل، وبُ ْعِدِه عن مرضاته.

قَاَل اّلل ُ بل ر ا كان اصطفاًءا  ن أنه حرماٌن، فإذا حجب هللا تعاَل عنك أمرًا ُمبوًَب فال يع
نْ َيا لِنَ ْفِتن َ  ُهْم َزْهَرَة احْلََياِة الدُّ نَ ْيَك ِإََل َما َمت  ْعَنا ِبِه أَْزَواًجا ِمن ْ ُهْم ِفيِه َورِْزُق تَ َعاََل: ﴿َوال ََتُد ن  َعي ْ

ٌر َوأَبْ َقى   2﴾.َربِ َك َخي ْ

قَاَل تَ َعاََل: ﴿فَ َلم ا َنُسوا َما ذُكِ ُروا ِبِه فَ َتْحَنا ألنه استدراج    هو احلرمانُ  العطاءُ بل ر ا كان 
  3﴾.َعَلْيِهْم أَبْ َواَب ُكلِ  َشْيء  َحّت  ِإَذا َفرُِحوا ِ َا أُوُتوا َأَخْذَنُهْم بَ ْغَتًة فَِإَذا ُهْم ُمْبِلُسونَ 

نْ َيا َعَلى َمَعاِصيِه َما " َعَلْيِه َوَسل َم قَاَل: َصل ى هللاُ  قَاَل الن يبُّ  ِإَذا رَأَْيَت هللَا يُ ْعِطي اْلَعْبَد ِمَن الدُّ
َا ُهَو اْسِتْدرَاجٌ َيُِبُّ  ُروا بِِه  ،"، فَِإَّن  مُث  َتاَل َرُسوُل هللِا َصل ى هللُا َعَلْيِه َوَسل َم: ﴿فَ َلم ا َنُسوا َما ذُكِ 

  4﴾.........َلْيِهْم أَبْ َواَب ُكلِ  َشْيء  فَ َتْحَنا عَ 

نَ ْيَك ِإََل َمافاقنع  ا رزقك هللا،   ِف يِد َغرِيك، فلُرب  عطاء  املنُع خرٌي منه.  َوال ََتُد ن  َعي ْ

  

                                                           

 249ُسوَرُة البَ َقَرِة: اآلية/  - 1
 131ُسوَرُة طه: اآْليَة/  - 2
 44ُسوَرُة اأْلَنْ َعاِم: اآْليَة/  - 3
 بسند حسن   ،17311حديث رقم:  -رواه أمحد - 4
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  مقياس النصر واهلزَية

  1.﴾...َكْم ِمْن ِفَئة  قَِليَلة  َغَلَبْت ِفَئًة َكِثريًَة ِبِِْذِن اّلل ِ ﴿: تَ َعاََل  اّلل ُ  قَالَ 

 يوًما مقياًسا للنصر، وَل تكن القلة يوًما مقياًسا للهزمية. َل تكن الكثرة

 إَّنا مقياس النصر واِلزمية، القرب والبعد من هللا تعاَل.

فبادروا لعقد معاهدات، وسارعوا إَل الدخول ِف معادلة َل يستطع فهمها كثري من القادة، 
 يسموهنم القوى العظمى، ليكونوا ِلم عزًا. نْ حتالفات مَ 

على  الدنيا، ادانت ِل، و خضعت ِلا الرقابُ ، ِمالكٌ  ، وزالتْ لٌ وَ دُ  التْ التاريخ كيف دَ  وَيدثنا
   .هأولئك منَ  بِ رْ ، وق ُ عن هللاِ  هؤالءِ  عدِ لبُ  ،قليلةِ  أيدي شرذمةِ 

حبدهم وحديدهم، وفرساهنم وأحابيشهم، فشردهم هللا، ومزقهم   بَْدر  يوَم فهؤالء أهل مكة أتوا 
 أيدي فئة قليلة مؤمنة. وأذِلم على  ،كل ِمزق

: ﴿َوِإْذ َزي َن َِلُُم الش ْيطَاُن أَْعَماَِلُْم َوقَاَل اَل َغاِلَب َلُكُم اْليَ ْوَم ِمَن الن اِس َوِإم ِ مهُ ن ْ عَ  قَاَل تَ َعاََل 
ِإم ِ أََرى َما اَل تَ َرْوَن  َجاٌر َلُكْم فَ َلم ا تَ رَاَءِت اْلِفئَ َتاِن َنَكَص َعَلى َعِقبَ ْيِه َوَقاَل ِإم ِ بَرِيٌء ِمْنُكمْ 

ُ َشِديُد اْلِعَقابِ    2.﴾ِإم ِ َأَخاُف اّلل َ َواّلل 

ُ بَِبْدر  َوأَنْ ُتْم أَِذل ٌة﴾. قَاَل تَ َعاََل وَ    3للمؤمنني: ﴿َوَلَقْد َنَصرَُكُم اّلل 

 اري هائمة.صر فهم كاألغنام ِف الْب يقَ  كُ لْ مُ  ، وتقاصرَ له قائمةٌ  كسرى فما قامتْ   ظهرُ  رَ سِ كُ 

ملا اختلت عندهم  ،م إَل هللاوأقرهبُ  ،الناسِ  وملا كانت سنة هللا ال حتاب أحًدا، ُهزَم خريُ 
 مقاييس النصر.

                                                           

 249َرِة: اآلية/ ُسوَرُة البَ قَ  - 1
 48ُسوَرُة األَنْ َفاِل: اآْليَُة/  - 2
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ًئا َوَضاَقْت َعَلْيُكُم اّلل ُ قَاَل  تَ َعاََل: ﴿َويَ ْوَم ُحنَ نْي  ِإْذ أَْعَجبَ ْتُكْم َكثْ َرُتُكْم فَ َلْم تُ ْغِن َعْنُكْم َشي ْ
ُتْم ُمْدِبرِيَن﴾ األْرُض ِ َا   1.َرُحَبْت مُث  َول ي ْ

 وا.فَانْ َهَزمُ  َعُدو  ال واقَ لَ َفَما ُهَو إال  َأْن  .: َلْن نُ ْهَزَم اْليَ ْوَم ِمْن ِقل ة  يَ ْوَم ُحنَ نْي   قَاَل ُغالٌم ِمَن األَْنَصارِ 

أن  يعتقدُ  وكيف َيت النصر ملن ؟إذا اختلت املقاييس مع البعد عن هللا فكيف يكون احلالُ 
 .هللاِ  دونَ  العز  ِف كنِف أحد  

  

                                                           

 25/ ُسوَرُة الت  ْوبَِة: اآْليَة - 1
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  حتت ظالل السيوف انئمٌ 

ُ َمَع الص اِبرِيَن﴾. : ﴿َكْم ِمْن ِفَئة  قَِليَلة  َغَلَبْت ِفَئًة َكِثريًَة ِبِِْذِن اّلل ِ تَ َعاََل  اّلل ُ  قَالَ    1َواّلل 

ُ َمعَ ﴿ًيِلا من كلمة حانية، لو وجدت ِلا أذًن صاغية:   .﴾الص اِبرِينَ  َواّلل 

 أن هللا معه. العبد إذا أيقن ،َتأل القلب ةُ طَُمْأنِينَ تغشى النفس، و وًيِلا من سكينة 

، أتت هذه الكلمات من هللا وملا كانت القلة مظنَة اْلذالِن، وَسَبَب اْلوِف، وتوقَع اِلالك
َُ َعَلى ت َ لِ تعاَل   فمن الذي َتشى؟ تعاَل معك، ، وإذا كان هللاثَ بِ َت األْقَدامَ ت ُ وَ  ،ُقُلوبِ الْرِب

 ومن فقد هللا فقد كل شيء. ،من وجد هللا وجد كل شيء

ظهرت السكينة على  َصل ى اّلل ُ َعَلْيِه َوَسل َم،وملا استقر هذا ِف نفوس أصحاب النيب 
جوارحهم، حني زلزلت األرض زلزاِلا، وارجتفت قلوب الكماة فرقًا، فكانوا كاجلبال الرواسي 

 أو أشد. ثبااتً 

 هل رأيت نئًما حتت ظالل السيوف، وسهام املناًي مفوقة، واملوت يرتصد النفوس؟

ُ َعَلْيِه َوَسل َم،حدث هذا ألصحاب ُممد   قَاَل ِف غزوِة ُأحد ، ِما تغشاهم من األمِن   َصل ى اّلل 
ي ُ تَ َعاََل: ﴿ِإْذ يُ َغشِ    2﴾.....ُكُم الن َُّعاَس أََمَنًة ِمْنهُ اّلل 

ُُ ِمْن َيِدي  وأَبُ اَل قَ  طَْلَحَة: َغِشيَ َنا الن َُّعاُس َوََنُْن ِف َمَصافِ َنا يَ ْوَم أُحد، َفَجَعَل َسْيِفي َيْسُق
ُُ َوآُخُذهُ   . َوآُخُذُه، َوَيْسُق

ملا صْبوا على طاعته، وصْبوا عن معاصيه، وصْبوا  وفيقه وأتييده ونصرهتكان هللا معهم ب
 .على أقداره املؤملة

 نصرهم؟ما كهللا  ا كصْبهم، لينصرن  صْبً فهال
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  ﴿َوَلْن جتَيَد ليُسنَّةي اَّللَّي تَ ْبدييالا﴾

َوَلْواَل َدْفُع اّللِ  الن اَس بَ ْعَضُهْم بِبَ ْعض  َلَفَسَدِت اأْلَْرُض َوَلِكن  اّلل َ ُذو َفْضل  : ﴿تَ َعاََل  اّلل ُ  قَالَ 
  1﴾.َعَلى اْلَعاَلِمنيَ 

﴿َوَلْن أبًدا، وال تتبدل حبال من األحوال   خلقه، اليت ال تتخلفُ تعاَل  هللاِ  نِ نَ من سُ  ةٌ ن  هي سُ 
  2ِلُسن ِة اّللِ  تَ ْبِدياًل﴾. جتَِدَ 

ُِ اجلبارين على املستضعفني  كما  َلَفَسَدِت اأْلَْرضُ  ةن  السُّ  َهِذهِ  َلْواَل وَ  من ظلِم الطغاِة وتسل
َهْوَن َعِن اْلَفَساِد ِف اأْلَْرِض ِإال   قَاَل تَ َعاََل: ﴿فَ َلْواَل َكاَن ِمنَ  اْلُقُروِن ِمْن قَ ْبِلُكْم أُوُلو بَِقي ة  يَ ن ْ

َنا ُهْم﴾. قَِلياًل ِم ْن َأَْنَي ْ   3ِمن ْ

َلم ا َحل   ؟ لو كان فيهم أولئكقَ ْوَمُهْم َعِن اْلَفَسادِ  ينهونَ  أَُنٌس َأْخَيارٌ َهال  َكاَن ِف تِْلَك اأْلَُمِم 
 .ِمَن الد َمارِ  ْم َما َحل  هبِِ 

﴿َوَلْوال َدْفُع اّللِ  الن اَس ، وألصبح أثرًا بعد عني  من الوجودِ  هللاِ  لتالشى دينُ  السُّن ة هِ ذِ هَ  َوَلْواَل 
َمْت َصَواِمُع َوبَِيٌع َوَصَلَواٌت َوَمَساِجُد يُْذَكُر ِفيَها اْسُم اّللِ  َكِثريً    4﴾.ابَ ْعَضُهْم بِبَ ْعض  َِلُدِ 

ومن أولئك األخيار الذين َيفظ هللا تعاَل هبم البالد والعباد، أولئك الذين َيمرون َبملعروف 
 وينهون عن املنكر، وَيخذون على أيدي املفسدين، ويقفون ِف وجوه الطغاة اجلائرين.

اجلَِْهاِد َكِلَمُة َعْدل   أَْفَضلُ »قَاَل َرُسوُل اّللِ  َصل ى هللُا َعَلْيِه َوَسل َم: قد يكون ذلك َبللسان  
  5.«ِعْنَد ُسْلطَان  َجائِر  
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 بسند صحيح ،4011، حديث رقم: وِف َوالن  ْهِي َعِن اْلُمْنَكرِ ََبُب اأْلَْمِر َِبْلَمْعرُ  ،ِكَتاُب اْلِفنَتِ  -ماجه
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يُن هلِل فَِإِن انْ تَ َهْوا   وقد يكون َبلسنانِ  َنٌة َوَيُكوَن الدِ  قَاَل تَ َعاََل: ﴿َوقَاتُِلوُهْم َحّت  اَل َتُكوَن ِفت ْ
  1َفال ُعْدَواَن ِإال َعَلى الظ اِلِمنَي﴾.

، لدرِء الفساِد، خلقهِف هللِا تعاَل  ُسن ةِ ر َسَبٌب لتحقيِق وهذا األمر َبملعروف النهي عن املنك
 ودفع الطغاة.

، فاحذر أن َيمر وينهىملن فإن َل تكن ِمن َيمر َبملعروف وينهى عن املنكر، وال مؤيًدا 
 تكون بوقًا للباطل، نصريًا للمفسدين، فيصيبك ما أصاهبم.
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  اةي إيْفَساٌد لأَلْرضي عَ تَ ْفرييُط الد  

َوَلْواَل َدْفُع اّللِ  الن اَس بَ ْعَضُهْم بِبَ ْعض  َلَفَسَدِت اأْلَْرُض َوَلِكن  اّلل َ ُذو َفْضل  : ﴿تَ َعاََل  اّلل ُ  الَ قَ 
  1﴾.َعَلى اْلَعاَلِمنيَ 

ليس إفساًدا للعباد فقُ، إَّنا هو ِإْفَساٌد لأَلْرِض ي املصلحني عن دورهم ِف تقومي الناس، لِ َتََ 
ُ تَ َعاََل: ﴿َواَل تُ ْفِسُدوا ِف اأْلَْرِض بَ ْعَد ِإْصاَلِحَها َها َوَمْن َعَلي   2﴾.قَاَل اّلل 

 .(اَل ُتْشرُِكوا َِبّللِ  ِف اأْلَْرِض َواَل تَ ْعَصْوُه ِفيَها، َوَذِلَك ُهَو اْلَفَساُد ِفيَهاقال ابن جرير: )

ُُ رِ فْ وت َ  ُ   لأَلْرِض َوَمْن َعَليَها ادٌ سَ فْ إَّنا هو إِ ، العبادِ  ِف وظيفتهم ِف إرشادِ  الدعاةِ  ي قَاَل اّلل 
  3﴾.....ِ َا َكَسَبْت أَْيِدي الن اسِ تَ َعاََل: ﴿َظَهَر اْلَفَساُد ِف اْلبَ رِ  َواْلَبْحِر 

َع أَبُو ُهَريْ َرَة َرُجاًل َوُهَو ي َ لأَلْرِض َوَمْن َعَليَها ِإْفَسادٌ  على أيدي الظاملني، ذِ خْ األَ  كُ رْ وت َ  ُقوُل:   مسَِ
بَ َلى، َواّللِ  ِإن  احْلَُباَرى لََتُموُت ِف »ِإن  الظ اَلَ اَل َيُضرُّ ِإال  نَ ْفَسُه، قَاَل: فَاْلتَ َفَت إِلَْيِه، فَ َقاَل: 

  4.«وَْكرَِها ُهزَااًل ِبظُْلِم الظ اَلِِ 

قَاَل َرُسوُل  ا يهَ لَ عَ  نْ مَ وَ  ضِ رْ لألَ  إفسادٌ ومنه إقامة احلدود، واحليلولة دون حتكيم شرع هللا،  
ٌر لِلن اِس ِمْن َأْن مُيْطَُروا »َصل ى هللُا َعَلْيِه َوَسل َم َقاَل:   أَْربَِعنيَ َحدٌّ يُ َقاُم ِف اأْلَْرِض، َخي ْ

  5.«َصَباًحا

 

                                                           

 251ُسوَرُة البَ َقَرِة: اآلية/  - 1
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ذِْكُر اأْلَْمِر ِبِِقَاَمِة احْلُُدوِد ِف اْلِباَلِد ِإْذ ِإقَاَمُة احْلَدِ   ،ِكَتاُب احْلُُدودِ  -وابن حبان ،8738يث رقم: حد -رواه أمحد - 5

ُ َعْنهُ  َرِضيَ  َعِن َأِب ُهَريْ َرةَ حسن، بسند  ،4398حديث رقم:  ،ِف بَ َلد  َيُكوُن أََعم  نَ ْفًعا ِمْن َأْضَعاِفِه اْلَقْطُر ِإَذا َعم ْتهُ   .اّلل 
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ِإَذا »َم: قَاَل َرُسوُل اّللِ  َصل ى هللُا َعَلْيِه َوَسل  يد بضوابُ الشرع ِف مجيع مناحي احلياة، ومنه التق
َنٌة ِف اأْلَْرِض َوَفَساٌد َعرِيضٌ    1.«َأاَتُكْم َمْن تَ ْرَضْوَن ُخُلَقُه َوِديَنُه فَ َزوِ ُجوُه، ِإال  تَ ْفَعُلوا َتُكْن ِفت ْ

 

  

                                                           

ََبُب َما َجاَء ِإَذا َجاءَُكْم َمْن تَ ْرَضْوَن ِديَنُه أَبْ َواُب النِ َكاِح َعْن َرُسوِل اّللِ  َصل ى اّلل ُ َعَلْيِه َوَسل َم،  -رواه الرتمذي - 1
 ، بسند حسن 1967قم: ََبُب اأْلَْكَفاِء، حديث ر  ِكَتاُب النِ َكاِح، -، وابن ماجه1084فَ َزوِ ُجوُه، حديث رقم: 
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  أهناراا اءُ مَ الد ي  يلُ سي تَ  يَ حي 

تَ َتَل ال ِذيَن ِمْن بَ عْ : ﴿تَ َعاََل  اّلل ُ  قَالَ  ِدِهْم ِمْن بَ ْعِد َما َجاَءتْ ُهُم َوَلْو َشاَء اّلل ُ َما اق ْ
  1﴾....اْلبَ يِ َناتُ 

جواب لسؤال يرتدد على ألسنة كثري من الناس، حني تسيل الدماء أهنارًا، ويسيل الدمع من 
 أعني الثكاَل مدرارًا.
 هل َيمر هللاُ هبذا؟

 هل يُ ْرِضي هللَا هذا؟

 هل يريُد هللاُ هذا؟

تَ تَ ُلوا﴾ ﴿َوَلْو َشاَء اّلل ُ فيأت اجلواب:   .َما اق ْ

 واألمر ببساطة شديدة أننا ِف الدنيا، والدنيا داُر ابتالء ، وليست داَر جزاِء.

أن يكون الناُس أمًة واحدًة، وإال فلن يكون للتكليِف حكمٌة، وال لألمِر  تعاَل ما شاءَ  وهللاُ 
 .والنهي فائدٌة، وال يُعلم الصاحل من الطاحِل، وال يتبني احملسن من املسيء

ِفنَي ِإال َمْن َرِحَم قَاَل تَ َعاََل: ﴿َوَلْو َشاَء رَبَُّك جَلََعَل الن اَس أُم ًة َواِحَدًة َوال يَ زَاُلوَن َُمَْتلِ 
  2َربَُّك...﴾.

 هل يُ ْرِضي هللَا هذا؟قوِلم: أما 

  3﴾.ْرَضى لِِعَباِدِه اْلُكْفرَ  ي َ ﴿ِإْن َتْكُفُروا فَِإن  اّلل َ َغِنٌّ َعْنُكْم َوالفاجلواب من كتاب هللا تعاَل: 
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  1﴿ُقْل ِإن  اّلل َ اَل ََيُْمُر َِبْلَفْحَشاِء أَتَ ُقوُلوَن َعَلى اّللِ  َما اَل تَ ْعَلُموَن﴾.: هللاُ هبذا َيمرْ وَل 

  2.﴾﴿َوَلِكن  اّلل َ يَ ْفَعُل َما يُرِيدُ وإَّنا أراده هللا تعاَل إرادة كونية لتتحق حكمته تعاَل ِف خلقه، 

  3.﴿لَِيْجزَِي ال ِذيَن َأَساُءوا ِ َا َعِمُلوا َوجَيْزَِي ال ِذيَن َأْحَسُنوا َِبحْلُْسىَن﴾

﴿َذِلَك َظنُّ ال ِذيَن َكَفُروا فَ َوْيٌل لِل ِذيَن   وال يدعنك الشيطان فتحسب أن هللا ال يعلم، فإن
  4َكَفُروا ِمَن الن اِر﴾.

رُُهْم لِيَ ْوم  َتْشَخُص ِفيِه األْبَصاُر﴾.﴿َوال حَتَْسنَب  اّلل َ َغافِ  َا يُ َؤخِ    5ال َعم ا يَ ْعَمُل الظ اِلُموَن ِإَّن 

 اللهم إن نعوذ بك من مضالت الفنت.
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  اخلْياَلُف َشر  

تَ َتَل ال ِذيَن ِمْن بَ ْعِدِهْم ِمْن بَ ْعِد َما َجاءَ : ﴿تَ َعاََل  اّلل ُ  قَالَ  َوَلِكِن  تْ ُهُم اْلبَ يِ َناتُ َوَلْو َشاَء اّلل ُ َما اق ْ
  1﴾....اْختَ َلُفوا

، وظهور الدالئل الواضحات، إنه اْلبَ يِ َناتُ  أتمل سبب االقتتال بني الناس بعد إقامة احلجج
 االختالف.  

 .، أنه شٌر ال خري فيهِما يدل على قبح اْلالف، وسوء عاقبة أهلهو 

هللُا َعَلْيِه َوَسل َم، َوَأََب َبْكر ، َوُعَمَر، َوُعْثَماَن َصْدرًا ِمْن ِخاَلفَِتِه،  َعْن قَ َتاَدَة، َأن  َرُسوَل اّللِ  َصل ى 
َها أَْربَ ًعا َكانُوا ُيَصلُّوَن ِ َك َة َو ِِىًن رَْكَعتَ نْيِ، مُث  ِإن   ". فَ بَ َلَغ َذِلَك اْبَن َمْسُعود ، ُعْثَماَن َصال 

  2.«اْلِْاَلُف َشرٌّ »ْربَ ًعا، َفِقيَل َلُه: اْستَ ْرَجْعَت مُث  َصل ْيَت أَْربَ ًعا؟ قَاَل: فَاْستَ ْرَجَع مُث  قَاَم َفَصل ى أَ 

ومن عجيب شأن االختالف، ومن عظيم خطره أنه يوجب االختالف ِف الباطن إذا وجد 
َوَسل َم مَيَْسُح  َعْن َأِب َمْسُعود ، قَاَل: َكاَن َرُسوُل هللِا َصل ى هللُا َعَلْيهِ شيء منه ِف الظاهر  ف

  3.«ُفوا، فَ َتْخَتِلَف قُ ُلوُبُكمْ اْستَ ُووا، َواَل ََتَْتلِ »َمَناِكبَ َنا ِف الص اَلِة، َويَ ُقوُل: 

قَاَل تَ َعاََل:   والضعف ، أنه سبب التنازع الذي يؤدي إَل الفشلوِما يدل على قبح اْلالف
  4﴾......تَ ْفَشُلوا َوَتْذَهَب رَُِيُكمْ ف َ  ﴿َوَأِطيُعوا اّلل َ َوَرُسوَلُه َوال تَ َناَزُعوا

 

                                                           

 253ُسوَرُة البَ َقَرِة: اآلية/  - 1
، بسند 1960 حديث رقم: ،ََبُب الص اَلِة ِ ِىًن  ،ِكَتاب اْلَمَناِسكِ  -، أبو داود3593حديث رقم:  -أمحدرواه  - 2

 صحيح
َها، َوااَلْزِدَحاِم َعَلى الص فِ  ََبُب َتْسِويَِة الصُُّفوِف، َوإِقَ  ،ِكَتاُب الص اَلةِ  -رواه مسلم - 3 اَمِتَها، َوَفْضِل اأْلَو ِل فَاأْلَو ِل ِمن ْ

َمامِ  َها، َوتَ ْقِدمِي أُوِل اْلَفْضِل، َوتَ ْقرِيِبِهْم ِمَن اْْلِ  433، حديث رقم: اأْلَو ِل، َواْلُمَسابَ َقِة إِلَي ْ
 46ُسوَرُة األَنْ َفاِل: اآْليَُة/  - 4
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َيسِ رَا َوالَ »َصل ى هللُا َعَلْيِه َوَسل َم، ُمَعاًذا َوَأََب ُموَسى ِإََل الَيَمِن قَاَل:  الن يبُّ بَ َعَث وِلذه العلة ملا 
  1.«تُ َعسِ رَا، َوَبشِ رَا َوالَ تُ نَ فِ رَا، َوَتطَاَوَعا َوالَ ََتَْتِلَفا

قَاَل تَ َعاََل: ﴿ِإن  ال ِذيَن فَ ر ُقوا ِدينَ ُهْم وََكانُوا ِشيَ ًعا االختالف يكون البعد عن دين هللا  وبقدر 
َا أَْمرُُهْم ِإََل اّللِ  مُث  يُ نَ بِ ئُ ُهْم ِ َا َكانُوا يَ ْفَعُلوَن﴾. ُهْم ِف َشْيء  ِإَّن    2َلْسَت ِمن ْ

الَ »اّللِ  َصل ى هللُا َعَلْيِه َوَسل َم:  َرُسولُ قَاَل ك  اِلالومن آاثر االختالف أنه من أعظم أسباب 
َلُكُم اْختَ َلُفوا فَ َهَلُكوا   3.«ََتَْتِلُفوا، فَِإن  َمْن َكاَن قَ ب ْ

قَاَل تَ َعاََل: ﴿َواَل َتُكونُوا َكال ِذيَن تَ َفر ُقوا ومن آاثر االختالف أنه من أعظم أسباب العذاب  
  4ْعِد َما َجاَءُهُم اْلبَ يِ َناُت َوأُولَِئَك َِلُْم َعَذاٌب َعِظيٌم﴾.َواْختَ َلُفوا ِمْن ب َ 

وال يعن النهي عن االختالف، االتفاق على الباطل، وإَّنا الواجب االعتصام َبحلق، ومالزمة 
 ، قال اْلمام أمحد: )أنت واحلق مجاعة(.كانوا أو كثرةً   أهله، قلةً 

  

                                                           

ََبُب َما يُْكَرُه ِمَن الت  َنازُِع َوااِلْخِتاَلِف ِف احلَْرِب، َوُعُقوبَِة َمْن َعَصى ِإَماَمُه، ِكَتاُب اجِلَهاِد َوالسِ رَيِ،   -رواه البخاري - 1
 1733 ََبٌب ِِف اأْلَْمِر َِبلت  ْيِسرِي، َوتَ ْرِك الت  ْنِفرِي، حديث رقم:ِكَتاُب اجلَِْهاِد َوالسِ رَيِ،   -، ومسلم3038حديث رقم: 

 159ُسوَرُة اأْلَنْ َعاِم: اآْليَُة/  - 2
ْسِلِم َواليَ ُهوِد، حديث رقم: ِكَتاب اُْلُصوَماِت،   -رواه البخاري - 3

ُ
ََبُب َما يُْذَكُر ِف اِْلْشَخاِص َواُْلُصوَمِة بَ نْيَ امل

2410 
 105ُسوَرُة آل عمران: اآْليَُة/  - 4
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  ُة اخلْيْذاَلني َذرييعَ اْلَقَدري ِفي الت ََّعم ُق 

تَ تَ ُلوا َوَلِكن  اّلل َ يَ ْفَعُل َما يُرِيدُ : ﴿تَ َعاََل  اّلل ُ  قَالَ  ُ َما اق ْ   1﴾.َوَلْو َشاَء اّلل 

تَ تَ ُلواِف خلقه،  تَ َعاََل  هللاِ  رُّ سِ  رُ دَ قَ الْ  َعَل الن اَس أُم ًة ﴿َوَلْو َشاَء َربَُّك جلََ ، َلْو َشاَء اّلل ُ َما اق ْ
  2.﴾َواِحَدةً 

، فال تتعىن ِف البحث عن علة ، وال تكلف نفسك عناء حِلِْكَمة  ََبلَِغة  سبحانه وتعاَل  َيَشأْ وَل 
 معرفة السبِب.

َرُه، فامللك ملكه، واأَلْمُر أَْمرُُه، تَ َعاََل َسلِ ْم هلِل    3﴾.﴿َأال َلُه اْْلَْلُق َواألْمرُ ، وارْض  ا َقد 

َوَأْصُل اْلَقَدِر ِسرُّ اّللِ  تَ َعاََل ِف َخْلِقِه، َلَْ َيط ِلْع َعَلى َذِلَك َمَلٌك : ُه اّلل ُ َرمِحَ  الط َحاِويُّ قال اْلماُم 
ُة ُمَقر ٌب، َواَل َنيبٌّ ُمْرَسٌل، َوالت  َعمُُّق َوالن ظَُر ِف َذِلَك َذرِيَعُة اْلِْْذاَلِن، وُسلم احْلِْرَماِن، َوَدَرجَ 

ُكل  احْلََذِر ِمْن َذِلَك َنظَرًا َوِفْكرًا َوَوْسَوَسًة، فَِإن  اّلل َ تَ َعاََل َطَوى ِعْلَم اْلَقَدِر   الطُّْغَياِن، فَاحْلََذرَ 
َعْن َأَنِمِه، َونَ َهاُهْم َعْن َمرَاِمِه، َكَما قَاَل تَ َعاََل ِف ِكَتاِبِه: ﴿اَل ُيْسَأُل َعم ا يَ ْفَعُل َوُهْم 

  4﴾.ُيْسأَُلونَ 

ُ: ظ احلكميوقال الشيخ حاف  َرمِحَُه اّلل 

 َفَم                           ْن َيَش                           ْأ َوف  َق                           ُه بَِفْض                           ِلهِ 
         

 َوَم                               ْن َيَش                               ْأ َأَض                               ل ُه بَِعْدلِ                               هِ  *****
 

ُهُم الش                                    ِقيُّ َوالس                                    ِعيدُ   َفِم                                  ن ْ
       

 َوَذا ُمَق                                                                 ر ٌب َوَذا َطرِي                                                                 دُ  *****
 

 حلِِْكَم                                       ة  ََبلِغَ                                       ة  َقَض                                       اَها
       

 َد َعلَ                    ى اْقِتَض                    اَهاَيْس                    تَ ْوِجُب احْلَْم                     *****
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  طيبوا نفساا بصدقاتكم

ًَيأَي َُّها ال ِذيَن آَمُنوا أَْنِفُقوا ِم ا َرَزق َْناُكْم ِمْن قَ ْبِل َأْن ََيِْتَ يَ ْوٌم اَل بَ ْيٌع ِفيِه َواَل : ﴿تَ َعاََل  اّلل ُ  قَالَ 
  1﴾.ُخل ٌة َواَل َشَفاَعٌة َواْلَكاِفُروَن ُهُم الظ اِلُمونَ 

شيء أنفع للعبد يوم القيامة بعد إميانه َبهلل تعاَل من الصدقة  لذلك قرن هللا تعاَل بني ال 
َا نُْطِعُمُكْم ِلَوْجِه اّللِ  وكما ِف قوله تعاَل: هذا اليوم العظيم، كما ِف هذه اآلية، الصدقة و  ﴿ِإَّن 

  2يَ ْوًما َعُبوًسا َقْمطَرِيرًا﴾.َنا اَل نُرِيُد ِمْنُكْم َجزَاًء َوال ُشُكورًا ِإن  َُنَاُف ِمْن َرب ِ 

 .، قبل دخول اجلنةيوم القيامةجيازى عليها ِف أرض احملشر صاحبها أن الصدقة  ومن فضل

َعْن َأِب ُهَريْ َرَة َرِضَي اّلل ُ َعْنُه، فإذا كانت صدقة سر فصاحبها ِف ظل هللا تعاَل يوم القيامة  
َعٌة يُِظلُُّهُم اّلل ُ تَ َعاََل ِف ِظلِ ِه يَ ْوَم اَل ِظل  ِإال  ِظلُُّه: »َوَسل َم قَاَل:  َعِن الن يبِ  َصل ى هللُا َعَلْيهِ  َسب ْ

َساِجِد، َوَرُجاَلِن حَتَاَب  ِف 
َ
، َوَرُجٌل قَ ْلُبُه ُمَعل ٌق ِف امل ،  ِإَماٌم َعْدٌل، َوَشابٌّ َنَشَأ ِف ِعَباَدِة اّللِ  اّللِ 

َوتَ َفر قَا َعَلْيِه، َوَرُجٌل َدَعْتُه اْمرَأٌَة َذاُت َمْنِصب  َومَجَال  فَ َقاَل: ِإم ِ َأَخاُف اّلل َ، َوَرُجٌل  اْجَتَمَعا َعَلْيهِ 
اَضْت َتَصد َق ِبَصَدَقة  َفَأْخَفاَها َحّت  اَل تَ ْعَلَم مِشَالُُه َما تُ ْنِفُق مَيِيُنُه، َوَرُجٌل ذََكَر اّلل َ َخالًِيا، فَ فَ 

  3.«َناهُ َعي ْ 

 

                                                           

 254ُسوَرُة البَ َقَرِة: اآلية/  - 1
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 1031ِإْخَفاِء الص َدَقِة، حديث رقم: 
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: قَالَ  َرِضَي اّلل ُ َعْنُه، َعاِمر   ُعْقَبَة ْبنِ  َعنْ ف َ يَ ْوَم اْلِقَياَمِة َها ِف ِظل ِ فهو  وإذا كانت الصدقة عالنية
 ُكلُّ اْمرِئ  ِف ِظلِ  َصَدقَِتِه َحّت  يُ ْقَضى بَ نْيَ »َعَلْيِه َوَسل َم، يَ ُقوُل:  مسَِْعُت َرُسوَل اّللِ  َصل ى اّلل ُ 

  1«.الن اسِ 

ُ َعَلْيِه َوَسل َم، قَاَل:  َعْن َأِب ُهَريْ َرةَ وَ  ُ َعْنُه، َعْن َرُسوِل اّللِ  َصل ى اّلل  ِإن  َمَلًكا بَِباب  ِمْن »َرِضَي اّلل 
  2.«أَبْ َواِب اجْلَن ِة يَ ُقوُل: َمْن يُ ْقِرِض اْليَ ْوَم جُيَْز َغًدا

 فإَّنا يبخل عن نفسه.فطيبوا نفًسا بصدقاتكم، ومن يبخل 

  

                                                           

ِكَتاُب الز َكاِة اْلُمْخَتَصُر ِمَن اْلُمْخَتَصِر ِمَن اْلُمْسَنِد َعَلى الش رِيطَِة   -، وابن خزمية17333حديث رقم:  -رواه أمحد - 1
قم: ِكَتاِب، ََبُب ِإْظاَلِل الص َدَقِة َصاِحبَ َها يَ ْوَم اْلِقَياَمِة ِإََل اْلَفرَاِغ ِمَن احلُْْكِم بَ نْيَ اْلِعَباِد، حديث ر ال يِت ذََكْرتُ َها ِف أَو ِل الْ 

ِة َيُكوُن َصَدقَ َتُه، ِكَتاُب الز َكاِة، ََبُب َصَدَقِة الت َطوُِّع، ذِْكُر اْلبَ َياِن أِبَن  ِظل  ُكلِ  اْمرِئ  ِف اْلِقَيامَ   -، وابن حبان2431
 ، بسند صحيح3310حديث رقم: 

، ِكَتاُب الز َكاِة، ََبُب َصَدَقِة الت َطوُِّع، ذِْكُر ُدَعاِء اْلَمَلِك لِْلُمْنِفِق َِبْْلََلِف َولِْلُمْمِسِك َِبلت  َلفِ   -رواه وابن حبان - 2
 يح، بسند صح8935حديث رقم:  -، والطْبام ِف األوس3333ُحديث رقم: 
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  ةي دَّ وَ املَ  الُ بَ حي  تْ مَ رَّ صَ تَ وَ 

َواَل  ًَيأَي َُّها ال ِذيَن آَمُنوا أَْنِفُقوا ِم ا َرَزق َْناُكْم ِمْن قَ ْبِل َأْن ََيِْتَ يَ ْوٌم اَل بَ ْيٌع ِفيهِ : ﴿تَ َعاََل  اّلل ُ  قَالَ 
  1﴾....ُخل ٌة َواَل َشَفاَعةٌ 

(، على هذا النسق العجيب، والعلة من ذكرها ِف َشَفاَعةٌ  –ُخل ٌة  - بَ ْيعٌ أتمل هذه الثالثة: )
 يوم القيامة، وما صلتها َبْلنفاق؟

، تواردت عليه اْلواطر اليت  املتصدقنيإذا عض اْلنسان يديه ندًما يوم القيامة أال يكون من 
به ضائقته، ويفرج ا يفك كانت تتوارد عليه ِف الدنيا عند العوز واحلاجة، وأوِلا أن يبيع شيئً 

 .للربحِ  طريق   أسرعُ  البيعَ    ألن  به كربته

ينِ َفأََتى نَ ْفُي البيِع  ألنه ال ِمْلَك أِلََحد  مع هللا تعاَل يوم القيامة     2﴾.﴿َماِلِك يَ ْوِم الدِ 

اًة ُعرَاًة َُيَْشُر الن اُس يَ ْوَم اْلِقَياَمِة ُحفَ »بل ال ميلك اْلنسان ما يواري به سوأته يوم القيامة  
  3.«ُغْراًل 

امللمات، خالنه  ِففإذا انتفى البيع تذكر من كان يلجأ إليه عند الشدائد، ويستعني به 
﴿األِخالُء يَ ْوَمِئذ  بَ ْعُضُهْم ، وأصفيائه املقربني، فإذا كل مودة قطيعة، وكل خلة عداوة  األوفياء

  4لِبَ ْعض  َعُدوٌّ ِإال اْلُمت ِقنَي﴾.

﴿فَِإَذا هلل، وخلته على طاعته أاته ما يشغله عن حبيبه، ويذهله عن خليله،  ومن كانت مودته
نَ ُهْم يَ ْوَمِئذ  َوال يَ َتَساَءُلوَن﴾.   5نُِفَخ ِف الصُّوِر َفال أَْنَساَب بَ ي ْ

                                                           

 254ُسوَرُة البَ َقَرِة: اآلية/  - 1
 4ُسوَرُة اْلَفاحِتَِة: اآْليَُة/  - 2
كتاب اجْلَن ِة َوِصَفِة نَِعيِمَها  -، ومسلم6527حديث رقم:  ،ََبٌب: َكْيَف احَلْشرُ  ،ِكَتاُب الر ِقَاقِ  -رواه البخاري - 3

نْ َيا َوبَ َياِن احلَْْشِر ي َ  ،َوأَْهِلَها  2859 حديث رقم: ،ْوَم اْلِقَياَمةِ ََبُب فَ َناِء الدُّ
 67ُسوَرُة الزُّْخُرِف: اآْليَُة/  - 4
 101ُسوَرُة اْلُمْؤِمُنوَن: اآْليَُة/  - 5

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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عمن يشفع له، فإذا انقطعت العالئق، وتصرمت حبال املودة، هام عقله ِف كل واد  حبثًا 
ا، وال جيد حبلها الذي كان ِف الدنيا ِمدوًدا، فحينها يقول والت فيجد َبب الشفاعة موصودً 

يم ﴾حني مندم:    1.﴿َفَما لََنا ِمْن َشاِفِعنَي * َوال َصِديق  محَِ

  2﴾.ِمَن الص احِلِنيَ  َقرِيب  َفَأص د َق َوَأُكنْ  َربِ  َلْوال َأخ ْرَتِن ِإََل َأَجل  ﴿يَ ُقوَل وحينها 

  

                                                           

 111، 110ُسوَرُة الشَُّعرَاِء: اآْليَُة/  - 1
 10ُسوَرُة اْلُمَناِفُقوَن: اآْليَُة/  - 2
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  الظ ْلُم َدرَكاتٌ 

  1﴾.َواْلَكاِفُروَن ُهُم الظ اِلُمونَ : ﴿تَ َعاََل  اّلل ُ  قَالَ 

 .ةً ركَ دَ  لَ زَ ن َ  انُ سَ نْ اْلِ  مَ لَ ظَ  وَُكل َما، اتٌ ركَ دَ  الظُّْلمُ 

﴿فَِإن  َها اَل تَ ْعَمى  وُتْظِلُم حياتُُه  ُه،روحُ  مُ لِ ظْ ، وتُ هُ قلبُ ، فُيْظِلُم ةً مَ لْ ظُ  ادَ دَ ازْ  نَ َزَل َدرَكةً  وَُكل َما
  2﴾.األْبَصاُر َوَلِكْن تَ ْعَمى اْلُقُلوُب ال يِت ِف الصُُّدورِ 

  3.«ظُُلَماٌت يَ ْوَم اْلِقَياَمةِ  ات  ُقوا الظُّْلَم، فَِإن  الظُّْلمَ »  هُ تُ رَ آخِ  وُتْظِلمُ 

ملخلوق ااًل، من جعل هلل نًدا وهو خلقه، وساوى احَ  الظ اِلِمنيَ  حُ بَ ق ْ ، وأَ ةً بَ اقِ عَ  الظُّْلمِ  ْسَوءُ وأَ 
ًئا َوُهْم ُيَْلُقوَن )ق القوي، الضعيف َبْلال ( َوال َيْسَتِطيُعوَن َِلُْم 191﴿أَُيْشرُِكوَن َما اَل َيُْلُق َشي ْ

  4﴾.َنْصرًا َوال أَنْ ُفَسُهْم يَ ْنُصُرونَ 

َا َخر  ِمَن الس َماِء فَ تَ وهل يرجى ملن هذا حاله َناة؟  ُر َأْو ﴿َوَمْن ُيْشرِْك َِبّللِ  َفَكَأَّن  ْخطَُفُه الط ي ْ
  5﴾.ِف َمَكان  َسِحيق   تَ ْهِوي بِِه الر ِيحُ 

َا   َكاِفرًايَ ْوَم اْلِقَياَمِة  َّف اّلل َ اَل ظَاَلَ َأْظَلَم ِم ْن َوافَ  ﴿َوَمْن َيدُْع َمَع اّللِ  ِإَِلًا آَخَر اَل بُ ْرَهاَن لَُه بِِه فَِإَّن 
  6اَل يُ ْفِلُح اْلَكاِفُروَن﴾. ِحَسابُُه ِعْنَد رَب ِِه إِن هُ 

  

                                                           

 254ُسوَرُة البَ َقَرِة: اآلية/  - 1
 46: اآْليَُة/ ُسوَرُة احلَْج ِ  - 2
 2578 حديث رقم: ،ََبُب حَتْرمِِي الظُّْلمِ  ،كتاب اْلْبِ  َوالصِ َلِة َواآْلَدابِ  -رواه مسلم - 3
 192، 191ُسوَرُة اأْلَْعرَاِف: اآْليَُة/  - 4
 31ُسوَرُة احلَْجِ : اآْليَُة/  - 5
 117ُسوَرُة اْلُمْؤِمُنوَن: اآْليَُة/  - 6
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 َأْعَظُم آيَة  

اّلل ُ اَل ِإَلَه ِإال ُهَو احلَْيُّ اْلَقيُّوُم اَل أَتُْخُذُه ِسَنٌة َوال نَ ْوٌم َلُه َما ِف الس َماَواِت : ﴿تَ َعاََل  اّلل ُ  قَالَ 
ْعَلُم َما بَ نْيَ أَْيِديِهْم َوَما َخْلَفُهْم َوال َيُِيطُوَن َوَما ِف األْرِض َمْن َذا ال ِذي َيْشَفُع ِعْنَدُه ِإال ِبِِْذنِِه ي َ 

 ِبَشْيء  ِمْن ِعْلِمِه ِإال ِ َا َشاَء َوِسَع ُكْرِسيُُّه الس َماَواِت َواألْرَض َوال يَ ُئوُدُه ِحْفظُُهَما َوُهَو اْلَعِليُّ 
  1﴾.اْلَعِظيمُ 

، وهذا ليس من استنباط املفسرين، وال من اِب اّللِ  تَ َعاََل أَْعَظُم آيَة  ِف ِكتَ ، آيَُة اْلُكْرِسي ِ  َهِذهِ 
ُ َعَلْيِه َوَسل مَ صَ اجتهاد العلماء، إَّنا هو إخبار املعصوم   .ل ى اّلل 

ْنِذِر، ًَي َأََب اْلمُ »قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصل ى هللُا َعَلْيِه َوَسل َم:  َرِضَي اّلل ُ َعْنُه، َعْن ُأَبِ  ْبِن َكْعب  
ًَي َأََب »قَاَل: قُ ْلُت: هللُا َوَرُسولُُه أَْعَلُم. قَاَل: « أََتْدرِي َأيُّ آيَة  ِمْن ِكَتاِب هللِا َمَعَك أَْعَظُم؟

قَاَل: قُ ْلُت: ﴿هللُا اَل إَِلَه ِإال  ُهَو احلَْيُّ « اْلُمْنِذِر أََتْدرِي َأيُّ آيَة  ِمْن ِكَتاِب هللِا َمَعَك َأْعَظُم؟
  2.«َوهللِا لِيَ ْهِنَك اْلِعْلُم َأََب اْلُمْنِذرِ »َقيُّوُم﴾. قَاَل: َفَضَرَب ِف َصْدرِي، َوقَاَل: الْ 

 ، فهل لك حٌظ من تالوهتا؟أَْعَظُم آيَة  ِف ِكَتاِب اّللِ  تَ َعاََل فَِإَذا ُكْنَت تَ ْعَلُم أَن  َها 

 ما وجُه تفضيلها؟ وهل تعلمُ 

  دنياك وآخرتك؟وهل تعلُم ما أثرها عليك، ِف

. َرُسوُل هللِا َصل ى هللاُ َعَلْيِه َوَسل مَ َفَما أَْعَلَمَنا   بفضلها ِإاَل ِلَما يَ تَ َرَتُب َعَليِه ِمْن َعَمل 

 

  

                                                           

 255: اآلية/ ُسوَرُة البَ َقَرةِ  - 1
 810، حديث رقم: ََبُب َفْضِل ُسوَرِة اْلَكْهِف، َوآيَِة اْلُكْرِسي ِ  ،ِكَتاُب َصاَلِة اْلُمَساِفرِيَن َوَقْصرَِها -رواه مسلم - 2
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  اجلاللي  ِف نعوتي  الغايةُ 

َوال نَ ْوٌم َلُه َما ِف الس َماَواِت  اّلل ُ اَل ِإَلَه ِإال ُهَو احلَْيُّ اْلَقيُّوُم اَل أَتُْخُذُه ِسَنةٌ : ﴿تَ َعاََل  اّلل ُ  قَالَ 
يطُوَن َوَما ِف األْرِض َمْن َذا ال ِذي َيْشَفُع ِعْنَدُه ِإال ِبِِْذنِِه يَ ْعَلُم َما بَ نْيَ أَْيِديِهْم َوَما َخْلَفُهْم َوال َيُِ 

َوال يَ ُئوُدُه ِحْفظُُهَما َوُهَو اْلَعِليُّ  ِبَشْيء  ِمْن ِعْلِمِه ِإال ِ َا َشاَء َوِسَع ُكْرِسيُُّه الس َماَواِت َواألْرضَ 
  1﴾.اْلَعِظيمُ 

( على ِكَتاِب هللاِ   ِف  أَْعَظم) َرُسوُل هللِا َصل ى هللُا َعَلْيِه َوَسل مَ اشتملت هذه اآلية اليت لقبها 
 عشر مجل، بلغت الغاية ِف نعوت اجلالل، وصفات الكمال.

، فال النفوسِ  ةِ م  زِ وَيخذ أبَ ِف القلوب،  قي الروعالذي يل ﴿اّلل ُ﴾وافتتحت بلفظ اجلاللة 
 أن تتحاشي الشياطني قارئها فال تقربه حّت يصبح. بَ جَ عَ 

ِة َرَمَضاَن، َعْن َأِب ُهَريْ َرَة َرِضَي اّلل ُ َعْنُه، قَاَل: وَك َلِن َرُسوُل اّللِ  َصل ى هللُا َعَلْيِه َوَسل َم حِبِْفِظ زََكا
َفَجَعَل ََيُْثو ِمَن الط َعاِم َفَأَخْذتُُه، َوقُ ْلُت: َواّللِ  أَلَْرفَ َعن َك ِإََل َرُسوِل اّللِ  َصل ى هللاُ  َفَأاَتِم آت  

ُت، َعَلْيِه َوَسل َم، قَاَل: ِإم ِ ُُمَْتاٌج، َوَعَلي  ِعَياٌل َوِل َحاَجٌة َشِديَدٌة، قَاَل: َفَخل ْيُت َعْنُه، َفَأْصَبحْ 
، قَاَل: قُ ْلُت: ًَي «ًَي َأََب ُهَريْ َرَة، َما فَ َعَل َأِسريَُك الَبارَِحةَ »الن يبُّ َصل ى هللُا َعَلْيِه َوَسل َم: فَ َقاَل 

، َشَكا َحاَجًة َشِديَدًة، َوِعَيااًل، فَ َرمِحُْتُه، َفَخل ْيُت َسِبيَلُه، قَاَل:  أََما ِإن ُه َقْد َكَذَبَك، »َرُسوَل اّللِ 
، فَ َعَرْفُت أَن ُه َسيَ ُعوُد، لَِقْوِل َرُسوِل اّللِ  َصل ى هللُا َعَلْيِه َوَسل َم ِإن ُه َسيَ ُعوُد، فَ َرَصْدتُُه، «ودُ َوَسيَ عُ 

اَل: ، قَ َفَجاَء ََيُْثو ِمَن الط َعاِم، فََأَخْذتُُه، فَ ُقْلُت: أَلَْرفَ َعن َك ِإََل َرُسوِل اّللِ  َصل ى هللُا َعَلْيِه َوَسل مَ 
وُل َدْعِن فَِإم ِ ُُمَْتاٌج َوَعَلي  ِعَياٌل، اَل أَُعوُد، فَ َرمِحُْتُه، َفَخل ْيُت َسِبيَلُه، َفَأْصَبْحُت، فَ َقاَل ِل َرسُ 

َحاَجًة  ، قُ ْلُت: ًَي َرُسوَل اّللِ  َشَكا«ًَي َأََب ُهَريْ َرَة، َما فَ َعَل َأِسريُكَ »اّللِ  َصل ى هللُا َعَلْيِه َوَسل َم: 
، فَ َرَصْدتُُه الث الِثََة، «أََما إِن ُه َقْد َكَذَبَك َوَسيَ ُعودُ »َشِديَدًة، َوِعَيااًل، فَ َرمِحُْتُه، َفَخل ْيُت َسِبيَلُه، قَاَل: 

، َوَهَذا آِخُر  ، َفَجاَء ََيُْثو ِمَن الط َعاِم، َفَأَخْذتُُه، فَ ُقْلُت: أَلَْرفَ َعن َك ِإََل َرُسوِل اّللِ  َثاَلِث َمر ات 
َفُعَك اّلل ُ هِبَا، قُ ْلُت: َما ُهَو؟  قَاَل: أَن َك تَ ْزُعُم اَل تَ ُعوُد، مُث  تَ ُعوُد قَاَل: َدْعِن أَُعلِ ْمَك َكِلَمات  يَ ن ْ
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 : ، َحّت  ََتِْتَم اآليََة، ﴾ومُ ِإال  ُهَو احَليُّ الَقيُّ اّلل ُ اَل إِلََه ﴿ِإَذا َأَوْيَت ِإََل ِفرَاِشَك، فَاق ْرَْأ آيََة الُكْرِسيِ 
فَِإن َك َلْن يَ زَاَل َعَلْيَك ِمَن اّللِ  َحاِفٌظ، َواَل يَ ْقَربَ ن َك َشْيطَاٌن َحّت  ُتْصِبَح، َفَخل ْيُت َسِبيَلُه، 

، قُ ْلُت: ًَي «ارَِحةَ َما فَ َعَل َأِسريَُك البَ »َفَأْصَبْحُت فَ َقاَل ِل َرُسوُل اّللِ  َصل ى هللُا َعَلْيِه َوَسل َم: 
َفُعِن اّلل ُ هِبَا، َفَخل ْيُت َسِبيَلُه، قَاَل:  ، َزَعَم أَن ُه يُ َعلِ ُمِن َكِلَمات  يَ ن ْ ، قُ ْلُت: «َما ِهيَ »َرُسوَل اّللِ 

ُ اَل إَِلَه ﴿اآليََة:  قَاَل ِل: ِإَذا َأَوْيَت ِإََل ِفرَاِشَك فَاق ْرَْأ آيََة الُكْرِسيِ  ِمْن َأو ِِلَا َحّت  ََتِْتمَ  ِإال  ُهَو اّلل 
  ، َوقَاَل ِل: َلْن يَ زَاَل َعَلْيَك ِمَن اّللِ  َحاِفٌظ، َواَل يَ ْقَرَبَك َشْيطَاٌن َحّت  ُتْصِبَح ﴾احَليُّ الَقيُّومُ 

وٌب، تَ ْعَلُم َمْن َُتَاِطُب ُمْنُذ أََما ِإن ُه َقْد َصَدَقَك َوُهَو َكذُ »فَ َقاَل الن يبُّ َصل ى هللُا َعَلْيِه َوَسل َم: 
  1.«َذاَك َشْيطَانٌ »، قَاَل: اَل، قَاَل: «َثاَلِث لََيال  ًَي َأََب ُهَريْ َرةَ 
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 ُ  َأْعَرُف اْلَمَعاريفي اَّللَّ

ُ اَل إَِلَه ِإال ُهَو احلَْيُّ اْلَقيُّوُم اَل : ﴿تَ َعاََل  اّلل ُ  قَالَ    1﴾.............مٌ  أَتُْخُذُه ِسَنٌة َوال نَ وْ اّلل 

اَل إِلََه ﴿  واْلخبار عنه ب ،﴿اّلل ُ﴾ أَْعَرُف اْلَمَعاِرفِ الذي هو  اجلَْاَلَلةِ أتمل استهالل اآلية بلفِظ 
 - الذي ال مسي لهاّلل ُ ، فتَ َعاََل  هِ غريِ  نْ ِة عَ يهلو نَ ْفِي اأْل َداَلَلِة َعَلى الت  ْوِحيِد وَ ال ﴾.ِإال ُهوَ 

 ِف خلقه، وال يستحق العبادة سواه.ال شريك له  -؟ مسَِياا﴾ ﴿َهْل تَ ْعَلُم َلهُ 

واألمر حٌق ال مريَة فيه، وصدٌق ال منَي يعرتيه، فانفض عنك غبار الشك، واطرح عنك 
وهل رأيت للكون سواه  وساوس الشرك، وانظر ِف الكون من حولك، هل ترى له منازًعا؟

 ؟مبدًعا

 َوِف ُك                       لِ  َش                       ْيء  لَ                       ُه آيَ                       ةً 
         

 تَ                           ُدلُّ َعلَ                           ى أَن                            ُه َواِح                           دُ  *****
 

  ْلِق الر مْحَِن ِمْن تَ َفاُوت  تَ َرى ِف خَ هل انظر إَل السماء وأفالكها، وإَل األرض وفجاجها  
َقِلْب إِلَْيَك اْلَبَصُر َخاِسئً 3﴿فَاْرِجِع اْلَبَصَر َهْل تَ َرى ِمْن ُفطُور  ) ا ( مُث  اْرِجِع اْلَبَصَر َكر تَ نْيِ يَ ن ْ

  2.َوُهَو َحِسرٌي ﴾

  3.﴿ُصْنَع اّللِ  ال ِذي أَتْ َقَن ُكل  َشْيء ﴾ٌل أليستا َخلَ وأىن يكون فيهما تفاوت، من أين َيتيهما 

ُ َلَفَسَداَت﴾  4.﴿َلْو َكاَن ِفيِهَما آِِلٌَة ِإال  اّلل 

 أتم                         ل ِف رًيض األرض وانظ                         ر
         

 إَل آاثر م                             ا ص                             نع امللي                             ك *****
 

 ني شاخص                اتعي               ون م               ن جل               
       

 أبح               داق كم               ا ال               ذهب الس               بيك *****
 

 عل            ى قض            ب الزبرج            د ش            اهدات
       

 أبن هللا ل                              يس ل                              ه ش                              ريك *****
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  احْلَي  اْلَقي ومُ 

ُ اَل إَِلَه ِإال ُهَو احلَْيُّ اْلَقيُّوُم اَل : ﴿تَ َعاََل  اّلل ُ  قَالَ    1﴾............. أَتُْخُذُه ِسَنٌة َوال نَ ْومٌ اّلل 

، لتعلم أهنما اشتمال على كل  ﴾احلَْيُّ اْلَقيُّومُ ﴿أتمل اجلمع بني هذين االمسني العظيمني: 
 .ّللِ  تَ َعاََل  صفة   ا كل اسم وكلَ َتَضم نَ ، وَ  ّللِ  تَ َعاََل  ال  مَ كَ 

 .تَ َعاََل  ّلل ِ  ذات   ةِ فَ وكل صِ  ،اسم   لَ كُ   َتَضم نَ  احلَْيُّ فَ 

 .تَ َعاََل له  فعل   ةَ فَ وكل صِ  ،سم  ا لَ كُ   َتَضم نَ  اْلَقيُّومُ وَ 

، وكل اْلَباِقي ال ِذي اَل َسِبيَل لِْلَفَناِء َعَلْيهِ وهو  َحيٌّ حِبََياة  َلَْ تَ َزْل َواَل تَ ُزوُل، َوتَ َعاََل  ُسْبَحانَهُ فهو 
 .ْلَفَناءُ َحيِ  ِسَواُه َمْسُبوٌق َبلَعَدِم، ويَ ْلَحُقُه ا

 .َعَلى ُكلِ  نَ ْفس  ِ َا َكَسَبتْ  قَائِمٌ وَ  م،َوِحْفِظهِ  هِ َخْلقِ ُم اْلِقَياِم بَِتْدِبرِي ائِ د   َوتَ َعاََل  ُسْبَحانَهُ هو و 

 .تَ َعاََل وَ  ُسْبَحانَهُ  ،فعل   ِف كلِ  املطلقُ  ، وله الكمالُ صفة   ِف كلِ  املطلقُ  فله الكمالُ 

 .كمال    له كلَ  وإذا دعا العبد ربه تعاَل هبذين االمسني، فقد دعاه بكل أمساءه وصفاته، وأثبت

 ُسِئلَ ا ذَ إِ ، وَ ال ِذي ِإَذا ُدِعَي بِِه َأَجابَ  اّللِ  اأْلَْعَظمِ  اْسمِ لذلك قيل إن هذه اآلية تشتمل على 
 .ىِبِه أَْعطَ 

ْيِه َوَسل َم، اْلَقاِسُم ْبُن َعْبِد الر مْحَِن، َعْن َأِب أَُماَمَة َرِضَي اّلل ُ َعْنُه، َعِن الن يبِ  َصل ى هللُا َعلَ  َرَوى
ِإن  اْسَم اّللِ  اأْلَْعَظَم َلِفي َثاَلِث ُسَور  ِمَن اْلُقْرآِن: ِف ُسوَرِة اْلبَ َقَرِة، َوآِل ِعْمرَاَن، َوطََه " »قَاَل: 

 : ]البقرة:  ﴾اْلَقيُّومُ  اّلل ُ اَل إَِلَه ِإال  ُهَو احلَْيُّ ﴿فَاْلَتَمْستُ َها فَ َوَجْدُت ِف ُسوَرِة اْلبَ َقَرِة آيََة اْلُكْرِسيِ 
[ ، َوِف 2]آل عمران:  ﴾اَل اّلل ُ اَل إَِلَه ِإال  ُهَو احلَْيُّ اْلَقيُّومُ ﴿[ ، َوِف ُسوَرِة آِل ِعْمرَاَن: 255

  2.[111]طه:  ﴾َوَعَنِت اْلُوُجوُه لِْلَحيِ  اْلَقيُّومِ ﴿ُسوَرِة طََه: 
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ِف َهاتَ نْيِ »ْعُت َرُسوَل هللِا َصل ى هللُا َعَلْيِه َوَسل َم يَ ُقوُل: َعْن َأمْسَاَء بِْنِت يَزِيَد، قَاَلْت: مسَِ وَ 
يِهَما َو ﴿اَل اّلل ُ اَل إَِلَه ِإال  ُهَو احلَْيُّ اْلَقيُّوُم﴾ ِإن  فِ  ،﴿اّلل ُ اَل إَِلَه ِإال  ُهَو احلَْيُّ اْلَقيُّوُم﴾ :اآْليَ تَ نْيِ 

  1.«اْسَم هللِا اأْلَْعَظمَ 

  

                                                           

حديث رقم:  ،ََبُب الدَُّعاءِ ، ََبُب تَ ْفرِيِع أَبْ َواِب اْلِوْترِ  -، ورواه أبو داود27611 حديث رقم: -رواه أمحد - 1
ُم﴾ ]البقرة: اْسُم اّللِ  اأْلَْعظَُم ِف َهاتَ نْيِ اآْليَ تَ نْيِ ﴿َوِإَِلُُكْم إَِلٌه َواِحٌد اَل إَِلَه ِإال  ُهَو الر مْحَُن الر ِحي» ، بلفظ:1496
-، وابن ماجه3478، حديث رقم: ََببٌ ، أَبْ َواُب الد َعَواِت َعْن َرُسوِل اّللِ  َصل ى اّلل ُ َعَلْيِه َوَسل مَ  -، والرتمذي«[163

 ، بسند حسن  3855، حديث رقم: ََبُب اْسِم اّللِ  اأْلَْعظَمِ ، ِكَتاُب الدَُّعاءِ 
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يَّتيهي تَ َعاََل َكَما   ُل قَ ي ومي

ُ اَل إَِلَه ِإال ُهَو احلَْيُّ اْلَقيُّوُم اَل : ﴿تَ َعاََل  اّلل ُ  قَالَ    1﴾............. أَتُْخُذُه ِسَنٌة َوال نَ ْومٌ اّلل 

َنةِ لتعلم أن املراد ليس جمرد نفي  تَ َعاََل: ﴿اَل أَتُْخُذُه ِسَنٌة َوال نَ ْوٌم﴾. أتمل قوَلهُ  عنه  مِ وْ والن    السِ 
 (.ِسَنةٌ وال  نَ ْومٌ  ُخُذهُ سبحانه، ولو كان كذلك لكان الكالم: )ال َيْ 

، فلو اعرتته تَ َعاََل  قَ يُّوِمي ِتهِ  َكَمالُ َو ى، رَ غْ الصُّ  اةُ فَ هو الوَ  الن  ْومَ   فإن تَ َعاََل  هِ اتِ يَ حَ  الُ مَ كَ   وإَّنا املرادُ 
 الختل نظام الكون، فكيف َبلنوم؟ ِسَنةٌ 

 .َنةِ س ِ أثرًا من ال مُ ظَ عْ أَ  مَ وْ الن    ن  يه علماء البالغة: "الرتقي"  ألَ وهذا ما يسم

َبِغي َلُه َأْن »هللِا َصل ى هللُا َعَلْيِه َوَسل َم:  َرُسولِ  لُ و قَ ودل على هذا املعىن  ِإن  هللَا اَل يَ َناُم َواَل يَ ن ْ
َُ َوَيِْفُضُه، َويُ ْرَفُع إِلَيْ    2.«ِه َعَمُل الن  َهاِر َِبلل ْيِل، َوَعَمُل الل ْيِل َِبلن  َهارِ يَ َناَم، يَ ْرَفُع اْلِقْس

َبِغي َلُه َأْن يَ َناَم،َواَل »َصل ى هللاُ َعَلْيِه َوَسل َم:  هُ َقولُ ف  ، وكمال قيوميته.كمال حياتهل «....... يَ ن ْ

َبِغي جِلَاَلِل َوْجِهَك َوَعِظيِم سُ   .ْلطَاِنكَ ًَي َربِ  َلَك احْلَْمُد َكَما يَ ن ْ
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ميَانِ  -رواه مسلم - 2 ِحَجابُُه النُّوُر َلْو َكَشَفُه » قَ ْولِِه: ، َوِِف «ِإن  هللُا اَل يَ َنامُ »ََبٌب ِِف قَ ْولِِه َعَلْيِه الس اَلُم: ، ِكَتاُب اْْلِ

 179 حديث رقم: ،«أَلَْحَرَق ُسُبَحاُت َوْجِهِه َما انْ تَ َهى إِلَْيِه َبَصرُُه ِمْن َخْلِقهِ 
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  رٌ اهي قَ  انٌ طَ لْ سُ  ومُ النَّ 

ُ اَل إَِلَه ِإال ُهَو احلَْيُّ اْلَقيُّوُم اَل : ﴿تَ َعاََل  اّلل ُ  قَالَ    1﴾............. أَتُْخُذُه ِسَنٌة َوال نَ ْومٌ اّلل 

وهو سلطان قاهر، وهل أدل على ذلك من َأْن ينام النوم دليل الضعف، وعالمة العجز، 
 ر  ُعِقَد من أجله؟ أحدهم ِف مؤَت

 وهل أدُل على ذلك ِمْن أن يناَم أحدهم وهو ِف برنمج على اِلواء مباشرة؟

وهو يعلم أن ذلك قد يكون وهل أدل على ذلك من أن ينام أحدهم وهو يقود سيارته، 
 سبب هالكه؟

 نفسه فهو دليل كمال حياته اليت ال يعرتيها نقص. عنفإن نفاه هللا تعاَل 

 يتطرق إليها خلل.ال قيوميته اليت ودليل كمال 

 ودليل قوته اليت ال يشوهبا ضعف.

  2.﴿َوِمْن آًَيتِِه َأْن تَ ُقوَم الس َماُء َواألْرُض أِبَْمرِِه﴾  أِبَْمرِهِ  انُقومَ ت َ الس َماءُ َواألْرُض وكيف ينام 

 مُيِْسُك الس َمَواِت َواألْرَض أَْن ﴿ِإن  اّلل َ   مُيِْسُك الس َمَواِت َواألْرَض لَِئال تَ ُزوالوهو  وكيف ينام
  3.تَ ُزوال﴾
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 25سورة الرُّوِم: اآلية/  - 2
 41سورة فَاِطر : اآلية/  - 3
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  تَ َعاََل  اَّللَّي  ىَن غي  الُ مَ كَ 

  1﴾.الس َماَواِت َوَما ِف األْرضِ َلُه َما ِف : ﴿تَ َعاََل  اّلل ُ  قَالَ 

، الذي يدل على كمال غناه ﴾الس َماَواِت َوَما ِف األْرضِ َلُه َما ِف ﴿أتمل قوله تعاَل: 
 وتعاَل.سبحانه 

وأتمل التعبري بلفظ: )َما( الذي يفيد العموم، فيدخل ِف ذلك كل متحرك وساكن، وعاقل 
 وغري عاقل، وصغري وكبري.

قَاَل تَ َعاََل: ﴿ُقِل اْدُعوا ال ِذيَن َزَعْمُتْم ِمْن ُدوِن اّللِ  اَل   وال ميلك أحد مع هللا تعاَل مثقال ذرة
ُهْم ِمْن الس َماَواِت َوال ِف األْرِض َوَما َِلُْم ِفيِهَما ِمْن ِشْرك  وَ  مَيِْلُكوَن ِمثْ َقاَل َذر ة  ِف  َما َلُه ِمن ْ

  2.َظِهري ﴾

 َوْه                        َو اْلغَ                        ِنُّ ِبَذاتِ                        ِه ُس                        ْبَحانَهُ 
         

 َج                               ل  ثَ نَ                               اُؤُه تَ َع                               اََل َش                               انُهُ  *****
 

 وَُك                             لُّ َش                             ْيء  رِْزقُ                             ُه َعَلْي                             هِ 
       

 ٌر إِلَْي                                                  هِ وَُكلُّنَ                                                  ا ُمْفَتِق                                                   *****
 

َمْن »قَاَل َرُسوُل اّللِ  َصل ى هللُا َعَلْيِه َوَسل َم: ولعل هذا املعىن ِف هذه اآلية هو الذي من أجله 
  3.«قَ رَأَ آيََة اْلُكْرِسيِ  ُدبُ َر ُكلِ  َصاَلة  َمْكُتوبَة  َلَْ مَيْنَ ْعُه ِمْن ُدُخوِل اجْلَن ِة ِإال  َأْن مَيُوتَ 

دليَل  توسل إَل هللا تعاَل بكمال غناه، ويسأله من عظيم فضله، وملا كانت اجلنةُ فكأن العبد ي
 ، جعلها هللا تعاَل جزاء من توسل إليه بغناه، وتقرب إليه بكالمه.هعباد مطلوبَ و  رضوانه،

  

                                                           

 255ية/ ُسوَرُة البَ َقَرِة: اآل - 1
 22ُسوَرُة َسَبإ : اآْليَة/  - 2
َلةِ  -رواه النسائي ِف السنن الكْبى - 3 ، حديث ثَ َواُب َمْن قَ رَأَ آيََة اْلُكْرِسيِ  ُدبُ َر ُكلِ  َصاَلة   ،ِكَتاُب َعَمِل اْليَ ْوِم َوالل ي ْ

 ند صحيحبس ،8068حديث رقم:  -واألوسُ ،7532حديث رقم:  -، والطْبام ِف الكبري9848رقم: 
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  هتمما أعظَم جرأ

  1﴾.ْشَفُع ِعْنَدُه ِإال ِبِِْذنِهِ َمْن َذا ال ِذي يَ : ﴿تَ َعاََل  اّلل ُ  قَالَ 

ِف عدة مواضع من كتابه، لكن هذا املوضع  ِإال ِبِِْذنِهِ نفى هللا تعاَل الشفاعة عن خلقه 
 ا أثرًا.هَ ا وقًعا، وأعظمُ هَ أشدُ 

كلمة َتلع القلوب، وتذهل األلباب، وترجتف من   ﴿َمْن َذا ال ِذي َيْشَفُع ِعْنَدُه ِإال ِبِِْذنِِه﴾.
 وقعها النفوس، وتصطك منها الفرائص.

ْنَكارِ املراد جمرد وليس  لكل متبوع  ، األكيدُ  والوعيدُ  ،الشديدُ  ، إَّنا املراد التهديدُ َوالن  ْفيِ  اْْلِ
ِلا جاًها ميلك به الشفاعة بغري إذِن هللا تعاَل، ولكل اتبع  يعتقد أن  أحًدا ميلك له  يزعم أن  

 نفًعا أو ضرًا من دون هللا تعاَل.

﴿َما نَ ْعُبُدُهْم ِإال لِيُ َقر ِبُوَن ِإََل اّللِ  م: هتِِ ادَ ، فقالوا عن سَ َِبّللِ  اْلَغُرورُ ْم هُ َغر  هؤالء الذين  وما أكثرَ 
  2زُْلَفى﴾.

جرأة هؤالء الذين يزعمون أن  ِلم عند هللا حظوة يشفعون هبا بغري إذنه، ويتصرفون  وما أعظمَ 
 هبا بغري أمره.

يامة قامت. فقالوا له َل؟ فقال حّت أقف وددت لو أن الق: (هذا الذي قالإَل أَل تسمعوا 
 وُأخرُج من أشاء(. ،على َبب جنهم، فأُدخُل من أشاء
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  حاطةي اإلبي نَ ْفي الشفاعةي ونفي  اجلمعُ 

ال يَ ْعَلُم َما بَ نْيَ أَْيِديِهْم َوَما َخْلَفُهْم وَ َمْن َذا ال ِذي َيْشَفُع ِعْنَدُه ِإال ِبِِْذنِِه : ﴿تَ َعاََل  اّلل ُ  قَالَ 
  1﴾.َيُِيطُوَن ِبَشْيء  ِمْن ِعْلِمِه ِإال ِ َا َشاءَ 

ِبَشْيء  ِمْن ِعْلِمِه ، ونفي إحاطِة اْلالئِق ِإال ِبِِْذنِهِ  اّلل ِ  ِعْندَ احلكمُة ِف اجلمِع بني نَ ْفي الشفاعِة 
ا َيدث لدفع إيهام من يتوهم أن هللا تعاَل كخلقه جيري عليه ما جيري عليهم، كم ِإال ِ َا َشاءَ 

للبشر إذا قيل ألحدهم: فالن غضب غضًبا شديًدا. يقول: ال عليك أن أعرفه جيًدا، هو ال 
 يرد ل طلًبا.

 وِلذه العلة مجع هللا تعاَل بني هذين األمرين ِف مواضع من كتابه.

َفُع الش َفاَعُة ِإال َمْن أَِذَن َلُه الر مْحَنُ كما  يَ ْعَلُم َما  *َوَرِضَي َلُه قَ ْوال  قَاَل تَ َعاََل: ﴿يَ ْوَمِئذ  اَل تَ ن ْ
  2﴾.بَ نْيَ أَْيِديِهْم َوَما َخْلَفُهْم َوال َيُِيطُوَن ِبِه ِعْلًما

ْم : ﴿يَ ْعَلُم َما بَ نْيَ أَْيِديِهْم َوَما َخْلَفُهْم َوال َيْشَفُعوَن ِإال ِلَمِن اْرَتَضى َوهُ عن املالئكةِ  قَاَل تَ َعاََل وَ 
  3﴾.ِفُقونَ ِمْن َخْشَيِتِه ُمشْ 

وما ذلك إال ألن الكل حتت سلطانه مقهورون، وبطاعته عاملون، وجلالله خاشعون، 
ًئامربوبون،  ولعظمته خاضعون، كلهم عبيدٌ  ﴿ِإْن ُكلُّ َمْن ِف  ،اَل ََتِْلُك نَ ْفٌس لِنَ ْفس  َشي ْ

َعد ُهْم َعداا وَُكلُُّهْم آتِيِه يَ ْوَم اْلِقَياَمِة الس َماَواِت َواألْرِض ِإال آِت الر مْحَِن َعْبًدا َلَقْد َأْحَصاُهْم وَ 
  4﴾.فَ ْرًدا

ُ تَ َعاََل ف   5َأَحاَط ِبُكلِ  َشْيء  ِعْلًما﴾.﴿ اّلل 

                                                           

 255ُسوَرُة البَ َقَرِة: اآلية/  - 1
   110، 109ُسوَرُة طه: اآلية/  - 2
 28ُسوَرُة اأْلَنِْبَياِء: اآلية/  - 3
 95 -93ُسوَرُة َمْرمَيَ: اآلية/  - 4
 12ُسوَرُة الط اَلِق: اآلية/  - 5
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  1﴾.َوَأْحَصى ُكل  َشْيء  َعَدًدا﴿

 راد.أ َوال َيْشَفُعوَن ِإال ِلَمنِ . ﴿ال َيُِيطُوَن ِبَشْيء  ِمْن ِعْلِمِه ِإال ِ َا َشاَء﴾ هُ قُ لْ خَ وَ 
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  َي ويح املعاندين

  1﴾.َوِسَع ُكْرِسيُُّه الس َماَواِت َواألْرَض َوال يَ ُئوُدُه ِحْفظُُهَما َوُهَو اْلَعِليُّ اْلَعِظيمُ : ﴿تَ َعاََل  اّلل ُ  قَالَ 

أتمل عظمة الكرسي الذي هو موضع قدمي الرب تبارك وتعاَل، وقد َفص لِت السُّن ُة هذا 
، قَاَل: َدَخْلُت اْلَمْسِجَد احْلَرَاَم، َرِضَي اّلل ُ َعْنهُ  َعْن َأِب َذر   اْلِغَفارِي ِ ف  يةالوارد ِف اآل اْلمجال

 آيَة  فَ رَأَْيُت َرُسوَل اّللِ  َصل ى اّلل ُ َعَلْيِه َوَسل َم َوْحَدُه َفَجَلْسُت إِلَْيِه، فَ ُقْلُت: ًَي َرُسوَل اّللِ  َأيُّ 
، َما الس َماَواُت الس ْبُع ِف اْلُكْرِسيِ  ِإال  َكَحْلَقة  ِف »ُل؟ قَاَل: نَ زََلْت َعَلْيَك أَْفضَ  آيَُة اْلُكْرِسيُّ

  2.«أَْرض  َفاَلة ، َوَفْضُل اْلَعْرِش َعَلى اْلُكْرِسيِ  َكَفْضِل تِْلَك اْلَفاَلِة َعَلى تِْلَك احْلَْلَقةِ 

 تعاَل. هللاِ  من خلقِ  وهذا خلقٌ ، اْلَعْرشِ إَل  ةِ بَ سْ َبلن ِ َكَحْلَقة  َفاَلة   هِ تِ مَ ظَ الكرسي على عَ ف

 عاملون، ال َتفى عليه منهم خافية. ما العبادُ  يعلمُ  العرشِ  فوقَ تعاَل  وهللاُ 

 فيا ويح املعاندين، وًي ويل املعرضني.

 

  

                                                           

 255ُسوَرُة البَ َقَرِة: اآلية/  - 1
ْحَساِن، -رواه ابن حبان ِف صحيحه - 2 ذِْكُر ََبُب الصِ ْدِق َواأْلَْمِر َِبْلَمْعُروِف َوالن  ْهِي َعِن اْلُمْنَكِر،  ِكَتاُب اْلْبِ  َواْْلِ

َها، حديث رقم:   ااِلْسِتْحَباِب لِْلَمْرِء أَْن َيُكوَن لَُه ِمنْ  ، وأبو نعيم 361ُكلِ  َخرْي  َحظٌّ َرَجاَء الت َخلُِّص ِِف اْلُعْقىَب ِبَشْيء  ِمن ْ
 ، بسند صحيح136حديث رقم:  -(، وابن بطة ِف اْلَبنة167/ 1ِف احللية )
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  لإلسالم مزاعم املناوئيتفنيد 

يِن َقدْ : ﴿تَ َعاََل  اّلل ُ  قَالَ  َ الرُّْشُد ِمَن اْلَغي ِ  اَل ِإْكرَاَه ِف الدِ    1﴾......تَ بَ ني 

الدنيا ضجيًجا: أن اْلسالم انتشر  َمأَلُواآية تفند كل مزاعم املناوئني لدين هللا تعاَل، الذين 
 َبلسيف.

 وَل َيتوا حبالة واحدة ُأكره فيها أحٌد على اعتناق اْلسالم، وترك دينه الذين يدين به.

ا أكره املسلمون فيها على ترك دينهم، وإال فاملوت ويسجل التاريخ حاالت ال حصر ِل
 مصريهم احملتوم.

َعْن َأِب ُعبَ ْيَدَة ْبِن وما حدث لبالل، وًيسر، ومسية، وعمار، وخباب، وغريهم ال يفى  ف
َلْم يَ ت ْرُُكوُه َحّت  ُُمَم ِد ْبِن َعم اِر ْبِن ًَيِسر ، َعْن أَبِيِه، قَاَل: َأَخَذ اْلُمْشرُِكوَن َعم اَر ْبَن ًَيِسر  ف َ 

 َصل ى هللاُ َسب  الن يب  َصل ى هللُا َعَلْيِه َوَسل َم، َوذََكَر آِِلَتَ ُهْم خِبَرْي  مُث  تَ رَُكوُه، فَ َلم ا أََتى َرُسوَل اّلل ِ 
، َما تُرِْكُت حَ « َما َورَاَءَك؟»َعَلْيِه َوَسل َم قَاَل:  ّت  نِْلُت ِمْنَك، َوذََكْرُت قَاَل: َشرٌّ ًَي َرُسوَل اّللِ 
ميَاِن قَاَل: « َكْيَف جتَُِد قَ ْلَبَك؟»آِِلَتَ ُهْم خِبَرْي  قَاَل:    2.«ِإْن َعاُدوا فَ ُعدْ »قَاَل: ُمْطَمِئنٌّ َِبْْلِ

وما حدث ِف ُماكم التفتيش ِما تقشعر له األبدان، وتشيب من هوله الولدان، ال ينكره 
 أحد.

أليس إكراًها ِلم على اعتناق  ،جريالروهينجا من قتل وحرق وهتحدث وَيدث ملسلمي وما 
 البوذية؟

ِف تركستان  -وما َيدث اليوم وإَل وقت كتابة هذه السطور من منع مسلمي اْلجيور 
من إظهار دينهم ومصادرة مصاحفهم وكتبهم وكل ما ميت  -الشرقية احملتلة من قبل الصني 
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ود ِلا ِف غري اْلسالم  لذلك مسي  السماحة ال وجِلو خري دليل على أن  ،لإلسالم بصلة
   الدين اْلسالمي َبحلنيفية السمحة. هذا

هذا غيض من فيض ونقطة من حبر ِما يقاسيه املسلمون ِف مشارق األرض ومغرهبا من 
 اضطهاد بسبب دينهم.

 ا ِلم على ترك معتقدهم، وَتليهم عن دينهم؟أليس هذا إكراهً 

 أبن اْلسالم يكره الناس على الدخول فيه.مث يرج علينا من يزعم 
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 430 اإلَيان ال يعرف املداهنة

  1﴾......َفَمْن َيْكُفْر َِبلط اُغوِت َويُ ْؤِمْن َِبّللِ  فَ َقِد اْسَتْمَسَك َِبْلُعْرَوِة اْلُوثْ َقى: ﴿تَ َعاََل  اّلل ُ  قَالَ 

 هو استقامة ووضوح.التلون، إَّنا االعتقاد ال يقبل اْلميان ال يعرف املداهنة، و 

فأي إميان هذا الذي تدين فإذا كنت تثن على البوذية، وَتدح النصرانية، وتعظم اليهودية، 
 به؟

نبًيا، أن تكفر  ل ى اّلل ُ َعَلْيِه َوَسل مَ صَ شرط إميانك َبهلل تعاَل رًَب، وَبْلسالم ديًنا، و حمد 
  هللا تعاَل ورضي بذلك. هو كل ما عبد من دون الط اُغوتُ ، وَ َِبلط اُغوتِ 

قَاَل تَ َعاََل: ﴿َقْد َكاَنْت َلُكْم ا هدي األنبياِء مجيًعا عليهم السالم  ذوهذا ليس تطرفًا بل ه
ّللِ   ِمْن ُدوِن اُأْسَوٌة َحَسَنٌة ِف ِإبْ رَاِهيَم َوال ِذيَن َمَعُه ِإْذ قَاُلوا لَِقْوِمِهْم ِإن  بُ َرآُء ِمْنُكْم َوِم ا تَ ْعُبُدوَن 

َنُكُم اْلَعَداَوُة َواْلبَ ْغَضاُء أََبًدا َحّت  تُ ْؤِمُنوا َِبّللِ  َوْحَدُه﴾ نَ َنا َوبَ ي ْ   2.َكَفْرَن ِبُكْم َوَبَدا بَ ي ْ

ودعاة العلمانية، وأبواق االهنزاميني أتباع  وال يهولنك انتفاش الباطل، وصولة أهل الضالل، 
﴿َودُّوا َلْو ُتْدِهُن على ذلك من قبل   َعَلْيِه َوَسل مَ  َصل ى اّلل ُ فقد ساوموا بنيك كل نعق، 

  3.﴾فَ ُيْدِهُنونَ 

ًئا قَِليالفثبته هللا تعاَل   َناَك َلَقْد ِكْدَت تَ رَْكُن إِلَْيِهْم َشي ْ   4.﴾﴿َوَلْوال َأْن ثَ ب  ت ْ

أحراهم  فمايدعمون به عروًشا متهالكة، و ، زائلةض و يبيعونه بعر  أقواًماواحذر أن تقلد دينك 
 بقول القائل:

 َم         ا ِف اْلَمَع         اِل َلُك         ْم ِظ         لٌّ َواَل َْثَ         رُ 
         

 َوِف اْلَمَخ           ازِي َلُك            ْم َأْش            َباُح َأْش            َياخِ  *****
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  عنك وااحذر أن يرض

ِذيَن َكَفُروا َأْولَِياُؤُهُم اّلل ُ َوِلُّ ال ِذيَن آَمُنوا ُيْرُِجُهْم ِمَن الظُُّلَماِت ِإََل النُّوِر َوال  : ﴿تَ َعاََل  اّلل ُ  قَالَ 
  1﴾.الط اُغوُت ُيْرُِجونَ ُهْم ِمَن النُّوِر ِإََل الظُُّلَماِت أُولَِئَك َأْصَحاُب الن اِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ 

 اْلميان أن توال هللا تعاَل، وأن توال أولياء هللا تعاَل، واِلدى أن يتوالك هللا تعاَل.

ميَاِن احلَْبُّ ِف اّللِ  َواْلبُ ْغُض ِف اّلل ِ » َصل ى هللاُ َعَلْيِه َوَسل َم: قَاَل َرُسوُل اّلل ِ    2.«َأْوَثُق ُعَرى اْْلِ

﴿ُيْرُِجونَ ُهْم يتواله أعداُء هللِا   والكفر والضالل أنهللا،  أن يوال أحٌد أعداءَ  واْليبة واْلسران
 . ِمَن النُّوِر ِإََل الظُُّلَماِت﴾

قَاَل تَ َعاََل: ﴿َوَلْو َكانُوا يُ ْؤِمُنوَن َِبّللِ  َوالن يبِ  َوَما أُنزَل إِلَْيِه َما اَت َُذوُهْم َأْن توال هلل عدًوا  فاحذْر 
  3.َأْولَِياَء﴾

يرضى عنك أعداء هللا، وال تفرح إذا أثنوا عليك، وراجع إميانك إذا وصفوك واحذر أن 
  4اْليَ ُهوُد َوال الن َصاَرى َحّت  تَ ت ِبَع ِمل تَ ُهْم﴾. ﴿َوَلْن تَ ْرَضى َعْنكَ َبالعتدال  

والعز ِف كنفه، وال ترج منهم نفًعا، وال َتش منهم ضرًا، وال تباليهم َبلة، فأنت وليك هللا، 
 والذل حليفهم، واْلسار مآِلم.، َأْولَِياُؤُهُم الط اُغوتُ وهم والعاقبة ألوليائه، 
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  املنصبي  سحرُ 

ُ اْلُمْلَك.........﴾.  تَ َعاََل: ﴿أَلَْ تَ َر ِإََل ال ِذي َحاج  ِإبْ رَاِهيَم ِف َربِ ِه َأْن آاَتهُ قاَل اّلل ُ    1اّلل 

لو َل يكن ِف حرص اْلنسان على الرمسة وامللك، والسعي ِف الوصول إليهما بكل سبيل إال 
 عنهما، بل والفرار منها.االتصاف َبلكْب عند األعم األغلب لكفى هذا األمر ِف النفرة 

فإن ِلذا املنصب سحٌر عجيٌب على من تواله، وِلذا َحذ َر النيب َصل ى اّلل ُ َعَلْيِه َوَسل َم، من 
السعي إليه، واحلرص عليه  فَعْن َأِب َذر  ، قَاَل: قُ ْلُت: ًَي َرُسوَل هللِا، َأاَل َتْستَ ْعِمُلِن؟ قَاَل: 

ًَي َأََب َذر  ، ِإن َك َضِعيٌف، َوِإن  َها أََمانَُة، َوِإن  َها يَ ْوَم اْلِقَياَمِة »ْنِكيب، مُث  قَاَل: َفَضَرَب بَِيِدِه َعَلى مَ 
  2«.ِخْزٌي َوَنَداَمٌة، ِإال  َمْن َأَخَذَها حِبَقِ َها، َوأَد ى ال ِذي َعَلْيِه ِفيَها

أال يرى إال نفسه، وال يسمع إال صوته، وال وِبَدايُة الن  ْقِص َعْنَد َمْن َحَرَص َعَلى اْلمارِة 
يعجبه إال رأيه، كما قال تعاَل: ﴿قَاَل ِفْرَعْوُن َما أُرِيُكْم ِإال َما أََرى َوَما أَْهِديُكْم ِإال َسِبيَل 

  3الر َشاِد﴾.

 ويرى أنه استحق أن يكون األوحد امللهم  لكه ورمسته، كما قال تعاَل: ﴿َوَنَدى ِفْرَعْوُن ِف 
  4قَ ْوِمِه قَاَل ًَي قَ ْوِم أَلَْيَس ِل ُمْلُك ِمْصَر َوَهِذِه األنْ َهاُر جَتْرِي ِمْن حَتْيِت أََفال تُ ْبِصُروَن﴾.

مث يؤول أمره إَل منازعة هللا تعاَل ِف سلطانه،  حاربة شرعه، فيستحسن ما قبحه هللا، ويقبح 
ى اْلنتاج، وهذا الذي يدعو إَل ما استحسنه، كهذا الذي حرم الصيام بدعوى أنه يؤثر عل

 املساواة بني الرجل واملرأة ِف املرياث، وهذا الذي يدعو إَل الثورة على النصوص املقدسة.
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 ُ مث يستمرئ الكْب حّت ينكر وجود هللا تعاَل كهذا ﴿ال ِذي َحاج  ِإبْ رَاِهيَم ِف رَب ِِه َأْن آاَتُه اّلل 
يرِِه: ﴿ًَي َهاَماُن اْبِن ِل َصْرًحا َلَعلِ ي أَبْ ُلُغ األْسَباَب * َأْسَباَب اْلُمْلَك﴾، وهذا الذي قَاَل ِلَوزِ 

  1الس َمَواِت َفَأط ِلَع ِإََل إَِلِه ُموَسى َوِإم ِ ألظُنُُّه َكاِذًَب﴾.

ونسي أنه َملوق صغري، وعبد ذليل، ومهما بلغ غناه فهو إَل هللا فقري، حّت تنزل بساحته 
 رات املوت، فيندم والت حني مندم، ويسأل الرجعة والت حني مناص.املنية، ويعاين سك

، فَِإن ك ِف كُ لْ مُ نك يإمارة، أو تشرئب إَل رمسة، أو يستهو فاحذر ُأخي  أن تستشرف 
 ، َوِإن  َها أََمانَُة، َوِإن  َها يَ ْوَم اْلِقَياَمِة ِخْزٌي َوَنَداَمٌة.عافية  
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  والنقمةي  نعمةي ال بي امللكُ 

ُ تَ َعاََل: ﴿أَلَْ تَ َر ِإََل ال ِذي َحاج  ِإبْ رَاِهيَم ِف َربِ ِه َأْن آاَتهُ قا ُ اْلُمْلَك.........﴾. َل اّلل    1اّلل 

  ألنه من العلو ِف األرض، وقد قال هللا تعاَل: ال يفرح بهو  ،يسعى للملكينبغي ألحد أن ال 
اُر اآلِخرَ  ُة ََنَْعُلَها لِل ِذيَن اَل يُرِيُدوَن ُعُلواا ِف األْرِض َوال َفَساًدا قاَل اّلل ُ تَ َعاََل: ﴿تِْلَك الد 

  2َواْلَعاِقَبُة لِْلُمت ِقنَي.........﴾.

إذا حال بني صاحبه وبني كتاب هللا  نعمةً  وهل يكون امللكُ وقد يكون نقمة على صاحبه، 
  تعاَل؟

ى َعْبِد اْلَمِلِك َِبْلِْاَلَفِة َكاَن ِف ِحْجرِِه ُمْصَحٌف َفَأْطبَ َقُه َوقَاَل: َلم ا ُسلِ َم َعلَ )اأْلَْعرَاِبِ :  اْبنُ قَاَل 
  3.(َهَذا ِفرَاُق بَ ْيِن َوبَ ي َْنكَ 

 وهل يكون امللك نعمة إذا ُبن على األشالء؟ وروي َبلدماء؟

 :لِنَ ْفِسهِ  َحَضَرِت اْلُمْعَتِضَد اْلَوفَاُة أَْنَشدَ ملا 

تُ                  ُه فَ لَ                  مْ َواَل أَتَْم                  َنن  ال                   ْهَر ِإم ِ أَِمن ْ  د 
       

 يُ ْب                      ِق ِل َح                      ااًل َواَل ي َ                      رَْع ِل َحق                       ا *****
 

 قَ تَ ْل                        ُت َص                        َناِديَد الر َِج                        اِل َوََلْ أَدَعْ 
     

 َع                ُدواا َوََلْ أُْمِه                ْل َعلَ                ى طَْغيِ                ِه َخْلَق                ا *****
 

 َوَأْخَلْي              ُت َداَر اْلُمْل              ِك ِم              ْن ُك              لِ  َنزِع  
       

 َفَش                       ر ْدتُ ُهْم َغ                       ْرًَب َوَم                       ز قْ تُ ُهْم َش                       ْرقَا *****
 

 فَ َلم                 ا بَ َلْغ                ُت ال                ن ْجَم ِع                زاا َورِفْ َع                ةً 
       

 َوَص              اَرْت رِقَ              اُب اْْلَْل              ِق َأمْجَ              َع ِل رِق               ا *****
 

 َرَم             اِم ال             ر َدى َس             ْهًما فََأَْخَ             َد مَجْ             َرِت 
       

 أُْلَق                 ىفَ َه                 ا أََن َذا ِف ُحْف                 َرِت َع                 اِجاًل  *****
 

 َوََلْ يُ ْغ             ِن َع             نِ  َم             ا مَجَْع             ُت َوََلْ َأِج             دْ 
       

 لِ         ِذي اْلُمْل          ِك َواأْلَْحيَ          اِء ِف ُحْس          ِنَها رِفْ َق          ا *****
 

 فََأْذَهْب                  ُت ُدنْ يَ                  اَي َوِدي                  ِن َس                  َفاَهةً 
       

 َفَم             ْن َذا ال              ِذي ِم             ىنِ  ِ َْص             َرِعِه أْش             َقى؟ *****
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[ ِإََل َأْن 28احلاقة: ]َهِذِه اآْليََة ﴿َما أَْغىَن َعنِ  َمالَِيْه َهَلَك َعنِ  ُسْلطَانَِيْه﴾.  مُث  َجَعَل ُيَكر ِرُ 
  1.َماتَ 

ال ِذي َحاج  ِإبْ رَاِهيَم ِف وكم من الناس كان امللك نقمة عليه ِف الدنيا ووَباًل ِف اآلخرةكهذا 
ُ اْلُمْلكَ   .َربِ ِه َأْن آاَتُه اّلل 

َتادى به الغي، واسرتسل ِف الضالل حّت فضل نفسه على نيب هللا موسى عليه  وهذا الذي
﴿ًَي قَ ْوِم أَلَْيَس ِل ُمْلُك ِمْصَر َوَهِذِه األنْ َهاُر جَتْرِي ِمْن حَتْيِت أََفال  :قَالَ  َناَدى ِف قَ ْوِمهِ السالم، ف َ 
ٌر ِمْن َهَذا ال ِذي ُهَو َمهِ 51تُ ْبِصُروَن )   2نٌي َوال َيَكاُد يُِبنُي﴾.( أَْم َأَن َخي ْ
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  كم ِف الناس من منرود

بْ رَاِهيُم َربِ َ قاَل اّلل ُ تَ َعاََل: ﴿أَلَْ تَ َر ِإََل ال ِذي َحاج  ِإبْ رَاِهيَم ِف َرب ِِه َأْن آاَتُه اّلل ُ اْلُمْلَك ِإْذ قَاَل إِ 
  1......﴾....ال ِذي َُيِْيي َومُيِيُت قَاَل َأَن ُأْحِيي َوأُِميتُ 

َكَما يَ َتَجاَرى اْلَكَلُب   الِكب ْرُ  َتَجاَرى بِهِ العجب كل العجب ِمن يتمادى به الصلف، وي َ 
يزعُم ، ، حّت جيحد خالقه، مث يلع على نفسه من صفات الربوبية ما ال ينبغي إال هللِ ِبَصاِحِبهِ 

 لدغٌة. ، وهو تُ ْقِعُدُه شوكٌة، وَترضه قرصٌة، وتقتلهَُيِْيي َومُيِيتُ أنه 

 نسي أم تناسى أن أصله نطفة نذره، وآخره جيفة قذره، وهو بني ذلك َيمل العذرة.

 ليس هذا حال النمرود وحده، فكم ِف الناس من َّنرود، وكم فيهم من جبار عنيد.

 فإَل كل َّنرود وإَل كل جبار عنيد، يظن أنه على الدهر َبق، وأن حقه ِف الدنيا اْللود.
 أن      ت ص      انع ه      و امل      وت فاص      نع ك      ل م      ا

       

 وأن                ت لك                أس امل                وت الب                د ج                ارع *****
 

 أال أيه                      ا امل                      رء املخ                      ادع نفس                      ه
     

 روي                       د أت                       دري م                       ن أراك َت                       ادع؟ *****
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 اْلُمَكابَ َرة  َمْسَلكُ 

ِإْذ قَاَل ِإبْ رَاِهيُم َربِ َ أَلَْ تَ َر ِإََل ال ِذي َحاج  ِإبْ رَاِهيَم ِف َرب ِِه َأْن آاَتُه اّلل ُ اْلُمْلَك قاَل اّلل ُ تَ َعاََل: ﴿
ِق َفْأِت ال ِذي َُيِْيي َومُيِيُت قَاَل َأَن ُأْحِيي َوأُِميُت قَاَل ِإبْ رَاِهيُم فَِإن  اّلل َ ََيِْت َِبلش ْمِس ِمَن اْلَمْشرِ 

ُ اَل يَ ْهدِ    1﴾.نيَ ي اْلَقْوَم الظ اِلمِ هِبَا ِمَن اْلَمْغِرِب فَ ُبِهَت ال ِذي َكَفَر َواّلل 

َتذ من  ندما ينكر اْلصم البديهيات، أال جتادله ِف فيما أنكره، بل امن احلكمة ِف املناظرة ع
 بدليل إال كان دليله الذي احتج به دلياًل  مبطلما احتج فقطع به حجته، دلياًل لت هكالم

 عليه ال له.

على  والتمويهِ  التلبيسِ و  ُمَكابَ َرةالْ  كَ لَ سْ مَ ، سالًكا بذلك َأَن ُأْحِيي َوأُِميتُ الطاغية: قَاَل ملا 
، وال ميلك ، اَتذ إبراهيم عليه السالم من قوله مقدمة حلجة ال يتيسر له فيها التلبيسالرعاع

َمْسَلَك اْلُمَكابَ َرة: ﴿فَِإن  اّلل َ ََيِْت َِبلش ْمِس ِمَن َسَلَك قَاَل َلُه ِإبْ رَاِهيُم َلم ا فيها التمويه، 
ِمَن  فَِإْن ُكْنَت ِإَِلًا َكَما اد َعْيَت حُتِْيي َوَُتِيُت َفْأِت َِبلش ْمسِ . ِت هِبَا ِمَن اْلَمْغِرِب﴾اْلَمْشرِِق َفأْ 

 .اْلَمْغِربِ 

 .، وظهر كذبه، وانكشف َبطله، وانقشع زيفهيَ َتَكل ُم، َوقَاَمْت َعَلْيِه احْلُج ةُ  َلَْ وَ ُأْخِرَس ف
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 أليس فيك ما يكفيك 

ُ تَ َعاََل: ﴿ قاَل اّلل ُ  َأْو َكال ِذي َمر  َعَلى قَ ْريَة  َوِهَي َخاِويٌَة َعَلى ُعُروِشَها قَاَل َأىن  َُيِْيي َهِذِه اّلل 
 م  قَاَل َبلْ بَ ْعَد َمْوهِتَا َفَأَماتَُه اّلل ُ ِمائََة َعام  مُث  بَ َعثَُه قَاَل َكْم لَِبْثَت قَاَل لَِبْثُت يَ ْوًما أَْو بَ ْعَض يَ وْ 

َولَِنْجَعَلَك آيًَة  لَِبْثَت ِماَئَة َعام  فَاْنظُْر ِإََل طََعاِمَك َوَشرَاِبَك َلَْ يَ َتَسن ْه َواْنظُْر ِإََل مِحَارِكَ 
  1﴾.لِلن اسِ 

 !كم من الناس سأل آية فكان هو اآلية، وكم من الناس أراد عْبة فصار عْبة

 أليس فيك ما يكفيك عن البحث ِف األرض والسماء؟ 

 ليس عندك ما يردك إَل رب األرض والسموات؟أ

  2﴾.( َوِف أَنْ ُفِسُكْم أََفال تُ ْبِصُرونَ 20﴿َوِف األْرِض آًَيٌت لِْلُموِقِننَي )أَل تسمع قول هللا تعاَل: 

 ؟ْوهِتَااّلل ُ بَ ْعَد مَ  َهاَُيِْيي، فتسائل متعجًبا: كيف َمر  َعَلى قَ ْريَة  َوِهَي َخاِويٌَة َعَلى ُعُروِشَهاهذا 
فكان موته وإحياؤه آيًة  ﴿قَاَل َأىن  َُيِْيي َهِذِه اّلل ُ بَ ْعَد َمْوهِتَا َفَأَماتَُه اّلل ُ ِمائََة َعام  مُث  بَ َعَثُه﴾.

 تتلى، وموعظًة تروى إَل قيام الساعة.

، فَ َفت ُه بَ نْيَ َيَدْيهِ  (ُنَِر  )م  َحاِئل  ِبَعظْ اّللِ  َصل ى اّلل ُ َعَلْيِه َوَسل َم  َرُسولَ  أتىُأب ْبُن َخَلف  وهذا 
 يَ ب َْعُث اّلل ُ َهَذا مُث  مُيِيُتَك مُث  َُيِْيَيَك مُث  »قَاَل: ًَي ُُمَم ُد أَيَ ب َْعُث اّلل ُ َهَذا بَ ْعَد َما أََرم ؟ قَاَل: نَ َعْم وَ 

ْنَساُن َأن  َخَلْقَناُه ِمْن نُْطَفة  فَِإَذا ُهَو  َأَوَلَْ يَ رَ ﴿ قوله تعاَل: نَ َزلَ وَ ، «يُْدِخُلَك َنَر َجَهن مَ  اْْلِ
  3.﴾َخِصيٌم ُمِبنيٌ 

 فال تظن بربك الظنون، وال يغرك به الغرور، فإن هللا على كل شيء قدير.
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 النظر بي العبادة والطغيان

َك َوَشرَاِبَك َلَْ يَ َتَسن ْه َواْنظُْر ِإََل قَاَل َبْل لَِبْثَت ِماَئَة َعام  فَاْنظُْر ِإََل طََعامِ قاَل اّلل ُ تَ َعاََل: ﴿
َ لَُه مِحَارَِك َولَِنْجَعَلَك آيًَة لِلن اِس َواْنظُْر ِإََل اْلِعظَاِم َكْيَف نُ ْنِشزَُها مُث  َنْكُسوَها حلًَْما فَ َلم ا تَ ب َ  ني 

لِ  َشْيء  َقِديٌر﴾.قَاَل أَْعَلُم َأن  اّلل َ َعَلى كُ 
1  

تعاَل َبلنظر ِف مواضع شّت من كتابه، وجعله دلياًل على وحدانيته، وبرهاًن على  تعبدن هللا
 قدرته، وسبياًل لالعتبار خبلقه، وسبًبا لشكر نعمه.

فَاْنظُْر ِإََل طََعاِمَك َوَشرَاِبَك َلَْ يَ َتَسن ْه َواْنظُْر ِإََل مِحَارَِك َولَِنْجَعَلَك آيًَة َكَما ِف َقولِِه تَ َعاََل: ﴿
 .﴾زَُها مُث  َنْكُسوَها حلًَْمالِلن اِس َواْنظُْر ِإََل اْلِعظَاِم َكْيَف نُ ْنشِ 

َر ُمَتَشاِبه  اْنظُُروا ِإََل َْثَرِِه ِإَذا أَ  ْْثََر َويَ ْنِعِه ِإن  وََكَما ِف َقولِِه تَ َعاََل: ﴿َوالز يْ ُتوَن َوالرُّم اَن ُمْشَتِبًها َوَغي ْ
  2﴾.َقْوم  يُ ْؤِمُنونَ آَلًَيت  لِ  ِف َذِلُكمْ 

َنا اْلَماَء َصباا * تَ َعاََل: ﴿فَ ْليَ ْنظُِر اْلْنَساُن ِإََل طََعاِمهِ  هِ لِ و قَ ِف َكَما َو  مُث  َشَقْقَنا األْرَض  * َأن  َصبَ ب ْ
َنا ِفيَها َحباا َمَتاًعا  * َوفَاِكَهًة َوَأَبا  * اَوَحَداِئَق ُغْلبً  * َوَزيْ ُتوًن َوَُنْال * َوِعنَ ًبا َوَقْضًبا * َشقاا. َفأَنْ بَ ت ْ

  3َلُكْم َوألنْ َعاِمُكْم﴾.

 وََكَما ِف َقولِِه تَ َعاََل: ﴿ُقِل اْنظُُروا َماَذا ِف الس َماَواِت َواألْرِض َوَما تُ ْغِن اآلًَيُت َوالنُُّذُر َعْن قَ ْوم  
  4اَل يُ ْؤِمُنوَن﴾.

 وجعل النظر ِف هذه املواطن قربة وعبادة.
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نَ ْيَك خر، وجعله طغياًن واعتداًء   آ ِف مواطنَ  رَ ظَ الن   مَ ر  وحَ  َكَما ِف َقولِِه تَ َعاََل: ﴿َوال ََتُد ن  َعي ْ
ٌر َوأَ  نْ َيا لِنَ ْفِتنَ ُهْم ِفيِه َورِْزُق رَبِ َك َخي ْ ُهْم َزْهَرَة احْلََياِة الدُّ   1﴾.بْ َقىِإََل َما َمت  ْعَنا ِبِه أَْزَواًجا ِمن ْ

ولِِه تَ َعاََل: ﴿ُقْل لِْلُمْؤِمِننَي يَ ُغضُّوا ِمْن أَْبَصارِِهْم َوََيَْفظُوا فُ ُروَجُهْم َذِلَك أَزَْكى َِلُْم ِإن  وََكَما ِف قَ 
  2اّلل َ َخِبرٌي ِ َا َيْصنَ ُعوَن﴾.

أمره تعاَل،  نعلم أننا عبيد مربوبون، نفذ فيناوجعلنا هللا تعاَل بني نظر واجب، ونظر ُمرم ل
حكمه، والسعيد من وقف عند حدوده وامتثل أوامره، اجتنب نواهيه، واستجاب  وماض فينا

ُ َعَلْيِه َوَسل مَ حلكمه وشرعه، وأطاع رسوله   .َصل ى اّلل 
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 َوَلكيْن تَ ْعَمى اْلُقُلوبُ 

َلَْ يَ َتَسن ْه َواْنظُْر ِإََل قَاَل َبْل لَِبْثَت ِماَئَة َعام  فَاْنظُْر ِإََل طََعاِمَك َوَشرَاِبَك قاَل اّلل ُ تَ َعاََل: ﴿
َ لَُه مِحَارَِك َولَِنْجَعَلَك آيًَة لِلن اِس َواْنظُْر ِإََل اْلِعظَاِم َكْيَف نُ ْنِشزَُها مُث  َنْكُسوَها حلًَْما فَ َلم ا تَ ب َ  ني 

لِ  َشْيء  َقِديٌر﴾.قَاَل أَْعَلُم َأن  اّلل َ َعَلى كُ 
1  

اآلًيت، ومن أعظم دالئل قدرة هللا تعاَل، ومن العجيب  البعث بعد املوت آية من أعجب
 يوم أمام أعيننا، بل كل حلظة.أهنا تتكرر كل 

َها اْلَماَء اْهتَ ز ْت أليس قد  ُ تَ َعاََل: ﴿َوِمْن آًَيتِِه أَن َك تَ َرى األْرَض َخاِشَعًة فَِإَذا أَنزْلَنا َعَلي ْ قاَل اّلل 
  2؟﴾ُه َعَلى ُكلِ  َشْيء  َقِديرٌ َلُمْحِيي اْلَمْوَتى ِإن   َوَرَبْت ِإن  ال ِذي َأْحَياَها

َنا بِِه َجن ات  َوَحب  احلَِْصيِد ) ( َوالن ْخَل 9قاَل اّلل ُ تَ َعاََل: ﴿َونَ ز ْلَنا ِمَن الس َماِء َماًء ُمَبارًَكا َفأَنْ بَ ت ْ
ًتا َكَذِلَك اْْلُُروُج﴾( رِْزقًا لِْلِعَباِد َوَأحْ 10ََبِسَقات  َِلَا طَْلٌع َنِضيٌد ) َنا بِِه بَ ْلَدًة َمي ْ   3.يَ ي ْ

﴿ََنُْن  قاَل تَ َعاََل:وهو أمر َيدث كل حلظة   واألعجب من ذلك اْلجياد من العدم،
ُقوَن )   4.َن﴾( أَأَنْ ُتْم ََتُْلُقونَُه أَْم ََنُْن اْْلَالُِقو 58( أَفَ رَأَيْ ُتْم َما َُتُْنوَن )57َخَلْقَناُكْم فَ َلْوال ُتَصدِ 

  5﴾.ْهرًا وََكاَن َربَُّك َقِديرًاقاَل تَ َعاََل: ﴿َوُهَو ال ِذي َخَلَق ِمَن اْلَماِء َبَشرًا َفَجَعَلُه َنَسًبا َوصِ وَ 

َقاَل: ﴿َأَوَلَْ يَ َر اْلْنَساُن َأن  َخَلْقَناُه ِمْن رد هللا تعاَل على من تشكك ِف البعث بعد املوت فوَ 
ِصيٌم ُمِبنٌي َوَضَرَب لََنا َمَثال َوَنِسَي َخْلَقُه قَاَل َمْن َُيِْيي اْلِعظَاَم َوِهَي َرِميٌم ُقْل نُْطَفة  فَِإَذا ُهَو خَ 

  6َُيِْييَها ال ِذي أَْنَشَأَها َأو َل َمر ة  َوُهَو ِبُكلِ  َخْلق  َعِليٌم﴾.
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راها كثري من على عظيم قدرة هللا تعاَل، ومع ذلك ال ي -ملن أرادها  -وما أكثَر الدالئل 
﴿فَِإن  َها اَل تَ ْعَمى األْبَصاُر الناس، فليس األمر أمر دالئل وبراهني، إَّنا هو عمى البصائر  

  1َوَلِكْن تَ ْعَمى اْلُقُلوُب ال يِت ِف الصُُّدوِر﴾.
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َّ  ْيَ ب َ  َشتَّانَ  َّ وَ  ة  هي  ة  هي

َوَلِكْن  أَِرِم َكْيَف حُتِْي اْلَمْوَتى قَاَل َأَوَلَْ تُ ْؤِمْن قَاَل بَ َلى َوِإْذ قَاَل ِإبْ رَاِهيُم َرب ِ قاَل اّلل ُ تَ َعاََل: ﴿
 1﴾.......لَِيْطَمِئن  قَ ْليب 

 الُ الثرى، وُهة تعانق الثرًي.شتان بني ُهة َت

، وقر َة  شتان بني من يرى الصالة ُهاا كبريًا، وعبًئا ثقياًل، وبني من يرى الصالة راحة نفس 
 عني .

ُم شتان  رَِجاًل، ويُؤِخُر أخرى، وبني َمْن لساُن حالِِه، ولساُن  -ِف الطاعة  -بني من يُ َقدِ 
  2.﴿َوَعِجْلُت إِلَْيَك َربِ  لِتَ ْرَضى﴾مقاله: 

الذي َل شتان بني من يقول: )أن وإن كنت مقصرًا فأن خري من غريي(، وبني خليل الرمحن 
 .﴿لَِيْطَمِئن  قَ ْليب﴾( قال: يرض إال أبعلى مرتبة ِف الدين )عني اليقني

َقاَل تَ َعاََل: ﴿َوْلَتُكْن ِمْنُكْم أُم ٌة َيْدُعوَن ِإََل اْلَْرْيِ َوََيُْمُروَن وقد رغبنا هللا تعاَل ِف علو اِلمة  ف
َهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوأُولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن﴾.   3َِبْلَمْعُروِف َويَ ن ْ

نْ َيا ِمَن اآلِخَرِة﴾.له: وحني عاتب املؤمنني بقو    4﴿أََرِضيُتْم َِبحْلََياِة الدُّ

قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّللِ  َعْن َأِب ُهَريْ َرَة، ف ِف علو اِلمة  َصل ى اّلل ُ َعَلْيِه َوَسل َم،َرُسوُل اّللِ  ورغبنا 
ُُ اجلَن ِة، َوأَْعَلى اجلَن ِة، َوفَ ْوَقُه فَِإَذا َسأَْلُتُم اّلل َ َفَسُلوُه »َصل ى هللاُ َعَلْيِه َوَسل َم:  الِفْرَدْوَس، فَِإن ُه َأْوَس

  5.«َعْرُش الر مْحَِن، َوِمْنُه تَ َفج ُر أَنْ َهاُر اجلَن ةِ 

 .تتعلُق َبلعرشِ  ُِه ة  ، وَ َشت اَن بَ نْيَ ُِه ة  تدوُر حوَل احُلش ِ ف
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 ادي بَ العي  ةي لَ جَ عَ لي  لُ جَ عْ  ي َ اَل  هللاُ 

ُ تَ َعاََل: ﴿قاَل ا  1َأن  اّلل َ َعزِيٌز َحِكيٌم﴾. َواْعَلمْ ّلل 

اَل (، فهو تبارك وتعاَل عزيز ِكيمو )احلَ  (َعزِيز)الأتمل اجلمع بني هذين االمسني العظيمني: 
 .ع  ِز انَ ِباَل مُ يكن ، وما َل يشأ َل َما َشاَء َكاَن ِباَل ُِمَانِع  فَ اَل يَ ْغِلُبُه َشْيٌء، وَ  ،أراده مَيَْتِنُع ِمْنُه َشْيءٌ 

، وهذا حقٌّ ال يشوبه َبطٌل.  وهذا يقني ال جيوز أن يداخلك فيه شكٌّ

 كمش احلقُّ واستنوق أهله؟وَل ان ؟فإن قال قائل فلم انتفش الباطل، واستأسد أهله

 ، إمهالُُه استدراٌج ألهلِ َحِكيٌم ِف َشْرِعِه َوَقْدرِهِ فهو  )احَلِكيم(واجلواب ِف االسم اآلخر، 
.  الباطِل، وأتديٌب وَتحيٌص ألهل احلقِ 

عجلة مفر ِلم منه، ولكن هللا ال يعجل لال أما عذاهبم أما حساهبم فال ُميص ِلم عنه، و 
رُُه ِإال ألَجل  َمْعُدود ﴾العباد،    2.﴿َوَما نُ َؤخِ 
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 ابحلياةي  ضُ بي نْ ي َ  َمَثلٌ 

أَْمَواَِلُْم ِف َسِبيِل اّللِ  َكَمَثِل َحب ة  أَنْ بَ َتْت َسْبَع َسَناِبَل ِف   َمَثُل ال ِذيَن يُ ْنِفُقونَ قاَل اّلل ُ تَ َعاََل: ﴿
ُ ُيَضاِعُف ِلَمْن يَ  بُ َلة  ِماَئُة َحب ة  َواّلل  ُ َواِسٌع َعِليٌم﴾.ُكلِ  ُسن ْ  1َشاُء َواّلل 

، ِف لزارعأتمل كيف هيئ هللا تعاَل نفوس املؤمنني للبذل والعطاء، فشبه حال املنفق حبال ا
 البذل والتوكل، وشبه حال الصدقة حبال احلبة، ِف الْبكة والنماء.

مث قرب هذا األجر العظيم ِف صورة هذا املثل احملسوس، الذي تبتهج به النفوس، وتنشرح 
، يزداد هذا األثر نفسهأثرًا عجيًبا ِف الذي يزرعه صاحبه بيده لتصوره الصدور، فإن للنبات 

 إذا كان النبات ُمماًل َبلبذور والثمار، أكثراألثر  ويزدادزداد بركة، كلما كثر النبات وا
﴿ِف  إذا محل النبات أكثر من املعتاد،  ويبلغ األثر منتهاه، ﴾ة  أَنْ بَ َتْت َسْبَع َسَناِبلَ ﴿َكَمَثِل َحب  

بُ َلة  ِماَئُة َحب    .﴾ة  ُكلِ  ُسن ْ

ّلل ُ ﴿َوا تعاَل لك من األجر أعظم  هذا حال صدقتك، ولو كانت أقل القليل، وما أخفاه هللا
 .﴾ُيَضاِعُف ِلَمْن َيَشاءُ 

ُ َواِسٌع َعِليٌم﴾وال تتعجب وال تتشكك فاهلل غن محيد،   .﴿َواّلل 

وساق سبحانه الرتغيب ِف الصدقة ِف صور املثل  ألنه أوقع ِف النفوس، وأبلغ ِف الكالم من 
إن املثل ينبض َبحلياة، ويسري فيه أن يقال: )من تصدق بصدقة فله سبعمائة ضعف(، ف

ُ َعز  َوَجل    يُ َنمِ ي وهو الذي يبارك.هو الذي   النماء، وهو قابل للزًيدة، وَل ال؟ واّلل 
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، َوالَ »اّللِ  َصل ى هللُا َعَلْيِه َوَسل َم:  َل َرُسولِ و قَ أَل تسمع  َمْن َتَصد َق ِبَعْدِل ََتَْرة  ِمْن َكْسب  طَيِ ب 
َأَحدُُكْم فُ ُلو ُه،  ُد ِإََل اّللِ  ِإال  الط يِ ُب، فَِإن  اّلل َ يَ تَ َقب  ُلَها بَِيِميِنِه، مُث  يُ َرب ِيَها ِلَصاِحِبِه، َكَما يُ َربِ  َيْصعَ 

  1؟«َحّت  َتُكوَن ِمْثَل اجلََبلِ 

  

                                                           

ِمْن َكْسب  طَيِ ب  لَِقْولِِه: }َويُ ْرِب الص َدقَاِت، َواّلل ُ اَل َيُِبُّ ُكل  َكف ار   ََبُب الص َدَقةِ  ،ِكَتاُب الز َكاةِ   -رواه البخاري - 1
، ِإن  ال ِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الص احِلَاِت َوأَقَاُموا الص الََة َوآتَ ُوا الز َكاَة، َِلُْم َأْجُرُهْم ِعْندَ  َواَل ُهْم  َرهبِ ِْم َواَل َخْوٌف َعَلْيِهْم أَثِيم 

ََبُب قَ ُبوِل الص َدَقِة ِمَن اْلَكْسِب الط يِ ِب  ،ِكَتاب الز َكاةِ   -، ومسلم1410حديث رقم:  ،[277ََيَْزنُوَن{ ]البقرة: 
 1014 حديث رقم: ،َوتَ ْربَِيِتَها
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َناَها َعَلى َقَدري   انَ َسأََلْت َعَلى َقَدريَها، َوَأْعطَي ْ

ُ ُيَضاِعُف ِلَمْن يَ تَ َعاََل: ﴿ قاَل اّلل ُ  ُ َواِسٌع َعِليٌم﴾.َواّلل    1َشاُء َواّلل 

(، الذي ال َواِسعٌ أخفى هللا تعاَل هذه املضاعفة وذييل اآلية بسم عظيم من أمسائه احلسىن )ال
ميَِنُي هللِا َمأْلَى » :قَاَل َرُسوُل هللِا َصل ى هللُا َعَلْيِه َوَسل مَ منه عطاًء،  منه فضاًل، وال أكرمَ  أوسعَ 

يَِغْض َما ِف اَل يَِغيُضَها َسح اُء الل ْيَل َوالن  َهاَر، أَرَأَيْ ُتْم َما أَنْ َفَق ُمْذ َخَلَق الس َماَء َواأْلَْرَض، فَِإن ُه ََلْ 
  2.«مَيِيِنهِ 

 َصل ى قَاَل َرُسوُل هللاِ وهو مع كرمه وجوده وسعة فضله، حييٌّ سبحانه يستحي أن يرد سائاًل، 
ِإن  اّلل َ َحِييٌّ َكرمٌِي َيْسَتْحِيي ِإَذا َرَفَع الر ُجُل إِلَْيِه َيَدْيِه َأْن يَ ُرد ُُهَا ِصْفرًا »هللُا َعَلْيِه َوَسل َم: 

  3.«َخائِبَ تَ نْيِ 

 ،َرِضَي اّلل ُ َعْنهُ   ُهَريْ َرةَ َعْن َأِب   ف َ الر ْغَبةَ  َعظِ مأْن ت ُ ْعزِم اْلَمْسأََلَة وَ ومن األدب مع هللا تعاَل، أْن ت َ 
ِإَذا َدَعا َأَحدُُكْم َفاَل يَ ُقْل: اللُهم  اْغِفْر ِل ِإْن »َأن  َرُسوَل هللِا َصل ى هللُا َعَلْيِه َوَسل َم، قَاَل: 

  4«.ُمُه َشْيٌء أَْعطَاهُ ِشْئَت، َوَلِكْن لِيَ ْعزِِم اْلَمْسأََلَة َوْليُ َعظِ ِم الر ْغَبَة، فَِإن  هللاَ اَل يَ تَ َعاظَ 

وإذا كان بعض اْللق َيب أن يعطي اليسري، وال يرضى إال َبلكثري، فكيف َبلرب الكبري، 
 الواسع الكرمي؟ 

َناَها عَ  ، َوقَاَل: َسأََلْت َعَلى َقَدرَِها، َوأَْعطَي ْ ، َفَأَمَر َِلَا ِبزِق   َلى َسأََلِت اْمرَأٌة الل ْيَث َمن اً ِمْن َعَسل 
َنا.َقدَ  5ِر الس َعِة َعَلي ْ

  

 .اَل يَ تَ َعاَظُمُه َشْيءٌ  هفَِإن  وَتلقه فأحسن ظنك بربك، وأحسن معه األدب، 
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ُر الظَّْهرَ   َكليَماٌت َتْكسي

اَل أًَذى َِلُْم قاَل اّلل ُ تَ َعاََل: ﴿ال ِذيَن يُ ْنِفُقوَن أَْمَواَِلُْم ِف َسِبيِل اّللِ  مُث  اَل يُ ْتِبُعوَن َما أَنْ َفُقوا َمناا وَ 
  1َأْجرُُهْم ِعْنَد َرهبِ ِْم َواَل َخْوٌف َعَلْيِهْم َواَل ُهْم ََيَْزنُوَن﴾.

 أَل أحسن إليك؟

 أَل تكن جائًعا فأطعمتك؟

 أنسيت فضلي عليك؟

 من الذي كان ينفق عليك وعلى عيالك، وأنتم جوعى؟

، ولكنها تكسر الظهر، وتكسر كلمات يقوِلا املنان وال يلقي ِلا َباًل، وال يعريها التفااتً 
 العني، وجتدع األنف. 

ولكنها ال تذهب سدى عند هللا تعاَل، فبهذه الكلمات يبطل ثواب العطاء، ويذهب أبجره، 
 مهما كان قدره.

وليت األمر يقف عند هذا احلد، فريجع املنان كفافًا ال له وال عليه، بل يكسر هللا تعاَل 
ته، ويوجب له سخطه، وَيق عليه عذابه جزاًء وفاقًا، واجلزاء ظهره، ويرغم أنفه، وَيرمه جن

ُهَما، َعِن الن يبِ  َصل ى هللُا َعَلْيِه َوَسل َم  َعْن َعْبِد اّللِ  ْبِن َعْمر ومن جنس العمل  ف َرِضَي اّلل ُ َعن ْ
، َواَل ُمْدِمُن ََخْر  »قَاَل:    2.«اَل َيْدُخُل اجْلَن َة َمن اٌن، َواَل َعاقٌّ

فاحذر إذا أحسنت إَل إنسان أن تعيريه ِبحسانك، أو تستذله  عروفك، أو تذكره بفضلك، 
 وِإْن ذََكَر هو فْضَلَك، وأثىن على معروفك، فتْبأ من َحْوِلك وَطْوِلك، وانسْب الفضَل لربك.

َا نُْطِعُمُكْم ِلَوْجِه اّللِ  اَل نُرِيُد ِمْنُكْم َجزَاًء َوالواستحضر:    3 ُشُكورًا﴾.﴿ِإَّن 
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 ؟خذ أال تشبع

ُ تَ َعاََل: ﴿ ُ َغِنٌّ َحِليمٌ قاَل اّلل  بَ ُعَها أًَذى َواّلل  ٌر ِمْن َصَدَقة  يَ ت ْ   1﴾.قَ ْوٌل َمْعُروٌف َوَمْغِفَرٌة َخي ْ

بَ ُعَها أًَذى﴿قوله تعاَل:  نكرة ِف سياق اْلثبات تفيد اْلطالق، فأي كلمة  (أًَذى، لفظ: )﴾يَ ت ْ
ولو حقريًا، يبطل ثواب الصدقة، ويوجب لصاحبه  أًَذىيسرية، وأي فعل ولو كانت  أًَذى

 العقاب.

قاَل اّلل ُ تَ َعاََل: ﴿قَ ْوٌل يسريًا، لذلك  ه هيًنا، ولكان خطبهأمر ولو َل يتصدق ابتداًء لكان 
ٌر  بَ ُعَها أًَذىَمْعُروٌف َوَمْغِفَرٌة َخي ْ  ﴾.ِمْن َصَدَقة  يَ ت ْ

 قري: )خذ أال تشبع(؟فكم مسعت من يتصدق ويقول للف

 من يعطي ويقول للمتصدق: )خذ الشحات له نص الدنيا(.

 : )خذ ربنا يرَينا منكم(.وقد مد يده َبلصدقة يقول

( َوأَم ا الس اِئَل َفال 9تَ َعاََل: ﴿َفَأم ا اْلَيِتيَم َفال تَ ْقَهْر ) اّلل ِ يُء عن َقوِل سِ مُ وغفل هذا الْ 
َهْر﴾.    2تَ ن ْ

.، َفظا ِكنيا سَ اْلمَ على  َجب ارًا فيك أن تكوَن فاحذر َبرك هللا  ا َعَلى الضَُّعَفاِء ِمْن ِعَباِد اّللِ 

ولو شاء ألغىن الفقراء، ولكنه ُمض  اّلل ُ َغِنٌّ ، فَ َواّلل ُ َغِنٌّ َحِليٌم﴾﴿وأتمل تذييل اآلية بقوله: 
 ابتالء لك َبلغىن، وِلم َبلفقر.

أنه ذنٌب، يوجب العقاب، ليبادَر إَل  اْلُمِسيءُ لعقوبة، ليعلم سبحانه ال يعاجل َب َحِليمٌ وهو 
 .   ويوطئ كنفه، ويتقي ربهويطهر جنانه، ، ويزم لسانه، التوبة
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 «لَْيَس لََنا َمَثُل السَّْوءي »

ُ تَ َعاََل: ﴿ ى َكال ِذي يُ ْنِفُق َماَلُه رَِمَء ًَيأَي َُّها ال ِذيَن آَمُنوا اَل تُ ْبِطُلوا َصَدقَاِتُكْم َِبْلَمنِ  َواأْلَذَ قاَل اّلل 
رََكُه َصْلًدا اَل الن اِس َواَل يُ ْؤِمُن َِبّللِ  َواْليَ ْوِم اآْلِخِر َفَمثَ ُلُه َكَمَثِل َصْفَوان  َعَلْيِه تُ رَاٌب َفَأَصابَُه َواِبٌل فَ ت َ 

ُ اَل    1اْلَكاِفرِيَن﴾.يَ ْهِدي اْلَقْوَم يَ ْقِدُروَن َعَلى َشْيء  ِم ا َكَسُبوا َواّلل 

بعدها كيف يفعل بصاحبه، يذهب أبجر الصدقة، ويبطل َصَدقَاِت َواأْلََذى َبلاْلَمنِ  انظر إَل 
 .﴿اَل تُ ْبِطُلوا َصَدقَاِتُكْم َِبْلَمنِ  َواأْلََذى﴾ثواهبا، 

وليت األمر يقف عند هذا احلد، فيخرج بعد الصدقة كفافًا ال له وال عليه، بل جعله هللا 
 .َواَل يُ ْؤِمُن َِبّللِ  َواْليَ ْوِم اآْلِخرِ  الن اسَ الذي يرائي بعمله  ْلَكاِفرِ كا  تعاَل

، ﴾َكَمَثِل َصْفَوان  َعَلْيِه تُ رَاٌب َفَأَصابَُه َواِبٌل فَ تَ رََكُه َصْلًدا﴿مث ضرب له مثاًل يناسب حاله، 
كما ال يبقى من   ال يبقى له من ثواب الصدقة قليل وال كثري،وكذلك املنان واملستهزئ، 

 الرتاب على احلجر األملس شيء بعد نزول املطر الشديد عليه.

الذي  من الرتاب احلجرَ  إهنا صورة يرجتف ِلا الفؤاد، وترتعد ِلا الفرائص، وكما يعري املطرُ 
الثواِب، وجيرده من األجر و صاِحَبُه من  َواأْلََذى اْلَمنُّ ، يعري يُظُن أنه صاحل للزرع واْلنبات

 ضائل، أحوج ما يكون إَل ما يسرت عورته.الف

وإَّنا صوره القرآن هبذه الصورة، وضرب له املثل َبملرائي الكافر ألنه فقد شرطًا من شروط 
 قبول العمل، وهو اْلخالص.

 ، لئال﴿َواّلل ُ اَل يَ ْهِدي اْلَقْوَم اْلَكاِفرِيَن﴾، اْلَكاِفرِينَ  فاحذر من املن واألذي فإهنما من صفات
 رواه البخاري. «لَْيَس لََنا َمَثُل الس ْوءِ »َقاَل الن يبُّ َصل ى هللاُ َعَلْيِه َوَسل َم: وقد  هم،ق عليك مثلينطب

    اللهم طهر ألستنا من السوء، وطهر قلوبنا من الرًيء.
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 ِف نعيم قبل النعيموهذا عذاب قبل العذاب، هذا ِف 

يَن يُ ْنِفُقوَن أَْمَواَِلُُم اْبِتَغاَء َمْرَضاِت اّللِ  َوتَ ْثِبيًتا ِمْن أَنْ ُفِسِهْم َكَمَثِل َوَمَثُل ال ذِ قاَل اّلل ُ تَ َعاََل: ﴿
َها َواِبٌل َفَطلٌّ َواّلل ُ   ِ َا تَ ْعَمُلوَن َجن ة  ِبَربْ َوة  َأَصابَ َها َواِبٌل َفآَتْت ُأُكَلَها ِضْعَفنْيِ فَِإْن َلَْ ُيِصب ْ

  1َبِصرٌي﴾.

، وقارن بينه ل ِذيَن يُ ْنِفُقوَن أَْمَواَِلُُم اْبِتَغاَء َمْرَضاِت اّلل ِ ثل الذي ضربه هللا تعاَل لأتمل هذا امل
 .رائياملْلَكاِفِر وبني املثل السابق الذي ضربه هللا تعاَل ل

املثل األول يشعر بقسوة قلوهبم، وجفاء طبائعهم اليت جتلت ِف املن َبلعطية، والسخرية 
مدت أيديهم إليهم، وأعوزهم الفقر، وأقعدهتم الفاقة، فناسب التمثيل َبحلجر واالستهزاء ِمن 

 الصلد.

وهذا اجلفاء الذي صوره الرتاب على الصفوان، وهذه القسوة اليت يشعر هبا وصف احلجر 
َبلصفوان، هذا هو ما يعتمل ِف صدر هذا املرائي الكافر، الذي ال يريد من الصدقة إال 

 ة، وأهداف دنيئة، ككسر عني من أمامه، أو جعله مادة للسخرية.التوصل إَل مآرب وضيع

 شعر َبلسكينة، والبهجة، والرضى، فناسب التمثيل له َبجلنة املرتفعة على ربوة،واملثل الثام يُ 
ها أزهارُ  رُّ ت َ فْ ها فرًحا، وت َ أشجارُ  زُّ ت َ هْ ت َ ينزل عليها الغيث من السماء، ف َ و  فال تناِلا اآلفات،

ر أرجيها ِف أرجائها، وَتتد ظالِلا الوارفة ِف أفنائها، وتسيل السكينة رقراقة ِف ، وينتشضحًكا
 جداوِلا.

اْبِتَغاَء ذي تصدق وهذه الصورة اليت تشيع فيها البهجة، هي اليت تعتمل ِف نفس هذا ال
، فحني يبلغ الفرح َبلطاعة عند املؤمن مداه، يشعر أنه ِف اجلنة يشرب من َمْرَضاِت اّلل ِ 

 ارها، وَيكل من ْثارها، ويتنعم بظالِلا.أهن
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نعيم  هاعذاب قبل العذاب، وتلك في هافشتان بني الصورتني، وشتان بني احلالتني، هذه في
 قبل النعيم.
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ُفسي لل تَ ْثبييتٌ الصدقُة   على اإلَياني  ن ْ

ْرَضاِت اّللِ  َوتَ ْثِبيًتا ِمْن أَنْ ُفِسِهْم َكَمَثِل َوَمَثُل ال ِذيَن يُ ْنِفُقوَن أَْمَواَِلُُم اْبِتَغاَء مَ قاَل اّلل ُ تَ َعاََل: ﴿
َها َواِبٌل َفَطلٌّ َواّلل ُ   ِ َا تَ ْعَمُلوَن َجن ة  ِبَربْ َوة  َأَصابَ َها َواِبٌل َفآَتْت ُأُكَلَها ِضْعَفنْيِ فَِإْن َلَْ ُيِصب ْ

  1َبِصرٌي﴾.

م أن الصدقة من أعظم أسباب الثبات على لتعل ﴾.َوتَ ْثِبيتًا ِمْن أَنْ ُفِسِهمْ ﴿أتمل قوله تعاَل: 
، ألن املؤمن إذا طابت نفسه ِبخراج املال الذي هو َمْرَضاِت اّلل ِ اْلميان، إذا ابتغى هبا املؤمن 

قَاَل َرُسوُل هللِا عديل الروح، ومسحت ببذله ِف سبيل هللا، كان ذلك دلياًل على اْلميان  كما 
  2.«َوالص َدَقُة بُ ْرَهانٌ »َصل ى هللاُ َعَلْيِه َوَسل َم: 

على ما ُدونَُه  من َبب أوَل ثَ بَ َتتْ لُه،  انْ َقاَدتْ و َعَلى اأْلَْمِر الص ْعِب  سُ فْ الن   ِإَذا ثَ بَ َتْت وَ 
 .وانْ َقاَدْت لهُ 

اليت تدعو إَل اْلفاق وهي اليت، تثبت فهي وانظر إَل النفس املطمئنة كيف تنقاد ِلا اجلوارح، 
 ، وخوفًا من أْن توصم َبلبخل، أو توصف َبلشح.اْبِتَغاَء َمْرَضاِت اّلل ِ صاحبها على البذل 

تعدى ب  )من( أي: َخوفًا من توصف  ﴾﴿َوتَ ْثِبيًتا: وهذه هي العلة ِف أن الفعل ثَ ب َت من قوله
 بداء البخل، أو يغلبها الشح.
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 َضلَّ َعْنُه َأْحَوَج َما َيُكوُن إيلَْيهي 

أَيَ َودُّ َأَحدُُكْم َأْن َتُكوَن َلُه َجن ٌة ِمْن ُنَِيل  َوأَْعَناب  جَتْرِي ِمْن حَتِْتَها اأْلَنْ َهاُر لَُه : ﴿قاَل اّلل ُ تَ َعاََل 
َقْت  ِفيَها ِمْن ُكلِ  الث َمرَاِت َوَأَصابَُه اْلِكبَ ُر َولَُه ُذر ِي ٌة ُضَعَفاُء َفَأَصابَ َها ِإْعَصاٌر ِفيِه َنٌر فَاْحتَ رَ 

ُ َلُكُم اآْلًيَ َكَذِلَك  ُ اّلل    1ِت َلَعل ُكْم تَ تَ َفك ُروَن﴾.يُ بَ نيِ 

حبسنات  كأمثاِل اجلباِل الرواسي، وهو مُيَنِ  نفَسُه يَ ْوَم اْلِقَياَمِة أعظم حسرة أن َيت العبد 
ُثورًافَ َيْجَعُلَها اّلل ُ َعز  َوَجل  َهَباًء مَ َبلفوِز والفالِح، ويرجو هبا النجاَة من العذاِب،   ِضلُّ وتَ ، ن ْ

 ا.َأْحَوج َما َيُكوُن إِلَي ْهَ  ئذ  لُُه يَ ْومَ امَ عْ أَ َعْنُه 

ال ِذيَن َضل  َسْعيُ ُهْم ِف احْلََياِة  *قاَل اّلل ُ تَ َعاََل: ﴿ُقْل َهْل نُ نَ بِ ُئُكْم َِبأْلَْخَسرِيَن َأْعَمااًل كما 
نْ َيا َوُهْم ََيَْسُبوَن أَن  ُهْم َُيِْسُنوَن     2ُصن ًْعا﴾.الدُّ

وله أوالٌد ِصَغاُر  ، واْحَدْوَدَب َظْهرُُه،َوَدق  َعْظُمهُ  ،َكْبَْت ِسنُّهُ   َرُجلِ  َمَثلِ ك ِف ُخْسرَانِهِ  َهَذاَمَثُل 
اليت يعتاُش منها هو وأوالده، وال ميلك لضعفه وكْب سنه درء اْلطر  اْحتَ َرَقْت َجن  ُتهُ ، مث ُضَعَفاءُ 

 ، وليس له من يعينه لصغر أوالده.تهاعنها، وال يقوى على زراع

 ل  َعْنهُ ضَ كذلك العبد إذا فَ ر َط ِف الطاعاِت، وأسرَف ِف السيئاِت، وَشاَب َعَمَلُه الرًيُء، 
 .َما َيُكوُن إِلَْيهِ  َعَمُلُه يَ ْوَم اْلِقَياَمِة َأْحَوجَ 

أَلَْعَلَمن  أَق َْواًما ِمْن أُم يِت »َعَلْيِه َوَسل َم، أَن ُه قَاَل: ، َعِن الن يبِ  َصل ى هللُا َرِضَي اّلل ُ َعْنهُ  َعْن ثَ ْوََبنَ 
ُثورًاََيُْتوَن يَ ْوَم اْلِقَياَمِة حِبََسَنات  أَْمثَاِل ِجَباِل هِتَاَمَة بِيًضا، فَ َيْجَعُلَها اّلل ُ عَ  ، قَاَل «ز  َوَجل  َهَباًء َمن ْ

ُهْم، َوََنُْن اَل نَ ْعَلُم، قَاَل: ثَ ْوََبُن: ًَي َرُسوَل اّللِ  ِصْفُهْم  أََما ِإن  ُهْم »لََنا، َجلِ ِهْم لََنا َأْن اَل َنُكوَن ِمن ْ
َحارِِم ِإْخَواُنُكْم، َوِمْن ِجْلَدِتُكْم، َوََيُْخُذوَن ِمَن الل ْيِل َكَما أَتُْخُذوَن، َوَلِكن  ُهْم أَق َْواٌم ِإَذا َخَلْوا  َِ 

  3.«اّللِ  انْ تَ َهُكوَها
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 اَل جَتَْعْل َّلليَّي َما َتْكَرهُ 

ُتْم َوِم ا َأْخَرْجَنا َلُكْم ِمَن اأْلَْرِض قاَل اّلل ُ تَ َعاََل: ﴿ ًَيأَي َُّها ال ِذيَن آَمُنوا أَْنِفُقوا ِمْن طَيِ َباِت َما َكَسب ْ
ا َأن  اّلل َ َغِنٌّ تُ ْغِمُضوا ِفيِه َواْعَلُمو َواَل تَ َيم ُموا اْْلَِبيَث ِمْنُه تُ ْنِفُقوَن َوَلْسُتْم آِبِخِذيِه ِإال  َأْن 

يٌد﴾.   1محَِ

 ال تْبأ النفس من أدوائها، وال يزكو القلب من أدرانه إال ببذل الطيب، احملبوب إَل النفس 

ُ تَ َعاََل: ﴿َلْن تَ َناُلوا اْلْب  َحّت     2تُ ْنِفُقوا ِم ا حتُِبُّوَن﴾. قاَل اّلل 

ُ أَْغىَن َعْنُه ِمنْ فَ له ما التفت إليه،  تهولو أعطي، غن عنهستما تأما    .كَ اّلل 

أَي َُّها ى هللاُ َعَلْيِه َوَسل َم: "َعْن َأِب ُهَريْ َرَة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصل  ف طَْيب اَل يَ ْقَبُل ِإال  طَيِ ًبا، اّلل ُ فَ 
  3".ًباالن اُس، ِإن  هللاَ طَيِ ٌب اَل يَ ْقَبُل ِإال  طَي ِ 

قاَل اّلل ُ تَ َعاََل: ﴿فَات  ُقوا اّلل َ َما اْسَتطَْعُتْم َوامْسَُعوا فطب نفًسا بصدقتك، فإَّنا تنفق لنفسك  
  4﴾.َوَأِطيُعوا َوأَْنِفُقوا َخي ْرًا ألنْ ُفِسُكْم َوَمْن يُوَق ُشح  نَ ْفِسِه فَأُولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ 

قاَل تَ َعاََل: ﴿َوجَيَْعُلوَن ّللِِ  َما فإنه فعل أعدائه، وليس فعل أوليائه  َتْكَرُه، اَل جَتَْعْل ّللِِ  َما وَ 
  5﴾.َيْكَرُهوَن َوَتِصُف أَْلِسنَ تُ ُهُم اْلَكِذَب َأن  َِلُُم احْلُْسىَن اَل َجَرَم َأن  َِلُُم الن اَر َوأَن  ُهْم ُمْفَرطُون
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 ؟هُ اءَ دَ  ني ّبَّ لَ  نْ مَ َكْم ميَن النَّاسي 

ُ تَ َعاََل: ﴿ ُ قاَل اّلل  ُ يَِعدُُكْم َمْغِفَرًة ِمْنُه َوَفْضاًل َواّلل  الش ْيطَاُن يَِعدُُكُم اْلَفْقَر َوََيُْمرُُكْم َِبْلَفْحَشاِء َواّلل 
  1﴾.َواِسٌع َعِليمٌ 

العجب كل العجب ِمن يثق ِف مواعيد الشيطان على ما فيها من الشر واْلمث والسوء، وال 
 ِف مواعيد هللا تعاَل على ما فيها من اْلري والفضل واملغفرة.يثق 

قَاَل تَ َعاََل: ﴿ًَي ستجاب له حني أمر  اأال ترى إَل كثرة من لىب نداءه حني دعا، وكثرة من 
ُهَما لِبَ  اَسُهَما ِلرُيِيَ ُهَما َبِن آَدَم اَل يَ ْفِتنَ ن ُكُم الش ْيطَاُن َكَما َأْخرََج أَبَ َوْيُكْم ِمَن اجْلَن ِة يَنزُع َعن ْ

  2﴾.َسْوآهِتَِما

ُهم نزعَ بربك كم من الناس فتنهم الشيطان فَ   ؟َسُهم ِلرُيِيَ ُهم َسْوآهِتِملَِبا َعن ْ

َا يُرِيُد الش ْيطَاُن َأْن يُوِقَع  وكم من الناس صدهم الشيطان عن ذكر هللا وعن الصالة؟ ﴿ِإَّن 
َنُكُم اْلَعَداَوَة َواْلبَ ْغَضاَء ِف    3﴾.ذِْكِر اّللِ  َوَعِن الص الةِ  اْْلَْمِر َواْلَمْيِسِر َوَيُصد ُكْم َعْن بَ ي ْ

  ساجًدا؟ وأ لش ْيطَانِ لراكًعا  هوكم من الناس أمسى وأصبح ِف ُمراب

اَل  أَلَْ أَْعَهْد إِلَْيُكْم ًَي َبِن آَدَم َأنْ ﴿: تَ َعاََل  قالَ   التحذير منه أشدَ  تَ َعاََل  حذرهم هللاُ د َوقَ 
  4تَ ْعُبُدوا الش ْيطَاَن ِإن ُه َلُكْم َعُدوٌّ ُمِبنٌي * َوَأِن اْعُبُدوِم َهَذا ِصرَاٌط ُمْسَتِقيٌم﴾.

إذا أنفق، ونسي وعد هللا تعاَل له َبلغىن اْلَفْقَر وعده ن  الش ْيطَاَن ألَ ضن  اله وكم من الناس 
 مع اْلنفاق؟
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ُ تَ َعاََل:  ُر الر ازِِقنيَ َوَما أَن ْ ﴿قَاَل اّلل    1﴾.َفْقُتْم ِمْن َشْيء  فَ ُهَو ُيِْلُفُه َوُهَو َخي ْ

ُ َعَلْيِه َوَسل َم:  َرُسولُ قَاَل وَ  َما نَ َقَص َماُل َعْبد  » وذكر منها: «َثاَلثٌَة أُْقِسُم َعَلْيِهن  »اّللِ  َصل ى اّلل 
  2.«....ِمْن َصَدَقة  

 يك.كن  ا وعدك هللا أوثق منك ِما ِف يد

 وال تغرت  ا وعدك الشيطان مهما زين لك.

  .﴿َربِ  أَُعوُذ ِبَك ِمْن َُهَزَاِت الش َياِطنِي * َوأَُعوُذ ِبَك َربِ  َأْن ََيُْضُروِن﴾
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 يُ ْؤِتي احلْيْكَمَة َمْن َيَشاءُ 

ُ تَ َعاََل: ﴿قَ  رًا َكِثريًا َوَما َيذ  يُ ْؤِت احلِْْكَمَة َمْن َيَشاُء َوَمْن يُ ْؤَت احلِْْكَمَة ف َ اَل اّلل  ك ُر ِإال  َقْد أُوِتَ َخي ْ
  1أُوُلو اأْلَْلَباب﴾.

ُ َعَلْيِه َوَسل َم،أن يرزقك هللا تعاَل الفقه ِف الدين، والفهم لكالمه، والتعظيم لسنة نبيه   َصل ى اّلل 
﴿َوَمْن يُ ْؤَت احلِْْكَمَة   تلك هي احلكمةو  ،ماْلري العمي فهذا هو الفضل املبني، وذلك هو

 .﴾فَ َقْد أُوِتَ َخي ْرًا َكِثريًا

﴿ُقْل ِبَفْضِل اّللِ  واملنصب   ، وليس املال، وال احلسب والنسب، وال اجلاهوهذا الذي يُ ْفرَُح بهِ 
ٌر ِم ا جَيَْمُعونَ    2﴾.َوِبَرمْحَِتِه فَِبَذِلَك فَ ْليَ ْفَرُحوا ُهَو َخي ْ

َنا لُْقَماَن احلِْْكَمَة  قَاَل اّلل ُ تَ َعاََل: دليل االصطفاء، وعالمة احملبة  احلِْْكَمةُ وَل ال؟ وَ  ﴿َوَلَقْد آتَ ي ْ
  3﴾.َأِن اْشُكْر ّللِ ِ 

، قَاَل: َكاَن َرُسوُل هللِا َصل ى هللُا َعَلْيِه َوَسل َم َعِن اْبِن َعب اس  ا واآلخرِة  نيَ شرُف ِف الدُّ  احلِْْكَمةُ و 
ُن ِف بَ ْيِت َمْيُمونََة، فَ َوَضْعُت َلُه َوُضوًءا ِمَن الل ْيِل، فَ َقاَلْت َلُه َمْيُمونَُة: َوَضَع َلَك َهَذا َعْبُد هللِا بْ 

. فَ َقاَل:    4.«الت ْأِويلَ يِن، َوَعلِ ْمُه اللُهم  فَ قِ هُّ ِف الد ِ »َعب اس 

قَاَل َرُسوُل وللحكمِة عالماٌت مع الفقه عن هللا تعاَل، منها طوُل الصمِت، والزهُد ِف الدنيا  
، فَ »اّللِ  َصل ى هللُا َعَلْيِه َوَسل َم:  نْ َيا، َوِقل َة َمْنِطق  اق ْرَتِبُوا ِإَذا رَأَيْ ُتُم الر ُجَل َقْد أُْعِطَي زُْهًدا ِف الدُّ

  5.«ِمْنُه، فَِإن ُه يُ ْلِقي احلِْْكَمةَ 
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، أو لساٌن زربٌ  أو حسن بزة ، أو هباء طلعة ، إذا َل يكن ، فال يغرنك من إنسان  شرُف نسب 
   له نصيب من احلكمة.
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 ميْن ريْجَلة   َأمْحَقُ 

ُ تَ َعاََل: ﴿قَ    1ك ُر ِإال  أُوُلو اأْلَْلَباب﴾.َوَما َيذ  اَل اّلل 

وضح ما هو أ ، وينكرُ به احلقَ  ليدحضَ  َبلباطلِ  ُب وهو يرى من جيادلُ العج يتملك اْلنسانَ 
ويتمحل لنصرة الضالل، قاطعات، والْباهني الساطعات، ، ويتعامي عن احلجج المن الشمسِ 

 ويوض غمار احملال.

.هُ رَ ذَ الستقْ  مي ِ على أُ  هِ فكرِ  اجُ تَ نِ  رَ ثِ ، ولو نُ هُ رَ كَ نْ  ألَ يب على صَ  هُ رأيُ  ضَ رِ ولو عُ   

  ا، فارغً َبدَي اْلْنفاضِ  ،خاوَي الوِفاضِ يروعك منظره، ويعجبك مظهره، فإذا خْبته وجدته 
ة .فراشوأجهَل من ، ِمْن رِْجَلة   قَ َأمحَْ ، كالطبلِ   

 تَ                     رى الر ُج                     ل الن حي                     َف فتزدري                     ه
         

 َوِف أثواب                                             ه أس                                             ٌد يَزِي                                             رُ  *****
 

 ويُ ْعِجب                                  َك الط رِي                                  ُر فتبتلي                                  ه
       

 فُيْخلِ                       ُف ظَن                        َك الر ُج                       ل الط ري                        رُ  *****
 

 َوَم                  ا ِعظَ                  ُم الر َِج                  ال َِلُ                  ْم بِ                  َزْين  
       

 َوَلِك                              ن َزيْ نُ َه                              ا َك                              َرٌم وخ                              ريُ  *****
 

الذي  دينفإذا هو الونفرته عن احلق وعدم قبوله، ، ره وَمْبهظهالبون بني م ِف عظمفتفكرت 
 والعقل الذي مينع صاحبه من الزلل. يصون صاحبه من اْلطل،

 احْلَ                         قُّ أَبلَ                         ُج اَل َتزِي                         ُغ َس                         ِبيُلهُ 
       

 ُوو اأْلَْلبَ                                    ابَواحْلَ                                    قُّ يَ ْعرِفُ                                    ُه ذَ  *****
 

َِلُْم ﴿ أو كهؤالء الذين قال هللا عنهم: ، َكالصُّمِ  الُبْكم ال ِذيَن اَل يَ ْعِقُلونَ أن تكون  فاحذر 
َعاِم َبْل قُ ُلوٌب اَل يَ ْفَقُهوَن هِبَا َوَِلُْم أَْعنُيٌ اَل يُ ْبِصُروَن هِبَا َوَِلُْم آَذاٌن اَل َيْسَمُعوَن هِبَا أُولَِئَك َكاألن ْ 

  2﴾.ُهْم َأَضلُّ أُولَِئَك ُهُم اْلَغاِفُلونَ 

  

                                                           

 269اآلية/ ُسوَرُة البَ َقَرِة:  - 1
 179/ ُسوَرُة اأْلَْعرَاِف: اآْليَةُ  - 2
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 2 املقدمة. 1
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 18 االعتداء بعد العفو َترد وعتو 14
 19 اْلِقَصاُص َحَياةٌ  15
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 25 الصِ َياُم أَنع عالج 20
ٌم قليلٌة سرعاَن َما تَ ن َْقِضي 21  26 َأًي 
 27 اََل اَل أكرَم ِمَن هللِا تَ عَ  22



 ُدُروٌس ِفي التََّدبُري                                                 َسعييد ْبن ُمْصطََفى ديََيبي 

 

 
265 

 28 الص ْوُم اَل ِمْثَل َلهُ  23
 29 حاِلم مع كتاب هللا تعاَل ِف رمضان 24
 31 ِف اْلُقْرآِن َداَلِئٌل َواِضَحاتٌ  25
 32 هللَا تَ َعاََل  َمْن َشِهَد الش ْهَر فليحمدِ  26
 33 لنكون أهاًل لسكىن اجلنان 27
 34 نِْعَمٌة َجِليَلٌة َلَعل ُكْم َتْشُكُرونَ  28
ُ تَ َعاََل أقرُب إِليَك ِم ا تَ َتَخيلُ  29  35 اّلل 
 36 االْسِتَجابُة أَلْمِر اّللِ  تَ َعاََل ُرْشدٌ  30
 37 الزواُج كالِلَباِس متعٌة وزينٌة ومجاٌل وعفةٌ  31
 38 كم من مرة خلوت بريبة؟ 32
 39 .َسل هللَا التوبَة والَعْفوَ  33
 40 .احذر أن تقرهبا 34
ُ تَ ْفِصياًل فص   35  41 .لها َلَك اّلل 
 42 .ال يبال  ا دخل جوفه 36
 44 .حّت ال يتجرأ أحد على أموال الناس 37
 46 .َأْصٌل َعِظيٌم ِف حترمِي أكِل اأْلَْمَواِل َِبْلَباِطلِ  38
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 49 .خطر االبتداع ِف الدين 41
 51 .َلَعل  ِمَن هللِا تَ َعاََل َواِجَبةٌ  42
 52 .العدُل من ركائِِز اْلسالمِ  43
 54 .ال يفهُم األعداُء إال لغَة القوة   44
َنُة َأَشدُّ ِمَن اْلَقْتِل﴾ 45  55 .﴿َواْلِفت ْ
 57 .إَّنا َيرتم القوُي األقوًيءَ  46
 59 .إًيك أن تيأس من رمحة هللا 47
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 78 .يريد بال حساب، ويستزيد ِما يؤول به إَل تباب 64
نْ َيا مطيٌة لآلخرةِ  65  79 .الدُّ
 80 .َما ِمْن َأَحد  مَيُوُت ِإال  َنِدمَ  66
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 87 .َأْسَوُء الن اِس َحااًل وأقبُحُهم َمآاًل  72
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ُ اَل َيُِبُّ اْلَفَسادَ  73  88 .اّلل 
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 186 بِ  أَق َْرْضُتُه رَ  148
149 ﴾ُُ ُ يَ ْقِبُض َويَ ْبُس  187 ﴿َواّلل 
 188 .َشْحُذ اِِلَمِم للَبْذلِ  150
َُ َشْرِعية   151  190 .البَد ِمْن َضواِب
 191 .اَل تَ َتَمن  ْوا لَِقاَء اْلَعُدو ِ  152
 193 .املبادرة إَل املخالفةِ  153
 195 .آفُة الُعْجبِ  154
 196 .ِة والغايةِ اْلَماُل بَ نْيَ الوسيل 155
 198 .مؤهالت القيادة احلكيمة 156
 200 .بعُض الرغباِت هالكٌ  157
 201 .مقياس النصر واِلزمية 158
 203 .نئٌم حتت ظالل السيوف 159
 204 .﴿َوَلْن جتََِد ِلُسن ِة اّللِ  تَ ْبِدياًل﴾ 160
ُُ الدَُّعاِة ِإْفَساٌد لأَلْرضِ  161  206 .تَ ْفرِي
َماُء أهنارًاِحنيَ  162  208 . َتِسيُل الدِ 
 210 .اْلِْاَلُف َشرٌّ  163
 212 .الت  َعمُُّق ِف اْلَقَدِر َذرِيَعُة اْلِْْذاَلنِ  164
 213 .طيبوا نفًسا بصدقاتكم 165
ََود ةِ  166

 215 .َوَتَصر َمْت ِحَباُل امل
 217 .الظُّْلُم َدرَكاتٌ  167
 218 .أَْعَظُم آيَة   168
 219 .الغايُة ِف نعوِت اجلاللِ  169
ُ أَْعَرُف اْلَمَعاِرفِ  170  221 .اّلل 
 222 .احلَْيُّ اْلَقيُّومُ  171
 224 .َكَماُل قَ يُّوِمي ِتِه تَ َعاََل  172



 ُدُروٌس ِفي التََّدبُري                                                 َسعييد ْبن ُمْصطََفى ديََيبي 

 

 
271 

 225 .الن وُم ُسْلطَاٌن قَاِهرٌ  173
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