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ومن تبعهم بإحسـان    ،وعلى آله وصحبه أمجعني   ،والصالة والسالم على سيد املرسلني    ،احلمد هللا رب العاملني   
 .إىل يوم الدين

 :أما بعد
   .�فهذا كتاب يتحدث عن الكبائر اليت حذر اهللا تعاىل منها ورسوله 

وتاله كتاب الزواجر عـن  ، وقد ألفت العديد من الكتب سابقا منها كتاب الكبائر لإلمام الذهيب رمحه اهللا            
 .اقتراف الكبائر البن حجر اهليتمي رمحه اهللا وهو أوفاها وأوسعها يف هذا املوضوع اجللل

وكتـاب  ،رنا بعض الكتب أيضا مثل كتاب اخلطايا يف نظر اإلسالم لعفيف طبارة رمحه اهللا               وألفت يف عص  
 .آخر للشرجبي حفظه اهللا 

وهذا الكتاب يف األصل عبارة عن موضوع من موضوعات موسوعة الفقه اإلسالم للتوجيري حفظه اهللا وهي   
 ...موسوعة قيمة 

 . واألحاديث حبيث يغطي سائر جوانب هذا املوضوعفقد أتيت على مجيع ما يف الكتاب مع شرحي لآليات
 .أسأل اهللا تعاىل أن ينفع به مؤلفه وقارئه وناشره  يف الدارين

 ]٣١: النساء[} ِإنْ تجتِنبوا كَباِئر ما تنهونَ عنه نكَفِّر عنكُم سيئَاِتكُم وندِخلْكُم مدخلًا كَِرميا {:قال تعاىل 
وأَدخلَكُم ِفـي   ،كَفَّر عنكُم صغاِئر الـذُّنوبِ    ،جتنبتم مقَارفَةَ كَباِئِر اآلثَاِم والذُّنوِب الِتي نهاكُم اُهللا عنها        إذَا ا 
  ١.ورِحمكُم ما دمتم باِذِلني جهدكُم ِفي االسِتقَامِة،جنِتِه
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 تعريف الكبرية والصغرية-املبحث األول 
أو جاء فيها وعيد يف اآلخرة من عذاب ،هي كل معصية فيها حد يف الدنيا كالقتل والزنا والسرقة   :  الكبرية -

 .هاأو لَعن اهللا ورسوله فاعل،أو غضب
 .هي كل ما سوى الكبرية من صغائر الذنوب كالَّلمم:  الصغرية-

وِللَِّه ما ِفي السماواِت وما ِفي الْأَرِض ِليجِزي الَِّذين أَساُءوا ِبما عِملُـوا ويجـِزي الَّـِذين         {: قال اهللا تعاىل  
ِئر الِْإثِْم والْفَواِحش ِإلَّا اللَّمم ِإنَّ ربك واِسع الْمغِفرِة هو أَعلَـم            الَِّذين يجتِنبونَ كَبا  ) ٣١(أَحسنوا ِبالْحسنى   

} )٣٢(ِبكُم ِإذْ أَنشأَكُم ِمن الْأَرِض وِإذْ أَنتم أَِجنةٌ ِفي بطُوِن أُمهاِتكُم فَلَا تزكُّوا أَنفُسكُم هو أَعلَم ِبمِن اتقَى                   
 ].٣٢ - ٣١: النجم. [..

وأَنَّ جميع ما ِفي الوجوِد ملْكُه وتحت قَهِرِه        ،يخِبر اُهللا تعاىل ِعباده ِبأَنه خاِلق السماواِت واَألرِض وما ِفيهما         
وأَمر اخلَلق بعبادِتِه واِإلخـالِص     ، والعدلِ وقَد خلَق اخلَلْق ِباحلق   ،وهو يعلَم ِبما يف النفُوِس والصًدورِ     ،وسلْطَاِنِه

السيئ علَى ِإساَءِتِه   : وسيجازي كُلَّ واِحٍد ِبعمِلهِ   ،وهو لَن يهِملَ أَمر اخلَلق    ،ونهاهم عِن الكُفِْر واملَعاِصي   ،ِفيها
 . واملُحِسن علَى ِإحساِنِه

ِمن ِصفَاِت  :  هِذِه اآليِة الكَرميِة أَوصاف املُحِسنني الذين يجِزيِهم يف اآلِخرِة باحلُسىن فَيقُولُ            يبين اُهللا تعاىل يف   
والَ يرتِكبـونَ   ،وال يجتِرحـونَ السـيئاتِ    ،وعِن الفَواِحشِ ،هؤالِء املُحِسنني أنهم يبتِعدونَ عن كَباِئِر اِإلثْمِ      

وقَـذِْف املُحصـناِت    ،والتولِّي يوم الزحفِ  ،كَالقَتِل والزنا وأكِْل الربا وأَكِل ماِل اليِتيمِ      (رماِت والكَباِئر   املُح
 ) .املُؤِمناِت الغاِفالِت

          املَغ اسعاىل وعوِب فَِإنَّ اَهللا تاِئِر الذُّنغص ضعب مهِمن تقَعِإذا وـاىل       وعم ِلقَوِلِه تها لَهِفرغِة يـواْ   {ِفرِنبتجِإن ت
     كُمنع كَفِّرن هننَ عوهنا تم آِئرادِ    . } كَبواِل الِعببأَح ِصرياىل بعاُهللا تاِلهم  ،وأَفْعو ِبأَقْواِلِهم ِليمدأ اُهللا   ،عابت ِحنيو

 .بطُوِن أُمهاِتِهم علم ما سيكُونَ مِسيئاًتعاىل خلْقَهم وهم أَِجنةٌ يف 
ألنَّ اَهللا تعاىل وحده العاِلم من هو البـر         ،والَ يمدحوها ،وال يثْنوا علَيها  ،أَنفُسهم،ثُم أَمر اُهللا الِعباد بأالَّ يزكُّوا     

 ٢.ي السيئُومن هو الفَاِجر الشِق،التِقي الصاحلُ
ِإنْ تجتِنبوا كَباِئر مـا  {: قال اهللا تعاىل.وقد تكفل اهللا ملن اجتنب الكبائر أن يكفر عنه الصغائر ويدخله اجلنة       

 ].٣١: النساء[} )٣١(تنهونَ عنه نكَفِّر عنكُم سيئَاِتكُم وندِخلْكُم مدخلًا كَِرميا 
 متبنتا        إذَا اجهناُهللا ع اكُمهوِب الِتي نالذُّناِئِر اآلثَاِم وفَةَ كَبقَاروبِ    ، مالـذُّن اِئرغص كُمنع ِفـي   ،كَفَّر لَكُمخأَدو

 .ورِحمكُم ما دمتم باِذِلني جهدكُم ِفي االسِتقَامِة،جنِتِه
وقَتلُ النفِْس الِتـي حـرم اُهللا إالَّ        ،الشرك ِباهللاِ : (فَقَالَ بعضهم إنها سبع   ،رواختلَف املُفَسرونَ ِفي عدد الكَبائِ    

ِباحلَق،رحالسِتيمِ  ،واِل اليأَكْلُ ما ،وبأَكْلُ الرفِ  ،وحالز مولِّي يوالتـاِفالَتِ     ،وـاِت الغِمناِت املُؤنصاملُح قَذْفو (
 . بعضهم ِإنها أَكْثَر ِمن ذَِلكوقَالَ
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ويِريد ِبذَِلك ) . والَ كَِبريةَ مع االسِتغفَاِر،إذْ الَ صِغريةَ مع اِإلصراِر،الكَباِئر إىل سبِعني أَقْرب: (وقَالَ ابن عباسٍ  
والَ يستِحلُّ محاِرمه فَهـو ِمـن       ،وصاِحبه يخاف اهللاَ  ، غَضبٍ أو،أنَّ الذَنب يرتكَب ِلعاِرٍض ِمن ثَورِة شهوةٍ      

إذا ،وعدِم املُباالَِة يعد كَِبرياً مهما صغر ضـرره       ،وكُلُّ ذَنٍب يرتكَب مع التهاوِن ِباَألمرِ     . السيئَاِت يكَفِّرها اهللاُ  
 ارركَانَ ِفيِه ِإصارتِتهاس٣.و 

__________ 
  الكبائر اليت نصت عليها السنة- املبحث الثاين

 .الكبائر والصغائر ال حصر هلا
 :وهي،والكبائر اليت وردت يف السنة بالنص الصريح ثالث عشرة كبرية

اليتيم وأكل مال .. والسحر .. وقتل النفس بغري حق     .. وشهادة الزور   .. وعقوق الوالدين   .. اإلشراك باهللا   
وشتم .. واليمني الغموس   .. وقذف احملصنات املؤمنات الغافالت     .. والتويل يوم الزحف    .. وأكل الربا   .. 

 .والزنا بزوجة اجلار.. وقتل الولد .. الرجل والديه 
وأكثرها قائم علـى    ،وأما الذنوب اليت مل ينص عليها يف آية أو حديث صحيح أا من الكبائر فكثرية جداً               

أو على كل وعيد أو لعن وحنومهـا ممـا ـى اهللا           ،أو قياسها على الكبائر املنصوص عليها     ،اسدهاتصور مف 
 .ورسوله عنه

____________ 
  الفرق بني الكبائر والصغائر-املبحث الثالث

إذا أراد املسلم معرفة الفرق بني الكبائر والصغائر فليعرض مفسدة الذنب على مفاسد الكبـائر املنصـوص                 
 .عليها
وإن ساوت أدىن مفاسد الكبائر أو زادت عليها فهـي       ، نقصت عن أقل مفاسد الكبائر فهي من الصغائر        فإن

 .من الكبائر
أو ،فمن سب أو شتم الـرب أو الرسـول        ،وال ميكن ضبط املفاسد واملصاحل إال بالتقريب واملوازنة والنظر        

املصـحف يف القـاذورات     أو ألقـى    ،أو ضمخ الكعبـة بالعـذرة     ،أو كذّب واحداً منهم   ،استهان بالرسل 
 .ومل ينص الشرع على أنه كبرية،فهذا من أكرب الكبائر،واملزابل

مع أن مفسدته أعظم من مفسدة ،فهذا مل ينص عليه،أو امرأة حمصنة ملن يزين ا  ،ومن أمسك مسلماً ملن يقتله    
 .مع كونه من الكبائر،أكل مال اليتيم

        بون نساءهم وأطفـاهلم   ،م يقتلون املسلمني  ومن دل الكفار على عورات املسلمني مع علمه أسوخيربون ،وي
 .فهذه املفاسد اليت حصلت بفعله أعظم من تولِّيه يوم الزحف مع كونه من الكبائر،ويأخذون أمواهلم،ديارهم

وإن وقعا يف مال حقري فهـذا       ،ظاهر فإن وقعا يف مال كبري فهذا     ،وأكل مال اليتيم من الكبائر    ،وشهادة الزور 
 .للنفوس عن هذا اخللق البذيء  جِعل من الكبائر فطاماًلكن،مشكل
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فإذا كان التسبب كبرية فاحلكم بغري احلق أكرب مـن تلـك           ،وشاهد الزور متسبب  ،واحلكم بغري احلق كبرية   
 .وحبسب اإلمث والعقوبة،وحبسب املضرة واملفسدة،فالذنوب ختتلف حبسب الشدة واخلفة.الكبرية

____________ 
  درجات الكبائر- املبحث الرابع

وأكرب الكبائر وأعظمها الكفر والشـرك      ،وبعضها أشد من بعض   ،الكبائر درجات متفاوتة يف اإلمث والعقوبة     
والزنا أعظم من القـذف     ،والقتل أعظم من الزنا   ،والشرك أعظم من القتل   ،فالكفر باهللا أعظم من الشرك    ،باهللا
 .وهكذا... 

 .وفاحش وأفحش،ظموعظيم وأع،وكل كبرية تنقسم إىل كبري وأكرب
فإذا قرن مع ذلك الكفر باهللا كـان        ،فالكفر باملالئكة أو الكتب أو الرسل أو اليوم اآلخر من أعظم الكبائر           

 .أكرب وأعظم وأفحش
 .فإذا جعل مع اهللا شريكاً يف اخللق واألمر كان أفحش وأعظم وأكرب،والشرك يف عبادة اهللا أكرب الكبائر
فإن كان  ،أو ذا رحم كان أعظم وأفحش     ،فإن قتل أصالً أو فرعاً    ،ر املهلكات وقتل النفس بغري حق من الكبائ     

 .القتل يف احلرم ويف شهر حرام فهو أشد فاحشة وإمثاً
فـإن كـان يف ـار       ،فإن كان بذات حمرم أو حبليلة جاره كان أفحـش وأعظم          ،والزنا من كبائر الذنوب   

 .أو جاهر به فهو أشد فاحشة وإمثاً،أو يف احلرم،رمضان
 .وهكذا.. أو يف احلرم أو جاهر به فهو أشد فحشاً ،فإن كان يف ار رمضان،شرب اخلمر من الكبائرو

فإن كان كذباً على اهللا ورسوله فهو أشد        ،فإن كان كذباً على األمة فهو أشد وأفحش       ،والكذب من الكبائر  
 .وهكذا... فحشاً وإمثاً 

__________ 
 لنهي حكمة التكليف باألمر وا-املبحث اخلامس

 .اقتضت حكمة الرب العزيز العليم أن جيعل اإلنسان مكلفاً خمتاراً
 .ابتالًء يف الطاعة،واه عن أشياء،فقد أمر اهللا العبد بأشياء،وملا كان التكليف يستلزم طريقني ليتم االختيار

 .كالمها معصية،وفعل النهي،وترك األمر.كالمها طاعة وقربة،واجتناب النهي،وِفعل األمر
 :ا جعل اهللا عز وجل كمال العبودية يقوم على أصلني مهاهلذ

 .واجتناب النواهي.. فعل األوامر 
واجتناب النهي أشد على النفس من فعل األمر؛ ألن النهي مل يرخص يف ارتكـاب شـيء منـه؛ لعظـيم            

 .بينما األمر قيد اهللا فعله باالستطاعة،ضرره
نةَ علَى السماواِت والْأَرِض والِْجباِل فَأَبين أَنْ يحِملْنها وأَشفَقْن ِمنها وحملَها      ِإنا عرضنا الْأَما  {: قال اهللا تعاىل  

 ].٧٢: األحزاب[} )٧٢(الِْإنسانُ ِإنه كَانَ ظَلُوما جهولًا 



 ٥

وأَشفَقَت ِمنها مخافَـةَ  ،فَلَم يِطقْن حملَها  ،اِجلباِلِإنه عرض التكَاليف علَى السماواِت واَألرِض و      : يقُولُ تعاىل 
ِإنِني قَد عرضت اَألمانةُ علَى السـماواِت واَألرِض        : ثُم عرضها علَى آدم وقَالَ لَه     ،التقِْصِري ِفي أَمٍر أَراده اهللاُ    

  ِبما ِفيها؟فَهلْ أَنت آخذٌ،واِجلباِل فَلَم يِطقْنها
 .وِإنَّ أَسأْت عوِقبت،ِإنْ أَحسنت جِزيت: يا رب وما ِفيها؟ قَالَ: قَال

ظَلُومـاً نفْسـه    ،وكَانَ جـاِهالً ِبِثقَِلها   ،وهكَذَا حملَ اِإلنسانُ اَألمانةَ علَى ضعِفهِ     . فَقَبلَ آدم حملَها ِبما ِفيها    
 ٤. من عصم اُهللاِإالَّ،ِبحمِلها

         ِبيِن النع هناُهللا ع ِضيةَ رريرأِبي ه نعقَالَ - � -و  :»  كُمكْترا توِني معد،       لَكُمكَـانَ قَـب نم لَكا همِإن
   اِئِهمِبيلَى أنع ِتالِفِهماخو اِلِهمؤِبس،    وهِنبتٍء فَاجيش نع كُمتيهفَِإذَا ن،      متطَعتا اسم هوا ِمنٍر فَأْتِبأم كُمترِإذَا أمو« .

 .٥متفق عليه
____________ 

  آثار الكبائر واملعاصي- املبحث السادس
 .وا تصلح دنيا العبد وآخرته،فعل األوامر والطاعات حمبوبة للرب

 .وا تفسد دنيا العبد وآخرته،وفعل الكبائر واملعاصي مبغوض للرب
 . الطاعات للقلوب أعظم من نفع األغذية لألجسادونفع

 .وضرر الكبائر واملعاصي على القلوب أشد من ضرر السموم على األبدان
وملا كان شر الذنوب يفسد على العباد دينهم ودنياهم وآخرم بينها اهللا ورسوله؛ ليتمكن العباد من معرفتها  

 .ويكون سبباً يف عقوبتهم وهالكهم،اهللالئال يقعوا فيما يسخط ،واجتناا واحلذر منها
 .فما يف الدنيا واآلخرة من شر وداء وبالء إال وسببه الذنوب واملعاصي

فلبس لباس الكفـر والفسـوق   ،ومقته أكرب املقت،فما الذي أخرج إبليس من ملكوت السماء وطرده ولعنه   
 .لفة األمروخما،وصار قواداً لكل كافر وفاسق وجمرم إال ارتكاب النهي،والعصيان

 .فالكبائر واملعاصي والذنوب أدواء مهلكة مدمرة لألمم واألفراد
 .- � -فبسبب الذنوب أغرق اهللا املكذبني من قوم نوح 

 .- � -وسلط اهللا الريح على قوم عاد حىت ألقتهم موتى يف عهد هود 
 .- � -وأرسل اهللا الصيحة على قوم مثود فماتوا عن آخرهم يف عهد صاحل 

فهلكوا مجيعاً يف عهـد     ،مث أتبعها حبجارة أمطرها عليهم    ،مث قلبها عليهم  ، جربيل فرفع قرى قوم لوط     وأمر اهللا 
 .- � -لوط 

 .- � -فهلكوا يف عهد شعيب ،فأمطرم ناراً،وأرسل اهللا على قوم شعيب سحائب العذاب
 .- � -وأغرق اهللا فرعون وقومه يف البحر فهلكوا مجيعاً يف عهد موسى 

                                                 
 )املة آليا، بترقيم الش٣٤٨٦: ص(أيسر التفاسري ألسعد حومد  - ٤
 ).١٣٣٧(واللفظ له، ومسلم برقم ، ) ٧٢٨٨(متفق عليه، أخرجه البخاري برقم  - ٥
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 .على بين إسرائيل أنواع العقوبات قتالً وسبياً ومسخاً وختريباً للبالد ملّا خالفوا أمر اهللاوسلط اهللا 
 .وخسف اهللا بقارون وماله وداره ملا عصى اهللا ورسوله

وأورث ،وفرق مشلـهم  ،وأجلى اليهود عـن املدينـة     ،ومزق مشلهم ،وبطش اهللا بقريش يف بدر فقتل كبارهم      
 . وأصحابه رضي اهللا عنهم- � -ك كسرى وقيصر يف عهد حممد ومزق مل،املسلمني أرضهم وديارهم

: هـود ... [} )١٠٢(وكَذَِلك أَخذُ ربك ِإذَا أَخذَ الْقُرى وِهي ظَاِلمةٌ ِإنَّ أَخذَه أَِليم شِديد        {: قال اهللا تعاىل  
١٠٢.[ 

آخذ غريهم ِمن أهل القرى إذا      ،وكما أخذت أهل القرى الظاملة بالعذاب ملخالفتهم أمري وتكذيبهم برسلي         
 ٦.إنَّ أَخذه بالعقوبة ألليم موجع شديد. ظلموا أنفسهم بكفرهم باهللا ومعصيتهم له وتكذيبهم لرسله

) ٣٤(ِفِرين وِإذْ قُلْنا ِللْملَاِئكَِة اسجدوا ِلآدم فَسجدوا ِإلَّا ِإبِليس أَبى واستكْبر وكَانَ ِمن الْكَا  {: وقال اهللا تعاىل  
                   ـا ِمـنكُونةَ فَترجِذِه الشا هبقْرلَا تا ومثُ ِشئْتيا حغَدا رهكُلَا ِمنةَ ونالْج كجوزو تأَن كُناس ماآدا يقُلْنو

 ٣٥ - ٣٤: البقرة... [} )٣٥(الظَّاِلِمني.[ 
أَمرهم ِبأَنْ يسجدوا آلدم سـجود      ،وأَنه جعلَه خِليفَةً ِفي اَألرضِ    ،مكَانِة آدم بعد أَنْ أَعلَم اُهللا تعالَى املَالَِئكَةَ بِ      

ِإال ِإبلـيس فَقَـد     ،فَسجدوا،واعِتذاراً عما قَالُوه يف شأِْنهِ    ،واعِترافاً ِبفَضِلهِ ،تكِْرمياً لَه ،خضوٍع الَ سجود ِعبادةٍ   
وصار ِمن الكَاِفِرين ِبِعصياِنِه أَمـر  ،فَأَىب أَنْ يسجد،سد والِكبر ِمما امتن اُهللا ِبِه علَى آدم ِمن الكَرامةٍ         داخلَه احلَ 

 .اِهللا
   مالَى ِآلدعقَالَ اُهللا تةَ   :  واجلَن كجوزو تأَن كُناس،     ِنيئاً مما ها ِشئْتها مكُال ِمنـبٍ    ،ِريئاًوعالَ تاٍء ونالَ ،ِبال عو

ونبههما اُهللا تعالَى ِإلَى أَنهما ِإنْ أَكَـال        ،) واختلَف املُفَسرونَ حولَ تحِديِد نوِع الشجرةِ     (تقْربا شجرةً معينةً    
 ٧.ِمن هِذِه الشجرِة كَانا ِمن املُخاِلِفني َألمِر اِهللا

فَكُلا أَخذْنا ِبذَنِبِه فَِمنهم من أَرسلْنا علَيِه حاِصبا وِمنهم من أَخذَته الصيحةُ وِمـنهم مـن                {: وقال اهللا تعاىل  
             كَـان لَِكـنو مهظِْلمِلي ا كَانَ اللَّهما وقْنأَغْر نم مهِمنو ضا ِبِه الْأَرفْنسـونَ      خظِْلمي مـهفُس٤٠(وا أَن( {

 ].٤٠: العنكبوت[
فكال من هؤالء وهؤالء أخذنا بذنبه إذ كل نفس مبا كسبت رهينة فمنهم من أرسلنا عليه رحيـا حاصـبة                    

ومنهم من أخذتـه الصـيحة بالعـذاب كمـدين          ،أهلكته وهم قوم لوط إم كانوا قوما يعملون اخلبائث        
. ومنهم من خسفنا به وبـداره األرض      ،بال فكانت حبق هي الرجفة    صيحة ترجف األرض منها واجل    ،ومثود

 .وهو قارون ليكون عربة لكل طاغية جبار
وما كـان اهللا لـيظلمهم      ،ملا طغوا يف البالد وأكثروا فيها الفسـاد       ،ومنهم من أغرقنا كقوم نوح وفرعون     

 ٨..ولكن كانوا أنفسهم يظلمون،أبدا
_____________ 

                                                 
 )٢٣٣/ ١(التفسري امليسر  - ٦
 )، بترقيم الشاملة آليا٤١: ص(أيسر التفاسري ألسعد حومد  - ٧
 )٨٧١/ ٢(التفسري الواضح  - ٨
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 كبائر أقسام ال-املبحث السابع
 .تنقسم الذنوب واملعاصي إىل كبائر وصغائر

 :والكبائر تنقسم باعتبار مكاا إىل قسمني
 .وكبائر اجلوارح كالزنا والسرقة وحنومها.. كبائر القلوب كالشرك والكرب وحنومها 

 :وتنقسم الكبائر باعتبار مصدرها إىل ثالثة أقسام
 . كبائر القلوب كالشرك وحنوه- ١
 .وال كالغيبة والنميمة وحنومها كبائر األق- ٢
 . كبائر األفعال كالقتل والزنا وحنومها- ٣

 :وتنقسم الكبائر باعتبار أنواعها إىل قسمني
 .كبائر القلوب كالكفر والشرك والنفاق وحنوها: األول
 :وهي مخسة أقسام،كبائر اجلوارح: الثاين

 . كبائر العلم واجلهاد- ١
 . كبائر العبادات- ٢
 .املعامالت كبائر - ٣
 . كبائر املعاشرات- ٤
 . كبائر األخالق- ٥

 :وتنقسم كبائر اجلوارح باعتبار مصدرها إىل ستة أقسام
 . كبائر اللسان كالغيبة والنميمة وشهادة الزور وحنو ذلك- ١
 . كبائر األذن كسماع الغناء والفواحش وحنوها- ٢
 .من احملرمات كبائر العني كالنظر إىل النساء األجنبيات وحنوها - ٣
 . كبائر اليد كالقتل والضرب والسرقة وحنو ذلك- ٤
 . كبائر البطن كأكل السم وشرب اخلمر وحنو ذلك- ٥
 . كبائر الفرج كالزنا وعمل قوم لوط وحنومها- ٦

_____________ 
  حكم من اقترف الكبائر-املبحث الثامن

بل ،لسرقة وحنوها غري الكفر والشرك فإنه ال يكفر       من ارتكب من املؤمنني كبرية من الكبائر كالقتل والزنا وا         
وإن مات مصراً على الكبرية فهـو       ،فإن تاب قبل املوت سقطت عقوبته يف اآلخرة       ،هو مؤمن ناقص اإلميان   

ِإنَّ {: قال اهللا تعـاىل .مث أدخله اجلنة،وإن شاء عذبه،وأدخله اجلنة،إن شاء اهللا تعاىل عفا عنه: حتت مشيئة اهللا  
  لَا ي ـا            اللَّهِظيمـا عى ِإثْمرِباللَِّه فَقَِد افْت ِركشي نماُء وشي نِلم ونَ ذَِلكا دم ِفرغيِبِه و كرشأَنْ ي ِفر٤٨(غ( {

 ].٤٨: النساء[



 ٨

من الذنوب صـغائرها    ) ١(ويغفر ما دون الشرك     ،أنه ال يغفر ملن أشرك به أحدا من املخلوقني        : خيرب تعاىل 
 .إذا اقتضت حكمته مغفرته،ك عند مشيئته مغفرة ذلكوذل،وكبائرها

كاحلسنات املاحيـة واملصـائب املكفـرة يف        ،فالذنوب اليت دون الشرك قد جعل اهللا ملغفرا أسبابا كثرية         
ومن فوق ذلك كله رمحته     . وبشفاعة الشافعني ،وكدعاء املؤمنني بعضهم لبعض   ،والربزخ ويوم القيامة  ،الدنيا

 .إلميان والتوحيداليت أحق ا أهل ا
فال تنفعـه  ،وأغلق دونه أبـواب الرمحـة  ،وهذا خبالف الشرك فإن املشرك قد سد على نفسه أبواب املغفرة       

 .} وال صِديٍق حِميٍم* ِمن شاِفِعني {وما هلم يوم القيامة ،وال تفيده املصائب شيئا،الطاعات من دون التوحيد
أي افترى جرما كبريا وأي ظلم أعظم ممن سوى } ِه فَقَِد افْترى ِإثْما عِظيما   ومن يشِرك ِباللَّ  {وهلذا قال تعاىل    

 فضال عمـن    -من تراب الناقص من مجيع الوجوه الفقري بذاته من كل وجه الذي ال ميلك لنفسه              -املخلوق  
وجوه الغين بذاته    باخلالق لكل شيء الكامل من مجيع ال       -نفعا وال ضرا وال موتا وال حياة وال نشورا        -عبده  

عن مجيع خملوقاته الذي بيده النفع والضر والعطاء واملنع الذي ما من نعمة باملخلوقني إال فمنه تعاىل فهـل                   
 أعظم من هذا الظلم شيء؟

لْجنـةَ  ِإنه من يشِرك ِباللَِّه فَقَد حرم اللَّه علَيـِه ا         {وهلذا حتم على صاحبه باخللود بالعذاب وحرمان الثواب         
 ارالن اهأْوموهذه اآلية الكرمية يف حق غري التائب وأما التائب فإنه يغفر له الشرك فما دونه كما قال تعاىل      } و

أي ملـن   } يعاقُلْ يا ِعباِدي الَِّذين أَسرفُوا علَى أَنفُِسِهم ال تقْنطُوا ِمن رحمِة اللَِّه ِإنَّ اللَّه يغِفر الذُّنوب جمِ                {
 ٩.تاب إليه وأناب

إذا خرجوا من هذه الـدنيا وهـم        . فال يبقى هلم معه أمل يف مغفرة      . إن الشرك انقطاع ما بني اهللا والعباد      
وتبقى على هذا الشرك حىت خترج مـن    ،وما تشرك النفس باهللا   . مقطوعو الصلة باهللا رب العاملني    . مشركون

 ما تفعل النفس هذا وفيها عنصر من        -ة الكون ويف هداية الرسل       وأمامها دالئل التوحيد يف صفح     -الدنيا  
وتلفـت فطرـا الـيت برأهـا اهللا     ! إمنا تفعله وقد فسدت فسادا ال رجعة فيـه   . عناصر اخلري والصالحية  

والظلم ،أما ما وراء هذا اإلمث املبني الواضح الظاهر       ! ويأت بذاا حلياة اجلحيم   ،وارتدت أسفل سافلني  ،عليها
 فهو داخل   - ملن يشاء    - فإن اهللا يغفره     - والكبائر   -أما ما وراء ذلك من الذنوب       .. يم الوقح اجلاهر    العظ

 ما دام العبد يشـعر      - بتوبة أو من غري توبة كما تقول بعض الروايات املأثورة الواردة             -يف حدود املغفرة    
وهذا منتهى األمد يف    .. يقصر عن ذنبه    باهللا ويرجو مغفرته ويستيقن أنه قادر على أن يغفر له وأن عفوه ال              

 ١٠!تصوير الرمحة اليت ال تنفد وال حتد واملغفرة اليت ال يوصد هلا باب وال يقف عليها بواب
والشرك باهللا يتحقق باختاذ آهلة مع اهللا اختاذا صرحيا على طريقة اجلاهلية العربية وغريها من اجلاهليات القدمية                 

كإشراك اليهـود   .  خبصائص األلوهية واالعتراف لبعض البشر ذه اخلصائص        كما يتحقق بعدم إفراد اهللا     -
ومل يكونـوا   » اتخذُوا أَحبارهم ورهبانهم أَرباباً ِمـن دوِن اللَّـهِ        «والنصارى الذي حكاه القرآن من أم       

                                                 
 )١٨١: ص(تيسري الكرمي الرمحن = تفسري السعدي  - ٩

 )١٠١٨: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-ل القرآن للسيد قطبيف ظال - ١٠
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. موا عليهم وأحلوا هلـم    فحر. ولكن كانوا فقط اعترفوا هلم حبق التشريع هلم من دون اهللا          . عبدوهم مع اهللا  
وقيل عنهم إـم    . فحق عليهم وصف الشرك   ! ومنحوهم خاصية من خصائص األلوهية    . فاتبعوهم يف هذا  

 .»وما أُِمروا ِإلَّا ِليعبدوا ِإهلاً واِحداً«خالفوا ما أمروا به من التوحيد 
 مىت مات صاحبه    -ان لذنب الشرك    وال غفر . ويتلقوا منه وحده الشرائع واألوامر    ،فيقيموا له وحده الشعائر   

والسـبب يف تعظـيم جرميـة       .. عندما يشـاء اهللا     ..  بينما باب املغفرة مفتوح لكل ذنب سواه         -عليه  
أن من يشرك باهللا خيرج عن حدود اخلري والصالح متاما وتفسـد كـل              ،وخروجها من دائرة املغفرة   ،الشرك

 ..» ِه فَقَد ضلَّ ضاللًا بِعيداًومن يشِرك ِباللَّ«: فطرته حبيث ال تصلح أبدا
فأمـا  ..ولو بقي خيط واحد صاحل من خيوط الفطرة لشده إىل الشعور بوحدانية ربه ولو قبل املوت بساعة           

 ١١.»! وساَءت مِصرياً. ونصِلِه جهنم«:  فقد انتهى أمره وحق عليه القول- وهو على الشرك -وقد غرغر 
 ..وب الكفر بهضرب من ضر،الشرك باهللا

ورؤية غري واضحة جلالل اهللا     ،فإن الشرك ضالل عن طريق اهللا     ،وإنكارا لوجوده ،فإذا كان الكفر جحودا باهللا    
األمر الذي جيعل اإلنسان ينظر إىل اهللا ىف هذا املستوي الذي ال يرتفع فيـه كـثريا عـن بعـض                     ،وعظمته
ويدين ،الذي ينفرد فيه سبحانه بالربوبية املطلقة     ،ذلك الوجود احلق  ،وهذا إنكار ضمىن لوجود اهللا    .. خملوقاته

: ٩٣(» ِإنْ كُلُّ من ِفي السماواِت والْأَرِض ِإلَّا آِتي الرحمِن عبداً«.. له فيه مجيع املخلوقات بالعبودية والوالء
..  فـرقهم  وفرقة من ،والقرآن الكرمي يتحدث عن املشركني باعتبار أم طائفة من طوائف الكافرين          ) . مرمي

 .ال جدال،فاملشرك كافر
وكأنه واحـد   ،ويرونه من خالل آهلتهم   ،يعرفون اهللا معرفة باهتة   ، كانوا مشركني  - قبل اإلسالم  -فأهل مكة 

ِإنَّ «: وقوله تعاىل،كما مساهم مشركني  ،وقد مساهم القرآن الكرمي كافرين    !! أشبه بشيخ القبيلة ىف قبيلته    ،منهم
. من مراده بعض مشركى مكـة     ) البقرة: ٦(» يِهم أَأَنذَرتهم أَم لَم تنِذرهم ال يؤِمنونَ      الَِّذين كَفَروا سواٌء علَ   

 ..كما أشرنا إىل ذلك ىف تفسري هذه اآلية
 ِفي قُلُوِب الَّـِذين  ِإذْ يوِحي ربك ِإلَى الْمالِئكَِة أَني معكُم فَثَبتوا الَِّذين آمنوا سأُلِْقي          «: ومثل ذلك قوله تعاىل   

فإن هذه اآلية نزلت ىف غزوة      ) األنفال: ١٢(» كَفَروا الرعب فَاضِربوا فَوق الْأَعناِق واضِربوا ِمنهم كُلَّ بنانٍ        
 ..وفيما كان فيها من إمداد اهللا سبحانه وتعاىل املؤمنني باملالئكة ىف هذه املعركة،بدر

هو بيان ملا قضى به سبحانه . » ِإنَّ اللَّه ال يغِفر أَنْ يشرك ِبِه«: كفر وقوله تعاىلوقد وصف املشركون هنا بال
إذ أن  ،وال يناله برمحته  ،وهو أنه سبحانه ال يغفر ملرتكب هذا اإلمث إمثه        ،وتعاىل فيمن يشرك به أو ينكر ألوهيته      

فكان جزاؤه أن يستخف بـه      ،خيلص قلبه له  ومل  ،فلم يولّ وجهه إليه   ،قد استخف باهللا  ،هذا املشرك أو املنكر   
أَفَحِسب الَِّذين كَفَروا أَنْ يتِخذُوا ِعباِدي ِمـن        «:كما يقول سبحانه وتعاىل   ،وال يقيم له يوم القيامة وزنا     ،اهللا

          ِبالْأَخ ئُكُمبنلْ نلًا قُلْ هزن ِللْكاِفِرين منهنا جدتا أَعِلياَء ِإنوِني أَويـاِة        دِفي الْح مهيعلَّ سض مالًا الَِّذينأَع ِرينس
                ِقيمفَال ن ممالُهأَع ِبطَتِلقاِئِه فَحو ِهمبوا ِبآياِت ركَفَر الَِّذين عاً أُولِئكنونَ صِسنحي مهونَ أَنبسحي مهيا ونالد

                                                 
 )١١٢٥: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-يف ظالل القرآن للسيد قطب - ١١
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) الكهف: ١٠٦ -١٠٢(»ؤهم جهنم ِبما كَفَروا واتخذُوا آياِتي ورسِلي هزواً   لَهم يوم الِْقيامِة وزناً ذِلك جزا     
. 

هو استدعاء من اهللا سبحانه وتعاىل للعصاة واملـذنبني مـن           » ويغِفر ما دونَ ذِلك ِلمن يشاءُ     «: وقوله تعاىل 
وأحلوا قلوم ومشاعرهم من    ،وقد آمنوا به  فإم  ،وعظيم فضله ،ليتعرضوا لواسع رمحته  ،عباده الذين آمنوا به   

الذي نادى اهللا به عباده املؤمنني ىف قوله سـبحانه          ،فقد دخلوا ىف حمتوى هذا النداء الكرمي      ،كل معبود سواه  
ذُّنوب جِميعاً ِإنـه هـو      قُلْ يا ِعباِدي الَِّذين أَسرفُوا على أَنفُِسِهم ال تقْنطُوا ِمن رحمِة اللَِّه ِإنَّ اللَّه يغِفر ال               «

وا لَهِلمأَسو كُمبوا ِإىل رأَِنيبو ِحيمالر فُورالزمر: ٥٤ -٥٣(» الْغ. ( 
 .وىف معرض غفرانه،فهو ىف ساحة رمحة اهللا،فما كان من الذنوب دون الشرك والكفر

ولكن املراد به وضع الرمحـة      ،ز من غفرانه  أو حيج ،قيدا حيد من رمحة اهللا    » ِلمن يشاءُ «: وليس ىف قوله تعاىل   
وليس ألحد أن يتألّى    ،فضال وكرما ،ويفضل ما على من يشاء    ،يضعهما حيث يشاء  ،واملغفرة حتت مشيئة اهللا   

إذ كان ذلـك    ،ويتضاعف اإلحسان ،وذا تعظم املنة  .. أو أن يلزمه شيئا من هذا العطاء املتفضل به        ،على اهللا 
نِصـيب  «: كما يقول سبحانه  ،فصاحب العمل له جزاء عمله    ، جلزاء على عمل   ودون استيفاء ،من غري مقابل  

      ِسِننيحالْم رأَج ِضيعال نشاُء ون نِتنا ممحأمـا  .. فرمحة اهللا واقعة حيث يشاء ملن يشاء      ) يوسف: ٥٦(» ِبر
: كما يقول سـبحانه   ،بل ويوفيه هذا األجر أضعافا مضاعفة     ،فقد كتب اهللا على نفسه أن يوفيه أجره       ،احملسن

كشف للطريـق   » ومن يشِرك ِباللَِّه فَقَد ضلَّ ضاللًا بِعيداً      «: وقوله تعاىل . » ِللَِّذين أَحسنوا الْحسىن وِزيادةٌ   «
ولن يزيده املضى فيه إال إمعانا ىف       ،وأنه قد بعد عن طريق النجاة والسالمة      ،املهلك الذي ركبه املشرك بشركه    

 !وشرودا عن مظانّ النجاة،عدا عن طريق احلقوب،الضالل
كشف للطريق املهلـك الـذي ركبـه املشـرك          » ومن يشِرك ِباللَِّه فَقَد ضلَّ ضاللًا بِعيداً      «: وقوله تعاىل 

وبعدا عن طريق   ،ولن يزيده املضى فيه إال إمعانا ىف الضالل       ،وأنه قد بعد عن طريق النجاة والسالمة      ،بشركه
وقَد خـاب مـن   . عباده الذين تابوا إىل اهللا وأنابوا إليه قَد أَفْلَح من زكَّاها     !  عن مظانّ النجاة   وشرودا،احلق

دساها  والقرآن الكرمي ساق مثل هذه اآلية قريبا تسجيال لفظاعة جرم الشرك باهللا بالنسـبة لغـريه مـن                    
 مهمة يف الدين تذكر عند ما يناسبها كـرأى          وليس هناك تكرير لآلية وإمنا هو مبدأ قرآىن وقاعدة        ،املعاصي

ومن يشرك  ،السياسى أو مذهبه الذي يذكره ويكرره يف كل خطبة مع ما يناسبه من قول حمكم ومعىن دقيق                
ما ،باهللا شيئا من اإلشراك يف القول أو الفعل أو االجتاه أو التقديس فقد ضل ضالال بعيدا عن اخلري والرشـد                   

ال أمواتا ال ينفعون وال يضرون بل ِإنْ يسلُبهم الذُّباب شيئاً ال يسـتنِقذُوه ِمنـه                يعبدون بدعائهم غري اهللا إ    
وما يدعون بذلك إال شيطانا متمرنا      ،مساها إناثا ألا الالت والعزى ومناة     : ضعف الطَّاِلب والْمطْلُوب وقيل   

: ولذا يقسـم  ،فإنه داعية الشر والفسـاد    ،ل واهلوان على اإليذاء واخلبائث لعنه اهللا وطرده من رمحته مع الذ         
        ِعنيمأَج مهنألختذن من عبادك جزءا من الناس معينا لَأُغِْوي .     لَِصنيخالْم مهِمن كما مـن   : وقيل» ٣«ِإلَّا ِعباد

وألضـلنهم  » ٤«إنسان إال وفيه استعداد للخري وللشر ووسوسة الشيطان وهذا معىن وهـديناه النجـديِن      
كما إذا وسـوس إلنسـان   ،وأصرفنهم عن العقائد الصحيحة والطرق املستقيمة مغريا هلم باألماىن الباطلـة       

وهذا ديدن الشيطان وطبعه إضالل     ،من األماىن الكاذبة  ،إخل... بارتكاب املعاصي وغره باملغفرة أو الشفاعة       



 ١١

ضار فليقطعن آذان األنعام لآلهلة كمـا كـانوا         وآلمرم بكل سوء و   ،العباد وملء عقوهلم باألماىن الباطلة    
 .يفعلون يف البحرية من شق اآلذان أو قطعها

                   م فليغرين خلق اهللا وفطرته اليت فطر الناس عليها وهي االهتداء إىل احلق والـدين الصـحيح فَـأَِقموآلمر
        لَيع اسالن اللَِّه الَِّتي فَطَر تِنيفاً ِفطْريِن حِللد كهجكل مولود يولد على الفطرة وأبواه يهودانه أو        «إذ  » ها  و

 ) .حديث شريف(» ينصرانه
ومن يتخذ  ،وقد روى املعنيان عن السلف الصاحل     ،املراد بتغيري خلق اهللا األمور احلسية كاخلصاء وغريه       : وقيل

رك هـدى القـرآن   وهل هناك خسران أكثر من ت،الشيطان وليا وإماما من دون اهللا فقد باء باخلسران املبني      
يعدهم بالفقر واملرض والتأخر والبعد عـن       ،واتباع أساليب الشيطان؟ وهو يعدهم الباطل ومينيهم بالكاذب       

أولئك املتبعـون للشـيطان     ،وما يعدهم الشيطان إال غرورا وباطال     ،احلضارة ومينيهم األماىن الواسعة الكاذبة    
 .ال مهربا وبئس املصري مصريهمالتاركون للقرآن مأواهم جهنم وال جيدون عنها حميصا و

والذين آمنوا باهللا ورسوله وعملوا الصاحلات ومل يقترفوا املنكرات وخالفوا أنفسهم وشياطينهم وكانوا من              
عباد اهللا املخلصني الذين قوى اهللا إميام وأنار بصريم أولئك سيدخلهم رم جنات جترى من حتتها األار                 

ا تشتهيه األنفس وتلذّ األعني وهلم فيها ما يدعون نزلًا ِمن غَفُوٍر رِحيٍم  وعد اهللا               خالدين فيها أبدا هلم فيها م     
؟ وهل أنت من ! أين أنت من هؤالء وأولئك- رعاك اهللا ووفقك-ومن أصدق من اهللا حديثا؟ فانظر يا أخى

 ١٢!!حزب الرمحن؟
____________ 

  شروط تكفري الصغائر-املبحث التاسع
 :ويدخله اجلنة بأمرين،ائر عن العبديكفر اهللا الصغ

ِإنْ تجتِنبوا كَباِئر ما تنهونَ عنه نكَفِّر عنكُم سيئَاِتكُم ونـدِخلْكُم           {: قال اهللا تعاىل  .اجتناب الكبائر : األول
 ].٣١: النساء[} )٣١(مدخلًا كَِرميا 

عدهم أم إذا اجتنبوا كبائر املنهيات غفـر هلـم مجيـع            وهذا من فضل اهللا وإحسانه على عباده املؤمنني و        
وال أذن  ،الذنوب والسيئات وأدخلهم مدخال كرميا كثري اخلري وهو اجلنة املشتملة على مـا ال عـني رأت                

 .وال خطر على قلب بشر،مسعت
كالصـلوات  ،ويدخل يف اجتنـاب الكبـائر فعـل الفـرائض الـيت يكـون تاركهـا مرتكبـا كبرية                  

الصلوات اخلمس واجلمعة إىل اجلمعـة ورمضـان إىل          "�كما قال النيب    ،وصوم رمضان ،واجلمعة،اخلمس
 ".رمضان مكفرات ملا بينهما ما اجتنبت الكبائر

أو ترتيـب   ،أو نفي إميـان   ،أو وعيد يف اآلخرة   ،أن الكبرية ما فيه حد يف الدنيا      ،وأحسن ما حدت به الكبائر    
 ١٣.أو غضب عليه،لعنة

                                                 
 )٨٩٩/ ٣(التفسري القرآين للقرآن  - ١٢
 )١٧٦: ص(تيسري الكرمي الرمحن = تفسري السعدي  - ١٣



 ١٢

 ضعف اإلنسان وقصوره وال تتجاوز به حدود        - يف الوقت ذاته     -ال تغفل   ،ليفوهذه التكا ،إن هذا اهلتاف  
. طاقته وتكوينه وال تتجاهل فطرته وحدودها ودوافعها وال جتهل كذلك دروب نفسه ومنحنياا الكـثرية              

امر وبني األو. وبني الدوافع والكوابح. وبني األشواق والضرورات . ومن مث هذا التوازن بني التكليف والطاقة      
وبني التهديد الرعيب بالعذاب عند املعصية واإلطماع العميق يف العفو          . وبني الترغيب والترهيب  . والزواجر
 ..واملغفرة 

وأن تبذل غايـة    ،إنه حسب هذا الدين من النفس البشرية أن يتم اجتاهها هللا وأن ختلص حقا يف هذا االجتاه                
وتعطف على  ،هناك رمحة اهللا ترحم الضعف    .. رمحة اهللا   فهناك  .. فأما بعد ذلك    .. اجلهد يف طاعته ورضاه     

 ..يف إيناس ويف تكرمي ،وتصفح عن التقصري وتكفر الذنب وتفتح الباب للعائدين،القصور وتقبل التوبة
 وهي واضحة ضخمة بـارزة ال       -أما مقارفة هذه الكبائر     . وآية بذل الطاقة اجتناب كبائر ما ى اهللا عنه        

فهي دليل على أن هذه النفس مل تبذل احملاولـة املطلوبـة ومل   ! هلة هلا أو غري واعية  ترتكبها النفس وهي جا   
وحىت هذه فالتوبة منها يف كل وقت مع اإلخالص مقبولة برمحة اهللا اليت كتبها              .. تستنفد الطاقة يف املقاومة     

 أَنفُسهم ذَكَروا اللَّه فَاستغفَروا ِلـذُنوِبِهم       والَِّذين ِإذَا فَعلُوا فَاِحشةً أَو ظَلَموا     {: وقد قال فيها  .. على نفسه   
وعدهم ] .. ١٣٥: آل عمران [} )١٣٥(ومن يغِفر الذُّنوب ِإلَّا اللَّه ولَم يِصروا علَى ما فَعلُوا وهم يعلَمونَ             

 ١٤.»املتقني«من 
 .فعل الطاعات: الثاين

واجلُمعـةُ ِإلَـى   ،الصـلَوات اخلَمس «:  كَـانَ يقُـولُ  - � -؟  عنه أنَّ رسولَ اعن أِبي هريرةَ رِضي اهللاُ  
 .١٥أخرجه مسلم. »ِإذَا اجتنب الكَباِئر،مكَفِّرات ما بينهن،ورمضانُ ِإلَى رمضانَ،اجلُمعِة

ما لَم تغش   ،كَفَّارةٌ ِلما بينهن  ،والْجمعةُ ِإلَى الْجمعةِ  ،صلَاةُ الْخمس ال: " قَالَ �أَنَّ رسولَ اِهللا    ،وعن أَِبي هريرةَ  
اِئر١٦"الْكَب 

أثر كل  ،ورمضان يف السنة  ،واجلمعة كالعلم يف األسبوع   ،كاألعالم بني األوقات  ،ملا كانت الصلوات اخلمس   
 .ا يليه من األوقات من تأثري الذنوبوقت من هذه األوقات املكرمة فنسخ الظلمة اليت توجد فيم

وصـغائر  ،فهي كعني النجاسة الـيت تفتقـر إىل اخلبث        ،فأما الكبائر فإا تفتقر إىل قصد من اإلنسان حملوها        
 ١٧.الذنوب كالشيء الذي يزول من غري احتياج إىل خبث

وهي من أعظـم مـا      . تفهذه الفرائض الثالث إذا جتنب العبد كبائر الذنوب غفر اهللا ا الصغائر واخلطيئا            
كما أن اهللا جعل من لطفه جتنـب        ، ] ١١٤:هود[} ِإنَّ الْحسناِت يذِْهبن السيئَاتِ   {: يدخل يف قوله تعاىل   

ِخلْكُم ِإن تجتِنبواْ كَبآِئر ما تنهونَ عنه نكَفِّر عنكُم سيئَاِتكُم ونـد         {: قال تعاىل . الكبائر سبباً لتكفري الصغائر   
 .أما الكبائر فال بد هلا من توبة، ] ٣١:النساء[} مدخالً كَِرميا

                                                 
 )٩٧٣: ص(لشحود  علي بن نايف ا- ت- ١ط-يف ظالل القرآن للسيد قطب - ١٤
 ).٢٣٣(أخرجه مسلم برقم  - ١٥
 ]أي ما مل تقصد) ما مل تغش الكبائر(ش [ )٢٣٣ (- ١٤) م(، ) ٨٨/ ٥(املسند املوضوعي اجلامع للكتب العشرة  - ١٦
 )١٤٢/ ٨(اإلفصاح عن معاين الصحاح  - ١٧



 ١٣

فإمنا املراد به الصغائر؛    ،أن كل نص جاء فيه تكفري بعض األعمال الصاحلة للسيئات         : وعلم من هذا احلديث   
 ١٨ألن هذه العبادات الكبار إذا كانت ال تكفر ا الكبائر فكيف مبا دوا؟

 وُء نضا               فَالْوينفُوِس ِفي الدلُ ِللنصحِس الْآلَاِم الَِّتي تِجن ِد ِمنرِة الْبِفي ِشد اغَهبِإس ِه لَِكنلَيع ثَابي هكُونُ ،فْسفَي
وكَذَِلك الْمشـي   ،الذِّكِْر وغَيِرهِ كَما تغفَر بِ  ،فَتغفَر ِبِه الْخطَايا  ،وأَما ِفي غَيِر هِذِه الْحالَةِ    ،كَفَّارةً ِفي هِذِه الْحالِ   

ولَِكن ما يحصلُ ِللنفِْس ِبِه ِمن الْمشقَِّة والْأَلَِم ِبالتعِب والنصِب          ،ويثَاب علَيهِ ،ِإلَى الْجماعاِت هو قُربةٌ وطَاعةٌ    
 ِلانِتظَاِر الصلَاِة وقَطِْعها عن مأْلُوفَاِتها ِمـن الْخـروِج ِإلَـى            وكَذَِلك حبس النفْس ِفي الْمسِجدِ    ،هو كَفَّارةٌ 

. فَيكُونُ كَفَّارةً ،هو ِمن هِذِه الِْجهِة مؤِلم ِللنفْسِ     ،ِإما ِلكَسِب الدنيا أَو ِللتنزهِ    ،الْمواِضِع الَِّتي تِميلُ النفُوس ِإلَيها    
. والْأُخرى تحطُّ عنه خِطيئَـةً  ، ِفي الْحِديِث أَنَّ ِإحدى خطْوتِي الْماِشي ِإلَى الْمسِجِد ترفَع لَه درجةً           وقَد جاءَ 

   اهنا ذَكَري مقَوذَا يهاتِ           ،وجرالد فْـعلَ ِبِه رصا حم رغَي كِْفريلَ ِبِه التصا حأَنَّ مأَ  ،و اللَّـهو لَـملَـى  . ععو
ويوصف ِفي كُلِّ حـاٍل ِبِكلَـا       ،ورفْع الدرجاِت ِمن ِجهتينِ   ،فَيجتِمع ِفي الْعمِل الْواِحِد تكِْفري السيئَاتِ     ،هذَا

وِلهذَا ،أَو وصِفِه ِبرفِْع الدرجاتِ   ،ِة الثَّواِب ِبهِ  فَلَا تناِفي بين تسِميِتِه كَفَّارةً وبين الِْإخباِر عنه ِبمضاعفَ        ،الْوصفَيِن
ورمضانُ ِإلَى رمضانَ مكَفِّرات ِلما بينهن ما اجتِنبـِت         ،والْجمعةُ ِإلَى الْجمعةِ  ،الصلَوات الْخمس «: �قَالَ  

اِئرلَى   . » الْكَبفِْس عِس النبـا   فَِإنَّ ِفي حـِه مِميلُ ِإلَيا تما عكَفِّها واهوالَفَِة هخم اِئِض ِمنلَى الْفَرِة عاظَبوالْم 
وترفَع ،وكَذَِلك الشهادةُ ِفي سِبيِل اللَِّه تكَفِّر الذُّنوب ِبما يحصلُ ِبها ِمن الْـأَلَمِ . يوِجب ذَِلك تكِْفري الصغاِئرِ   

نِ        الددالْبِة ِبالْقَلِْب واِلحاِل الصمالْأَع ا ِمننَ ِبهرا اقْتاِت ِبمجـا         ،را مِفيه ِمعتجاِل يمالْأَع ضعذَا أَنَّ بِبه نيبفَت
وهذَا ثَاِبت ِفي الذُّنوِب الصغاِئِر     ،اةًولَا يكُونُ بينهما منافَ   ،يوِجب رفْع الدرجاِت وتكِْفري السيئَاِت ِمن ِجهتينِ      

لَِكن الشِهيد ذَا الْخطَايا ِفي راِبِع درجٍة       ،فَقَد تكَفَّر ِبالشهادِة مع حصوِل الْأَجِر ِللشِهيدِ      ،وأَما الْكَباِئر ،ِبلَا ريبٍ 
 ١٩ِمن درجاِت الشهداِء

____________ 
  أمهية معرفة الكبائر-العاشر املبحث 

 .وعقاا أليم،كبائر الذنوب ضررها عظيم
 .منها ما تقدم ذكره يف أبواب الكتاب السابقة،والكبائر واملعاصي اليت ذكرها اهللا ورسوله كثرية جداً

 .وقد ذكرنا هنا أهم الكبائر واملعاصي اليت تتعلق بالقلوب واجلوارح
وحيـذِّر  ،ليتقيها وحيذرها ،فالواجب على كل مسلم ومسلمة معرفتها     ،خرةولشدة خطر الكبائر يف الدنيا واآل     

 .وهذا أوان بياا،املسلمني منها؛ ليسلموا من شرها وعقوبتها يف الدنيا واآلخرة
__________ 

  أنواع الكبائر- املبحث احلادي عشر
  كبائر القلوب- ١

                                                 
 )٦٦: ص(جة قلوب األبرار وقرة عيون األخيار ط الرشد  - ١٨
 )٤٤٣/ ١(حلكم ت األرنؤوط جامع العلوم وا - ١٩



 ١٤

 :أعظم كبائر القلوب ما يلي
 : الكفر-

 .أو إنكار املالئكة واليوم اآلخر،أو تكذيب كتبه ورسله،أو جحد أمسائه وصفاته،حانهوهو إنكار اخلالق سب
) ١٦١(ِإنَّ الَِّذين كَفَروا وماتوا وهم كُفَّار أُولَِئك علَيِهم لَعنةُ اللَِّه والْملَاِئكَِة والناِس أَجمِعني {: قال اهللا تعاىل

خا لَا يِفيه اِلِدينونَ خظَرني ملَا هو ذَابالْع مهنع ١٦٢ - ١٦١: البقرة... [} )١٦٢(فَّف.[ 
وسـاء  ،فقـد ضـلّ سعيهم    ،دون أن يتطهروا منه بالتوبة واإلميان     ،أما الذين أصروا على الكفر وماتوا عليه      

 .. املقت واللعنة- أرضه ومسائه-ومن الوجود كلّه،ووقع عليهم من رم رجس وغضب،مصريهم
أُولِئك علَيِهم لَعنةُ اللَّـِه والْمالِئكَـِة   «:يعود إىل اللعنة ىف قوله تعاىل» خاِلِدين ِفيها«: الضمري ىف قوله تعاىل  و

 ِعنيماِس أَجالنا   ،خالدين فيها أبدا  ،أي هم واقعون حتت هذه اللعنة     » ووال ينظر إلـيهم    ،ال خيفف عنهم عذا
 ٢٠.بعني الرمحة أبدا

وأصـروا علـى    ،واملهلـة تنقضي  ،وتركوا الفرصة تفلت  ،أغلقوا على أنفسهم ذلك الباب املفتوح     ذلك أم   
فهي لعنة مطبقة ال ملجأ     .. » أُولِئك علَيِهم لَعنةُ اللَِّه والْمالِئكَِة والناِس أَجمِعني      «: الكتمان والكفر والضالل  

 !منها وال صدر حنون
وال يؤجل موعده وال ، غري هذه اللعنة املطبقة بل عدها عذابا ال خيفف عنهمومل يذكر السياق هلم عذابا آخر     

وال ،فال يتلقاهم صدر فيه حنـان    . عذاب املطاردة والنبذ واجلفوة   . وإنه لعذاب دونه كل عذاب    . ميهلون فيه 
ألرض إم ملعونون مطرودون منبوذون من العباد ومن رب العبـاد يف ا           . وال لسان فيه حتية   ،عني فيها قبول  

 ٢١..وهذا هو العذاب األليم املهني .. ويف املأل األعلى على السواء 
من كَفَر ِباللَِّه ِمن بعِد ِإمياِنِه ِإلَّا من أُكِْره وقَلْبه مطْمِئن ِبالِْإمياِن ولَِكن من شـرح ِبـالْكُفِْر                  {: وقال اهللا تعاىل  

 ِمن بغَض ِهملَيا فَعردص ِظيمع ذَابع ملَه١٠٦: النحل... [} )١٠٦(اللَِّه و.[ 
ورضـي  ،وآثر احلياة األخرى،لقد لقي املسلمون األوائل يف مكة من األذى ما ال يطيقه إال من نوى الشهادة  

 .بعذاب الدنيا عن العودة إىل ملة الكفر والضالل
مث ارتد عنه إيثارا للحياة الدنيا      ،ف اإلميان وذاقه  ألنه عر . والنص هنا يغلظ جرمية من كفر باهللا من بعد إميانه         

واحلرمان من اهلداية ووصمهم بالغفلـة وانطمـاس        ،وبالعذاب العظيم ،فرماهم بغضب من اهللا   . على اآلخرة 
ذلك أن العقيـدة ال جيـوز أن        .. القلوب والسمع واألبصار وحكم عليهم بأم يف اآلخرة هم اخلاسرون           

ومىت آمن القلب باهللا فال جيوز أن يدخل عليه مؤثر مـن            . ربح واخلسارة وحساب لل ،تكون موضع مساومة  
وليست صفقة ،وليست العقيدة هزال. وللعقيدة حساب وال يتداخالن،مؤثرات هذه األرض فلألرض حساب    

 .والتفظيع للجرمية،ومن مث كل هذا التغليظ يف العقوبة. قابلة لألخذ والرد فهي أعلى من هذا وأعز

                                                 
 )١٨٣/ ١(التفسري القرآين للقرآن  - ٢٠
 )٣٦٥: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-يف ظالل القرآن للسيد قطب - ٢١



 ١٥

أي من أظهر الكفر بلسانه جناة لروحه مـن  . ك احلكم الدامغ من أكره وقلبه مطمئن باإلميان    واستثىن من ذل  
 .وقلبه ثابت على اإلميان مرتكن إليه مطمئن به،اهلالك

وجيوز لـه أن    ،إبقاًء ملهجتـه  ،وهلذا اتفق العلماء على أنه جيوز أن يواىل املكره على الكفر          : ٢٢قال ابن كثري  
حىت أم ليضعون الصخرة    ،رضي اهللا عنه يأىب عليهم ذلك وهم يفعلون به األفاعيل         كما كان بالل    ،يستقتل

واهللا : ويقول. أحد،أحد: ويأمرونه أن يشرك باهللا فيأىب عليهم وهو يقول       ،العظيمة على صدره يف شدة احلر     
 .رضي اهللا عنه وأرضاه،لو أعلم كلمة هي أغيظ لكم منها لقلتها

وأُمـه  ،وعمار،وأَبـو بكْرٍ  ،- � -رسـولُ اِهللا    :  أَولُ مـن أَظْهـر ِإسـالَمه سـبعةٌ         :قَالَ،عن عبِد اهللاِ  
ه فَمنعه اللَّ ،وأَما أَبو بكْرٍ  ،فَمنعه اللَّه ِبعمِه أَِبي طَاِلبٍ    ،- � -فَأَما رسولُ اِهللا    ،والِْمقْداد،وِبالَلٌ،وصهيب،سميةُ
فَما ِمنهم ِإنسانٌ   ،وصهروهم ِفي الشمسِ  ،فَأَلْبسوهم أَدراع الْحِديدِ  ،وأَما ساِئرهم فَأَخذَهم الْمشِركُونَ   ،ِبقَوِمِه

فَأَعطَوه ،وهـانَ علَـى قَوِمـهِ     ،فَِإنه هانت علَيـِه نفْسـه ِفـي اهللاِ        ،ِإالَّ ِبالَلٌ ،ِإالَّ وقَد واتاهم علَى ما أَرادوا     
 . أَحد،وهو يقُولُ أَحد،وأَخذُوا يطُوفُونَ ِبِه ِشعاب مكَّةَ،الِْولْدانَ

فعِن الْحسِن أَنَّ عيونا ِلمسيِلمةَ أَخذُوا رجلَيِن ِمـن الْمسـِلِمني فَـأَتوه             ،وكذلك حبيب بن زيد األنصاري    
ا ،اِبِهمِدِهمولُ اِهللا؟ قَالَ     : فَقَالَ َألحسا ردمحأَنَّ م دهشأَت :معولُ اِهللا؟ قَـالَ      : فَقَالَ،نسا ردمحأَنَّ م دهشأَت :
معولُ اِهللا؟ قَالَ    : قَالَ،نسي رأَن دهشهِ  : أَتيى إلَى أُذُنوفَقَالَ،فَأَه : مي أَصا لَ : قَالَ،إنم   لَك إذَا قُلْت ك :  دـهشت

: فَقَـالَ ،نعم: قَـالَ ،أَتشهد أَنَّ محمدا رسولُ اهللاِ    : وقَالَ ِلآلخرِ ،فَأَمر ِبِه فَقُِتلَ  ،قُلْت إني أَصم  ،أَني رسولُ اهللاِ  
وما شأْنك  : قَالَ،هلَكْت: يا رسولَ اهللاِ  : فَقَالَ،- � - فَأَتى النِبي ،فَأَرسلَه،نعم: قَالَ،أَتشهد أَني رسولُ اهللاِ   

 .٢٣وأَما أَنت فَأَخذْت ِبالرخصِة،أَما صاِحبك فَمضى علَى إمياِنِه: فَقَالَ،فَأَخبروه ِبِقصِتِه وِقصِة صاِحِبِه
  لَاِنيوِبيلَ الْخحرش نا الْأَ : قَالَ،وعنيِلٍم فَقَالَ    بسلَ ِإلَى أَِبي مسِن فَأَرمِبالْي ِسيناِر الْعِن ِذي الِْحمِس بقَي نب دوس

ا    : لَهدمحأَنَّ م دهشولُ اللَِّه؟ قَالَ   - � -أَتسر  " :  معولُ اللَِّه؟ قَالَ    : قَالَ" نسي رأَن دهشفَت " :   عما أَسم "
ِإنْ تركْت هذَا ِفـي     : مر ِبناٍر عِظيمٍة فَأُججت وطُِرح ِفيها أَبو مسِلٍم فَلَم تضره فَقَالَ لَه أَهلُ مملَكَِتهِ             فَأَ: قَالَ

ستخِلف أَبو بكٍْر فَعقَـلَ      وا - � -بلَِدك أَفْسدها علَيك فَأَمره ِبالرِحيِل فَقَِدم الْمِدينةَ وقَد قُِبض رسولُ اللَِّه            
راِحلَته علَى باِب الْمسِجِد وقَام ِإلَى ساِريٍة ِمن سواِري الْمسِجِد يصلِّي ِإلَيها فَبصر ِبِه عمر بـن الْخطَّـاِب                   

فَما فَعلَ عدو اللَِّه ِبصاِحِبنا الَِّذي حرقَه : ِمن الْيمِن قَالَ: ِمن أَين الرجلُ؟ قَالَ: رِضي اللَّه تعالَى عنه فَأَتاه فَقَالَ  
: قَـالَ " اللَّهم نعـم  : " نشدتك ِباللَِّه أَنت هو؟ قَالَ: قَالَ" ذَاك عبد اللَِّه بن ثَوٍب    : " ِبالناِر فَلَم تضره؟ قَالَ   

  يع نيا بلَ مقَالَفَقَبكٍْر وأَِبي ب نيبو هنيب هلَسى أَجتاَء ِبِه حج ِه ثُميى : نتا حينالد ِني ِمنِمتي ِللَِّه الَِّذي لَم دمالْح
قَـالَ  :  السلَام قَالَ الْحوِطي    من فُِعلَ ِبِه كَما فُِعلَ ِبِإبراِهيم خِليِل الرحمِن علَيهِ         - � -أَراِني ِفي أُمِة محمٍد     

صـاِحبكُم الَّـِذي   : فَأَنا أَدركْت قَوما ِمن الْمداِدين الَِّذين مدوا ِمن الْيمِن يقُولُونَ ِلقَوٍم ِمن عنسٍ           : ِإسماِعيلُ
 هرضت اِر فَلَما ِبالنناِحبص قر٢٤".ح 

                                                 
 ]٦٠٦/ ٤[ دار طيبة -تفسري ابن كثري  - ٢٢
 صحيح مرسل) ٣٣٧٠٨] (٣٥٧/ ١٢[مصنف ابن أيب شيبة  - ٢٣
 حسن) ١٢٩/ ٢(حلية األولياء وطبقات األصفياء  - ٢٤



 ١٦

كما قال احلـافظ   ،ولو أفضى إىل قتله   ،واألفضل واألوىل أن يثبت املسلم على دينه      : " هللاقال ابن كثري رمحه ا    
وجه عمر بن الْخطَّاِب    : قَالَ،فعن أَِبي راِفعٍ  ،يف ترمجة عبد اهللا بن حذَافة السهمي أحد الصحابة        ،ابن عساكر 

فَأَسـره  ،- � - يقَالُ لَه عبد اِهللا بن حذَافَةَ ِمن أَصحاِب النِبي           وِفيِهم رجلٌ ،رِضي اُهللا عنه جيشا ِإلَى الرومِ     
    ِلِكِهموا ِبِه ِإلَى مبفَذَه ومدٍ    : فَقَالُوا،الرمحاِب محأَص ذَا ِمنةُ  ،ِإنَّ هالطَّاِغي فَقَالَ لَه :       ـرصنتأَنْ ت ـلْ لَـكه

   لِْكي وِفي م أُِشِركُكاهللاِ    و دبع لْطَاِني؟ فَقَالَ لَهس " :    ِلكما تم ِميعِني جتطَيأَع لَو،     برالْع هلَكَتا مم ِميعجو- 
ما فَعلْـت   ، طَرفَةَ عينٍ  - � - علَى أَنْ أرِجع عن ِديِن محمٍد        -وجِميع مملَكَِة الْعرِب    : وِفي ِروايِة الْقَطَّانِ  

ارموه قَِريبا ِمن يديِه قَِريبـا ِمـن        : وقَالَ ِللرماةِ ،فَأَمر ِبِه فَصِلب  : قَالَ،"أَنت وذَاك   : " قَالَ،ِإذًا أَقَتلُك : قَالَ،"
ثُم دعـا   ، ِفيها ماًء حتى احترقَـت     ثُم دعا ِبِقدٍر وصب   ،ثُم أَمر ِبِه فَأُنِزلَ   ،وهو يأْبى ،ِرجلَيِه وهو يعِرض علَيهِ   
  ِلِمنيسالْم ِن ِمنيى         ،ِبأَِسريأْبي وهةَ واِنيرصِه النلَيع ِرضعي وها وِفيه ا فَأُلِْقيِدِهمِبأَح رلْقَـى      ،فَأَمِبِه أَنْ ي رأَم ثُم

فَما : قَالَ،ردوه فَعرض علَيِه النصراِنيةَ فَأَبى    : فَقَالَ، ِإنه بكَى فَظَن أَنه رجع     :فَِقيلَ لَه ،فَلَما ذُِهب ِبِه بكَى   ،ِفيها
 فَكُنت أشتِهي أَنْ،أَبكَاِني أَني قُلْت هي نفْس واِحدةٌ تلْقَى هِذِه الساعةَ ِفي هذَا الِْقدِر فَتذْهب         : " أَبكَاك؟ قَالَ 

هلْ لَـك أَنْ تقَبـلَ      : قَالَ لَه الطَّاِغيةُ  ،"يكُونَ ِبعدِد كُلِّ شعرٍة ِفي جسِدي نفْس تلْقَى هذَا ِفي اِهللا عز وجلَّ              
 أُسـارى   وعـن جِميـعِ   : قَـالَ " وعن جِميِع أُسارى الْمسـِلِمني؟      : " رأِْسي وأُخلِّي عنك؟ قَالَ عبد اهللاِ     

ِلِمنيساهللاِ  ،الْم دبى       : " قَالَ عـارأُس ـنعـي ونلِّـي عخوي هأْسلُ راِء اِهللا أُقَبدأَع ِمن ودفِْسي عِفي ن فَقُلْت
        هأْسلَ رقَبو ها ِمنناِلي قال فَدلَا أُب ِلِمنيسى،"الْمارِه الْأُسِإلَي فَعفَد، فَقَِدم      ـرمع ِبرفَـأُخ ـرملَـى عع ِبِهـم

 ٢٥"وأَنا أَبدأُ فَقَام عمر فَقَبلَ رأْسه ،حق علَى كُلِّ مسِلٍم أَنْ يقَبلَ رأْس عبِد اِهللا بِن حذَافَةَ: فَقَالَ،ِبخبِرِه
ولكنها ترجحـه يف نفـس      ،دحومثن االحتفاظ ا فا   ،ال هوادة فيها وال ترخص    ،ذلك أن العقيدة أمر عظيم    

 ٢٦.وهي أمانة ال يؤمتن عليها إال من يفديها حبياته وهانت احلياة وهان كل ما فيها من نعيم. وعند اهللا،املؤمن
تاِب الَِّذي أَنزلَ   ياأَيها الَِّذين آمنوا آِمنوا ِباللَِّه ورسوِلِه والِْكتاِب الَِّذي نزلَ علَى رسوِلِه والْكِ           {: وقال اهللا تعاىل  

: النسـاء [} )١٣٦(ِمن قَبلُ ومن يكْفُر ِباللَِّه وملَاِئكَِتِه وكُتِبِه ورسِلِه والْيوِم الْآِخِر فَقَد ضلَّ ضلَالًا بِعيـدا                
١٣٦.[ 

 :تقاديبيان للتصور اإلسالمي االع. فهو بيان لعناصر اإلميان اليت جيب أن يؤمن ا الذين آمنوا
وهو الرسول  ،وأرسل إليهم من يهديهم إليه    ،يصل قلوب املؤمنني برم الذي خلقهم     . فهو إميان باهللا ورسوله   

 . وإميان برسالة الرسول وتصديقه يف كل ما ينقله هلم عن رم الذي أرسله- � -
وبينه هلم يف هذا الكتاب يربطهم باملنهج الذي اختاره اهللا حليام . وهو إميان بالكتاب الذي نزل على رسوله      

وطريقه واحد وليس بعضه بأحق من بعضـه بـالتلقي والقبـول            ،مبا أن مصدره واحد   ،واألخذ بكل ما فيه   
 .والطاعة والتنفيذ
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مبا أن مصدر الكتب كلها واحد هو اهللا وأساسها كذلك واحد هو            . وهو إميان بالكتاب الذي أنزل من قبل      
 واإلقرار بأن منهج اهللا وحده هو الـذي         - بكل خصائصها    - باأللوهية   إسالم الوجه هللا وإفراد اهللا سبحانه     

 قبـل   -وهذه الوحدة هي املقتضى الطبيعي البديهي لكون هذه الكتـب           .. جتب طاعته وتنفيذه يف احلياة      
تتفرق السبل مـن    ،وسبيله واحد ،وإرادته بالبشر واحدة  ،ومنهج اهللا واحد  .  صادرة كلها عن اهللا    -حتريفها  

 .ي مستقيمة إليه واصلةحوهلا وه
 هو السمة اليت تنفرد ا هـذه        - بوصف أن الكتب كلها كتاب واحد يف احلقيقة          -واإلميان بالكتاب كله    

هو التصور الذي يسـتقيم مـع       ،وطريقه الواحد ،ومنهجه الواحد ،ألن تصورها لرا الواحد   . األمة املسلمة 
والذي ليس وراءه   .. مع وحدة احلق الذي ال يتعدد       ويستقيم  . ويستقيم مع وحدة البشرية   . حقيقة األلوهية 

 .»فَماذا بعد الْحق ِإلَّا الضاللُ؟ «إلّا الضالل 
: مع التفصيل فيها يف موضع البيان قبل العقاب       ،جييء التهديد على الكفر بعناصر اإلميان     ،وبعد األمر باإلميان  

وقد ذكر يف األمر األول     .. » فَقَد ضلَّ ضاللًا بِعيداً   ،والْيوِم الْآِخرِ ،ورسِلِه،وكُتِبِه،ومالِئكَِتِه،ومن يكْفُر ِباللَّهِ  «
ومن ،وكتب اهللا تتضمن ذكر املالئكة وذكر اليـوم اآلخـر         . ومل يذكر املالئكة  . اإلميان باهللا وكتبه ورسله   

ألنـه مـوطن الوعيـد      ، هنا ولكنـه يربزهـا   . مقتضى اإلميان ذه الكتب اإلميان باملالئكة وباليوم اآلخر       
 .الذي يبني فيه كل عنصر على التحديد،والتهديد

! الذي ال يرجى معه هدى وال يرتقب بعده مآب ،والتعبري بالضالل البعيد غالبا حيمل معىن اإلبعاد يف الضالل        
الئكتـه  ويكفر مب ،والذي يكفر باهللا الذي تؤمن به الفطرة يف أعماقها كحركة ذاتية منها واجتاه طبيعي فيها              

الذي يكفر هذا الكفر تكون فطرته قـد        .. استمدادا من كفره باحلقيقة األوىل      ،وكتبه ورسله واليوم اآلخر   
 ٢٧!احلد الذي ال يرجى معه هدى وال يرتقب بعده مآب،بلغت من الفساد والتعطل واخلراب

ن أمرا له يف الدخول     فهذا يكو ،اعلم أن األمر إما أن يوجه إىل من مل يدخل يف الشيء ومل يتصف بشيء منه               
يأَيها الَِّذين أُوتوا الِْكتاب آِمنوا ِبما نزلْنا مصدقًا لِّما         {: كقوله تعاىل ،وذلك كأمر من ليس مبؤمن باإلميان     ،فيه

كُمعاآلية} م. 
 ومنه مـا  ،وإما أن يوجه إىل من دخل يف الشيء فهذا يكون أمره ليصحح ما وجد منه وحيصل ما مل يوجد                  

فإن ذلك يقتضي أمرهم مبا يصحح إميام مـن اإلخـالص           ،ذكره اهللا يف هذه اآلية من أمر املؤمنني باإلميان        
 .وجتنب املفسدات والتوبة من مجيع املنقصات،والصدق

فإنه كلما وصل إليه نص وفهم معنـاه        ،ويقتضي أيضا األمر مبا مل يوجد من املؤمن من علوم اإلميان وأعماله           
 .ك من اإلميان املأمور بهواعتقده فإن ذل

وأمجع عليه  ،كلها من اإلميان كما دلت على ذلك النصوص الكثرية        ،وكذلك سائر األعمال الظاهرة والباطنة    
 .سلف األمة
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 يأَيها الَِّذين آمنوا اتقُوا اللَّه حق تقَاِتِه وال       {: مث االستمرار على ذلك والثبات عليه إىل املمات كما قال تعاىل          
فهذا كله من اإلميـان     ،وبالقرآن وبالكتب املتقدمة  ،وأمر هنا باإلميان به وبرسوله    } تموتن ِإال وأَنتم مسِلمونَ   

إمجاال فيما مل يصل إليه تفصيله وتفصيال فيما علم مـن ذلـك             ،الواجب الذي ال يكون العبد مؤمنا إال به       
ومن يكْفُر ِباللَِّه ومالِئكَِتِه وكُتِبـِه ورسـِلِه        {. تدى وأجنح فقد اه ،فمن آمن هذا اإلميان املأمور به     ،بالتفصيل

وسـلك  ،وأي ضالل أبعد من ضالل من ترك طريق اهلـدى املستقيم          } والْيوِم اآلِخِر فَقَد ضلَّ ضالال بِعيدا     
 "الطريق املوصلة له إىل العذاب األليم؟ 

لتالزمها وامتناع وجود اإلميان ببعضـها دون       ،لكفر جبميعها واعلم أن الكفر بشيء من هذه املذكورات كا       
 ٢٨بعض،

ِإنَّ الَِّذين يكْفُرونَ ِباللَِّه ورسِلِه ويِريدونَ أَنْ يفَرقُوا بين اللَِّه ورسِلِه ويقُولُونَ نؤِمن ِبـبعٍض               {: وقال اهللا تعاىل  
    تونَ أَنْ يِريديٍض وعِبب كْفُرنِبيلًا     وس ذَِلك نيا      ) ١٥٠(ِخذُوا بذَابع ا ِللْكَاِفِرينندتأَعا وقونَ حالْكَاِفر مه أُولَِئك 

 ].١٥١ - ١٥٠: النساء[} )١٥١(مِهينا 
ومن عادى أحدا من رسله فقد عـادى اهللا         ،إن من توىل اهللا حقيقة توىل مجيع رسله ألن ذلك من متام توليه            

 .اآليات} من كَانَ عدوا لِّلَِّه{: كما قال تعاىل،لهوعادى مجيع رس
أُولَِئـك  {: وهلذا قال،بل بالرسول الذي يزعم أنه به مؤمن،وكذلك من كفر برسول فقد كفر جبميع الرسل      

 حىت  -ووجه كوم كافرين    .وذلك لئال يتوهم أن مرتبتهم متوسطة بني اإلميان والكفر        } هم الْكَاِفرونَ حقا  
 أن كل دليل دهلم على اإلميان مبن آمنوا به موجود هو أو مثله أو ما فوقه للنيب الـذي                -مبا زعموا اإلميان به   

وكل شبهة يزعمون أم يقدحون ا يف النيب الذي كفروا به موجود مثلها أو أعظم منها فـيمن                  ،كفروا به 
 .آمنوا به

وملا ذكر أن هؤالء    ، ميكن كل أحد أن يقابلها مبثلها      فلم يبق بعد ذلك إال التشهي واهلوى وجمرد الدعوى اليت         
كما تكربوا عن } وأَعتدنا ِللْكَاِفِرين عذَابا مِهينا{: هم الكافرون حقا ذكر عقابا شامال هلم ولكل كافر فقال

 ٢٩.أهام بالعذاب األليم املخزي،اإلميان باهللا
ن رسالة عيسى ورسالة حممد كما كان النصارى يقفـون          لقد كان اليهود يدعون اإلميان بأنبيائهم وينكرو      

 . وينكرون رسالة حممد كذلك- فضال عن تأليهه -بإميام عند عيسى 
وكان القرآن ينكر على هؤالء وهؤالء ويقرر التصور اإلسالمي الشامل الكامل عن اإلميان بـاهللا ورسـوله        

» الدين«وذا الشمول كان اإلسالم هو      . يعابدون تفريق بني اهللا ورسله وبدون تفريق كذلك بني رسله مج          
 .ألنه هو الذي يتفق مع وحدانية اهللا ومقتضيات هذه الوحدانية،الذي ال يقبل اهللا من الناس غريه

وتوحيد رسله الذين محلـوا     ،إن التوحيد املطلق هللا سبحانه يقتضي توحيد دينه الذي أرسل به الرسل للبشر            
بوحدة الرسل أو وحدة الرسالة هو كفر بوحدانية اهللا يف احلقيقة وسـوء             وكل كفر   .. هذه األمانة للناس    
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هو هوال يتغري يف أساسه كما أنه ال يتغري يف ،فدين اهللا للبشر ومنهجه للناس. تصور ملقتضيات هذه الوحدانية
) رسـل بأن يؤمنوا باهللا ويكفـروا بال     (لذلك عرب السياق هنا عمن يريدون التفرقة بني اهللا ورسله           . مصدره

عرب عن هؤالء وهـؤالء بـأم       ) بأن يؤمنوا ببعضهم ويكفروا ببعضهم    (وعمن يريدون التفرقة بني الرسل      
كفـرا بـاهللا    ،وتفرقتهم بني بعض رسله وبعض    ،وعد تفرقتهم بني اهللا ورسله    ،»الَِّذين يكْفُرونَ ِباللَِّه ورسِلهِ   «

 .وبرسله
 ووحدانيته تقتضي وحدة الدين الذي      - سبحانه   -إميان بوحدانيته   اإلميان باهللا   .. إن اإلميان وحدة ال تتجزأ      

ويقتضي وحدة الرسل الذين جاءوا ذا الدين       .  على أساسه  - كوحدة   -ارتضاه للناس لتقوم حيام كلها      
وال سبيل ..  ووحدة املوقف جتاههم مجيعا - ال من عند أنفسهم وال يف معزل عن إرادته ووحيه -من عنده 

وكـان  ! إال بالكفر املطلق وإن حسب أهله أم يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض          .  هذه الوحدة  إىل تفكيك 
 ..أمجعني .. جزاؤهم عند اهللا أن أعد هلم العذاب املهني 

فهم الذين يشتمل تصـورهم  » املسلمون«أما .. » وأَعتدنا ِللْكاِفِرين عذاباً مِهيناً،أُولِئك هم الْكاِفرونَ حقا «
فكل الرسل عندهم موضع اعتقـاد واحتـرام وكـل          . العتقادي على اإلميان باهللا ورسله مجيعا بال تفرقة       ا

وإن بقـي فيهـا     ، ما مل يقع فيها التحريف فال تكون عندئذ من دين اهللا           -الديانات السماوية عندهم حق     
ارتضـى  ،ا واحدا إهل: - كما هو يف حقيقته      - وهم يتصورون األمر     -إذ أن الدين وحدة     ،جانب مل حيرف  

وأرسل رسله إىل الناس ذا الدين الواحـد وهـذا املنـهج            ،للناس دينا واحدا ووضع حليام منهجا واحدا      
يقوده نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وحممد وإخوام من ، موصول- يف حسهم -وموكب اإلميان . الواحد
ملوكب املوصول عريق وهم محلة هـذه        ونسبهم هم إىل هذا ا     - صلوات اهللا وسالمه عليهم مجيعا       -الرسل  

.. ال تفرقة وال عزلة وال انفصام       .. وهم ورثة هذا اخلري املوصول على طول الطريق املبارك          ،األمانة الكربى 
 .وإليهم وحدهم انتهى مرياث الدين احلق

 وهـؤالء   .الذي ال يقبل اهللا غريه من أحد      » اإلسالم«وهذا هو   . وليس وراء ما عندهم إال الباطل والضالل      
ويستحقون منه املغفرة والرمحة فيما قصـروا       ،الذين يستحقون األجر من اهللا على ما عملوا       » املسلمون«هم  
 ..» وكانَ اللَّه غَفُوراً رِحيماً،أُولِئك سوف يؤِتيِهم أُجورهم«: فيه

التوحيد هو األساس الالئق بتصور   ألن هذا   ،واإلسالم إمنا يتشدد هذا التشدد يف توحيد العقيدة يف اهللا ورسله          
وألنه هـو  . غري متروك للتعدد والتصادم، كما أنه هو األساس الالئق بوجود منظم       - سبحانه   -املؤمن إلهله   

وألنه هو التصور الكفيل بضم     . العقيدة الالئقة بإنسان يرى وحدة الناموس يف هذا الوجود أينما امتد بصره           
.. ويف حزب واحد يقف أمام أحزاب الشـيطان         ، أمام صفوف الكفر   يقف،املؤمنني مجيعا يف موكب واحد    

 إمنا هو   - ولو كان هلا أصل مساوي       -ولكن هذا الصف الواحد ليس هو صف أصحاب االعتقادات احملرفة           
 ..صف أصحاب اإلميان الصحيح والعقيدة اليت مل يدخلها احنراف 

املسلمون املعتقـدون   » ير أُمٍة أُخِرجت ِللناسِ   خ» «املسلمون«وكان  . »الدين«هو  » اإلسالم«ومن مث كان    
! وال كل من الك لسانه كلمة اإلسالم      ،ال كل من ولد يف بيت مسلم      . العاملون ذه العقيدة  ،عقيدة صحيحة 
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مـنقطعني عـن   ،ويفرقون بني بعض الرسـل وبعض     ،ويف ظل هذا البيان يبدو الذين يفرقون بني اهللا ورسله         
 ٣٠.منكرين للوحدانية اليت يقوم عليها اإلميان باهللا، للوحدة اليت مجعها اهللامفرقني،موكب اإلميان

 : الشرك-
أو ،أو نـيب  ،أو ملك ،أو حيوان ،أو نبات ،أو يعبد معه غريه من مجاد     ،وهو أن جيعل هللا شريكاً يف اخللق واألمر       

 .أو غري ذلك،شيخ
 . يف النارفمن مات كافراً أو مشركاً فهو خملد،والكفر والشرك أكرب الكبائر

ِإنَّ الَِّذين كَفَروا ِمن أَهِل الِْكتاِب والْمشِرِكني ِفي ناِر جهنم خاِلِدين ِفيها أُولَِئك هم شـر                {: قال اهللا تعاىل  
 ].٦: البينة[} )٦(الْبِريِة 

املشـركني بعـد أن     والذين أقاموا على شركهم من      ،هو مواجهة للذين ظلّوا على كفرهم من أهل الكتاب        
أي ،وهؤالء وأولئك هم شر الربية    .. فهؤالء وأولئك مجيعا سيلقون ىف نار جهنم خالدين فيها        .. جاءم البينة 

فكانت ،واشتملت على اهلدى مجيعـه    ،اليت مجعت البنيان كله   ،ألم مل يؤمنوا وقد جاءم البينة     .. شر اخللق 
ومل تكـن   ،ديرون عقوهلم وقلوم إليها ىف كل زمان ومكان       وي،يلقوا ىف كل حلظة   ،آياا قائمة بني الناس   

كما رأى الراءون ،مث نزول فال ترى أبد الدهر   ،تلقاها حواس من يشهدوا ساعة من ار      ،آياا آيات عارضة  
وتصحبه ما شـاء أن تصـحبه       ،وإمنا هى آيات تعايش اإلنسان    .. وعيسى عليهما السالم  ،من آيات موسى  

 ..وتعيش معه
واحلائـد  ،يكون منكره ،وحني يتجلّى وجهه هذا التجلي املبني     ، تتضح آياته هذا الوضوح املشرق     واحلق حني 

 ٣١.» أُولِئك هم شر الْبِريِة«.. وأقرم إىل الشر،وأبعدهم عن اخلري،وأكثرهم عنادا،أشد الناس ضالال،عنه
م وآدام ونظمهم ما دامـت      مهما يكن من صالح بعض أعماهل     . وهذا حكم قاطع ال جدال فيه وال حمال       

ال نستريب يف هذا احلكم ألي مظهر مـن         . وذا الرسول األخري  ،ذه الرسالة األخرية  ،تقوم على غري إميان   
 ٣٢.املقطوعة االتصال مبنهج اهللا الثابت القومي،مظاهر الصالح
ا دونَ ذَِلك ِلمن يشاُء ومن يشِرك ِباللَِّه فَقَِد افْتـرى           ِإنَّ اللَّه لَا يغِفر أَنْ يشرك ِبِه ويغِفر م        {: وقال اهللا تعاىل  

 ].٤٨: النساء[} )٤٨(ِإثْما عِظيما 
هو الغطاء الكثيف الذي مينع نور اإلميان من الوصول إىل القلب وهو منتهى ما بط إليـه عقـول                   : الشرك
اعات وال غرابة يف ذلك فاملشرك باهللا يفهم يف حجـر  ومنه تتولد سائر الرذائل اليت دم األفراد واجلم    ،البشر

اخلالص : وبالتوحيد واإلميان،ويعبده ليقربه إىل اهللا زلفى،له تأثريا يف الكون: أو بشر مثله أو مجاد ال حياة فيه   
من كل ذلك والسمو بالنفس إىل عبادة الرب واالعتماد عليه وحده والتوكل عليه واإلخالص له ويف هـذا                  

والنص احملقق هلذا كله ال يغفر اهللا الشرك أبدا تغليظا          ،والعزة الكاملة ،ونور البصرية ،وصفاء الروح ،نور القلب 

                                                 
 )١١٦٦: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-يف ظالل القرآن للسيد قطب - ٣٠
 )١٦٤٥/ ١٦(التفسري القرآين للقرآن  - ٣١
 )٤٩١١: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-يف ظالل القرآن للسيد قطب - ٣٢
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وإمنا مغفرة املعاصي ملن يشاء ،ألن نور اإلميان يسترها،ويغفر ما دون ذلك،وامتيازا له عن سائر املعاصي   ،لذنبه
ناِت يسئاِت من عباده املوفقني للتوبة والعمل الصاحل ِإنَّ الْحيالس ن١١٤سورة هود آية [ذِْهب. [ 

 ٣٣وأى إمث يقاس جبانب الشرك باهللا؟،وأما من يشرك باهللا فقد اجترح إمثا عظيما
بدوا اللَّه   لَقَد كَفَر الَِّذين قَالُوا ِإنَّ اللَّه هو الْمِسيح ابن مريم وقَالَ الْمِسيح يابِني ِإسراِئيلَ اع               {: وقال اهللا تعاىل  

: املائدة... [} ربي وربكُم ِإنه من يشِرك ِباللَِّه فَقَد حرم اللَّه علَيِه الْجنةَ ومأْواه النار وما ِللظَّاِلِمني ِمن أَنصاٍر 
٧٢.[ 

اليت رأوا فيها عيسى   ، اسدة إذ تصوروه ىف هذه الصورة    ، قد كفروا باهللا   - بعد اليهود  -وهؤالء هم النصارى  
 »..لَقَد كَفَر الَِّذين قالُوا ِإنَّ اللَّه هو الْمِسيح ابن مريم«.. فجعلوه اهللا رب العاملني،عليه السالم

 .وتأويالت نضحت ا مشاعر فاسدة،أملتها أهواء مضللة،وهى قولة منكرة
يا بِني ِإسراِئيلَ اعبدوا اللَّه ربي وربكُم ِإنه مـن          «: له القرآن عنه  أما املسيح عليه السالم فإنه مل يقل إال ما قا         

فما جاء املسـيح صـلوات اهللا       » يشِرك ِباللَِّه فَقَد حرم اللَّه علَيِه الْجنةَ ومأْواه النار وما ِللظَّاِلِمني ِمن أَنصارٍ            
وبعدوا ،وإلّا ليقيمهم على شريعة التوراة اليت أفسـدوها       ،دات اليهود الفاسدة  إال ليصحح معتق  ،وسالمه عليه 

ليست فيها لفظة واحدة يؤخـذ منـها أن   ،ومن عجب أن األناجيل األربعة اليت يدين ا املسيحيون    .. عنها
ـ          ،وما عرف املسيح بألوهية ىف حياته     !. املسيح إله أو ابن إله     ذه وال عرف أن أحدا من أتباعه ادعى لـه ه

 .وال عبده كما يعبد اإلله،الدعوة
وهى ىف جمموعهـا إلـه      ،األب واالبـن وروح القـدس     : ومن طوائف املسيحيني من جعل اإلله ثالثة آهلة       

لَقَد كَفَـر   «.. وهذا كفر باهللا  .. ولكن لكل من هؤالء الثالثة عمل واختصاص ىف داخل اإلله الواحد          ،واحد
 ..» وما ِمن ِإلٍه ِإلَّا ِإله واِحد«.. »  ثَالثٍَةالَِّذين قالُوا ِإنَّ اللَّه ثاِلثُ

هو وعيد للقائلني ـذه     » وِإنْ لَم ينتهوا عما يقُولُونَ لَيمسن الَِّذين كَفَروا ِمنهم عذاب أَِليم          «: وقوله تعاىل 
جمرد االنتـهاء   » وِإنْ لَم ينتهوا عما يقُولُونَ    «: وليس املراد بقوله تعاىل   ،العابدين اهللا عليها  ،املعتقدين ا ،القولة

حتولوا ،فإذا أمسكوا عن هذا القول .. وعنواا،وإمنا ألن هذا القول هو ترمجان العقيدة      ،عن القول والكف عنه   
 ٣٤..ومعتقد غري معتقدهم،وكان هلم قول غريه،عن املعتقد القائم عليه

وما ،يا رسولَ اهللاِ  : قَالُوا. »اجتِنبوا السبع املُوِبقَاتِ  «:  قَالَ - � - عنه عِن النِبي     وعن أِبي هريرةَ رِضي اهللاُ    
ـ ،وأكْلُ ماِل اليِتيِم،وأكْلُ الربا،وقَتلُ النفِْس الَِّتي حرم اُهللا ِإال ِباحلَق     ،والسحر،الشرك ِباهللاِ «: هن؟ قال  التلِّي وو

 .٣٥متفق عليه. »وقَذْف املُحصناِت املُؤِمناِت الغاِفالِت،يوم الزحِف

                                                 
 )٣٨٤/ ١(التفسري الواضح  - ٣٣
 )١١٤٩/ ٣(لقرآن التفسري القرآين ل - ٣٤
 ).٨٩(واللفظ له، ومسلم برقم ، ) ٦٨٥٧(متفق عليه، أخرجه البخاري برقم  - ٣٥
احملصنات ) احملصنات الغافالت املؤمنات(هي املهلكات يقال وبق الرجل يبق ووبق يوبق إذا هلك وأوبق غريه إذا أهلكه     ) املوبقات(ش  [

صنات هنا العفائف وبالغافالت الغافالت عن الفواحش وما قذفن بـه وقـدور رد              بكسر الصاد وفتحها قراءتان يف السبع واملراد باحمل       
 ]اإلحصان يف الشرع على مخسة أقسام العفة واإلسالم والنكاح والتزويج واحلرية
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.  باجتناب السبع املوبقات وليس الغرض حصر املوبقات يف هذه السـبع           �ويف هذا احلديث أمرنا الرسول      
 - اخليانة يف الغنيمة   -لولكالزىن والسرقة والغ  . أو ما زاد فحشه عن فحشها     . بل الغرض التنبيه ا إىل أمثاهلا     

وفراق ،ونكث البيعـة  ،وشهادة الزور والنميمة  ،وشرب اخلمر ،واإلحلاد يف احلرم    .واليمني الغموس . والعقوق
واالضرار يف الوصية واجلمـع بـني       ،والقنوط من رمحته  ،واألمن من مكر اهللا   ،وترك الترته من البول   ،اجلماعة

اليت جاء فيها الوعيـد الشـديد       . واملوبقات املردية . هلكةفكل هذه من اجلرائم امل    . الصالتني من غري عذر   
 .بالعذاب األليم
 :فأوالها الشرك

 .ِإنَّ اللَّه ال يغِفر أَنْ يشرك ِبِه ويغِفر ما دونَ ذِلك ِلمن يشاُء  : وفيه يقول اهللا. وهو أكرب الذنوب
 :ثانيتها السحر

وإضـالال  ،ووضع غشاء على األبصار   ،سا وتعمية وسترا للحقائق   ألن فيه تلبي  ،ووزر عظيم ،وهو حوب كبري  
فإن كان من سبله االتصـال  ،والنتائج على مقدماا  . للعامة وزلزاال لعقيدم يف ترتب املسببات على أسباا       

وإن كان منه ما يؤثر يف القلـوب باحلـب          . والتقرب إليهم بالعصيان كانت تلك أضرار أخرى      ،بالشياطني
ألجسام بالصحة والسقم كان أشد فحشا وأعظم وقد اتفق العلماء على حرمة تعلم السـحر               والبغض ويف ا  

 .وتعليمه وتعاطيه
: وقال مالك وأمحد ومجاعة من الصحابة والتابعني. إن كان فيه قول أو فعل يقتضي الكفر كان كفرا: وقالوا

فإن كان ذلك   . ة إىل العمل به   وكأن حرمة التعلم والتعليم ألن ذلك وسيل      ،تعاطي السحر كفر يوجب القتل    
ومل يكن يف سبيله إقتراف جرمية مل يتجه التحـرمي كمـن            ،والوقوف عليه وأمن العمل به    ،رد اإلحاطة به  

بل له ثواب إن أراد النهي      ،وال خيرج من حظرية امللّة    ،يتعرف األديان الباطلة وطرق العبادة فيها ال يأمث بذلك        
 .والتحذير منه. عنه

 : النفس احملرمةوثالثتها قتل
وتفتـك  ،وتنشر اخلوف ،فتلك جرمية ترفع األمن   . وإراقة الدماء الطاهرة الزكية   ،وإزهاق الروح اآلمنة الربيئة   

 .باألمة وتضعفها
تلك الـيت   . الزراعة لإلحن والعداوات  ،امليتمة لألطفال ،وتقطع روابط اإلخاء بينها تلك اجلرمية املرملة للنساء       

تلك اليت يقول اهللا يف     ،تلَ نفْساً ِبغيِر نفٍْس أَو فَساٍد ِفي الْأَرِض فَكَأَنما قَتلَ الناس جِميعاً             من قَ : يقول اهللا فيها  
تلك ، عِظيماًومن يقْتلْ مؤِمناً متعمداً فَجزاؤه جهنم خاِلداً ِفيها وغَِضب اللَّه علَيِه ولَعنه وأَعد لَه عذاباً          : عذاا

أو ال تطاوعه نفسه عليها وما كانَ ِلمؤِمٍن أَنْ يقْتلَ مؤِمناً ِإلَّـا خطَـأً               ،اجلرمية اليت ال ختطر على قلب مؤمن      
فالنفس اإلنسانية  . ووأد البنات خمافة العار   ،وقتل األوالد خشية اإلمالق       . وقتل النفس يشمل قتل العدوان    ،

فالقاتل يقتل ولَكُـم ِفـي      ،فإن دواءها إراحة اتمع منها    . جمرمة مفسدة ،شريرةحمترمة إال إن كانت نفسا      
واقترف الفاحشـة  ،والزاين الذي حتت يده امرأة تعفه إذا انتهك عرض امرأة  ،الِْقصاِص حياةٌ يا أُوِلي الْأَلْباِب      

 ال نريـد نقـض      .وبعبـارة أخـرى   . والتارك لدينه املفارق للجماعة،احملارب هللا ورسوله يقتـل       . يرجم
 .وأراق دماءه،ولكن ننقض من نقض بناءه. واإلعتداء على حياته،اتمع
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 :ورابعة املوبقات أكل الربا
. وموجب للخلود يف النار كما حكى القـرآن       . وحماربة هللا ورسوله  .وأكل ملاله بالباطل  ،وهو ظلم لإلنسان  

. الذي يوجب عليك الصدقة   . و اليد وخل. وشدة الفقر . وكيف ال يكون كذلك وأنت تنتهز فرصة اإلعسار       
. فتخرج اجلنيه بعشرة قروش أو عشرين؛ مث تفعل ذلك كلما حل األجل حىت يكون الربا أضعافا مضـاعفة                 

ويؤوي ،أو من بيـت يؤويـه     ،فتثقل ظهر أخيك وتذهب مبا قد يكون يف يده من مال يتكىء عليه يف احلياة              
وناشر للبلشفية اليت  . وموجب للعداء . ونازع للرمحة . لربكةومذهبة ل . زوجه وبنيه؟ وإن الربا ملمحقة للمال       

ولقد كان من آثـاره     . دد أرباب الثراء يمحق اللَّه الربا ويرِبي الصدقاِت واللَّه ال يِحب كُلَّ كَفَّاٍر أَِثيٍم                 
ليس لنا منها   . لها حلسام أو نستغ . وعماراتنا الشاهقة ملكا لألجانب   ،الوخيمة أن أصبحت ضياعنا الواسعة    

إال الشقاء والنصب؛ وهلم منها الثمرة والربح أصبحت األمم مستعمرة لنا اقتصاديا وإن ذلك مـن أخطـر                  
 .األنواع يف االستعمار

 . من املوبقات ولعن آكله وموكله؛ وكاتبه وشاهده�من أجل هذا كله عده الرسول 
 :وخامستها أكل مال اليتيم

ولكن . ويدرك رشده . وينموا ماله ويرعوه؛ ويساعدوه حىت يبلغ أشده      ،اس أن يكفلوه  وكان واجبا على الن   
فتأكل أموال اليتامي إسرافا وبدارا أن يكربوا؛       ،تنتهز فرصة الصغر والضعف   . مة شرهة   ،هناك نفوس خبيثة  

وهل ،كُلُونَ ِفي بطُوِنِهم ناراً وسيصلَونَ سِعرياً       ِإنَّ الَِّذين يأْكُلُونَ أَموالَ الْيتامى ظُلْماً ِإنما يأْ       : وفيهم يقول اهللا  
وجيتاح ثروم؟ إذا كنت    ،فيأيت ظامل يقص أجنحتهم   ،ترضى أخي أن تكون لك ذرية ضعاف تتركهم صغارا        

ال يؤمن أحدكم حىت حيب ألخيه ما حيب        «ألوالد غريك؟   ،متقت ذلك أشد املقت فلماذا ال متقته من نفسك        
 .ش الَِّذين لَو تركُوا ِمن خلِْفِهم ذُريةً ِضعافاً خافُوا علَيِهم فَلْيتقُوا اللَّه ولْيقُولُوا قَولًا سِديداً  ولْيخ،»  لنفسه

 :وسادستها التويل يوم الزحف
عاف وإن ذلك إض  ،فإن ذلك اجلنب  . والعدو املناجز   . واهلرب من وجه اجليش املهاجم    ،والفرار من لقاء العدو   

وإضعاف الدين أو القضاء عليه؛ يف ذلك متكـني         ،وإن ذلك ضياع البالد   ،والفت يف عضد ااهدين   ،الشوكة
والقضاء على احلريـات؛ فبـع      ،يف ذلك االستعباد واالستذالل   ،وأوالدنا وأموالنا ،األعداء من دمائنا ونسائنا   

اع إال من مييت نفسـه يف       نفسك لربك واشتر مبالك ونفسك جنة عرضها السموات واألرض؛ وما الشج          
ليكن يف سـبيل  ،فليكن يف سبيل العزة والكرامـة  ،وإن املوت ال حمالة مدركك    ،وإرضاء ربه ،سبيل حياة دينه  

يا أَيها الَِّذين آمنوا ِإذا لَِقيتم الَِّذين كَفَروا زحفاً فَال تولُّوهم           : احلياة لقومك؛ ويف التويل يوم الزحف يقول اهللا       
ومن يولِِّهم يومِئٍذ دبره ِإلَّا متحرفاً ِلِقتاٍل أَو متحيزاً ِإىل ِفئٍَة فَقَد باَء ِبغضٍب ِمن اللَِّه ومـأْواه جهـنم         . دبارالْأَ

 ِصريالْم ِبئْسو. 
 :وخامتة السبع قذف احملصنات

بعيدة عـن   ،إفكا إدا أن تعمد إىل امرأة متمتعة باحلصانة       وكيف ال يكون جرمية منكرة؛ و     ،الغافالت املؤمنات 
اليت ملـيء قلبـها     ،تعمد إىل هذه احلرة العفيفة    ،وال تتحدث ا نفسها الطيبة    ،ال ختطر بقلبها الفاحشة   ،الريبة

فلم يكن فيه موضع لنية خبيثة؛ ورطب لساا بذكر الرمحن؛ فلـم ينطـق بـالزور؛ ومل يتحـرك          ،باإلميان
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ل جوارحها يف العمل الصاحل وكل وقتها يف تدبري بيتها؛ وتربية ولدها وتطهري نفسها؟ من               وصرفت ك ،باخلنا
والَِّذين : يرم هذه بالفاحشة ويقذف الطهارة بالقذارة؛ والعفة بالعهارة ؛ والطيب باخلبث فجزاؤه ما قال اهللا              

جِلدوهم ثَماِنني جلْدةً وال تقْبلُوا لَهم شهادةً أَبداً وأُولِئك هم          يرمونَ الْمحصناِت ثُم لَم يأْتوا ِبأَربعِة شهداَء فَا       
ِإنَّ الَِّذين يِحبونَ أَنْ تِشيع الْفاِحشةُ ِفي الَِّذين آمنوا لَهم عذاب أَِليم ِفي الدنيا والْآِخرِة واللَّه يعلَم                 . الْفاِسقُونَ  

ِإنَّ الَِّذين يرمونَ الْمحصناِت الْغاِفالِت الْمؤِمناِت لُِعنوا ِفي الدنيا والْآِخرِة ولَهـم عـذاب              ، تعلَمونَ   وأَنتم ال 
  ِظيملُونَ  ،عمعوا يِبما كان ملُهجأَرو ِديِهمأَيو مهتأَلِْسن ِهملَيع دهشت موي. 

 ال تدنس نفسك ذه املوبقات؛ فتوجب هلا مقت اهللا ومقت الناس وتعرضها لشديد العذاب               فيا أيها املسلم  
 ٣٦.يف الدنيا واآلخرة بل اجعلها الطاهرة النقية الطيبة املهذّبة؛ اليت ال ترضى باخلري بديال

بلَـى يـا    : قالوا،ثَالثاً. » ِبأكْبِر الكَباِئرِ  أال أنبئُكُم «: - � -قَالَ النِبي   : وعن أِبي بكْرةَ رضي اُهللا عنه قَالَ      
فَما : قال. » أال وقَولُ الزورِ   -فَقال،وجلَس وكَانَ متِكئاً  -وعقُوق الواِلديِن   ،اِإلشراك ِباهللاِ «: قالَ،رسولَ اهللاِ 

 .٣٧متفق عليه. لَيته سكَت: قُلْنا زالَ يكَررها حتى
الذي أراه يف   ،الشرك باهللا :  ذكر الكبائر أو سئل عنها فعد منها       - � -ذا احلديث من الفقه أن النيب       يف ه و

هذا احلديث أن الشرك باهللا من حيث أنه أعظم األشياء عنادا هللا سبحانه وتعاىل قد ال يشرك باهللا إال من قد                     
وإمنا ،خلوقات ال يتصور من ذي لب أبدا      فإن اجلحد هللا خالق امل    ،اضطرته احلجة إىل أن يقر باهللا مث يشرك به        

والشـمس  ،يشركون به سبحانه أشياء من خلقه إما تسمية ألجسام حنو الكواكب ظـانني أن هلـا تأثريا                
فـإن فاعـل   ،فإم كاذبون،وما يسمونه كونا وفسـادا ،والليل والنهار؛ أو معاين حنو الطبيعة والعلة     ،والقمر

والنبات ،مث فعل فيها ما ظهر للخلق عنها كالغيث عن السحاب         ،أوالهو الذي فعلها    ،األشياء سبحانه وتعاىل  
يقر مجلته وإبعاضه بأنه خملوق فال ميكنه مـا دام          ،مث مل يترك شيئا منها إال موصوما بوصمة احلدث        ،عن املطر 

فكان من أشرك باهللا لصريح جهله الذي ليس له به علم قد أتى فعلة شنعاء كبرية يف        ،موجودا أن جيحد ذلك   
فلهذا كانت هذه الغفلة القبيحة أكـرب الكبـائر         ،وحتزى به عند أهل اإلميان به     ،ام البعد عن اهللا سبحانه    مق

 .وأصلها
من علمه  ،من حيث أنه إذا أجرى احليوان الناطق إىل قتل مثله من احليوان الناطق            ،مث تعبها يف ذلك قتل النفس     

ستشاطة خرج فيها عـن مجيـع احليـوان يف          فاستشاط عليه ا  ،ويأمل منه كما يأمل   ،أنه حيس منه كما حيس    
فاض فغلب ما جبل عليه احليوان الذي ال متييز لـه           ،فكان ما أودعه اهللا فيه من العقل مل يزده إال شرا          ،جنسه

وأفسد بنيته اليت جعلها الرب سبحانه وتعاىل مبا        ،وأفات أخاه حياته  ،حىت أزهق نفسا مثل نفسه عامدا قاصدا      
كان يف معىن من قصـد      ،فلما هدمها هذا اهلادم   ،صنعة دليال على وجوده سبحانه    فيها من اإلتقان وعجيب ال    

ويف تلك الطريق أعالم يستدل ا على سلوك تلـك الطريـق إىل ذلـك               ،إىل طريق يسلك فيها إىل ملك     
 .فهدم تلك األعالم أو علما منها فصار خائنا بتضليل،امللك

                                                 
 )٨٨: ص(األدب النبوي  - ٣٦
أشنعها أكثرها  ) أكرب الكبائر (. أخربكم) أنبئكم). (٨٧(واللفظ له، ومسلم برقم     ، ) ٢٦٥٤(متفق عليه، أخرجه البخاري برقم       - ٣٧
 ]كرر اجلملة ثالث مرات) ثالثا. (إمثا
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وبني أن قطع مادة نسل ذلك القتيل الذي        ،ه اخلزي املتقدم  فضاد امللك عند التوجه إىل قصده مبا مجع فيه بين         
مع علم كل عامل أن ذلـك       ،وجتاهد من حاده يف أمره    ،جيوز أن يكون نسله أمة تعبد اهللا عز وجل يف أرضه          

املقتول جيوز أن يودع اهللا لنسله من الربكة والكثرة ما تكون ذريته هي ساكنة األرض كلها مـع تنقـيص                    
فإذا قتله القاتل كان    ،؛ فيكون من ذريته من يسكن األرض ويعمر الدنيا إىل يوم القيامة           الربكة من نسل غريه   

فإن ،مبرتلة من قتل الناس مجيعا كما قال اهللا عز وجل؛ من حيث أنه قتل من جيوز أن يكون أبا لناس كلهم                    
 .والعرب كلهم ولد إمساعيل،- � -وهو آدم ،الناس كلهم بأسرهم ذرية رجل واحد

 اإلنسان للرجل الواحد قتال لواحد؛ ولكن قتال جيوز أن يتناول بالتقدير أهـل األرض كلـهم؛                 فليس قتل 
كما أنه لو قد أحياها كان التقدير يتناول له أن يكون ذه الطريق من    ،فيتضاعف احلوب واجلرم مبقدار ذلك    

رض كلها فيكون اهللا    أن ذلك الشخص جيوز أن يكون أبا لولد يتوالدون ويتناسلون حىت يكونوا ساكين األ             
وهذا فإمنا ينصرف إىل من قتل نفسا مل ،سبحانه وتعاىل كاتبا له كأنه أحيا الناس مجيعا كما قال اهللا عز وجل

إال أن القتل يف هذا احلديث ال ينصـرف إال   ،فأما إذا أذن املالك يف القتل يكون عبادة       ،يأذن مالكها يف قتلها   
 .ك باهللاإىل القتل احملرم ألنه ذكره بعد الشر

إن : فأقول،فأما عقوق الوالدين فقد تقدم تفسريه يف مواضع وأشري إليه هاهنا          ،وتاله مث أتبعه بعقوق الوالدين    
فلما جرى هذا الولد أوصل اخللق له بالرب الذي مل يعفا فيه عنـد         ،وهو القطع ،العقوق أصل اشتقاقه من العق    

ما قطع أوصل اخللق له فيما كان أحوج الناس إليه          فل،غاية من جهدمها يف حالة ضعف هلذا الولد وعجز منه         
يف وقته مع تكرر وصية املوجد سبحانه حبفظ عهدمها منه؛ كان ذلك عظيما يف جنسه فظيعـا يف مقامـه                    

 .فكانت هذه الغفلة ثالثة الكبائر
 خلقـه اهللا    فإا من حيث أن احليوان الذي     ،وهي قول الزور أو شهادة الزور أا أكرب الكبائر        : فأما الرابعة 

فإنه جل جالله قد آمن عباده من أن يقول ذلك احليـوان علـيهم مـا مل       ،سبحانه وتعاىل صامتا عن النطق    
ليكون ،ويفصح عما يف قلبـه    ،وفضل اآلدمي بأن جعله ناطقا ليكون نطقه باحلق ليبني عما يف ضمريه           ،يكن

فإذا شهد بالزور قال    ،قلبه عليه وكلما يطلع اهللا عز وجل      ،واصفا من أمر اهللا ووجوب حقه وعجائب خلقه       
عرض إحسان اهللا عز وجل إىل خلقه يف إنطاقه اآلدمي إىل أن يكون يف غري موقع االعترف بـه                   ،ما مل يكن  

ألن شاهد الزور  يكون من بعض شهادته الشرك باهللا الذي تقدم وكذلك ما بعده حىت تنتهي إىل حقـوق                    
 .- � - كما قال فهو من أكرب الكبائر،والقول عليهم وهلم،الناس

ما وصف اهللا سبحانه عنهم     : ولذلك الذين قالوا  ،وإن من أعظم شهادة الزور ادعاء الولد فيه سبحانه وتعاىل         
وغري ذلك من كـل مـا   ،}لقد مسع اهللا قول الذين قالوا إن اهللا فقر وحنن أغنياء        {: يف كتابه فقال عز وجل    

ولذلك إذا شهد الرجـل علـى       ،ن يقوله عن نفسه   فكيف مب ،يقشعر جلود املؤمنني إذا حكي نطقه عن قائله       
، باهتا له فيه كاذبا عليها؛ فإنه قد مجع يف ذلك بني الكذب يف خـربه              ،الرجل املسلم مبا ال علم له عنده منه       

غـار  ،وإطعام رجل مسلم مال رجل مسلم بغـري حق       ،واإلعانة على الباطل  ،واخليانة يف أمانته والظلم ألخيه    
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فلذلك كانت شهادة الـزور  ،فكان كل واحد من هؤالء خصمه إىل اهللا تعاىل       . هاحلاكم الذي حكم بشهادت   
 ٣٨.رابعة هذه اخلالل

 : االستكبار-
 .وهو االستكبار عن عبادة اهللا وطاعته

ونَ جهـنم   وقَالَ ربكُم ادعوِني أَستِجب لَكُم ِإنَّ الَِّذين يستكِْبرونَ عن ِعبـادِتي سـيدخلُ            {: قال اهللا تعاىل  
 اِخِرين٦٠: غافر[} )٦٠(د.[ 

وهذه اية الكرب الذي ! فأما الذين يستكربون عن التوجه هللا فجزاؤهم احلق أن يوجهوا أذالء صاغرين جلهنم    
فضـال  . وتنسى ضخامة خلق اهللا  ،ويف هذه احلياة الرخيصة   ،تنتفخ به قلوب وصدور يف هذه األرض الصغرية       

ونسياا للموقف الذليل يف اآلخرة بعـد       .  ونسياا لآلخرة وهي آتية ال ريب فيها       .على نسياا عظمة اهللا   
 ٣٩.النفخة واالستكبار

فَأَما الَّـِذين آمنـوا     ) ١٧٢(ومن يستنِكف عن ِعبادِتِه ويستكِْبر فَسيحشرهم ِإلَيِه جِميعا         {: وقال اهللا تعاىل  
ِت فَيوفِّيِهم أُجورهم ويِزيدهم ِمن فَضِلِه وأَما الَِّذين استنكَفُوا واستكْبروا فَيعذِّبهم عذَابا أَِليما           وعِملُوا الصاِلحا 

 ].١٧٣ - ١٧٢: النساء[} )١٧٣(ولَا يِجدونَ لَهم ِمن دوِن اللَِّه وِليا ولَا نِصريا 
 بالغة بتقرير حقيقة وحدانية اهللا سبحانه وحدانية ال تتبلس بشبهة شرك أو مشاة يف               لقد عين اإلسالم عناية   

فال يشترك معه شيء يف ماهيـة وال        .  ليس كمثله شيء   - سبحانه   -صورة من الصور وعين بتقرير أن اهللا        
) حـي مبا يف ذلك كل     ( وكل شيء    - سبحانه   -كما عين بتقرير حقيقة الصلة بني اهللا        . صفة وال خاصية  

واملتتبع للقرآن كله جيد العناية فيه بالغة       .. وعبودية كل شيء هللا     ،ألوهية اهللا . وهي أا صلة ألوهية وعبودية    
 حبيث ال تدع يف النفس ظال مـن شـك أو        - أو هذه احلقيقة الواحدة جبوانبها هذه        -بتقرير هذه احلقائق    

 .شبهة أو غموض
فقررها يف سرية كـل     .  احلقيقة اليت جاء ا الرسل أمجعون      ولقد عين اإلسالم كذلك بأن يقرر أن هذه هي        

 -إىل عهد حممد خامت النبيني      ،ويف دعوة كل رسول وجعلها حمور الرسالة من عهد نوح عليه السالم           ،رسول
» يرهيا قَوِم اعبدوا اللَّه ما لَكُم ِمن ِإلٍه غَ        «:  تتكرر الدعوة ا على لسان كل رسول       -عليه الصالة والسالم    

.. 
 يكون منهم - وهي حامسة وصارمة يف تقرير هذه احلقيقة      -وكان من العجيب أن أتباع الديانات السماوية        

 االمتزاج مع أحد    - سبحانه   - البنني والبنات أو ينسب هللا       - سبحانه   -من حيرف هذه احلقيقة وينسب هللا       
وال شيء غري   .. ألوهية وعبودية   !  اجلاهليات من خلقه يف صورة األقانيم اقتباسا من الوثنيات اليت عاشت يف          

 ..وصلة العبودية باأللوهية ،وال صلة إال صلة األلوهية بالعبودية. وال قاعدة إال هذه القاعدة. هذه احلقيقة

                                                 
 )٥٤/ ٥(اإلفصاح عن معاين الصحاح  - ٣٨
 )٣٨٨٨: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-يف ظالل القرآن للسيد قطب - ٣٩
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ومن كل  ، إال بتمحيض هذه احلقيقة من كل غبش       - كما ال تستقيم حيام      -وال تستقيم تصورات الناس     
إال حني يستيقنون حقيقة الصلة     ،وال تستقر مشاعرهم  ، تستقيم تصورات الناس   أجل ال ! ومن كل ظل  ،شبهة

 ..بينهم وبني رم 
وهم كلهم سـواء يف     .. هو مالك هلم وهم مماليك      .. هو خالق هلم وهم خماليق      .. هو إله هلم وهم عبيده      

كه كل أحد ويوجه إرادته     ومن مثّ ال قرىب ألحد إال بشيء ميل       .. وال امتزاج بأحد    . ال بنوة ألحد  ،هذه الصلة 
وأما االمتزاج فـاىن    ،فأما البنوة . وهذا يف مستطاع كل أحد أن حياوله      .. التقوى والعمل الصاحل    : إليه فيبلغه 

إال حني تستقر يف أخالدهـم تلـك        ،وال تستقيم حيام وارتباطام ووظائفهم يف احلياة      ! ما لكل أحد؟  
فأما القرىب  ..  مث فموقفهم كلهم جتاه صاحب السلطان واحد         ومن.. أم كلهم عبيد لرب واحد      : احلقيقة

ألم متساوون يف موقفهم من صـاحب       ،عندئذ تكون املساواة بني بين اإلنسان     .. إليه ففي متناول اجلميع     
وعندئذ تسقط كل دعوى زائفة يف الوساطة بني اهللا والناس وتسقط معها مجيع احلقوق املدعاة               .. السلطان  

وبغري هذا ال تكون هناك مساواة أصيلة اجلذور        .. وعة أو لسلسلة من النسب لطائفة من الناس         لفرد أو م  
 مسـألة   - ليست   - على هذا    -فاملسألة  ! يف حياة بين اإلنسان وجمتمعهم ونظامهم ووضعهم يف هذا النظام         

ظـام  إمنا هـي كـذلك مسـألة ن       ،فحسـب ،عقيدة وجدانية يستقر فيها القلب على هذا األساس الركني        
 .وعالقات أمم وأجيال من بين اإلنسان،وارتباطات جمتمع،حياة

بالعبودية لرب العباد   ،ميالد لإلنسان املتحرر من العبودية للعباد     .. إنه ميالد جديد لإلنسان على يد اإلسالم        
م املتمم  أو لألقنو ،بوصفها املمثلة البن اهللا   ،تستذل رقاب الناس  » كنيسة«ومن مث مل تقم يف تاريخ اإلسالم        .. 

ومل تقم كذلك يف تـاريخ اإلسـالم   . لألقانيم اإلهلية املستمدة لسلطاا من سلطان االبن أو سلطان األقنوم      
زاعمة أن حقها يف احلكم والتشريع مستمد من قرابتها أو تفويضها من            » باحلق اإلهلي «سلطة مقدسة حتكم    

 !اهللا
لألباطرة الذين زعموا ألنفسهم حقا مقدسا كحق       للكنيسة والبابوات يف جانب و    » احلق املقدس «وقد ظلّ   

حـىت جـاء    . أو مركب األقانيم  ) االبن(ظل هذا احلق أو ذاك قائما يف أوربا باسم          .. الكنيسة يف جانب    
احلق «فلما ارتدوا أخذوا معهم من أرض اإلسالم بذرة الثورة على           . إىل أرض اإلسالم مغريين   » الصليبيون«

على .. املسماة حبركة اإلصالح    » زجنلي«و  » كالفن«و  » مارتن لوثر «رات  وكانت فيما بعد ثو   » املقدس
ونفي القداسة عن بين اإلنسـان ونفـي التفـويض يف        ،ووضوح التصور اإلسالمي  ،أساس من تأثري اإلسالم   

 )١.. (ألنه ليست هنالك إال ألوهية وعبودية يف عقيدة اإلسالم .. السلطان 
ويف كـل  ) أحـد األقـانيم  (لوهية املسيح وبنوته وألوهية روح القدس وهنا يقول القرآن كلمة الفصل يف أ      

يقول القرآن كلمة الفصـل     .. يف أي شكل من األشكال      ،أو ألوهية أحد مع اهللا    ،أسطورة عن بنوة أحد هللا    
وأن املالئكة املقربني عبيد هللا وأـم  . بتقريره أن عيسى بن مرمي عبد هللا وأنه لن يستنكف أن يكون عبدا هللا 

وأن الذين يستنكفون عن صفة العبودية      . وأن مجيع خالئقه ستحشر إليه    .  يستنكفوا أن يكونوا عبيدا هللا     لن
لَن يستنِكف الْمِسيح أَنْ يكُونَ     «: وأن الذين يقرون ذه العبودية هلم الثواب العظيم       . ينتظرهم العذاب األليم  

فَأَما الَِّذين .  ومن يستنِكف عن ِعبادِتِه ويستكِْبر فَسيحشرهم ِإلَيِه جِميعاً-بونَ  ولَا الْمالِئكَةُ الْمقَر-عبداً ِللَِّه   
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عـذِّبهم  وأَما الَِّذين استنكَفُوا واستكْبروا فَي    . آمنوا وعِملُوا الصاِلحاِت فَيوفِّيِهم أُجورهم ويِزيدهم ِمن فَضِلهِ       
 .»وال يِجدونَ لَهم ِمن دوِن اللَِّه وِليا وال نِصرياً،عذاباً أَِليماً

 - وهو نيب اهللا ورسـوله       - عليه السالم    -ألنه  . إن املسيح عيسى بن مرمي لن يتعاىل عن أن يكون عبدا هللا           
وهو خري من يعرف أنه     . ان ال متتزجان  خري من يعرف حقيقة األلوهية وحقيقة العبودية وأما ماهيتان خمتلفت         

 فضال على أا -وهو خري من يعرف أن العبودية هللا ! من خلق اهللا فال يكون خلق اهللا كاهللا أو بعضا من اهللا   
. فالعبودية هللا مرتبة ال يأباها إال كافر بنعمة اخللق واإلنشاء         .  ال تنقص من قدره    -احلقيقة املؤكدة الوحيدة    

 -وكذلك املالئكة املقربـون     .. وهم يف أرقى حاالم وأكرمها عنده       ، يصف اهللا ا رسله    وهي املرتبة اليت  
 فما بال مجاعة مـن أتبـاع        - شأم شأن عيسى عليه السالم وسائر األنبياء         -وفيهم روح القدس جربيل     

ِه ويستكِْبر فَسيحشرهم ِإلَيـِه  َ  من يستنِكف عن ِعبادتِ  !املسيح يأبون له ما يرضاه لنفسه ويعرفه حق املعرفة؟        
 ..» جِميعاً

شـأم يف   .. سلطان األلوهية على العباد     .. فاستنكافهم واستكبارهم ال مينعهم من حشر اهللا هلم بسلطانه          
 ..هذا شأن املقرين بالعبودية املستسلمني هللا 

 ألن عمل الصاحلات هو الثمرة الطبيعية هلـذه         فأقروا بعبوديتهم هللا وعملوا الصاحلات    ،فأما الذين عرفوا احلق   
 .املعرفة وهذا اإلقرار فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله

 ..» وأَما الَِّذين استنكَفُوا واستكْبروا فَيعذِّبهم عذاباً أَِليماً وال يِجدونَ لَهم ِمن دوِن اللَِّه وِليا وال نِصرياً«
ألنه حباجـة إىل عبوديتـهم      ،وأن يعبدوه وحده  ، من عباده أن يقروا له بالعبودية      - سبحانه   -هللا  وما يريد ا  
ولكنه يريد هلم أن يعرفوا حقيقة األلوهية وحقيقة . وال ألا تزيد يف ملكه تعاىل أو تنقص من شيء   ،وعبادم
تسـتقر التصـورات    فما ميكـن أن     . كما تصح حيام وأوضاعهم   ،لتصح تصورام ومشاعرهم  ،العبودية
وما يتبع  ،إال ذه املعرفة وما يتبعها من إقرار      ،على أساس سليم قومي   ،وال أن تستقر احلياة واألوضاع    ،واملشاعر

 ..اإلقرار من آثار 
ليخرجوا مـن  .  أن تستقر هذه احلقيقة جبوانبها اليت بيناها يف نفوس الناس ويف حيام      - سبحانه   -يريد اهللا   

ليعرفوا من صاحب السلطان يف هذا الكون ويف هذه األرض فال خيضعوا            . ادة اهللا وحده  عبادة العباد إىل عب   
يريد أن يعرفوا أن العبيد . وإال ملن حيكم حيام مبنهجه وشرعه دون سواه،وإال ملنهجه وشريعته للحياة  ،إال له 

يد أن يستشعروا العزة    ير. كلهم عبيد لريفعوا جباههم أمام كل من عداه حني تعنو له وحده الوجوه واجلباه             
يريـد أن  . حني خيرون له راكعني ساجدين يذكرون اهللا وال يذكرون أحـدا إال اهللا         ،أمام املتجربين والطغاة  

ولكن جتيء عن تقوى وعمل صاحل فيعمـرون األرض         . يعرفوا أن القرىب إليه ال جتيء عن صهر وال نسب         
فتكون هلم غرية   ،رفة حبقيقة األلوهية وحقيقة العبودية    يريد أن تكون هلم مع    . ويعملون الصاحلات قرىب إىل اهللا    

ومـن مث  .. على سلطان اهللا يف األرض أن يدعيه املدعون باسم اهللا أو باسم غري اهللا فريدون األمر كلـه هللا     
 ...تصلح حيام وترقى وتكرم على هذا األساس 

 قلوم برضاه وأعماهلم بتقـواه ونظـام        إن تقدير هذه احلقيقة الكبرية وتعليق أنظار البشر هللا وحده وتعليق          
إن هذا كله رصيد من اخلري والكرامة واحلرية والعدل واالستقامة .. حيام بإذنه وشرعه ومنهجه دون سواه  
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يضاف إىل حساب البشرية يف حياا األرضية وزاد من اخلري والكرامة واحلرية والعدل واالستقامة تستمتع به            
يف ،فأما ما جيزي اهللا به املؤمنني املقـرين بالعبوديـة العـاملني للصـاحلات       .. اة  يف هذه احلي  .. يف األرض   

 .وفيض من عطاء اهللا. فهو كرم منه وفضل يف حقيقة األمر،اآلخرة
ويف هذا الضوء جيب أن ننظر إىل قضية اإلميان باهللا يف الصورة الناصعة اليت جاء ا اإلسالم وقرر أا قاعدة                    

جيب أن ننظر إليها بوصـفها      .. وتشوهها األجيال   ، الرسل مجيعا قبل أن حيرفها األتباع      الرسالة كلها ودعوة  
واخلروج من عبادة العباد إىل عبـادة       ،والعدل والصالح ،ميالدا جديدا لإلنسان تتوافر له معه الكرامة واحلرية       

لون لعبوديـات يف هـذه      يذ،والذين يستنكفون من العبودية هللا    . اهللا وحده يف الشعائر ويف نظام احلياة سواء       
ويذلون لعبودية البشر مـن     . أو عبودية الوهم واخلرافة   . يذلون لعبودية اهلوى والشهوة   .. األرض ال تنتهي    

وحيكمون يف حيام وأنظمتهم وشرائعهم وقوانينهم وقيمهم وموازينـهم عبيـدا         . وحينون هلم اجلباه  ،أمثاهلم
أما يف .. هذا يف الدنيا .. نهم يتخذوم آهلة هلم من دون اهللا ولك.. مثلهم من البشر هم وهم سواء أمام اهللا 

 ..» وال يِجدونَ لَهم ِمن دوِن اللَِّه وِليا وال نِصرياً،فَيعذِّبهم عذاباً أَِليماً«اآلخرة 
 أهل الكتـاب  إا القضية الكربى يف العقيدة السماوية تعرضها هذه اآلية يف هذا السياق يف مواجهة احنراف         

 ٤٠..ويف مواجهة االحنرافات كلها إىل آخر الزمان . من النصارى يف ذلك الزمان
وِإذْ قُلْنا ِللْملَاِئكَِة اسجدوا ِلآدم فَسجدوا ِإلَّا ِإبِليس أَبى واستكْبر وكَانَ ِمـن الْكَـاِفِرين               {: وقال اهللا تعاىل  

 ].٣٤: البقرة[} )٣٤(
اسجدوا آلدم سجود تعظيم وإجـالل ال سـجود         : مد لقومك وقت أن قلنا للمالئكة األطهار      واذكر يا حم  

فسجد املالئكة مجيعا وامتثلوا أمر اهللا إال إبليس اللعني فإنه امتنع           ،عبادة وتأليه كما يفعل الكفار مع أصنامهم      
منعه حسده وغروره   ،طنيأأسجد له وأنا خري منه؟ خلقتين من نار وخلقته من           : من السجود واستكرب قائال   
ولعل هذا اإلباء واالستكبار والتعايل والغرور الذي عند إبليس من صفات النـار             ،وتكربه من امتثال أمر ربه    

 ٤١.وهكذا قد خرج عن أمر ربه فاستحق اللعنة وكان من الكافرين،اليت خلق منها
أال أخِبركُم ِبأهِل اجلَنِة؟ كُلُّ ضِعيٍف     «:  قَالَ - � - النِبي   وعن حاِرثَةَ بِن وهٍب اخلُزاِعي رِضي اُهللا عنه عنِ        

 .٤٢متفق عليه. »أال أخِبركُم ِبأهِل الناِر؟ كُلُّ عتلٍّ جواٍظ مستكِْبٍر. لَو أقْسم علَى اِهللا ألبره،متضاِعٍف

                                                 
 )١١٩٣: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-يف ظالل القرآن للسيد قطب - ٤٠
 )٣١/ ١(التفسري الواضح  - ٤١
 ).٢٨٥٣(واللفظ له، ومسلم برقم ، ) ٦٠٧١(متفق عليه، أخرجه البخاري برقم  - ٤٢
ضبطوا قوله متضعف بفتح العني وكسرها املشهور الفتح ومل يذكر األكثرون غريه ومعناه يستضعفه الناس               ) كل ضعيف متضعف  (ش  [

ا رواية الكسر فمعناها متواضع متذلل خامل واضع مـن          وحيتقرونه ويتجربون عليه لضعف حاله يف الدنيا يقال تضعفه واستضعفه وأم          
نفسه قال القاضي وقد يكون الضعف هنا رقة القلوب ولينها وإخباا لإلميان واملراد أن أغلب أهل اجلنة هؤالء كما أن معظم أهل النار              

ينا طمعا يف كرم اهللا تعاىل بإبراره ألبره وقيل معناه لو حلف مي) لو أقسم على اهللا ألبره(القسم اآلخر وليس املراد االستيعاب يف الطرفني     
العتل اجلايف الشديد اخلصومة بالباطل وقيـل  ) كل عتل جواظ مستكرب   (لو دعاه ألجابه يقال أبررت قسمه وبررته واألول هو املشهور           

قصري البطني وقيل الفاخر وأما املستكرب      اجلايف الفظ الغليظ وأما اجلواظ فهو اجلموع املنوع وقيل الكثري اللحم املختال يف مشيته وقيل ال               
 ]فهو صاحب الكرب وهو بطر احلق وغمط الناس



 ٣٠

وذلك ، عالمات أهل اجلنة أن يكون ضعيفًا متضعفًا       فمن،يف هذا احلديث ذكر عالمات أهل اجلنة وأهل النار        
وقـد يكـون لعـدم      ،وقد يكون الضعف فقرا لعـدم املال      ،أن اجلبارين يتضعفونه فيستطيلون عليه لضعفه     

فإذا خلق اهللا تعاىل خلقًا ضعيفًا هلذه األشياء أو بعضها ليمـتحن بـه              ،وقد يكون لعدم القوة واأليد    ،الرجال
 .- � - أو يقهره فإنه يكون من أهل اجلنة كما أخرب به رسول اهللا فمن يرمحه اإلنسان،عباده

وهو الشديد الذي يدل لشـدته    ،العتل عند العرب الشديد   : وأما عالمات أهل النار فإنه العتل،قال أبو عبيدة       
كما روي عن حممـد بـن   ،فإن كان ممن ينفق قوته يف احلق فهو خارج من هذا،ويتطاول حبلوله على الناس 

 .ذا القوة} واذكر عبدنا داود ذا األيد{: وقال اهللا تعاىل.  أنه كان أيدا من الرجالاحلنفية
 ٤٣.املتكرب: واملستكرب،أوالها أنه اجلموع املنوع: فقد قيل يف معناه أقوال: وأما اجلواظ

 : النفاق-
 .ويبطن الكفر،وهو أن يظهر العبد اإلسالم

 ].١٤٥: النساء[} )١٤٥(الدرِك الْأَسفَِل ِمن الناِر ولَن تِجد لَهم نِصريا ِإنَّ الْمناِفِقني ِفي {: قال اهللا تعاىل
فهم حتت سائر   . وأشر احلاالت من العقاب   ،خيرب تعاىل عن مآل املنافقني أم يف أسفل الدركات من العذاب          

عة والتمكن من كثري من أنواع      وزادوا عليهم املكر واخلدي   ،الكفار ألم شاركوهم بالكفر باهللا ومعاداة رسله      
ورتبـوا علـى ذلـك جريـان أحكـام اإلسـالم            . على وجه ال يشعر به وال حيـس       ،العداوة للمؤمنني 

وليس هلم منقذ من عذابه وال ناصر       ،فبذلك وحنوه استحقوا أشد العذاب    ،واستحقاق ما ال يستحقونه   ،عليهم
  ٤٤.  هللا عليهم بالتوبة من السيئاتوهذا عام لكل منافق إال من من ا،يدفع عنهم بعض عقابه

ثقلـة املطـامع    . فال ينطلقـون وال يرتفعـون     ،إنه مصري يتفق مع ثقلة األرض اليت تلصـقهم بـالتراب          
. الثقلة اليت بط م إىل مواالة الكافرين ومـداراة املـؤمنني          ! والضعف واخلور ،واحلرص واحلذر ،والرغائب

فهم كانوا يف   .. » ال ِإىل هؤالِء وال ِإىل هؤالءِ     . ذَبذَِبني بين ذِلك  م«: والوقوف يف احلياة ذلك املوقف املهني     
بال أعوان  .. » ِفي الدرِك الْأَسفَِل ِمن النارِ    «احلياة الدنيا يزاولون يئة أنفسهم وإعدادها لذلك املصري املهني          

 ٤٥صرهم الكفار؟فأىن ين،وهم كانوا يوالون الكفار يف الدنيا.. هنالك وال أنصار 
وعد اللَّه الْمناِفِقني والْمناِفقَاِت والْكُفَّار نار جهنم خاِلِدين ِفيها ِهي حسبهم ولَعنهم اللَّـه              {: وقال اهللا تعاىل  

 ِقيمم ذَابع ملَه٦٨: التوبة... [} )٦٨(و.[ 
 .كل رذيلة يف الوجودوجممع ،وهكذا النفاق أس الشر وأصل البالء 

ونسوا جالله وعظمته وشرعه وآياته وحسابه وعقابه فنسـيهم  ،نسوا التقرب إليه،نسوا اهللا فأنساهم أنفسهم   
وحرمهم من الثواب   ،وجزاهم على عملهم فحرمهم من حبه وذكره والتمتع بدينه وآياته واإلنفاق يف سبيله            

 .أولئك حبطت أعماهلم وأولئك هم اخلاسرون،والرضوان

                                                 
 )١٤١/ ٢(اإلفصاح عن معاين الصحاح  - ٤٣
 )٢١١: ص(تيسري الكرمي الرمحن = تفسري السعدي  - ٤٤
 )١١٥٦: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-يف ظالل القرآن للسيد قطب - ٤٥
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إن املنافقني هم الفاسقون اخلارجون عن حدود العقل والدين واملصلحة العامة واخلاصة هـم الفاسـقون ال           
 .غري

وعد اهللا املنافقني واملنافقات والكفار وعدهم نار جهنم خالدين         ،أما ما أعد هلم من عقاب وجزاء فها هو ذا         
وتأخري ذكر الكفار دليل على أن ، الداءفيها ويف ذكر الرجال منهم والنساء دليل على عموم الوصف وتأصل        

نعم ويف  ،هي حسبهم . مث مل يكتف ذا بل زاد يف عقام والتنكيل م ثالثا          ،النفاق أخطر من الكفر الصريح    
ويف اآلخرة هلم ،وطردهم من رمحته وتوفيقه يف الدنيا،ولعنهم يف الدنيا واآلخرة،جهنم جزاء يكفيهم عقابا هلم 

 أن القرآن يريـد أن يـوفيهم        - واهللا أعلم  -ويظهر،قيم ثابت ال يتحول وال يزول     عذاب م ،العذاب الشديد 
 ٤٦.العذاب احلسى واملعنوي الذي يتكافأ مع نفاقهم وعملهم

} )٧٣( الْمِصري   ياأَيها النِبي جاِهِد الْكُفَّار والْمناِفِقني واغْلُظْ علَيِهم ومأْواهم جهنم وِبئْس         {: وقال اهللا تعاىل  
 ].٧٣: التوبة[

بالغ يف جهادهم والغلظة عليهم حيـث       : أي} يا أَيها النِبي جاِهِد الْكُفَّار والْمناِفِقني     {: �قول تعاىل لنبيه    
 .اقتضت احلال الغلظة عليهم

واللسان ،بة فيجاهد باليد  فمن بارز منهم باحملار   ،واجلهاد باحلجة واللسان  ،وهذا اجلهاد يدخل فيه اجلهاد باليد     
 .والسيف والبيان

ومسـاوئ  ،فإنه جياهد باحلجة والربهان ويبني له حماسـن اإلسالم        ،ومن كان مذعنا لإلسالم بذمة أو عهد      
 .فهذا ما هلم يف الدنيا،الشرك والكفر

}{فـ ،أما يف اآلخرة} ومنهج ماهأْوالْ{مقرهم الذي ال خيرجون منها : أي} م ِبئْسوِصري٤٧.} م 
ألن كال من الفريقني يؤدي دورا مماثال       . وجتمع اآلية بني الكفار واملنافقني يف األمر جبهادهم والغلظة عليهم         

وجزاؤهم هو الغلظة   . فجهادهم هو اجلهاد الواقي من النار     . وحتطيمه أو تفتيته  ،يف ديد املعسكر اإلسالمي   
 ٤٨.عليهم من رسول اهللا واملؤمنني يف الدنيا

فها هو ذا يبلـغ     .. وصفح عنهم كثريا    ،وأغضى عنهم كثريا  ، الين املنافقني كثريا   - � -د كان الرسول    لق
ويلحقهم بالكـافرين يف    ،ويأمره ربه أن يبـدأ معهـم خطـة جديـدة          ،وتبلغ السماحة أجلها  ،احللم غايته 

 .ويكلفه جهاد هؤالء وهؤالء جهادا عنيفا غليظا ال رمحة فيه وال هوادة،النص
فإذا انتهى أمد اللني فلتكن الشدة وإذا انقضى عهد املصـابرة فلـيكن             .  مواضعه وللشدة مواضعها   إن للني 

واملطاولـة قـد    ،واللني يف بعض األحيان قد يؤذي     . وللمنهج مراحله ،وللحركة مقتضياا .. احلسم القاطع   
 ٤٩.تضر

 : الرياء-
                                                 

 )٩٠٢/ ١(التفسري الواضح  - ٤٦
 )٣٤٤: ص(تيسري الكرمي الرمحن = تفسري السعدي  - ٤٧
 )٤٥٢٤: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-يف ظالل القرآن للسيد قطب - ٤٨
 )٢٢٩١: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-يف ظالل القرآن للسيد قطب - ٤٩
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 .وهو كل عبادة أو قربة يقصد ا اهللا والناس
 .حمبط للعمل الذي يقارنهوالرياء شرك أصغر 

} )١١٠(فَمن كَانَ يرجو ِلقَاَء ربِه فَلْيعملْ عملًا صاِلحا ولَا يشِرك ِبِعبـادِة ربـِه أَحـدا                 {: قال اهللا تعاىل  
 ].١١٠: الكهف[
وال يشِرك {،من واجب ومستحب،ع اهللاوهو املوافق لشر} فَمن كَانَ يرجوا ِلقَاَء ربِه فَلْيعملْ عمال صاِلحا{

فهذا الذي مجـع بـني اإلخـالص       ،ال يرائي بعمله بل يعمله خالصا لوجه اهللا تعاىل        : أي} ِبِعبادِة ربِه أَحدا  
وقد فاته القرب من    ،فإنه خاسر يف دنياه وأخراه    ،وأما من عدا ذلك   ،هو الذي ينال ما يرجو ويطلب     ،واملتابعة

 ٥٠.ونيل رضاه،مواله
ألنه يفيد اليقني مع متين اللقاء والرغبة فيه وطلبه بالعمل؛ ولذا  ،وعرب بالرجاء بدل اليقني   ،أي يستيقن بلقاء ربه   
؛ ألنه إذا كان يرجو اللَّه ولقاءه فهو لَا )فَلْيعملْ عملًا صاِلحا ولَا يشِرك ِبِعبادِة ربِه أَحدا (كان جواب الشرط    

فال يشرك يف العبادة وثنا وال      ،والشرك يف العبادة أن جيعلها للَّه وحده      ،ذ بالرسالة وآمن ا   ألنه أخ ،يعبد غريه 
 ٥١وهناك شرك يف العبادة بأن يعبد يرائي الناس. شخصا

أَغْنى الشركَاِء عِن أَنا : قَالَ اُهللا تبارك وتعالَى«: - � -قَالَ رسولُ اِهللا   : وعن أَِبي هريرةَ رِضي اُهللا عنه قَالَ      
 .٥٢أخرجه مسلم. »تركْته وِشركَه،من عِملَ عمالً أَشرك ِفيِه مِعي غَيِري،الشرِك

وذلك أن اهللا سبحانه وتعـاىل      ،يف هذا احلديث من الفقه أبلغ التشديد يف أمر الشرك؛ بأبلغ لطف يف النطق             
كما ترته عنه سـبحانه     ،ده ترته سبحانه عن ذلك الشرك نطقا      فإذا أشرك به أحد من عبي     ،حرم أن يشرك به   

ترته اهللا  ،مع كونه ملكا هللا عز وجل     ،مث إنه سبحانه ملا كان جالب هذا اإلشراك هو هذا العبد جبهله           ،حقيقة  
 .عن ذلك بأن ترك العبد الذي جلب الشرك وما أثاره جهله

ا يشتركان لكون قوة كل واحد منهما ال تنـهض         وألن الشريكني إمن  ) أنا أغىن الشركاء عن الشرك    : (وقوله
واهللا سبحانه وتعاىل خالق القوى غري      ،بانفرادها يف مقاومة املقصود مبا ينهض به مع مشاركة القوة األخرى          

 .فهو سبحانه أغىن الشركاء عن الشرك،حمتاج إىل شركة غريه
 .أي تركت املشرك يل والشرك أيضا) تركته وشركه(وقوله * 
 ٥٣).تركته وشركه: (ديث أن كل عمل يشرك فيه باهللا غريه؛ فإنه ال يقبل اهللا منه شيئا لقولهومعىن احل* 

إنّ أَولَ الناِس يقْضى يوم الِقيامـِة       «:  يقُولُ - � -سِمعت رسولَ اهللا    : وعن أَِبي هريرةَ رِضي اُهللا عنه قَالَ      
قَاتلْـت ِفيـك حتـى      : فَما عِملْـت ِفيهـا؟ قَـالَ      : قَالَ،ي ِبِه فَعرفَه ِنعمه فَعرفَها    فَأُِت،رجلٌ استشِهد ،علَيِه

تِهدشتقَالَ،اس :تِريءٌ    ،كَذَبقَالَ جَألنْ ي لْتقَات كلَِكنِقيلَ ،و فَقَد،        أُلِْقي ىتِهِه حجو لَىع ِحبِبِه فَس أُِمر ثُم
: فَما عِملْت ِفيهـا؟ قَـالَ     : قَالَ،فَعرفَه ِنعمه فَعرفَها  ،فَأُِتي ِبهِ ،ورجلٌ تعلّم الِعلْم وعلّمه وقَرأَ القُرآنَ     ،ِفي النارِ 

                                                 
 )٤٨٩: ص(تيسري الكرمي الرمحن = تفسري السعدي  - ٥٠
 )٤٦٠٠/ ٩(زهرة التفاسري  - ٥١
 ).٢٩٨٥(أخرجه مسلم برقم  - ٥٢
 )١٨١/ ٨(اإلفصاح عن معاين الصحاح  - ٥٣
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 وقَرأْت القُرآنَ ِليقَالَ، عاِلمكَذَبت ولََِكنك تعلّمت الِعلْم ِليقَالَ: قَالَ،تعلّمت الِعلْم وعلّمته وقَرأْت ِفيك القُرآنَ    
ورجلٌ وسع اهللا علَيِه وأَعطَـاه ِمـن        ،ثُم أُِمر ِبِه فَسِحب علَى وجِهِه حتى أُلِْقي ِفي النارِ         ،فَقَد ِقيلَ ،هو قَاِرىءٌ 

ما تركْت ِمن سِبيٍل تِحب أَنْ ينفَق : فَما عِملْت ِفيها؟ قَالَ: قَالَ،فَأُِتي ِبِه فَعرفَه ِنعمه فَعرفَها،أَصناِف املَاِل كُلّهِ  
ثُم أُِمر ِبـِه فَسـِحب علَـى     ،فَقَد ِقيلَ ،ولََِكنك فَعلْت ِليقَالَ هو جواد    ،كَذَبت: قَالَ،إالّ أَنفَقْت ِفيها لَك    ِفيها

 .٥٤أخرجه مسلم. »اِرثُم أُلِْقي ِفي الن،وجِهِه
فأما لو كانت أفعاهلم    . مل تكن أفعاهلم إال ليقال عنهم     : يف هذا احلديث من الفقه أن هؤالء الثالثة فيما أرى         

ألجل اهللا تعاىل؛ مث عقب ذلك أن يقال جريء وعامل وجواد فسرهم ذلك مل تكن إيثارهم هلذا املدح مما حيل     
تناوال هلم؛ ألنه إذا تعلم العامل العلم هللا مث سره أن يقال إنه عـامل  ومل يكن هذا التوبيخ م،عقدة عزمهم األول 
وكذلك املنفق وااهد إذا قيل بعد خلوص نيتهما جواد وجريء مل يضرمها إذا مل يكن               ،مل يتناوله هذا الذم   
اء والذي أرى لكل جماهد ومعلم للخري ومنفق يف سبيل اهللا عز وجل أن جيتهد يف إخف               . مبىن قصدمها لذلك  

ذلك ليسلم أو يف إظهاره ليقتدى به؛ فإن عرض له يف إحدى الطريقني عارض نزغ من الشـيطان أتبعـه                    
والدليل على ما ذهبنا إليه من معىن هذا احلديث الدعاء يف نطق            . واهللا املوفق لكل مؤمن   ،باالستغفار واإلنابة 

) ولكنك فعلت ليقال  : (وهو قوله ،علفأتى بالالم املستغرقة للجزاء عن الف     ) ولكنك تعلمت ليقال  : (احلديث
 .وهذا ال يدخل فيه من فعل شيئا هللا فقيل فيه؛ فسره أن قيل

ويدل على أنه مل يكن يف فعله إرادة اهللا سبحانه بشيء ما وال خمالطة حبال؛ ألن الالم قد أخـرب بـه عمـا           
أنه مل يكن له يف اآلخـرة       فلذلك ما كان جزاه احلق      ،ومل يكن يف ذلك شيء هللا     ،احتوت إرادته عليه يف فعله    

 ٥٥.من نصيب؛ ألنه مل يكن يف عمله شيء هلا
 : السحر-

 .وهو عقَد ورقى شيطانية يتوصل ا الساحر إىل ما يريد
فَـروا  واتبعوا ما تتلُو الشياِطني علَى ملِْك سلَيمانَ وما كَفَر سلَيمانُ ولَِكـن الشـياِطني كَ      {: قال اهللا تعاىل  

يعلِّمونَ الناس السحر وما أُنِزلَ علَى الْملَكَيِن ِبباِبلَ هاروت وماروت وما يعلِّماِن ِمن أَحٍد حتى يقُولَا ِإنمـا                  
 وزوِجِه وما هم ِبضارين ِبِه ِمن أَحٍد ِإلَّا ِبِإذِْن اللَِّه           نحن ِفتنةٌ فَلَا تكْفُر فَيتعلَّمونَ ِمنهما ما يفَرقُونَ ِبِه بين الْمرءِ          

ويتعلَّمونَ ما يضرهم ولَا ينفَعهم ولَقَد عِلموا لَمِن اشتراه ما لَه ِفي الْآِخرِة ِمن خلَاٍق ولَِبئْس ما شـروا ِبـِه                     
 .]١٠٢: البقرة[} يعلَمونَ أَنفُسهم لَو كَانوا 

وما كفر سليمان وما تعلَّـم      . واتبع اليهود ما تحدث الشياطني به السحرةَ على عهد ملك سليمان بن داود            
وكذلك اتبع اليهود   . إفسادا لدينهم ؛ ولكن الشياطني هم الذين كفروا باهللا حني علَّموا الناس السحر         ،السحر

امتحانا وابـتالء مـن اهللا      ؛ » العراق«يف  » بابل«بأرض  ،ى امللَكَني هاروت وماروت   السحر الذي أُنزل عل   
ال تكفر بتعلم السـحر     : ويقوال له ،وما يعلِّم امللكان من أحد حىت ينصحاه وحيذِّراه من تعلم السحر          ،لعباده

                                                 
 ).١٩٠٥(أخرجه مسلم برقم  - ٥٤
 )٣٦/ ٨(اإلفصاح عن معاين الصحاح  - ٥٥
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وال يسـتطيع   .  يتفرقا فيتعلم الناس من امللكني ما يحِدثون به الكراهية بني الزوجني حىت          . وطاعة الشياطني 
وقد نقلتـه   ،وما يتعلم السحرة إال شرا يضرهم وال ينفعهم       . السحرة أن يضروا به أحدا إال بإذن اهللا وقضائه        

ولقد علم اليهود أن من اختار السحر وتـرك         . فشاع فيهم حىت فضلوه على كتاب اهللا      ،الشياطني إىل اليهود  
ولبئس ما باعوا به أنفسهم من السحر والكفر عوضا عن اإلميان           . احلق ما له يف اآلخرة من نصيب يف اخلري        

 ٥٦.لو كان هلم ِعلْم يثمر العمل مبا وِعظوا به،ومتابعة الرسول
         ِبيِن النع هناُهللا ع ِضيةَ رريرأِبي ه نعاملُوِبقَاتِ  «:  قَالَ - � -و عبوا السِنبتولَ اهللاِ  : قَالُوا. »اجسا را ،يمو

والتـولِّي  ،وأكْلُ ماِل اليِتيِم،وأكْلُ الربا،وقَتلُ النفِْس الَِّتي حرم اُهللا ِإال ِباحلَق     ،والسحر،الشرك ِباهللاِ «: هن؟ قال 
 ٥٧متفق عليه. »وقَذْف املُحصناِت املُؤِمناِت الغاِفالِت،يوم الزحِف

 : الطرية-
أو ،أو األشـهر  ،أو الليـايل  ،أو األيـام  ،أو األمـاكن  ،أو األشياء ،أو األشخاص ،لتشاؤم ببعض األمساء  وهي ا 

قَالُوا ِإنا تطَيرنا ِبكُم لَِئن لَـم تنتهـوا         {: قال اهللا تعاىل  .أو األحوال وحنو ذلك   ،أو األلوان ،أو األرقام ،اجلهات
ا عِمن كُمنسملَيو كُمنمجرلَن أَِليم ١٨(ذَاب (مقَو متلْ أَنب متذُكِّر أَِئن كُمعم كُمقَالُوا طَاِئر 

 ].١٩ - ١٨: يس[} )١٩(مسِرفُونَ 
وتفرقت كلمتنـا وانفـرط عقـد       ،فقد افتنت بعض القوم بكم    ،أي قالوا إنا تشاء منا من تبليغكم ودعوتكم       

ولنمثلن بكم شـر التمثيـل أو       ،ا لنرمجنكم باحلجارة رمجا   ولئن مل تنتهوا عن بثّ هذه الدعوة بينن       ،وحدتنا
 .لنعذبنكم عذابا شديدا وأنتم أحياء

حينئـذ أجـام   . إنا إما أن نقتلكم أو نلقيكم يف غيابات السجون وننكل بكم تنكيال عظيمـا   -واخلالصة
فـأنتم  ، كمـا تزعمون أي قالوا هلم سبب شؤمكم من أفعالكم ال من قبلنـا          ) قالُوا طاِئركُم معكُم  :(الرسل

فإنا ال نـدعو إال إىل      ،أما حنن فال شؤم من قبلنا     ،وأو لعتم باملعاصي واجترحتم السيئات    ،أشركتم باهللا سواه  
 .ويف ذلك منتهى اليمن والربكة،وإخالص العبادة له واإلنابة إليه،توحيد اهللا

أنا ذكرناكم وأمرناكم بعبادة اهللا خملصني له الدين تقابلوننا أي أمن جراء    ) أَِإنْ ذُكِّرتم بلْ أَنتم قَوم مسِرفُونَ     (
ومن مث جاءكم الشؤم وال دخـل       ،مبثل هذا الوعيد؟ بل أنتم قوم ديدنكم اإلسراف وجماوزة احلد يف الطغيان           

 . لرسل اهللا يف ذلك

                                                 
 )١٦/ ١(التفسري امليسر  - ٥٦
) السحر. (هلكاتامل) املوبقات. (ابتعدوا) اجتنبوا  (- ١٠٢٣ - ٢٧٦٦)٣٦٣: ص(األحاديث اليت اتفق عليها البخاري ومسلم       - ٥٧

واملراد هنا ما يفعله املشعوذون مـن  . هو يف اللغة عبارة عما لطف وخفي سببه ومبعىن صرف الشيء عن وجهه ويستعمل مبعىن اخلداع         
الفرار عـن   ) التويل يوم الزحف  . (كالقتل قصاصا ) باحلق. (ختييالت ومتويه تأخذ أبصار املشاهدين وتومههم اإلتيان حبقيقة أو تغيريها         

قتال يوم مالقاة الكفار والزحف يف األصل اجلماعة الذين يزحفون إىل العدو أي ميشون إليهم مبشقة مأخوذ من زحـف الصـيب إذا                       ال
. مجع حمصنة وهي العفيفة اليت حفظت فرجها وصاا اهللا من الزنـا           ) احملصنات. (هو االام والرمي بالزنا   ) قذف. (مشى على مقعدته  

 ]وايت ال يفطن إىل ما رمني به من الفجورالربيئات الل) الغافالت(



 ٣٥

هـداة  تتشاءمون مبن جيب التربك ـم مـن   ،متمادون يف غيكم، أنتم قوم مسرفون يف ضاللكم    -واخلالصة
فقد جعلتم أسباب السعادة أسبابا للشقاء وال خيفى ما يف ذلك من شديد التوبيخ وعظـيم التهديـد                  ،الدين

 ٥٨.والتنبيه إىل سوء صنيعهم حبرمام من اخلريات
ولن ندعكم يف   ،إننا نتشاءم منكم ونتوقع الشر يف دعوتكم فإن مل تنتهوا عنها فإننا لن نسكت عليكم              : قالوا

وهكذا أسفر الباطل عن غشمه وأطلق على اهلـداة         .. » ولَيمسنكُم ِمنا عذاب أَِليم   ،جمنكُملَنر«: دعوتكم
ولكن الواجب امللقى على عاتق الرسـل  ! وعربد يف التعبري والتفكري،ديده وبغى يف وجه كلمة احلق اهلادئة     

فالقول بالتشاؤم من دعوة أو من وجـه هـو       .. » طاِئركُم معكُم : قالُوا«: يقضي عليهم باملضي يف الطريق    
والرسل يبينون لقومهم أا خرافة وأن حظهم ونصيبهم من خري ومن شـر ال              . خرافة من خرافات اجلاهلية   
ويف . متوقف على كسـبهم وعملـهم  ،مرتبط بنواياهم وأعماهلم  . إمنا هو معهم  . يأتيهم من خارج نفوسهم   

ومن ،فإن إرادة اهللا بالعبد تنفذ من خالل نفسه       .  أو أن جيعلوه شرا    وسعهم أن جيعلوا حظهم ونصيبهم خريا     
. هذه هي احلقيقة الثابتة القائمة على أساس صحيح       . وهو حيمل طائره معه   . ومن خالل عمله  ،خالل اجتاهه 

! فهو خرافة ال تستقيم على أصل مفهوم      .. أو التشاؤم بالكلمات    ،أو التشاؤم باألمكنة  ،أما التشاؤم بالوجوه  
بلْ أَنتم قَـوم  «أفهذا جزاء التذكري؟ ! يعين أترمجوننا وتعذبوننا ألننا نذكركم.. » أَِإنْ ذُكِّرتم؟   «: الوا هلم وق

تتجاوزون احلدود يف التفكري والتقدير وجتازون على املوعظة بالتهديد والوعيد وتردون علـى             .. » مسِرفُونَ
 ٥٩!  الدعوة بالرجم والتعذيب

وما » الطِّيرةُ ِشرك الطِّيرةُ ِشرك ثالَثاً    «:  قَالَ - � -اِهللا بِن مسعوٍد رِضي اُهللا عنه عن رسوِل اِهللا          وعن عبدِ 
 .٦٠أخرجه أبو داود والترمذي. ِمنا ِإالَّ ولَِكن اَهللا يذِهبه بالتوكُِّل

  كةُ ِشررأَ  ) : الطِّي ِتقَاِدِهمِلاع ا  أَيرض مهنع فَعدت ا أَوفْعن ملَه ِلبجةَ ترنَّ الطِّي،  مها فَكَـأَنوِجِبهِملُوا ِبمفَِإذَا ع
 يضـر  يعِني مِن اعتقَد أَنَّ شيئًا ِسوى اللَِّه ينفَع أَو      : وقَالَ شاِرح . أَشركُوا ِباللَِّه ِفي ذَِلك ويسمى ِشركًا خِفيا      

ِإنما سماها ِشركًا ِلأَنهم كَانوا يرونَ ما يتشاَءمونَ ِبِه         : وقَالَ الْقَاِضي . ِباِلاسِتقْلَاِل فَقَد أَشرك أَي ِشركًا جِليا     
فَكَيف ِإذَا انضم ِإلَيهـا جهالَـةٌ       ،ك خِفي وملَاحظَةُ الْأَسباِب ِفي الْجملَِة ِشر    ،سببا مؤثِّرا ِفي حصوِل الْمكْروهِ    

أَي ِإلَّا من يخطُر لَه ِمن ِجهـِة        ) . ِإلَّا(أَي أَحد   ) : وما ِمنا (مبالَغةً ِفي الزجِر عنها     ) قَالَه ثَلَاثًا . (وسوُء اعِتقَادٍ 
أَي ِإلَّا من يعِرض لَه : قَالَ التوِرِبشِتي. فَحذَف الْمستثْنى كَراهةَ أَنْ يتفَوه ِبِه، ِبهاالطِّيرِة شيٌء ما ِلتعوِد النفُوسِ    

ع ِمن أَدِب الْكَلَاِم    وهذَا نو ،وكَِره أَنْ يِتم كَلَامه ذَِلك ِلما يتضمنه ِمن الْحالَِة الْمكْروهةِ         ،الْوهم ِمن ِقبِل الطِّيرةِ   
الروايةُ ِبتشِديِد النوِن ونصِب ) : ولَِكن اللَّه. (يكْتِفي دونَ الْمكْروِه ِمنه ِبالِْإشارِة فَلَا يضِرب ِلنفِْسِه مثَلَ السوِء

ضم الْياِء ِمن الِْإذْهاِب علَى ما ِفي الْأُصوِل الْمعتمدِة والنسِخ          ِب) : يذِْهبه(لَفِْظ الْجلَالَِة ويجوز تخِفيفُه ورفْعها      
وهكْرالْم مهالْو ِزيلُ ذَِلكي ِة أَيححصكُِّل. (الْموِبالت : (هانحبِه ساِد ِإلَينالِْإسِه ولَياِد عِتمِب اِلاعبِبس أَي. 

                                                 
 )١٥٢/ ٢٢(تفسري املراغي  - ٥٨
 )٣٧٤٥: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-يف ظالل القرآن للسيد قطب - ٥٩
 ).١٦١٤(وأخرجه الترمذي برقم ، ) ٣٩١٠(أخرجه أبو داود برقم / صحيح - ٦٠
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اِصلُهحةٌأَنَّ: ورا ِعبِبه سةَ لَيطْرٍة، الْخبوح ٍة ِمنبأَوٍة وعجر ِمن دغَفْلَةً لَا ب تقَعفَِإنْ و، هنع درا وكَم- � - 
       لَفْظُهو اِنيرالطَّبو دمِة أَحايٍرو ِبِرومِن عِد اللَِّه ببِديِث عح ةُ  «: " ِمنـرالطِّي ـهتدر نم    ـٍة فَقَـداجح ِمـن 

كرقُولَ،أَشأَنْ ي ةُ ذَِلككَفَّارو :كريِإلَّا خ ريلَا خ ماللَّه،كرِإلَّا طَي رلَا طَيو .كرغَي لَا ِإلَه٦١".» و 
  كبائر اجلوارح- ٢

 :تنقسم كبائر اجلوارح إىل ما يلي
  كبائر العلم واجلهاد- ١
 :اهللا تعلم العلم لغري وجه -

ِإنَّ الْمناِفِقني يخاِدعونَ اللَّه وهو خاِدعهم وِإذَا قَاموا ِإلَى الصلَاِة قَاموا كُسالَى يراُءونَ الناس              {: قال اهللا تعاىل  
 ].١٤٢: النساء[} )١٤٢(ولَا يذْكُرونَ اللَّه ِإلَّا قَِليلًا 

وال حيسون له ،وال جيدون له ىف أنفسهم أملا،إذ يعيشون ذا الداء   .. ةجناية املنافقني على أنفسهم جناية فادح     
إذ كيف يطلب الدواء من ال يعرف الداء وال         ،ومن مثّ كان داؤهم هذا داء عصى الدواء       ،ىف ضمائرهم وخزا  

وتغتال هذه  ،حيث يأخذ هذا الداء من كيان صاحبه كل يوم بضعة         .. جيد له أملا؟ ذلك أخبث داء وأقتل علّة       
وجد الداء مستوليا   ،دون أن حيس أو يشعر حىت إذا جاء يوم استفاق فيه من سكرته            ،لعلة من وجوده جانبا   ا

 !.وال مكان لإلنسان فيه،عليه
 »ِإنَّ الْمناِفِقني يخاِدعونَ اللَّه وهو خاِدعهم«: وهذا ما يشري إليه قوله تعاىل

..  قد خدعوا اهللا وخدعوا الناس- يلبسوا ىف أحواهلم املختلفةإذ هم حيسبون أم ذه األثواب التنكرية اليت   
وركبوا ا هذا املركب الذي يقذف م ىف        ،وأضلّوها عن سواء السبيل   ،وىف احلقيقة أم قد خدعوا أنفسهم     

ونَ ِإلَّا أَنفُسهم ومـا     يخاِدعونَ اللَّه والَِّذين آمنوا وما يخدع     «: وىف املنافقني يقول اهللا سبحانه    .. قرار اجلحيم 
وأن يـرد كيـدهم     ،وخداع اهللا سبحانه للمنافقني هو أن يفسد علـيهم تـدبريهم          ) البقرة: ٩(» يشعرونَ

وقولـه  ) فاطر: ٤٣(» وال يِحيق الْمكْر السيئُ ِإلَّا ِبأَهِلهِ     «.. ويأخذهم جبريرم ،وأن خيلّيهم ألنفسهم  ،إليهم
 »موا ِإلَى الصالِة قاموا كُساىلوِإذا قا«: تعاىل

وال يؤدوـا   ،ألم ال يريدون الصالة للصالة    ،يقومون إىل الصالة ىف تكره وختاذل     .. هو مثل ملخادعتهم هللا   
وحىت تكون أشبه بذر    ،وإمنا هم يؤدوا حىت يدفعوا ذا األداء اآلىلّ مة الكفر         ،وشكرا لنعمائه ،أداء حلق اهللا  

 »يراؤنَ الناس«: وهذا ما بينه قوله تعاىل. نالرماد ىف العيو
كل منهما يرى   ،رؤبة متبادلة بني طرفني   ،فاملراءات.. أي ال يذكرون اهللا إال حيث يرون الناس ويراهم الناس         

فإن ،وإال حني يراهم الناس وهم ىف الصـالة       ،وهذا يعىن أن املنافقني ال يصلّون إلّا حني يرون الناس         .. اآلخر
 .أو حنو هذا،أو رفع صوت،لفتوهم إليهم حبركة أو إشارة،ناس غفلة عنهمكان ىف ال

 »وال يذْكُرونَ اللَّه ِإلَّا قَِليلًا«: وقوله تعاىل
 ..!إشارة إىل خلو أنفسهم من مشاعر اإلميان باهللا واستحضار عظمته وجالله

                                                 
 )٢٨٩٧/ ٧(مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح  - ٦١
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فـإذا  ،أو تكـرم الكروب   ،ألحداثهو ما يكون منهم حني تلم م ا       ،والذكر القليل الذين يذكرون اهللا به     
مبا هم فيـه مـن   ،وذهول عن ذكره،عادوا إىل ما كانوا فيه من غفلة عن اهللا،اجنلى عنهم هذا الذي نزل م     

ةً ِمنه وِإذا مس الِْإنسانَ ضر دعا ربه مِنيباً ِإلَيِه ثُم ِإذا خولَه ِنعم«: وهذا ما يشري إليه قوله تعاىل،شغل بأنفسهم 
نِسي ما كانَ يدعوا ِإلَيِه ِمن قَبلُ وجعلَ ِللَِّه أَنداداً ِليِضلَّ عن سِبيِلِه قُلْ تمتع ِبكُفِْرك قَِليلًا ِإنك ِمن أَصـحاِب                     

  ٦٢) .الزمر: ٨(»الناِر
. أن تشمئز من قوم خيادعون اهللا     فإن هذه القلوب ال بد      . وهذه ملسة أخرى من ملسات املنهج للقلوب املؤمنة       

 وهو يعلم السر وأخفى وهي تدرك أن الذي حياول أن - ال خيدع -فإن هذه القلوب تعرف أن اهللا سبحانه    
ومـن مث تشـمئز     . خيدع اهللا ال بد أن تكون نفسه حمتوية على قدر من السوء ومن اجلهل ومن الغفلة كبري                

.. » وهو خادعهم «رر عقب هذه اللمسة أم خيادعون اهللا        ويق! وحتتقر وتستصغر كذلك هؤالء املخادعني    
تـاركهم  .. أي مستدرجهم وتاركهم يف غيهم ال يقرعهم مبصيبة تنبههم وال يوقظهم بقارعة تفتح عيوم               

 ..ميضون يف طريق اهلاوية حىت يسقطوا 
حـني تصـيب    ،فالقوارع واحملن كثريا ما تكون رمحة مـن اهللا        ..  هلم   - سبحانه   -وذلك هو خداع اهللا     

وكثريا ما تكون العافية والنعمة استدراجا      .. فتردهم سريعا عن اخلطأ أو تعلمهم ما مل يكونوا يعلمون           ،العباد
من اهللا للمذنبني الغاوين ألم بلغوا من اإلمث والغواية ما يستحقون معه أن يتركوا بال قارعة وال نذير حـىت          

 .ينتهوا إىل شر مصري
وِإذا قاموا  «: م هلم صورا زرية شائنة ال تثري يف قلوب املؤمنني إال االمشئزاز واالحتقار            مث يستمر السياق يرس   

     اسنَ النراؤوا كُساىل يالِة قامِإلَّا قَِليلًا    . ِإلَى الص ونَ اللَّهذْكُرال يفهم ال يقومون إىل الصالة حبرارة الشوق       » و
ومـن مث   . إمنا هم يقومون يراءون النـاس     .. واالستمداد منه   ،بهواالتصال  ،والوقوف بني يديه  ،إىل لقاء اهللا  

فهم . وكذلك هم ال يذكرون اهللا إال قليال! كالذي يؤدي عمال ثقيال أو يسخر سخرة شاقة،يقومون كساىل
 -وهي صورة كريهة    . وهم ال يتوجهون إىل اهللا إمنا هم يراءون الناس        ! ال يتذكرون اهللا إمنا يتذكرون الناس     

ومن شأن هذا الشعور أن يباعد بينـهم        ،تثري يف نفوسهم االحتقار واالمشئزاز    .  يف حس املؤمنني   -وال شك   
وهي مراحل يف املنهج التربوي احلكيم للبت بـني         .. وبني املنافقني وأن يوهن العالئق الشخصية واملصلحية        

 ٦٣!املؤمنني واملنافقني
إنّ أَولَ الناِس يقْضى يوم الِقيامـِة       «:  يقُولُ - � - سِمعت رسولَ اِهللا     :وعن أَِبي هريرةَ رِضي اُهللا عنه قَالَ      

قَاتلْـت ِفيـك حتـى      : فَما عِملْـت ِفيهـا؟ قَـالَ      : قَالَ،فَأُِتي ِبِه فَعرفَه ِنعمه فَعرفَها    ،رجلٌ استشِهد ،علَيِه
تِهدشتقَالَ،اس :تلَِك،كَذَبِريءٌ    وقَالَ جَألنْ ي لْتقَات كِقيلَ ،ن فَقَد،        أُلِْقي ىتِهِه حجو لَىع ِحبِبِه فَس أُِمر ثُم

ـ     : قَالَ،فَعرفَه ِنعمه فَعرفَها  ،فَأُِتي ِبهِ ،ورجلٌ تعلّم الِعلْم وعلّمه وقَرأَ القُرآنَ     ،ِفي النارِ  : الَفَما عِملْت ِفيهـا؟ قَ
وقَرأْت القُرآنَ ِليقَالَ ،كَذَبت ولََِكنك تعلّمت الِعلْم ِليقَالَ عاِلم: قَالَ،تعلّمت الِعلْم وعلّمته وقَرأْت ِفيك القُرآنَ    

                                                 
 )٩٤١/ ٣(سري القرآين للقرآن التف - ٦٢
 )١١٥٥: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-يف ظالل القرآن للسيد قطب - ٦٣
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ورجلٌ وسع اهللا علَيِه وأَعطَـاه ِمـن        ،ِرثُم أُِمر ِبِه فَسِحب علَى وجِهِه حتى أُلِْقي ِفي النا         ،فَقَد ِقيلَ ،هو قَاِرىءٌ 
ما تركْت ِمن سِبيٍل تِحب أَنْ ينفَق : فَما عِملْت ِفيها؟ قَالَ: قَالَ،فَأُِتي ِبِه فَعرفَه ِنعمه فَعرفَها،أَصناِف املَاِل كُلّهِ  

    ا لَكِفيه فَقْتا إالّ أَنقَالَ،ِفيه :تكَذَب،    ادوج وقَالَ هِلي لْتفَع كلَِكنِقيلَ ،و فَقَد،    لَـىع ـِحبِبـِه فَس أُِمر ثُم
 .٦٤أخرجه مسلم. »ثُم أُلِْقي ِفي الناِر،وجِهِه

 : كتمان العلم- 
 ما بيناه ِللناِس ِفي الِْكتاِب أُولَِئـك        ِإنَّ الَِّذين يكْتمونَ ما أَنزلْنا ِمن الْبيناِت والْهدى ِمن بعدِ         {: قال اهللا تعاىل  

ِإلَّا الَِّذين تابوا وأَصلَحوا وبينوا فَأُولَِئك أَتوب علَـيِهم وأَنـا التـواب       ) ١٥٩(يلْعنهم اللَّه ويلْعنهم اللَّاِعنونَ     
 ِحيم١٦٠ - ١٥٩: البقرة... [} )١٦٠(الر.[ 

فإن حكمها عام لكل    ، وصفاته �وما كتموا من شأن الرسول      ، اآلية وإن كانت نازلة يف أهل الكتاب       هذه
وهو العلم الذي   } والْهدى{،الداالت على احلق املظهرات له    } ِمن الْبيناتِ {من اتصف بكتمان ما أنزل اهللا       

فإن اهللا أخذ امليثاق    ،ن طريق أهل اجلحيم   م،ويتبني به طريق أهل النعيم    ،حتصل به اهلداية إىل الصراط املستقيم     
فمن نبذ ذلك ومجع بـني      ،بأن يبينوا الناس ما من اهللا به عليهم من علم الكتاب وال يكتموه            ،على أهل العلم  

 .يبعدهم ويطردهم عن قربه ورمحته: أي} يلْعنهم اللَّه{فأولئك ،والغش لعباد اهللا،كتم ما أنزل اهللا،املفسدتني
}نلْعيونَ والالِعن ملسعيهم يف غش اخللق وفسـاد      ،فتقع عليهم اللعنة من مجيع اخلليقة     ،وهم مجيع اخلليقة  } ه

يصـلي اهللا عليـه     ،كما أن معلـم النـاس اخلري      ،فجوزوا من جنس عملهم   ،وإبعادهم من رمحة اهللا   ،أديام
فجوزي ،م من رمحة اهللا   وقر،وإصالح أديام ،لسعيه يف مصلحة اخللق   ،حىت احلوت يف جوف املاء    ،ومالئكته

وهذا ،يبني اهللا اآليـات للنـاس ويوضـحها       ،مشاق هللا ،مضاد ألمر اهللا  ،فالكامت ملا أنزل اهللا   ،من جنس عمله  
  ٦٥.يطمسها  فهذا عليه هذا الوعيد الشديد

ومدى ، من حق  - � -لقد كان أهل الكتاب يعرفون مما بني أيديهم من الكتاب مدى ما يف رسالة حممد                
 .ومع هذا يكتمون هذا الذي بينه اهللا هلم يف الكتاب،ر اليت يبلغها من صدقما يف األوام

ممن يـراهم   ،لسبب من أسباب الكتمان الكثرية    ،ممن يكتمون احلق الذي أنزله اهللا     ،فهم وأمثاهلم يف أي زمان    
م على  ويكتمون األقوال اليت تقرره وه    ،يسكتون عن احلق وهم يعرفونه    ،الناس يف شىت األزمنة وشىت األمكنة     

وجيتنبون آيات يف كتاب اهللا ال يربزوا بل يسكتون عنها وخيفوا لينحوا احلقيقة اليت حتملها هذه        ،يقني منها 

                                                 
 )١٩٠٥(أخرجه مسلم برقم  - ٦٤
ويف الرواية األخرى فقال له ناتل الشامي وهو ناتل بن قيس احلزامي الشامي من أهل فلسطني وهو تابعي وكان                   ) ناتل أهل الشام  (ش  [

 دليل  - يف الغازي والعامل واجلواد وعقام على فعلهم ذلك لغري اهللا وإدخاهلم النار              - � -قوله  ( ناتل كبري قومه     أبوه صحابيا وكان  
وما أمروا إال ليعبـدوا اهللا      {على تغليظ حترمي الرياء وشدة عقوبته وعلى احلث على وجوب اإلخالص يف األعمال كما قال اهللا تعاىل                  

مومات الواردة يف فضل اجلهاد إمنا هي ملن أراد اهللا تعاىل بذلك خملصا وكذلك الثناء على العلماء وعلى                  وفيه أن الع  } خملصني له الدين  
  )]املنفقني يف وجوه اخلريات كله حممول على من فعل ذلك هللا تعاىل خملصا

 )٧٧: ص(تيسري الكرمي الرمحن = تفسري السعدي  - ٦٥



 ٣٩

األمـر الـذي نشـهده يف    .. لغرض من أغراض هذه الدنيا  ،اآليات وخيفوها بعيدا عن مسع الناس وحسهم      
 ..» ك يلْعنهم اللَّه ويلْعنهم اللَّاِعنونَأُولِئ«.. وبصدد حقائق من حقائق هذا الدين كثرية ،مواقف كثرية

: واللعن!  من كل العن   - بعد اهللا    -ويتوجه إليها   ،ينصب عليها اللعن من كل مصدر     ،كأمنا حتولوا إىل ملعنة   
. ويطاردهم الالعنون من كل صـوب ،وأولئك اخللق يلعنهم اهللا فيطردهم من رمحته      ،الطرد يف غضب وزجر   

 ٦٦..ردون من اهللا ومن عباده يف كل مكان فهم هكذا مطا
ِإنَّ الَِّذين يكْتمونَ ما أَنزلَ اللَّه ِمن الِْكتاِب ويشترونَ ِبِه ثَمنا قَِليلًا أُولَِئك ما يأْكُلُونَ ِفـي                 {: وقال اهللا تعاىل  

       الِْقي موي اللَّه مهكَلِّملَا يو ارِإلَّا الن طُوِنِهمب       أَِليم ذَابع ملَهو كِّيِهمزلَا يِة وا     ) ١٧٤(امورـتاش الَّـِذين أُولَِئك
 ].١٧٥ - ١٧٤: البقرة[} )١٧٥(الضلَالَةَ ِبالْهدى والْعذَاب ِبالْمغِفرِة فَما أَصبرهم علَى الناِر 

أن يبينوه للنـاس    ،الذي أخذ اهللا امليثاق على أهله     من العلم   ،هذا وعيد شديد ملن كتم ما أنزل اهللا على رسله         
ألن } ما يأْكُلُونَ ِفي بطُوِنِهم ِإال النار     {: فأولئك،ونبذ أمر اهللا  ،فمن تعوض عنه باحلطام الدنيوي    ،وال يكتموه 

فكـان جـزاؤهم مـن جـنس        ،وأعظم احملرمات ،إمنا حصل هلم بأقبح املكاسب    ،هذا الثمن الذي اكتسبوه   
فهذا أعظم عليهم من عـذاب      ،بل قد سخط عليهم وأعرض عنهم     }  يكَلِّمهم اللَّه يوم الِْقيامةِ    وال{،عملهم

وليس هلم أعمال تصلح للمدح والرضا واجلـزاء        ،ال يطهرهم من األخالق الرذيلة    : أي} وال يزكِّيِهم {،النار
واالهتـداء  ،أسباا العمـل بكتـاب اهللا     وإمنا مل يزكهم ألم فعلوا أسباب عدم التزكية اليت أعظم           ،عليها

والعـذاب علـى    ،واختاروا الضـاللة علـى اهلدى     ،وأعرضوا عنه ،فهؤالء نبذوا كتاب اهللا   ،والدعوة إليه ،به
 ٦٧"وأىن هلم اجللد عليها؟ ،فكيف يصربون عليها،فهؤالء ال يصلح هلم إال النار،املغفرة

ولكن مدلول النص العام ينطبق     . به أوال أهل الكتاب   والتنديد بكتمان ما أنزل اهللا من الكتاب كان املقصود          
إما هو النفع اخلاص الذي حيرصـون       . ويشترون به مثنا قليال   ،يكتمون احلق الذي يعلمونه   ،على أهل كل ملة   

وإما هو الـدنيا    . وخيشون عليها من البيان   ،واملصاحل اخلاصة اليت يتحروا ذا الكتمان     ،عليه بكتمام للحق  
 .ومن ثواب اآلخرة،ن قليل حني تقاس إىل ما خيسرونه من رضى اهللا وهي مث-كلها 

تنسيقا .. » ما يأْكُلُونَ ِفي بطُوِنِهم ِإلَّا النار     «: يقول القرآن عن هؤالء   ،ويف جو الطعام ما حرم منه وما حلل       
كأمنا هم يـأكلون  و! وكأمنا هذا الذي يأكلونه من مثن الكتمان والبهتان نار يف بطوم . للمشهد يف السياق  

 !النار
وجزاء ما كتموا مـن     ! وإذا هي هلم طعام   ،فإذا هي هلم لباس   ،وإا حلقيقة حني يصريون إىل النار يف اآلخرة       

ويدعهم يف مهانة وازدراء والتعبري القرآين عن هذا اإلمهال وهذه املهانة           ،آيات اهللا أن يهملهم اهللا يوم القيامة      
لتجسيم اإلمهال يف صورة قريبة حلس      .. » لِّمهم اللَّه يوم الِْقيامِة وال يزكِّيِهم     ال يكَ «: وهذا االزدراء هو قوله   

 ..ال كالم وال اهتمام وال تطهري وال غفران .. البشر وإدراكهم 

                                                 
 )٣٦٤: ص( نايف الشحود  علي بن- ت- ١ط-يف ظالل القرآن للسيد قطب - ٦٦
 )٨٢: ص(تيسري الكرمي الرمحن = تفسري السعدي  - ٦٧
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»  أَِليم ذابع ملَهدى      «: وتعبري آخر مصور موح   .. » واللَةَ ِبالْها الضورتاش الَِّذين ةِ أُولِئكِفرغِبالْم ذابالْعو «
فمـا  .. ويؤدون املغفرة ويأخذون فيها العذاب      ! فكأمنا هي صفقة يدفعون فيها اهلدى ويقبضون الضاللة       .. 

فقد كان اهلدى مبـذوال هلـم       . وإا حلقيقة ! ويا لسوء ما ابتاعوا وما اختاروا     ! أخسرها من صفقة وأغباها   
 .. متاحة هلم فتركوها واختاروا العذاب وكانت املغفرة. فتركوه وأخذوا الضاللة

 .وقصدوا إليها قصدا،اليت اختاروها اختيارا،فيالطول صربهم على النار.. » ! فَما أَصبرهم علَى الناِر«
جرمية كتمـان الكتـاب   . وإنه جلزاء مكاىفء لشناعة اجلرمية    ! فياللتهكم الساخر من طول صربهم على النار      

فمن كتمه فقد عطلـه عـن   . وليكون شريعة ومنهاجا،وليحقق يف واقع األرض  ،لن للناس الذي أنزله اهللا ليع   
 ٦٨.العمل

من سِئلَ عن ِعلٍْم فَكَتمه أَلْجمه اُهللا بِلجاٍم ِمن «: - � -قَالَ رسولُ اِهللا : وعن أَيب هريرةَ رِضي اُهللا عنه قَالَ
وهو ِعلْم يحتاج ِإلَيِه الساِئلُ ِفي ) : من سِئلَ عن ِعلٍْم عِلمه  (.٦٩ه أبو داود والترمذي   أخرج. »ناٍر يوم الِقيامةِ  

 أُدِخلَ ِفي فَِمِه ِلجام ِلأَنه موِضع خـروجِ       : أَي) أُلِْجم(ِبعدِم الْجواِب أَو ِبمنِع الِْكتاِب      ) : ثُم كَتمه (أَمِر ِديِنِه   
) : يوم الِْقيامِة ِبِلجاٍم ِمن نارٍ    (شبه ما يوضع ِفي ِفيِه ِمن الناِر ِبِلجاٍم ِفي فَِم الدابِة            : قَالَ الطِّيِبي . الِْعلِْم والْكَلَامِ 

فَِإنَّ الْعاِلم ِمن   ،ر ومِنع ِمن قَصِدِه ما يِريده     وشبه ِبالْحيواِن الَِّذي سخ   ،مكَافَأَةً لَه حيثُ أَلْجم نفْسه ِبالسكُوتِ     
    قِإلَى الْح وعدأِْنِه أَنْ يرٍ  . شجح نفِْعـِه              : قَالَ ابنـِرِه وشِلن ـدقْصـا يمالِْعلِْم ِإن لُّمعةٌ ِلأَنَّ تاِديعِتبا اسنه ثُم

اسولُ ذَلِ  ،النزِمِه يِبكَتلُ  والْأَكْم ضرالْغ اءِ       ،ككَمالْحاِء ولَمِة الْعورِفي ص وه نا ِممِعيدفَكَانَ ب .  دـيقَالَ الس :
لَاٍة حضر  أَو حِديِث عهٍد ِبِه عن تعِليِم ص      ،"ما هو؟   " هذَا ِفي الِْعلِْم اللَّاِزِم التعِليِم كَاسِتعلَاِم كَاِفٍر عِن الِْإسلَاِم          

فَِإنه يلْزم ِفي هِذِه الْـأُموِر الْجـواب لَـا نواِفـلُ الْعلُـوِم غَيـر                ،وكَالْمستفِْتي ِفي الْحلَاِل والْحرامِ   ،وقْتها
 ٧٠الِْعلْم هنا ِعلْم الشهادِة: وِقيلَ،الضروِريِة

 : الكذب على اهللا ورسوله-
فَمن أَظْلَم ِممِن افْترى علَى اللَِّه كَِذبا ِليِضلَّ الناس ِبغيِر ِعلٍْم ِإنَّ اللَّه لَا يهِدي الْقَوم الظَّاِلِمني                  {:قال اهللا تعاىل  

 ].١٤٤: األنعام... [} )١٤٤(
 .أي ال أحد أظلم منكم ألنكم من هؤالء املفترين على اهللا بقصد اإلضالل عن جهل تام

م شامل ملن يؤثر أو يعقل ويستنبط كالنظر العقلي والتجارب العملية وطرق درء املفاسد والشرور               ونفى العل 
 .وتقدير املصاحل وعمل الرب واخلري

 إن ىف ذلك تسجيل الغباوة عليهم وعمى البصرية باتباعهم حمض التقليد مـن غـري عقـل وال                   -واخلالصة
 .شىء من اهلدى إىل حق أو خريفإن عملهم ليس له أثارة من علم وال قصد إىل ،هوى

وقد وجد ىف البشر ناس فكّروا وحبثوا فيما جيب عليهم هللا من الشكر والعبادة واتباع احلق والعدل وفعـل                   
وفيما ينبغى هلم أن جيتنبوه من الطعام والشراب فأصابوا ىف بعض ما هدم             ،اخلري حبسب ما يرشد إليه العقل     

                                                 
 )٣٧٢: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-يف ظالل القرآن للسيد قطب - ٦٨
 ).٢٦٤٩(وهذا لفظه، وأخرجه الترمذي برقم ، ) ٣٦٥٨(أخرجه أبو داود برقم / صحيح - ٦٩
 )٣٠٣/ ١(مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح  - ٧٠



 ٤١

إذ وضـع  ،كما فعل قصى، خري الناس للناس على حني فترة من الرسل وكانوا،إليه عقوهلم وأخطئوا ىف بعض    
 .وسن الشورى ىف مهام األمور،للعرب سننا حسنة كسقاية احلاج ورفادم وإطعامهم

)     الظَّاِلِمني مِدي الْقَوهال ي أي إن اهللا ال يوفق للرشاد من افترى عليه الكذب وقـال عليـه الـزور            ) ِإنَّ اللَّه
بل يصده عن استعمال عقلـه      ،وال يهديه إىل احلق والعدل ال من طريق الوحى وال من طريق العلم            ،والبهتان

 ٧١.فيما يهديه إىل الصواب وعما فيه صالحه عاجال وآجال
ى اللَِّه الْكَِذب ِإنَّ    ولَا تقُولُوا ِلما تِصف أَلِْسنتكُم الْكَِذب هذَا حلَالٌ وهذَا حرام ِلتفْتروا علَ           {: وقال اهللا تعاىل  

 - ١١٦: النحل[} )١١٧(متاع قَِليلٌ ولَهم عذَاب أَِليم      ) ١١٦(الَِّذين يفْترونَ علَى اللَِّه الْكَِذب لَا يفِْلحونَ        
١١٧.[ 

لعوا فيسوغونه بتلك الصفات الكاذبة اليت خي     ،ىف هذا حتذير ألولئك الذين تدعوهم أهواؤهم إىل إتيان املنكر         
وإن كان ىف حقيقته حراما     ،فما اشتهته أنفسهم جعلوه حالال طيبا     .. ويلبسونه ا ثوب احلالل الطيب    ،عليه
 ..وإن كان حلّا مباحا،وما مل متل إليه أهواؤهم ومسوه مسة احلرام،خبيثا

إشـارة إىل أن هـذه      » هذا حرام وال تقُولُوا ِلما تِصف أَلِْسنتكُم الْكَِذب هذا حاللٌ و        «:  وىف قوله تعاىل   -
وأم مل حيتكموا فيهـا إىل      ،إمنا هى مما أملته عليهم أهواؤهم     ،املقوالت اليت يقولوا ىف حلّ األشياء وحرمتها      

 ..شرع أو عقل
وهو العائد على االسم املوصول مـن الفعـل         ،بدل من ضمري النصب احملذوف    » الْكَِذب«:  وقوله تعاىل  -
وال تقـول إال  ،فما تصف ألسنتهم إال كذبا،الذي هو الكذب،وا ملا تصفه ألسنتكم أي وال تقول  -» تصف«

 ..زورا وتانا
وهـذا  ،هـذا حالل ،أي إن قوهلم عن مطعومام،هو مقول قوهلم» هذا حاللٌ وهذا حرام«:  وقوله تعاىل  -

ِلتفْتـروا علَـى اللَّـِه      «: ىلفالالم ىف قوله تعا   .. قالوه لينتهى م إىل االفتراء على اهللا      ،هو قول كذب  ،حرام
هى الم العاقبة» الْكَِذب.. 

 هو تعليل لنفى الفالح عن الـذين يفتـرون علـى اهللا             -» متاع قَِليلٌ ولَهم عذاب أَِليم    «:  وقوله تعاىل  -
ذلك أن هذا الذي عاد علـيهم مـن كـذم           .. فإم بافترائهم الكذب قد خسروا خسرانا مبينا      ،الكذب

من عدوان  ،فأوقعهم ىف هذا الذي هم فيه     ،استرضوا به أهواءهم ىف هذه احلياة الدنيا      ،هو شىء تافه  ،ائهموافتر
 أي وال تقولوا هذا حالل وهـذا        ٧٢..!وذلك هو اخلسران املبني   .. وشرك به ،وعصيان هللا ،على حرمات اهللا  

وال حتللوا امليتة ، على أزواجنافال تقولوا ما ىف بطون هذه األنعام خالصة لذكورنا وحمرم       ،حرام بالرأى واهلوى  
 .والدم وحلم اخلرتير إخل

                                                 
 )٥٥/ ٨(تفسري املراغي  - ٧١
 )٣٨٧/ ٧(التفسري القرآين للقرآن  - ٧٢



 ٤٢

وكأنّ ، ال حتللوا وال حترموا رد وصف ألسنتكم الكذب وتصويرها له دون استناد إىل دليل     -وخالصة ذلك 
يصفه للنـاس ويوضـحه هلـم أمت        ،وحميط بكنهه ،ألسنتكم ألا منشأ الكذب وينبوعه شخص عامل حبقيقته       

 .إيضاح
)رفْتِلت   لَى اللَِّه الْكَِذبأي لتكون عاقبة أمركم إسناد التحرمي والتحليل إىل اهللا كذبا من غري أن يكـون               ) وا ع

 .فاهللا مل حيرم من ذلك ما حترمون وال أحل كثريا مما حتللون،ذلك منه
 ال تسموا ما مل يأتكم حله وال حرمته عن اهللا ورسوله حالال وحرامـا فتكونـوا كـاذبني                   -وإمجال ذلك 

ِإنَّ :(مث أوعد املفترين وهددهم أشد التهديد فقـال       .ألن مدار احلل واحلرمة عليه ليس إال حكمة تعاىل        ،عليه
أي إن الذين يتخرصون الكذب على اهللا ىف أمورهم صـغريها           ) الَِّذين يفْترونَ علَى اللَِّه الْكَِذب ال يفِْلحونَ      

إذ هم مىت عرفوا بالكذب جمهـم النـاس   ،لها كذبوا على رموكبريها ال يفوزون خبري ىف املطالب اليت ألج  
 إىل ما يصيبهم من     -ويكونون مضرب األمثال ىف اهلوان والصغار     ،وانصرفوا عنهم وعاشوا أذلة بينهم ممقوتني     

 ٧٣.اخلزي والوبال يوم القيامة
حـرام حـني    فهذا حالل وهـذا     . هذا حالل وهذا حرام   : ال تقولوا للكذب الذي تصفه ألسنتكم وحتكيه      

والذين يفترون على اهللا الكذب ليس هلم إال املتاع . الذي تفترونه على اهللا،تقولوا بال نص هي الكذب عينه
 ..واخليبة واخلسران ،القليل يف الدنيا ومن ورائه العذاب األليم

ونه مـن  وبغري نص يف شريعته يقوم عليه مـا يشـرع  ،مث جيرؤ ناس بعد ذلك على التشريع بغري إذن من اهللا         
 ٧٤!وينتظرون أن يكون هلم فالح يف هذه األرض أو عند اهللا،القوانني

من كَذَب علَي متعمداً فَلْيتبوأْ مقْعده ِمـن        «: - � -قَالَ رسولُ اِهللا    : وعن أِبي هريرةَ رِضي اُهللا عنه قَالَ      
 .٧٥متفق عليه. »الناِر

؛ ألن الكـذب عليـه      - � -ه أن من أعظم الكذب إمثا الكذب على رسول اهللا           يف هذا احلديث من الفق    
وإذا ،حتدثوا عن بين إسرائيل وال حـرج      : (فقد جاء يف احلديث   ،يشتمل على تبديل الشرع وتقلب األحكام     

 أن احلكايـة عـن بـين        - � -يعين  ) حدثتم عين فال تكذبوا علي فليس كذبا على ككذب على غريي          
 . يتخذ شرعا- � -وأن القول عنه ، شرعاإسرائيل ال تتخذ

بالشرط وجوابه هكذا مطلقًا من غري تقييد خبالف احلديث         ،)من يكذب على يلج النار    : (وفيه أيضا أنه قال   
وهذا املطلق ينصرف إىل التعمد وغريه هـو أصـعب          ) من كذب علي متعمدا   : (اآلخر الذي قيده بأن قال    

 ٧٦.وأشد

                                                 
 )١٥٤/ ١٤(تفسري املراغي  - ٧٣
 )٢٨٦٩: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-يف ظالل القرآن للسيد قطب - ٧٤
 ، واللفظ له)٣(ومسلم برقم ، ) ١١٠(متفق عليه، أخرجه البخاري برقم  - ٧٥
 ]ال العلماء معناه فليرتل وقيل فليتخذ مرتله من النار قال اخلطايب أصله من مباءة اإلبل وهي أعطااق) فليتبوأ مقعده من النار(ش [

 )٢٥٣/ ١(اإلفصاح عن معاين الصحاح  - ٧٦



 ٤٣

وقد ذهب أمحد واحلُميدي وابـن      ،وهو كبرية باتفاق أهل العلم    ، مطلقاً - � - فيه حترمي الكذب على النيب    
. قبـول توبتـه   : واملختار كما قال النووي   ،ومل تقبل توبته  ،فسق،الصالح إىل أنه لو كذب يف حديث واحد       

والصحيح أنه كبرية مطلقاً سواء كان يف األحكام أو يف الترغيب أو الترهيـب وال يـربره حسـن النيـة                     
فإن يف األحاديث الصحيحة ما يغـين عـن األحاديـث           ،فعلت ذلك للدعوة إىل اخلري    : بأن يقال ،قصدوال

 ٧٧.املوضوعة
 : انتقاص العلماء-

ِزئُونَ ولَِئن سأَلْتهم لَيقُولُن ِإنما كُنا نخوض ونلْعب قُلْ أَِباللَِّه وآياِتِه ورسوِلِه كُنـتم تسـته              {: قال اهللا تعاىل  
)٦٥ (                   ـِرِمنيجوا مكَـان مهطَاِئفَةً ِبـأَن ذِّبعن كُمطَاِئفٍَة ِمن نع فعِإنْ ن اِنكُمِإمي دعب متكَفَر وا قَدِذرتعلَا ت
 ].٦٦ - ٦٥: التوبة... [} )٦٦(

أم إذا ضبطهم القـرآن  وهو .. من وجوه النفاق اليت يظهر ا املنافقون ىف الناس     ،هو كشف عن وجه آخر    
وما جـرى   ،أو المهم الئم على ما انكشف من مستور تدبريهم السيء         ،متلبسني جبرمية من جرائمهم املنكرة    

 :قالوا معتذرين،على ألسنتهم من هزؤو سخرية برسول اهللا وباملؤمنني باهللا
»   بلْعنو وضخا نما كُنين فيما كنا فيه      » ِإنوهكـذا  ! ومفاكهـة ،هو لعـب وعبث   وإمنا  ،أي مل نكن جاد

 ..ونفاق يدارى نفاقا،فهو كدب يستر كذبا.. ال جيد ما يستر به نفاقه إال الكذب.. املنافق
وأن يفضـح   ،وأن يسفّه باطلهم الذي هم فيـه      ،وقد أمر اهللا سبحانه نبيه الكرمي أن يرد عليهم زعمهم هذا          

أفهذا مقام خيوض فيه    .. » آياِتِه ورسوِلِه كُنتم تستهِزؤنَ؟   قُلْ أَِباللَِّه و  «.. عذرهم املفضوح الذي اعتذروا به    
قيل إن مجاعة من املنافقني الذين كانوا ىف غزوة تبوك          ! اخلائضون ويلعب الالعبون؟ إنه لعذر أقبح من ذنب       

: يقولونويقولون فيما   ،وقد كانوا يذيعون ىف الناس أحاديث يسخرون فيها من النىب وأصحابه          ،مع املسلمني 
وقـد كشـفهم اهللا   .. وما هم إال غنيمة باردة ليد الروم إذا التقوا ـم   ،إن حممدا وأصحابه لن يثبتوا للروم     

  ذا الذي كان      .. وأطلعه منهم على ما كانوا يقولون     ،وأراه وجوههم ،سبحانه وتعاىل للنىب فلما أنبأهم النىب
 ٧٨!»  قالوا إمنا كنا خنوض ونلعب-منهم

ت دليل على أن من أسر سريرة خصوصا السريرة اليت ميكر فيها بدينه ويستهزئ به وبآياتـه                 ويف هذه اآليا  
 ورسوله فإن اهللا تعاىل يظهرها ويفضح صاحبها ويعاقبه أشد العقوبة

وأن من استهزأ بشيء من كتاب اهللا أو سنة رسوله الثابتة عنه أو سخر بذلك أو تنقصه أو استهزأ بالرسول                    
 ٧٩ر باهللا العظيم وأن التوبة مقبولة من كل ذنب وإن كان عظيماأو تنقصه فإنه كاف

.. وهي ذات صلة وثيقة بأصل العقيدة     ،كأن هذه املسائل الكربى اليت يتصدون هلا      .. إمنا كنا خنوض ونلعب     
 .»أباهللا وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ : قل«. كأن هذه املسائل مما خياض فيه ويلعب

                                                 
 )٢٠٦/ ١(منار القاري شرح خمتصر صحيح البخاري  - ٧٧
 )٨٣٤/ ٥(التفسري القرآين للقرآن  - ٧٨
 )٣٤٣: ص(تيسري الكرمي الرمحن = تفسري السعدي  - ٧٩



 ٤٤

وينـذرهم  ،وكفـروا بعـد إميـام الـذي أظهروه        ،هم بأم قالوا كلمـة الكفر     جيبه،لعظم اجلرمية ،لذلك
فإنه لن يصرف عن بعضـهم      ،الذي إن ختلف عن بعضهم ملسارعته إىل التوبة وإىل اإلميان الصحيح          ،بالعذاب

 ٨٠.»ِبأَنهم كانوا مجِرِمني«: وبعقيدته ودينه،الذي ظل على نفاقه واستهزائه بآيات اهللا ورسوله
والذين خيوضون ىف الداعني إىل الكتاب والسنة ويستهزئون ـم          ،دخل ىف عموم اآلية املبتدعون ىف الدين      وي

إن اخلوض واللعب ىف صفات اهللا      : أي قل هلم  ) قُلْ أَِباللَِّه وآياِتِه ورسوِلِه كُنتم تستهِزؤنَ؟     . (العتصامهم ما 
 ٨١.وكل مستخف به فهو مستهزأ به،ما يلعب به فهو مستخف بهإذ كل . وشرعه وآياته املرتلة استهزاء ا

ويعِرف ،لَيس ِمنا من لَم يرحم صِغرينا     «: - � -قَالَ رسولُ اِهللا    : وعن عبِداِهللا بِن عمرو رِضي اُهللا عنه قَالَ       
 .٨٢أخرجه أمحد والبخاري يف األدب املفرد. »حق كَِبِرينا

  ناِمتِ  وعِن الصةَ بادبولَ اللَِّه    ،عسا      «:  قَالَ �أَنَّ رنِجلَّ كَِبريي لَم نِتي مأُم ِمن سا ،لَينِغريص محريو، ِرفعيو
 ٨٣»ِلعاِلِمنا

لَيس ِمن أُمِتي من لَـم      «: لَّم يقُولُ سِمعت النِبي صلَّى اللَّه علَيِه وعلَى آِلِه وس       : قَالَ،وعن عبادةَ بِن الصاِمتِ   
قَّها حاِلِمنِلع ِرفعيا ونِغريص محريا ونِجلَّ كَِبري٨٤»ي 

 : عدم العمل مبا علم-
ِه أَنْ تقُولُوا ما لَا تفْعلُـونَ       كَبر مقْتا ِعند اللَّ   ) ٢(ياأَيها الَِّذين آمنوا ِلم تقُولُونَ ما لَا تفْعلُونَ         {: قال اهللا تعاىل  

 ].٣ - ٢: الصف[} )٣(
مث يكون هذا الظـاهر علـى       ،هو إنكار من اهللا سبحانه وتعاىل على املؤمنني أن يلبسوا ثوب اإلميان ظاهرا            

ال يليق باملؤمن   .. فهذا وجه من وجوه النفاق    .. أو أن تقول ألسنتهم ما ليس ىف قلوم       .. خالف مع الباطن  
 ..أو يدخل على إميانه شىء منه،لم بهأن ي

وهذا ممـا ينبغـى     .. إما أن تكون لغوا من القول     : ال ختلو من أحد وصفني    ،فاألقوال اليت ال يصدقها العمل    
ال تـربأ   ،فإن الكلمة على لسان املؤمن جيب أن تكون عقدا بني املؤمن ونفسه           .. للمؤمن أن يرته نفسه عنه    
فلـيكن  .. وعرف شريعة اهللا  ،فإنه عن الكلمة تلقّى املؤمن رسالة السماء      .. هوحيقق،ذمته حىت يفى ذا العقد    

وإما أن تكون الكلمة اليت ينطـق ـا   ..  حساب وتقدير -أو استمع إليها  ، سواء نطق ا هو    -الكلمة عنده 
 .وال جيتمع اإلميان مع النفاق.. كلمة كاذبة أو منافقة،وال يصدقها العمل،اللسان

وجترحيا ،تعقيبا على هذا اإلنكار   » كَبر مقْتاً ِعند اللَِّه أَنْ تقُولُوا ما ال تفْعلُونَ        «: له تعاىل ومن أجل هذا جاء قو    
  ٨٥..ويبغض أهله،يبغضه،وأنه قول ممقوت عند اهللا،هلذا القول الذي ال يصدقه العمل

                                                 
 )٢٢٨٦: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-يف ظالل القرآن للسيد قطب - ٨٠
 )١٥٢/ ١٠(تفسري املراغي  - ٨١
 ).٣٦٣(وهذا لفظه، وأخرجه البخاري يف األدب املفرد برقم ، ) ٦٧٣٣(أخرجه أمحد برقم / صحيح - ٨٢
  صحيح لغريه ،  ٢٢٧٥٥) حم) (٤٩٦/ ١٨(املسند املوضوعي اجلامع للكتب العشرة  - ٨٣
 حسن ) ١٢٧٣)(١٨٤/ ٣(املسند للشاشي  - ٨٤
 )٩١٦/ ١٤(التفسري القرآين للقرآن  - ٨٥



 ٤٥

ن الشر ورمبا نزهتم أنفسـكم      وتنهون ع ،ورمبا متدحتم به وأنتم ال تفعلونه     ،مل تقولون اخلري وحتثون عليه    : أي
 .وأنتم متلوثون به ومتصفون به،عنه

فهل تليق باملؤمنني هذه احلالة الذميمة؟ أم من أكرب املقت عند اهللا أن يقول العبد ما ال يفعل؟ وهلذا ينبغـي                     
: قال تعـاىل  ،وللناهي عن الشر أن يكون أبعد النـاس منـه         ،لآلمر باخلري أن يكون أول الناس إليه مبادرة       

وقال شعيب عليه الصالة والسالم     } أَتأْمرونَ الناس ِبالِْبر وتنسونَ أَنفُسكُم وأَنتم تتلُونَ الِْكتاب أَفَال تعِقلُونَ         {
 ٨٦.} وما أريد أن أخالفكم إىل ما أاكم عنه{: لقومه

ري حىت إذا طلب منكم ذلـك       أي ألى شىء وألى غرض تقولون لوددنا أن نعمل كذا وكذا من أفعال اخل             
 كرهتم ومل تفعلوا؟

وأم ،وإمنا وجه إىل القول لبيان أن معصيتهم مزدوجة       ،والتوبيخ واإلنكار موجه إىل عدم فعلهم ما وعدوا به        
 .فهم تركوا فعل اخلري. عملوا جرمني

 �ة من قولـه     ومبا ثبت ىف السن   ،وذه اآلية استدل السلف على وجوب الوفاء بالوعد       . وقد وعدوا بفعله  
 .» وإذا اؤمتن خان،وإذا حدث كذب،إذا وعد أخلف: آية املنافق ثالث«

أي ) كَبر مقْتاً ِعند اللَِّه أَنْ تقُولُوا ما ال تفْعلُـونَ         :(مث بني شدة قبح ذلك وأنه بلغ الغاية ىف بغض اهللا له فقال            
 .عظم جرما عند اهللا أن تقولوا ما ال تفعلون

فترتبط بربـاط   ،وبه تكون الثقة بني اجلماعات    ،ومجيل اخلصال ،الوعد دليل على كرمي الشيم    ذاك أن الوفاء ب   
والعكس ،ويكونون يدا واحدة فيما انتووا مـن األعمـال        ،املودة واحملبة حني يتعامل بعض أفرادها مع بعض       

صـبحوا عقـدا    وأ،واحنلت عرا الروابط بينهم   ،فإذا فشا ىف أمة خلف الوعد قلّت الثقة بني أفرادها         ،بالعكس
ملا يكـون بينـهم مـن       ،وعظمت اخلطوب ،وال خيشى منهم عدو إذا اشتدت األزمات      ،متناثرا ال ينتفع به   

 ٨٧.وعدم ائتمان بعضهم بعضا،التواكل
ِإني ،ه ِإال أُسـِمعكُم   ِإنكُم لَترونَ أني ال أُكَلِّم    : قال،لَو أتيت فُالناً فَكَلَّمته   : ِقيلَ ُألسامةَ : وعن أَِبي واِئٍل قَالَ   

  رِفي الس هأُكَلِّم،        هحفَت نلَ ماباً ال أكُونُ أوب حونَ أنْ أفْتأِمرياً      ،د لَيٍل أنْ كَانَ عجال أقُولُ ِلرو :    ـريخ ـهِإن
يجاُء ِبالرجِل  «: سِمعته يقُولُ : قال،يقُولُوما سِمعته   : قالوا،- � -بعد شيٍء سِمعته ِمن رسوِل اِهللا       ،الناِس

فَيجتِمع أهلُ النـاِر علَيـِه      ،فَيدور كَما يدور اِحلمار ِبرحاه    ،فَتندِلق أقْتابه ِفي النارِ   ،يوم الِقيامِة فَيلْقَى ِفي النارِ    
كُنت آمركُم ِباملَعروِف   : يس كُنت تأْمرنا ِباملَعروِف وتنهانا عِن املُنكَِر؟ قال       أي فُالنُ ما شأْنك؟ ألَ    : فَيقُولُونَ
 ٨٨متفق عليه . »وأنهاكُم عِن املُنكَِر وآِتيِه،وال آِتيِه

                                                 
 )٨٥٨: ص(تيسري الكرمي الرمحن = تفسري السعدي  - ٨٦
 )٨٠/ ٢٨(تفسري املراغي  - ٨٧
 ).٢٩٨٩(واللفظ له، ومسلم برقم ، ) ٣٢٦٧(متفق عليه، أخرجه البخاري برقم  - ٨٨
يف إطفاء الفتنة اليت تقع بني الناس وقيـل يف          ) فكلمته. (هو عثمان ابن عفان رضي اهللا عنه      ) فالنا. (هللا عنهما بن زيد رضي ا   ) ألسامة(

) برجاه. (مجع قتب وهي األمعاء واألحشاء    ) أقتابه. (خترج وتنصب بسرعة  ) فتندلق. (لتظنون) لترون. (شأن أخيه ألمه الوليد بن عتبة     
 ]حجر الطاحون اليت يديرها



 ٤٦

أعظـم مـن    وأنَّ العذاب يشدد على العاِلم إذا عصـى         ،وعيد شديد ملن خالف قوله فعله     : يف هذا احلديث  
 ٨٩.كما يضاعف له األجر إذا عمل بعلمه،غريه

 : ترك الدعوة إىل اهللا-
ولْتكُن ِمنكُم أُمةٌ يدعونَ ِإلَى الْخيِر ويأْمرونَ ِبالْمعروِف وينهونَ عِن الْمنكَِر وأُولَِئك هـم              {: قال اهللا تعاىل  

كَالَِّذين تفَرقُوا واختلَفُوا ِمن بعِد ما جاَءهم الْبينات وأُولَِئك لَهـم عـذَاب             ولَا تكُونوا   } )١٠٤(الْمفِْلحونَ  
  ِظيمعلماء أهل الكتاب هـم الـذين أفسـدوا علـى النـاس         ].١٠٥ - ١٠٤: آل عمران [} )١٠٥(ع
وهم املؤمتنون  ،ء هم ورثة األنبياء   إذ كان العلما  ،وخيانة للعلم ،وهذه خيانة هللا  .. وحرفوا،وبدلوا،فغريوا،دينهم

فإذا حتـول العلمـاء     ،ويقيمون املنحرفني ،ويهدون الضالني ،يعلّمون اجلاهلني ،بعد الرسل ،على دعوة السماء  
كانت دعـوة اهللا    ،من أجل هـذا   ! كانت املصيبة قاصمة مهلكة   ،أنفسهم إىل أدوات هدم وتدمري ىف اتمع      

وهدايتـهم إىل سـبل     ،يتولون قيادة الناس  ،أي مجاعة ،ندب منها أمة  أن ت ،سبحانه وتعاىل إىل األمة اإلسالمية    
الذين يرصدن اآلفات   ،وذا يقومون ىف اتمع مقام األطباء     .. فيأمرون باملعروف وينهون عن املنكر    ..الرشاد

ولْـتكُن  «: وميكن أن يكون قوله تعاىل    .. والقضاء عليها ،فيعملون على دفعها  ،واألمراض اليت تعرض للناس   
دعوة لألمة اإلسالمية كلها أن تكون      » ِمنكُم أُمةٌ يدعونَ ِإلَى الْخيِر ويأْمرونَ ِبالْمعروِف وينهونَ عِن الْمنكَرِ         

» مـنكم «ىف  » من«ويكون معىن   . وتنهى عن املنكر  ،وتأمر باملعروف ،أمة تدعو إىل اخلري   .. على تلك الصفة  
كُنتم خير أُمٍة أُخِرجت ِللناِس تـأْمرونَ       «: يناسب قول اهللا تعاىل بعد هذه اآلية      وهذا ما   ،للبيان ال للتبعيض  

وسواء أكان األمر موجها إىل األمـة       ) آل عمران : ١١٠(» .ِبالْمعروِف وتنهونَ عِن الْمنكَِر وتؤِمنونَ ِباللَّهِ     
حيث تكون األمة كلـها     ،فإنّ معطيات هذا األمر واحدة    ،رة فيها أو إىل مجاعة العلماء املتخي    ،اإلسالمية كلها 

والناهني ،اآلمرين باملعروف ،الداعني إىل اخلري  ،وهى مجاعة العلماء العاملني بعلمهم    ،منقادة للقيادة الرشيدة فيها   
 .وذا تصبح األمة كلها على هذا الطريق املستقيم،عن املنكر

فإنه حيذّرها من أن تذهب مذاهب اجلماعات املنحرفة من أهـل           ،ة ذا وإذ يأمر اهللا تعاىل اجلماعة اإلسالمي     
وهـذه  ،يقومون ىف وجـه تلـك االحنرافات      ،ومل يقم من بينهم راشـدون     ،الكتاب الذين تفرقوا واختلفوا   

ال .. وهكذا شأن اجلماعات اليت تفقد القيادة الرشـيدة       !! وهلكوا مجيعا ،فكان أن ضلّوا مجيعا   ،االختالفات
ويدفع عنها ،إا أشبه بالغنم ليس هلا راع يوردها موارد العشب واملاء     .. وال تستقر هلا حال   ،طريقيستقيم هلا   

 ٩٠..عادية الذئاب والسباع
ال بد من سلطة يف األرض تـدعو إىل         . وتأمر باملعروف وتنهى عن املنكر    ،فال بد من مجاعة تدعو إىل اخلري      

 .رر أنه ال بد من سلطة هو مدلول النص القرآين ذاتهوالذي يق. اخلري وتأمر باملعروف وتنهى عن املنكر
وإذا أمكـن أن    . عن املنكر » ي«وهناك  . باملعروف» أمر«ولكن هناك كذلك    . إىل اخلري » دعوة«فهناك  

 ..ال يقوم ما إال ذو سلطان » األمر والنهي«فإن ،يقوم بالدعوة غري ذي سلطان

                                                 
 )١٥٦: ص(ز رياض الصاحلني تطري - ٨٩
 )٥٤٢/ ٢(التفسري القرآين للقرآن  - ٩٠



 ٤٧

سلطة تقوم على الـدعوة إىل اخلـري        .. ن سلطة تأمر وتنهى     إنه ال بد م   .. هذا هو تصور اإلسالم للمسألة      
سلطة تقوم على هاتني    .. سلطة تتجمع وحداا وترتبط حببل اهللا وحبل األخوة يف اهللا           .. والنهي عن الشر    

إىل اخلري يعرف   » دعوة«وحتقيق هذا املنهج يقتضي     .. الركيزتني جمتمعتني لتحقيق منهج اهللا يف حياة البشر         
واهللا .. فتطـاع   .. عن املنكـر    » وتنهى«باملعروف  » تأمر«ويقتضي سلطة   . اس حقيقة هذا املنهج   منها الن 

. فمنهج اهللا يف األرض ليس جمرد وعظ وإرشاد وبيان.. » وما أَرسلْنا ِمن رسوٍل ِإلَّا ِليطاع ِبِإذِْن اللَِّه«: يقول
على حتقيق املعروف ونفي املنكر مـن احليـاة         ،لنهيأما الشطر اآلخر فهو القيام بسلطة األمر وا       . فهذا شطر 

وصيانة تقاليد اجلماعة اخلرية من أن يعبث ا كـل ذي هـوى وكـل ذي شـهوة وكـل ذي                     ،البشرية
زاعما أن هذا هو اخلـري      ،وضمانة هذه التقاليد الصاحلة من أن يقول فيها كل امرئ برأيه وبتصوره           ،مصلحة

 تكليف ليس باهلني    - من مث    -واألمر باملعروف والنهي عن املنكر      والدعوة إىل اخلري    ! واملعروف والصواب 
وغرور ،ومصاحل بعضهم ومنافعهم  ،وإىل اصطدامه بشهوات الناس ونزوام    ،إذا نظرنا إىل طبيعته   ،وال باليسري 

وفـيهم  . وفيهم اهلابط الذي يكره الصعود    . وفيهم احلاكم املتسلط  . وفيهم اجلبار الغاشم  .بعضهم وكربيائهم 
وفـيهم  . وفيهم الظامل الذي يكره العـدل     . وفيهم املنحل الذي يكره اجلد    . ترخي الذي يكره االشتداد   املس

وال ،وال تفلح األمـة   . ويعرفون املنكر ،وفيهم وفيهم ممن ينكرون املعروف    ..املنحرف الذي يكره االستقامة     
وهذا ما يقتضـي سـلطة   .. را واملنكر منك،وإال أن يكون املعروف معروفا ،إال أن يسود اخلري   ،تفلح البشرية 

 ..وتطاع .. للخري وللمعروف تأمر وتنهى 
لتقوم على هذا األمـر     . اإلميان باهللا واألخوة يف اهللا    : ومن مث فال بد من مجاعة تتالقى على هاتني الركيزتني         

لـذي  وكلتامها ضرورة من ضرورات هذا الدور ا      ،العسري الشاق بقوة اإلميان والتقوى مث بقوة احلب واأللفة        
فقال عن الذين ينهضون . وجعل القيام به شريطة الفالح. وكلفها به هذا التكليف،ناطه اهللا باجلماعة املسلمة

 ..» وأُولِئك هم الْمفِْلحونَ«: به
فهذه اجلماعة هي الوسط الذي يتنفس فيـه        . إن قيام هذه اجلماعة ضرورة من ضرورات املنهج اإلهلي ذاته         

املعروف فيه هو   . هو الوسط اخلري املتكافل املتعاون على دعوة اخلري       .  صورته الواقعية  هذا املنهج ويتحقق يف   
عمل اخلري فيه أيسر من عمل .. واملنكر فيه هو الشر والرذيلة والباطل والظلم        . اخلري والفضيلة واحلق والعدل   

فاعل .. دل فيه أنفع من الظلم والع. واحلق فيه أقوى من الباطل   . والفضيلة فيه أقل تكاليف من الرذيلة     . الشر
 ..ومن هنا قيمة هذا التجمع .. وصانع الشر فيه جيد مقاومة وخذالنا . اخلري فيه جيد على اخلري أعوانا

واليت ال ينمـو    . ألن كل ما حوله وكل من حوله يعاونه       ،إنه البيئة اليت ينمو فيها اخلري واحلق بال كبري جهد         
 . ألن كل ما حوله يعارضه ويقاومه،ةفيها الشر والباطل إال بعسر ومشق

فال بد إذن من وسـط      . خيتلف يف هذا كله عن التصورات اجلاهلية اختالفا جوهريا أصيال         ..  واألشخاص  
ومن بيئة غري البيئة    ،ال بد له من وسط غري الوسط اجلاهلي       . خاص يعيش فيه هذا التصور بكل قيمه اخلاصة       

 .اجلاهلية
ويتنفس أنفاسه الطبيعيـة يف     ،ور اإلسالمي ويعيش له فيحيا فيه هذا التصور       هذا الوسط اخلاص يعيش بالتص    

وحني توجد هذه العوائـق     . وينمو منوه الذايت بال عوائق من داخله تؤخر هذا النمو أو تقاومه           ،طالقة وحرية 



 ٤٨

 عن سـبيل  وحني توجد القوة الغامشة اليت تصد . تقابلها الدعوة إىل اخلري واألمر باملعروف والنهي عن املنكر        
 .اهللا جتد من يدافعها دون منهج اهللا يف احلياة

اإلميان باهللا كي يتوحد تصورها     . هذا الوسط يتمثل يف اجلماعة املسلمة القائمة على ركيزيت اإلميان واألخوة          
وترجع إىل ميزان واحد تقوم به كل مـا         ،للوجود واحلياة والقيم واألعمال واألحداث واألشياء واألشخاص      

وتتجه بوالئها كله إىل القيادة القائمة على حتقيق ،وتتحاكم إىل شريعة واحدة من عند اهللا،ا يف احلياةيعرض هل 
كي يقوم كياا على احلب والتكافل اللذين ختتفـي يف ظالهلمـا            . واألخوة يف اهللا  .. منهج اهللا يف األرض     

 .املطمئن الواثق املرتاح،املندفع يف حرارة،اإليثار املنطلق يف يسر. وتتضاعف ما مشاعر اإليثار،مشاعر األثرة
ذلك اإلميان  : على اإلميان باهللا  ..  على هاتني الركيزتني     - يف املدينة    -وهكذا قامت اجلماعة املسلمة األوىل      

واليقظة واحلساسية إىل حد غري     ، ومتثّل صفاته يف الضمائر وتقواه ومراقبته      - سبحانه   -املنبثق من معرفة اهللا     
. والتكافل،الود العذب اجلميل  . والود،احلب الفياض الرائق  . وعلى احلب . يف الندرة من األحوال   معهود إال   

وقصة ! لعد من أحالم احلاملني   ،لوال أنه وقع  ،وبلغت تلك اجلماعة يف ذلك كله مبلغا      .. التكافل اجلاد العميق    
وهي قصة !  أقرب إىل الرؤى احلاملةولكنها يف طبيعتها،املؤاخاة بني املهاجرين واألنصار قصة من عامل احلقيقة      

 ٩١!ولكنها يف طبيعتها من عامل اخللد واجلنان. وقعت يف هذه األرض
 ].٣٨: حممد... [} )٣٨(وِإنْ تتولَّوا يستبِدلْ قَوما غَيركُم ثُم لَا يكُونوا أَمثَالَكُم {: وقال اهللا تعاىل

وإذا مل  ،فإذا مل حتاولوا أن تكونوا أهال هلـذا الفضـل         . ومن وعطاء إن اختيار اهللا لكم حلمل دعوته تكرمي        
ما ،فإن اهللا يسترد.. وإذا مل تدركوا قيمة ما أعطيتم فيهون عليكم كل ما عداه ،تنهضوا بتكاليف هذه املكانة

» ثُم ال يكُونوا أَمثالَكُم   ،ركُموِإنْ تتولَّوا يستبِدلْ قَوماً غَي    «: وخيتار غريكم هلذه املنة ممن يقدر فضل اهللا       ،وهب
ومبقامه يف هذا الكون وهو حيمل هذا       ،وأحس بكرامته على اهللا   ،وإا لنذارة رهيبة ملن ذاق حالوة اإلميان      .. 

وميشي يف األرض بسلطان اهللا يف قلبه ونور اهللا يف كيانه ويذهب وجييء وعليه شـارة                . السر اإلهلي العظيم  
ويطرد مـن   ،حلياة وما يطعمها إنسان عرف حقيقة اإلميان وعاش ا مث تسـلب منـه             وما يطيق ا  .. مواله  
ال بل إن احلياة لتغدو جحيما ال يطاق عند من يتصل بربه مث يطبـق دونـه                 . وتوصد دونه األبواب  ،الكنف

حني ،واملال زهيـد زهيـد  ،ال يعد هلا يف هذا الوجود شيء واحلياة رخيصة،إن اإلميان هبة ضخمة  . احلجاب
 ..ويوضع يف الكفة األخرى كل ما عداه ،وضع اإلميان يف كفةي

 ٩٢..وهو يتلقاه من اهللا ،ومن مث كان هذا اإلنذار أهول ما يواجهه املؤمن
 : ترك األمر باملعروف والنهي عن املنكر-

يسى ابِن مريم ذَِلك ِبمـا عصـوا        لُِعن الَِّذين كَفَروا ِمن بِني ِإسراِئيلَ علَى ِلساِن داوود وعِ         {: قال اهللا تعاىل  
ترى كَـِثريا ِمـنهم     ) ٧٩(كَانوا لَا يتناهونَ عن منكٍَر فَعلُوه لَِبئْس ما كَانوا يفْعلُونَ           ) ٧٨(وكَانوا يعتدونَ   

                                                 
 )٧١٥: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-يف ظالل القرآن للسيد قطب - ٩١
 )٤١١٨: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-يف ظالل القرآن للسيد قطب - ٩٢



 ٤٩

         مهفُسأَن ملَه تما قَدم وا لَِبئْسكَفَر نَ الَِّذينلَّووتونَ          ياِلـدخ مذَاِب هِفي الْعو ِهملَيع ِخطَ اللَّه٨٠(أَنْ س( {
 ].٨٠ - ٧٨: املائدة... [

علَى ِلساِن داود وِعيسـى ابـِن       {طردوا وأبعدوا عن رمحة اهللا      : أي} لُِعن الَِّذين كَفَروا ِمن بِني ِإسراِئيلَ     {
ميرم {ما وإقرارمها : أيوعاندوها،جة قد قامت عليهم   بأن احل ،بشهاد .}ا  {الكفر واللعن   } ذَِلكوصا عِبم

فإن للذنوب  ،صار سببا لكفرهم وبعدهم عن رمحة اهللا      ،وظلمهم لعباد اهللا  ،بعصيام هللا : أي} وكَانوا يعتدونَ 
 .والظلم عقوبات

} يتناهونَ عن منكٍَر فَعلُـوه    كَانوا ال   {: وأوقعت م العقوبات أم   ،ومن معاصيهم اليت أحلت م املثالت     
وغريه الذي سكت عن النهي عـن       ،فيشترك بذلك املباشر  ،وال ينهى بعضهم بعضا   ،كانوا يفعلون املنكر  : أي

 .املنكر مع قدرته على ذلك
فلو كـان لـديهم تعظـيم لـرم لغـاروا           ،وأن معصيته خفيفة عليهم   ،وذلك يدل على اوم بأمر اهللا     

ملا فيه مـن املفاسـد      ، موجبا للعقوبة  -مع القدرة -وإمنا كان السكوت عن املنكر      ،ا لغضبه ولغضبو،حملارمه
 :العظيمة

 فإنه جيب   -كما جيب اجتناب املعصية   -فإنه  . وإن مل يباشرها الساكت   ،فعل معصية ،أن جمرد السكوت  : منها
 .اإلنكار على من فعل املعصية

 .لة االكتراث اوق،ما تقدم أنه يدل على التهاون باملعاصي: ومنها
وتعظم ،فيزداد الشـر  ،أن ذلك جيرئ العصاة والفسقة على اإلكثار من املعاصي إذا مل يردعوا عنـها             : ومنها

مث بعد ذلك يضعف أهل اخلري عـن مقاومـة أهـل            ،ويكون هلم الشوكة والظهور   ،املصيبة الدينية والدنيوية  
 .حىت ال يقدرون على ما كانوا يقدرون عليه أوال،الشر

 مع تكررها وصدورها من     -فإن املعصية ،ويكثر اجلهل ، يندرس العلم  - يف ترك اإلنكار للمنكر    -أن  : نهاوم
ورمبا ظن اجلاهل أا عبادة     ، يظن أا ليست مبعصية    -وعدم إنكار أهل الدين والعلم هلا       ،كثري من األشخاص  

ئق على النفوس ورؤية الباطـل      وأي مفسدة أعظم من اعتقاد ما حرم اهللا حالال؟ وانقالب احلقا          ،مستحسنة
 "حقا؟ 
واقتـدى بعضـهم    ،رمبا تزينـت املعصـية يف صـدور الناس        ،أن السكوت على معصية العاصني    : ومنها
 .ومنها ومنها،فاإلنسان مولع باالقتداء بأضرابه وبين جنسه،ببعض

لعنـهم مبعاصـيهم    نص اهللا تعاىل أن بين إسرائيل الكفار منهم         ،فلما كان السكوت عن اإلنكار ذه املثابة      
 .وخص من ذلك هذا املنكر العظيم،واعتدائهم

 .باحملبة واملواالة والنصرة} ترى كَِثريا ِمنهم يتولَّونَ الَِّذين كَفَروا} {لَِبئْس ما كَانوا يفْعلُونَ{



 ٥٠

}    مهفُسأَن ملَه تما قَدم وهي سخط اهللا الـذي يسـخط       ،رةوالصفقةَ اخلاس ،هذه البضاعةَ الكاسدة  } لَِبئْس
فقد ظلمتهم أنفسهم حيث قدمت هلم هذا الرتل غـري          ،واخللود الدائم يف العذاب العظيم    ،لسخطه كل شيء  

 ٩٣.وقد ظلموا أنفسهم إذ فوتوها النعيم املقيم،الكرمي
 كما  -هللا  والذين كفروا من بين إسرائيل هم الذين حرفوا كتبهم املرتلة وهم الذين مل يتحاكموا إىل شريعة ا                

 وهم الذين نقضوا عهد اهللا معهم لينصرنّ -مر يف املواضع القرآنية املتعددة يف هذه السورة ويف السور غريها  
 ..» ذِلك ِبما عصوا وكانوا يعتدونَ«: كل رسول ويعزرونه ويتبعونه

وقد حفل تـاريخ بـين      . اءفهي املعصية واالعتداء يتمثالن يف كل صورمها االعتقادية والسلوكية على السو          
 .كما فصل اهللا يف كتابه الكرمي.. إسرائيل باملعصية واالعتداء 

ولكنها انتهت إىل أن تصبح طابع اجلماعـة        . ومل تكن املعصية واالعتداء أعماال فردية يف جمتمع بين إسرائيل         
هونَ عن منكٍَر فَعلُوه لَِبئْس مـا       كانوا ال يتنا  «: وال يقابلها بالتناهي والنكري   . كلها وأن يسكت عنها اتمع    

 ..» ! كانوا يفْعلُونَ
 فاألرض ال ختلو من الشر. إن العصيان والعدوان قد يقعان يف كل جمتمع من الشريرين املفسدين املنحرفني

ا ولكن طبيعة اتمع الصاحل ال تسمح للشر واملنكر أن يصبحا عرفا مصـطلح            ،واتمع ال خيلو من الشذوذ    
وعندما يصبح فعل الشر أصعب من فعـل اخلـري يف   .. عليه وأن يصبحا سهال جيترئ عليه كل من يهم به           

جمتمع من اتمعات ويصبح اجلزاء على الشر رادعا ومجاعيا تقف اجلماعة كلها دونه وتوقع العقوبة الرادعة                
وعندئـذ ينحصـر    . تنحل عراه وعندئذ يتماسك اتمع فال     . وتنحسر دوافعه ،عندئذ يرتوي الشر  .. عليه  

وال تصبح  . وال يسمح هلا بالسيطرة وعندئذ ال تشيع الفاحشة       ،الفساد يف أفراد أو جمموعات يطاردها اتمع      
 يف صـورة الكراهيـة      - بعرضه هلذه الظاهرة يف اتمع اإلسرائيلي        -واملنهج اإلسالمي   ! هي الطابع العام  

هلا كيان حي متجمع صلب يدفع كل بادرة من بوادر العـدوان            يريد للجماعة املسلمة أن يكون      ،والتنديد
وحساسـا جتـاه    ،قبل أن تصبح ظاهرة عامة ويريد للمجتمع اإلسالمي أن يكون صلبا يف احلق            . واملعصية

فيقفوا يف وجه الشر والفساد   ،االعتداء عليه ويريد للقائمني على الدين أن يؤدوا أمانتهم اليت استحفظوا عليها           
سواء جاء هذا الشر من احلكام املتسلطني باحلكم أو األغنيـاء           . وال خيافوا لومة الئم   .. العتداء  والطغيان وا 

فمنـهج اهللا هـو منـهج       . املتسلطني باملال أو األشرار املتسلطني باألذي أو اجلماهري املتسـلطة بـاهلوى           
 .واخلارجون عليه علوا أم سفلوا سواء،اهللا

انة فيجعل عقوبة اجلماعة عامة مبا يقع فيها من شر إذا هي سكتت عليه              واإلسالم يشدد يف الوفاء ذه األم     
 ٩٤.بعد أن يضعها يف عنق اجلماعة عامة،وجيعل األمانة يف عنق كل فرد

فَلَم ،نهتهم علَمـاؤهم  ،لَما وقَعت بنو ِإسراِئيلَ ِفي الْمعاِصـي      : - � -قَالَ رسولُ اِهللا    : قَالَ،وعن عبِد اهللاِ  
فَضرب اللَّه قُلُوب   ،وواكَلُوهم وشاربوهم ،وأَسواِقِهم: أَحِسبه قَالَ : قَالَ يِزيد ،فَجالَسوهم ِفي مجاِلِسِهم  ،ينتهوا

                                                 
 )٢٤١: ص(تيسري الكرمي الرمحن = تفسري السعدي  - ٩٣
 )١٣٤٦: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-آن للسيد قطبيف ظالل القر - ٩٤



 ٥١

وكَانَ رسولُ اِهللا   ،وكَانوا يعتدونَ ذَِلك ِبما عصوا    ،وِعيسى ابِن مريم  ،ولَعنهم علَى ِلساِن داود   ،بعِضِهم ِببعضٍ 
 ٩٥. "حتى تأْطُروهم علَى الْحق أَطْرا،والَِّذي نفِْسي ِبيِدِه،الَ: فَقَالَ،فَجلَس، متِكئًا- � -

ِف وينهونَ عِن الْمنكَِر وأُولَِئك هـم       ولْتكُن ِمنكُم أُمةٌ يدعونَ ِإلَى الْخيِر ويأْمرونَ ِبالْمعرو       {: وقال اهللا تعاىل  
ولَا تكُونوا كَالَِّذين تفَرقُوا واختلَفُوا ِمن بعِد ما جاَءهم الْبينات وأُولَِئك لَهـم عـذَاب               } )١٠٤(الْمفِْلحونَ  

 ِظيم١٠٥ - ١٠٤: آل عمران[} )١٠٥(ع.[ 
رفته العقول ومل ختتلف فيه األفهام؛ وهو الذي يكون متفقا مع الفطرة اإلنسانية             املعروف هو األمر الذي تعا    

وهو مناقض للفطـرة    ،واملنكر هو ما تضافرت العقول اإلنسانية على إنكاره وقبحه        ،اليت لَا ختتلف يف الناس    
لف العقول يف   فلم ختت ،وعلى أخرى أنكرا  ،وإن العقول من بدء اخلليقة تضافرت على أمور أقرا        . اإلنسانية

ومل ختتلف العقول يف استنكار الظلم والكذب والفجور واالعتداء بكل          ،مدح الصدق والعدل واحلياء والعفة    
وادعاء أا  ،من إنكار لتلك احلقائق   ،ومهما حياول الذين يريدون حل اتمعات الفاضلة وهدم بنياا        ،ضروبه

وإن ، فلن يصلوا إىل غايـام     -سيطرت على العقول    وأوهام  ،وأا اتفاقات زمنية  ،ليست مقومات اإلنسانية  
وذلـك ألن كالمهـم ضـد طبـائع         ،ولذا مسوا أنفسهم وجوديني   ،ادعوا أن ما يقولونه هو طبيعة الوجود      

وإن األعرايب الذي   ،وضد الفطرة اليت فطر اهللا الناس عليها      ،وضد السمو اإلنساين عن الطبيعة احليوانية     ،النفوس
وما رأيت حممـدا  ،والعقل يقول لَا تفعل،افعل: ما رأيت حممدا يقول يف أمر   : فقالملاذا آمنت مبحمد؛    : سئل

وأكثر اتصاال بطبائع الوجـود     ، أكرب إدراكا من هؤالء املتفلسفة     -والعقل يقول افعل    ،لَا تفعل : يقول يف أمر  
 .ئع اإلنسانيةوهم يف حقيقة أمرهم وتفكريهم أكثر اتصاال بالطبائع البهيمية منهم بالطبا،اإلنساين منهم

وعلى أا  ،وهي حتتملهما معا  ،إا تبعيضية . وقيل،إا بيانية : قيل) ولْتكُن منكُم أمةٌ  : (يف قوله تعاىل  ) ِمن(و  
ويكون التخريج اللفظـي    ،بيانية يكون املعىن أن األمة كلها عليها واجب األمر باملعروف والنهي عن املنكر            

: مثل قـول القائـل    ) تكُن منكُم أُمةٌ يدعونَ ِإلَى الْخيِر ويأمرونَ ِباملَعروفِ       ولْ: (لقوله تعاىل تقدست كلماته   
فـاملعىن اجلملـي    ،أي ليكن منك رجل خري ورجل جهاد      ،أو ليكن منك رجل جهاد    ،ليكن منك رجل خري   

ا كان ذلك الواجب    وإذ،ولتكونوا أمة يدعون إىل اخلري ويأمرون باملعروف وينهون عن املنكر         : للنص الكرمي 
فعلى أولياء األمر أن يرتبوا     ،فهو يتفاوت بتفاوت مقدار ما أوتيه كل واحد من العلم والقوة          ،على األمة كلها  

ويشـتد  ،أن يتفـاقم أمره   ،ووضع النظم الزاجرة املانعـة مـن الشـر        ،وبيان احلقائق ،أمر الدعوة اإلسالمية  
وبيان احلق يف كل أمر يجد يف شئون        ،امة وخاصة ويكون على العلماء واجب بيان الشرع يف دروس ع        ،سيله
ويكون على العامة كل يف حميط وجوده ومبقدار طاقته أن يرشد وأن            ،وبيان طرق الدعوة إىل سبيل اهللا     ،الناس
ومن رأى رجـال يفطـر يف       ،أرشده واه ،أو جيرح كرامات الناس   ،فمن رأى رجال يرفثُ يف القول     ،ينصح

لَا باجلفوة ،على أن يكون ذلك برقيق القول،ال ال يصلي حثه على الصالةومن رأى رج،رمضان وعظه وهداه 
وتتواصى ،وذا تكون األمة كلها تتواصى باحلق     ،واملودة جتدي وتقرب  ،والعنف فإن اجلفوة لَا جتدي بل تبعد      

 .بالصرب واهلداية

                                                 
 حسن) ٣٧١٣) (٤٧/ ٢ (-) عامل الكتب(مسند أمحد  - ٩٥



 ٥٢

ليكن بعض منكم أمة أي     : فيكون املعىن ،وأما سياقه على أا تبعيضية    ،بيانية) ِمن(هذا سياق القول على أن      
ويأمرون باملعروف  ،إذ تدعو إىل اخلري أي إىل كل ما هو نافع يف ذاته           ،طائفة تؤم وتقصد وتكون جمابة الدعوة     

وهو إعداد هذه   ،أحدمها موجه إىل األمة كلها    : وعلى ذلك يكون يف اآلية الكرمية طلبان      ،وينهون عن املنكر  
والقيام ،وتزويدها بكل ما ميكنها من أداء مهمتها   ،وجيه الفكري والنفسي  الطائفة اليت تقوم باإلرشاد العام والت     
والوجوب عليهـا   ،وثاين الواجبني هو واجب هذه الطائفة اليت تكونت       ،بالواجب عليها على الوجه األكمل    

وجوب خاص على مـن  : فيها وجوبان،وكذلك الشأن يف كل الفروض الكفائية  ،أخص من الوجوب األول   
وهو متكني هؤالء اخلاصة من القيام      ،ووجوب عام على األمة كلها    ،اصة للواجب الكفائي  عندهم األهلية اخل  

 .بواجبهم وتزويدهم مبا حيتاجون إليه
للتبعيض ألن األمر باملعروف والنهي عن " من " وقال يف ذلك ،تبعيضية) ِمن(وقد رجح الزخمشري أن تكون 

وعلم كيف يرتـب األمـر يف       ، علم املعروف واملنكر   وألنه ال يصلح له إال من     ،املنكر من فروض الكفايات   
وجهلـه يف   ،ورمبا عرف احلكم يف مذهبه    ،وأمر مبنكر ،فإن اجلاهل رمبا ى عن معروف     ،وكيف يباشره ،إقامته

وينكر على مـن لَـا   ،ويلني يف موضع الغلظة،وقد يغلظ يف موضع اللني   ،فنهاه عن غري منكر   ،مذهب صاحبه 
 ).كاإلنكار على اجلالدين وأضرام،ى من اإلنكار إليه عبثأو عل،يزيده إنكاره إال متاديا

الـدعوة إىل  : واألمة اليت تقصد وتكون من صفوة األمة هلا عمـالن متمـايزان بـنص اآليـة؛ أحـدمها            
فاخلري هو كل   ،أما األول فهو توجيه األمة إىل النفع العام       . األمر باملعروف والنهي عن املنكر    : وثانيهما،اخلري

وربط العالقة بني   ،وتنظيم حقوق الفقراء  ،وترتيب العمران ،كتنظيم االقتصاد ، الدنيا أو يف اآلخرة    أمر نافع يف  
وإنشاء املسـاجد ودور الـتعلم      ،األغنياء والفقراء بوثاِئق من الدين والنصوص احملكمة اليت لَا تقبل التخلف          

لدعوة إىل اخلري تشتمل على كل ما       وبعبارة عامة شاملة ا   ،فكل هذا دعوة إىل اخلري    ،وتوجيهها التوجيه السليم  
 .يقوم عليه بناء االجتماع من الناحية املادية واألدبية

وتوجيه ،وبيان احلقائق الدينية،فاملراد به نشر الفكر اإلسالمي،أما الثاين وهو األمر باملعروف والنهي عن املنكر
وهو مقام سام لَا يصل إليه إال       ،دلوإقامة احلق والع  ،ودفع كل ما ليس بإسالمي    ،النفوس إليها وجذم حنوها   

والقـوي  ،حبيث يرشـد احلـاكم واحملكوم     ،وهو شاق إن أدي على وجهـه      ،ذوو اهلمة والتقى من الرجال    
ويغلظ ويعنف إن كان املنكر     ،لَا جيمجم إذا كان املنكر من قوي ظامل       ،لَا خيشى يف اهللا لومة الئم     ،والضعيف

 . ل لتصرفات من خياف شره ويطمع يف خريهوال يتأو،ممن لَا خيشى بطشه وال يرجى عطاؤه
تعلو كل مرتبة عن األخرى مبقدار ما يكون فيها من مشـقة            ،وإن األمر باملعروف والنهي عن املنكر مراتب      

 ولذا كان أعاله ما يوجه إىل اجلائرين من احلكام واألمراء ،وتعرض للعنت مع اجلدوى والفائدة
كر وخصوصا لألمراء واحلكام هو الـذي أضـاع املسـلمني يف            وإن ترك األمر باملعروف والنهي عن املن      

: "  قـال  - � -ولقد روى يف ذلك أمحد والترمذي وأبو داود أن النيب           ،وأضاع بين إسرائيل قبلهم   ،املاضي
ودع مـا   ،يا هـذا اتـق اهللا     : فيقول،إن أول ما دخل النقص على بين إسرائيل أن الرجل كان يلقى الرجل            

فلما فعلوا ذلك ضرب  ، يلقاه من الغد فال مينعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده           مث،فإنه ال حيل لك   ،تصنع



 ٥٣

ولتأطرنـه  ،كال واهللا لتأمرن باملعروف ولتنهون عن املنكر ولتأخذن على يد الظامل     . اهللا قلوب بعضهم ببعض   
 " .أو ليضربن بقلوب بعضكم على بعض مث يلعنكم كما لعنهم ،على احلق أطرا
ولذا ذيـل سـبحانه     ،ق األمر باملعروف والنهي عن املنكر يؤدي إىل الفالح يف الدنيا واآلخرة           وإن القيام حب  

 :وتعاىل اآلية بقوله تعاىل
وال ميكن أن يفلح سواهم ممن مل       ،أي أولئك الذين قاموا ذا الواجب هم املفلحون       ) وأُولَِئك هم الْمفِْلحونَ  (

وينفي الفالح عن غريهم ممـن مل       ،فهو يثبت الفالح هلم   ،وإثباتأي نفي   ،ففي النص قصر  ،يقم ذا الواجب  
ونشر العـدل واحلـق واإلميـان يف    ،فهو مناط عزة األمة ورفعتها وقوا وتقدمها ،يقم ذا الواجب املقدس   

وإذا كانـت بيانيـة   ،مبعىن بعض؛ أم اعتربناها بيانية   ) ِمن(واإلشارة هنا إىل األمة كلها سواء اعتربنا        ،ربوعها
مر ظاهر لَا حيتاج إىل بيان؛ ألن األمة هي يف مجلتها اآلمرة باملعروف الناهية عـن املنكـر الداعيـة إىل                  فاأل
وأما على أن األمة اليت تدعو إىل اخلري وتأمر باملعروف وتنهى عن املنكر هي طائفة معينة من جممـوع                   ،اخلري

بل ،ين باملعروف والناهني عن املنكر وحدهم     فإن النتيجة من حيث الفوز والفالح لَا يعود على اآلمر         ،املؤمنني
وإنه لَا جناة لألمة إال إذا تواصـوا بـاحلق          ،إذ إن ضرر الترك يعود عليهم أمجعني      ،الفائدة تعود عليهم أمجعني   

  وتواصوا باألمر باملعروف والنهي عن املنكر،وتواصوا بالصرب
ام به مدعاة الوحدة والقوة واالجتماع علـى        وأن االعتص ،وبعد أن بين سبحانه وجوب االعتصام حببل اهللا       

أخذ سبحانه وتعاىل يشري إىل نتائج التفرق ناهيـا         ،وبين طريقه وهو األمر باملعروف والنهي عن املنكر       ،احلق
وأول نتائج التفرق هي العمى عن احلق مع وضـوحه وقيـام            ،مبينا نتائجه يف الدنيا واآلخرة    ،عنه حمذرا منه  
ى سبحانه وتعاىل ـذا عـن التفـرق بـأبلغ           ) وال تكونوا كَالَِّذين تفَرقوا   : (بحانهفقال س ،البينات عليه 

وذلك ى مع الدليل املوجب     ،فقد كان النهي عن أن يكونوا كمن سبقوهم يف التفرق         ،وألطف إشارة ،تعبري
تفرقوا أحزابا وشـيعا  وذلك باإلشارة إىل ما كان ممن سبقوهم؛ إذ ،والغاية اليت ترتبت على النهي عنه    ،للنهي

وكل طائفـة تكَفِّـر     ،وتفرق النصارى طوائف مثلـهم    ،فتفرق اليهود طوائف  ،كل حزب مبا لديهم فرحون    
وقد ترتب على التفرق وتوزع أهوائهم ومنازعهم أن اختلفوا يف إدراك           ،أو ترميها بالزيغ والضالل   ،األخرى

وهـو واحـد لَـا      ،ينة اليت قامت مثبتة للحق    ومع ما جاءهم من البينات املوضحة املب      ،الكتاب مع وضوحه  
وهو تأكيد ملضمون النهي؛ ألنـه إذا  ،وهو االختالف مع وجود احلق،وإن ذلك فيه بيان نتيجة التفرق  ،يتعدد

وإن ،فإن االفتراق يف ذاته أمر قبـيح      ،كان التفرق مؤديا إىل استبهام احلق أمام املختلفني مع وضوحه يف ذاته           
: ولذا كان قوله تعـاىل    ،ووضع صورة واقعية لنتائج االفتراق    ، االعتبار مبن سبقوا   هذه الصيغة فوق ذلك فيها    

وألن اآليـات   ،وهي يف هذا املقام أبلـغ وأبـني       ) وال تتفرفوا (أكثر معاين من    ) وال تكُونوا كَالَِّذين تفَرقوا   (
اولتهم تضليل املسـلمني    وحم،ومناقضتهم للحقائق اإلسالمية  ،السابقة فيها كالم عن أحوال اليهود والنصارى      

 .وإعراضهم عن احلق بعد إذ تبني هلم،ونتائج تفرقهم،فكان من املناسب أن يشار إىل حاهلم،عن احلق الصريح
إن االختالف يؤدي إىل التفرق مع أن ظاهر اآليـة أن االفتـراق هـو الـذي أدى إىل                   : وقد يقول قائل  

والبد ،عن التفرق وال يؤدي إليه هو اختالف تفكري       إن االختالف الذي ال ينشأ      : ونقول يف ذلك  ،االختالف
فهو بال شك يؤدي إىل ،وأما االختالف الذي يؤدي إىل االفتراق،أن يصل فيه املختلفون إىل احلق وال يضلون   



 ٥٤

ويترتب عنه ضالل مع وجود بينات احلق؛ إذ التفرق معناه احنياز كل مجاعـة إىل ناحيـة وفـرق                   ،الضالل
أو العصبية  ،أو العصبية النسبية  ،فإنه يكون نوعا من حتكم اهلوى     ،بق على االختالف  وكذلك التفرق السا  ،معني

مـع قيـام    ،وال تدركها العقول  ،فال تستقيم احلقائق  ،فيكون كل تفكري حتت سلطان هذه العصبية      ،اإلقليمية
 .البينات

أي أولئك الذين   ).ب عِظيم وأُولَئك لَهم عذَا  : (وقد بني سبحانه نتائج هذا الضالل يف اآلخرة فقال سبحانه         
وهـذا التهديـد    ،فرقتهم األهواء فضلوا ومل يدركوا احلق مع قيام البينات عليه هلم عذاب عظيم يف اآلخرة              

: وهي الثابتة بقولـه تعـاىل     ،الشديد مقابل للنتيجة احلسنة اليت تكون مثرة التواصي باحلق والتواصي بالصرب          
 ٩٦.فتراق نتيجته خسران يف الدنيا وعذاب عظيم يف اآلخرةفاال). وأولَِئك هم الْمفِْلحونَ(

 : ترك اجلهاد يف سبيل اهللا-
ياأَيها الَِّذين آمنوا ما لَكُم ِإذَا ِقيلَ لَكُم انِفروا ِفي سِبيِل اللَِّه اثَّاقَلْتم ِإلَى الْـأَرِض أَرِضـيتم                  {: قال اهللا تعاىل  

ا ِمنيناِة الديِة ِإلَّا قَِليلٌ ِبالْحا ِفي الْآِخريناِة الديالْح اعتا مِة فَما) ٣٨( الْآِخرذَابع كُمذِّبعوا يِفرنِإلَّا ت 
 ٍء قَِديريلَى كُلِّ شع اللَّهئًا ويش وهرضلَا تو كُمرا غَيمِدلْ قَوبتسيا و٣٩ - ٣٨: التوبة[} )٣٩(أَِليم.[ 

واخلوف ،واخلوف على املال  ،ثقلة اخلوف على احلياة   .. وتصورات األرض   ،ومطامع األرض ،ا ثقلة األرض  إ
ثقلة الذات الفانية واألجل احملدود واهلدف .. ثقلة الدعة والراحة واالستقرار    .. على اللذائذ واملصاحل واملتاع     

وهي ). ١(» اثاقلتم«: الظالل جبرس ألفاظه  والتعبري يلقي كل هذه     .. ثقلة اللحم والدم والتراب     .. القريب  
: ويلقيها مبعىن ألفاظـه   ! يرفعه الرافعون يف جهد فيسقط منهم يف ثقل       ،جبرسها متثل اجلسم املسترخي الثقيل    

 .وما هلا من جاذبية تشد إىل أسفل وتقاوم رفرفة األرواح وانطالق األشواق.. » اثَّاقَلْتم ِإلَى الْأَرِض«
وارتفاع على ثقلة اللحم والدم وحتقيق للمعىن العلوي        ، يف سبيل اهللا انطالق من قيد األرض       إن النفرة للجهاد  

وتغليب لعنصر الشوق انح يف كيانه على عنصـر القيـد والضـرورة وتطلـع إىل اخللـود                  ،يف اإلنسان 
ما متاع الْحياِة الدنيا ِفي الْآِخرِة ِإلَّا       أَرِضيتم ِبالْحياِة الدنيا ِمن الْآِخرِة؟ فَ     «: وخالص من الفناء احملدود   ،املمتد
 .»قَِليلٌ

ويف إميان صـاحبها ـا      ،إال ويف هذه العقيدة دخل    ،وما حيجم ذو عقيدة يف اهللا عن النفرة للجهاد يف سبيله          
من مات ومل يغز ومل حيدث نفسه بغزو مات على شعبة من شـعب               «- � -لذلك يقول الرسول    . وهن

 هو الذي يقعد مبن يزعم أنه على        - وهو دخل يف العقيدة يعوقها عن الصحة والكمال          -فاق  فالن. »النفاق
وما متاع احلياة   . والرزق من عند اهللا   ،واآلجال بيد اهللا  ،عقيدة عن اجلهاد يف سبيل اهللا خشية املوت أو الفقر         

 .الدنيا يف اآلخرة إال قليل
وال تضـروه   ،نِفروا يعذِّبكُم عذاباً أَِليماً ويستبِدلْ قَوماً غَيركُم      ِإلَّا ت «: ومن مث يتوجه اخلطاب إليهم بالتهديد     

 ..» واللَّه على كُلِّ شيٍء قَِدير،شيئاً

                                                 
 )١٣٤٣/ ٣(زهرة التفاسري  - ٩٦



 ٥٥

والعـذاب الـذي    . ولكنه عام يف مدلوله لكل ذوي عقيدة يف اهللا        . واخلطاب لقوم معينني يف موقف معني     
عذاب الذلة اليت تصيب القاعدين عن اجلهاد       . فهو كذلك عذاب الدنيا   ،يتهددهم ليس عذاب اآلخرة وحده    

واحلرمان من اخلريات واستغالهلا للمعادين وهم مع ذلك كله خيسرون من           ،والغلبة عليهم لألعداء  ،والكفاح
النفوس واألموال أضعاف ما خيسرون يف الكفاح واجلهاد ويقدمون على مذبح الذل أضعاف ما تتطلبه منهم                

فدفعت مرغمـة صـاغرة     ،وما من أمة تركت اجلهاد إال ضرب اهللا عليها الذل         . مة لو قدموا هلا الفداء    الكرا
يقومـون علـى    .. » ويستبِدلْ قَومـاً غَيـركُم    «..ألعدائها أضعاف ما كان يتطلبه منها كفاح األعداء         

وال تقدمون  ،وال يقام لكم وزن   .. » يئاًوال تضروه ش  «:ويستعلون على أعداء اهللا   ،ويؤدون مثن العزة  ،العقيدة
ويسـتبدل قومـا    ،ال يعجـزه أن يـذهب بكم      .. » واللَّه على كُلِّ شيٍء قَِدير    «! أو تؤخرون يف احلساب   

إثبات للوجود  ،إن االستعالء على ثقلة األرض وعلى ضعف النفس       ! ويغفلكم من التقدير واحلساب   ،غريكم
وإن التثاقل إىل األرض واالستسالم للخوف إعدام للوجود        :  العلوي للحياة  فهو حياة باملعىن  . اإلنساين الكرمي 
 ٩٧.فهو فناء يف ميزان اهللا ويف حساب الروح املميزة لإلنسان. اإلنساين الكرمي

مات ،دثُ ِبِه نفْسهولَم يح،من مات ولَم يغز   «: - � -قَالَ رسولُ اِهللا    : وعن أَِبي هريرةَ رِضي اُهللا عنه قَالَ      
 .٩٨أخرجه مسلم. »علَى شعبٍة ِمن ِنفَاٍق

فإن مل ينهض فهو على شعبة      ،يف هذا احلديث من الفقه احلث على اجلهاد أو متنيه؛ ملن مل ميكنه النهوض إليه              
ن يكون  فشأن املؤمن أ  ،والصدق يف أعداء اهللا جتريد حرم سرا وجهرا       ،من النفاق؛ فإن النفاق ضد الصدق     

مث ،وإال كان ناويا وعازما عليه؛ فإذا ضرب عن ذلك يف جهـره      ،حماربا ألعداء اهللا إن استطاع ذلك معلنا به       
 ٩٩.أضرب عنه يف سره؛ فإنه على شعبة من النفاق؛ إذ الشعبة قد تؤدي إىل الوادي

أشبه املنافقني  مات على خصلة من خصال النفاق؛ ذلك أنه         -ومل حيدث نفسه بالغزو     ،وهو مل يغز  ،من مات 
 ١٠٠.فإنَّ ترك اجلهاد شعبة من شعب النفاق،املتخلفني عن اجلهاد يف هذا الوصف

 : التويل يوم الزحف-
مِئٍذ ومن يولِِّهم يو  ) ١٥(ياأَيها الَِّذين آمنوا ِإذَا لَِقيتم الَِّذين كَفَروا زحفًا فَلَا تولُّوهم الْأَدبار            {: قال اهللا تعاىل  

                   ِصـريالْم ِبئْسو منهج اهأْوماللَِّه و ٍب ِمنضاَء ِبغب ا ِإلَى ِفئٍَة فَقَدزيحتم اٍل أَوفًا ِلِقترحتِإلَّا م هرب١٦(د( { ...
 ].١٦ - ١٥: األنفال[

ينـهم أمـداد نصـره      ورأوا بأع ،الذي شهدوا فيـه آيـات اهللا      ،يتلقونه ىف هذا املوقف   ،هو درس للمؤمنني  
وليصحبهم هذا الـدرس ىف كـل موقـف بعـد           ،فليكن ذلك درسا هلم يتلقون منه العظة والعربة       ،وتأييده

بـأن  ،ااهدين ىف سبيل اهللا   ،فهو نداء عام للمؤمنني   .. يكون فيه بينهم وبني املشركني والكافرين قتال      ،هذا

                                                 
 )٢٢٦٧: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-يف ظالل القرآن للسيد قطب - ٩٧
 ).١٩١٠(أخرجه مسلم برقم  - ٩٨
 )٧٣/ ٨(اإلفصاح عن معاين الصحاح  - ٩٩

 )٣٣٧/ ٦(توضيح األحكام من بلوغ املرام  - ١٠٠



 ٥٦

دون أن يدخل علـى أحـد   ،الستشهاد ىف املعركة أو ا ،وأن يلقوه لقاء جادا مصمما على النصر      ،يثبتوا للعدو 
ا كان املوقف،منهم شعور بالفرار من وجه العدوا كانت قوة املشركني وشوكتهم،أيوأي.. 

ن اللَّـِه ومـأْواه   ومن يولِِّهم يومِئٍذ دبره ِإلَّا متحرفاً ِلِقتاٍل أَو متحيزاً ِإىل ِفئٍَة فَقَد باَء ِبغضٍب مِ  «: وقوله تعاىل 
  ِصريالْم ِبئْسو منهفينكص علـى   ،هو وعيد شديد ملن يدخل على نفسه من املؤمنني شعور باهلزميـة           .. » ج

» يومئـذ «: وقوله تعاىل .. ىف أي موقف من مواقف القتال بني املؤمنني واملشركني        ،ويعطى العدو دبره  ،عقبه
.. هذا اليوم خاصا بيـوم بـدر  ،يذهب إىل ذلك بعض املفسرين جبعلكما ،ال يراد به يوم بعينه،هو أى كان 

وهذا فوق أنه غري متفق مع الدعوة العامة اليت محلها القرآن الكرمي إىل املؤمنني ىف آيات كثرية بالثبـات ىف                    
. وذلك باتفاق ،نزلت بعد بدر وأحداثها   ، غري متفق كذلك مع ترتيب األحداث إذ أن سورة األنفال          -اجلهاد

أي يرى تغيري موقفـه  ،وهو أن يتحرف لقتال،ال واحدة هى اليت حيق للمؤمن فيها أن يعطى العدو ظهره    وح
فينتقل من ،أو أن يتحيز إىل فئة من املؤمنني،وأصلح ملوقفه ىف القتال،أمكن له،ويتخير موقفا آخر،الذي هو فيه

ا التولّى بالوجه عن مواجهـة العـدو   فهذ.. حيث يرى ىف ذلك مصلحة ىف النكاية بالعدو     ،مجاعة إىل مجاعة  
 .ولو كان فيه املوت،وال للضن بنفسه عن أن يواجه العدو،ال حلسابه،هو حلساب املعركة،هنا

     عن العدو بر   ،وىف التعبري عن الصدإذ كـان   ،وفضح له ،تشنيع على من يأتى هذا الفعل     ،والفرار منه بتولية الد
 ١٠١!كأمنا يكشف سوأته لعدوه أو يعطيه دبره

والسعي يف جلب األسباب املقوية للقلـوب       ،والقوة يف أمره  ،يأمر اهللا تعاىل عباده املؤمنني بالشجاعة اإلميانية      
: أي} يا أَيها الَِّذين آمنوا ِإذَا لَِقيتم الَِّذين كَفَروا زحفًا        {: فقال،واهم عن الفرار إذا التقى الزحفان     ،واألبدان

واصربوا ،بل اثبتوا لقتاهلم} فَال تولُّوهم األدبار {،واقتراب بعضهم من بعض   ،لرجالوتزاحف ا ،يف صف القتال  
 .وإرهابا للكافرين،وقوة لقلوب املؤمنني،فإن يف ذلك نصرة لدين اهللا،على جالدهم

} ِبغضٍب ِمن اللَِّه ومأْواه   {رجع  : أي}  فَقَد باءَ  ومن يولِِّهم يومِئٍذ دبره ِإال متحرفًا ِلِقتاٍل أَو متحيزا ِإلَى ِفئَةٍ          {
 .} جهنم وِبئْس الْمِصري{مقره : أي

كما وردت بذلك األحاديث الصحيحة     ،وهذا يدل على أن الفرار من الزحف من غري عذر من أكرب الكبائر            
 .وكما نص هنا على وعيده ذا الوعيد الشديد

وأنكى ،ليكون أمكن له يف القتال    ،وهو الذي ينحرف من جهة إىل أخرى      ،حرف للقتال أن املت : ومفهوم اآلية 
أو يأتيه من حمل يصـيب  ،وإمنا وىل دبره ليستعلي على عدوه  ،ألنه مل يول دبره فارا    ،فإنه ال بأس بذلك   ،لعدوه

 علـى قتـال     وأن املتحيز إىل فئة متنعه وتعينه     ،أو غري ذلك من مقاصد احملاربني     ،أو ليخدعه بذلك  ،فيه غرته 
وإن كانت الفئة يف غري حمل املعركة ،فاألمر يف هذا واضح،فإن كانت الفئة يف العسكر،فإن ذلك جائز،الكفار

كازام املسلمني بني يدي الكافرين والتجائهم إىل بلد من بلدان املسلمني أو إىل عسكر آخر من عسـكر                  
ولعل هذا يقيد مبا إذا ظـن املسـلمون أن          ،زفقد ورد من آثار الصحابة ما يدل على أن هذا جائ          ،املسلمني

 .وأبقى عليهم،االزام أمحد عاقبة

                                                 
 )٥٨٠/ ٥(التفسري القرآين للقرآن  - ١٠١



 ٥٧

أن تكون مـن األحـوال املـرخص        - يف هذه احلال     -فيبعد  ،أما إذا ظنوا غلبتهم للكفار يف ثبام لقتاهلم       
ـ      ،وهذه اآلية مطلقة  ، ال يتصور الفرار املنهي عنه     - على هذا    -ألنه  ،فيها دها وسيأيت يف آخر السـورة تقيي

 ١٠٢.بالعدد
وهو موصول بقوة اهللا الغالـب علـى        ،إن قلب املؤمن ينبغي أن يكون راسخا ثابتا ال زمه يف األرض قوة            

 فإن هذه اهلزة ال جيوز      - وهو يواجه اخلطر     -وإذا جاز أن تنال هذا القلب هزة        .. القاهر فوق عباده    ،أمره
وليس يف هـذا    . وز أن يويل املؤمن خوفا على احلياة      فما جي ،واآلجال بيد اهللا  . أن تبلغ أن تكون هزمية وفرارا     

فهما من هذه الناحية يقفـان علـى أرض         . فاملؤمن إنسان يواجه عدوه إنسانا    . تكليف للنفس فوق طاقتها   
وإىل اهللا إن   ،مث إنه إىل اهللا إن كان حيا      . مث ميتاز املؤمن بأنه موصول بالقوة الكربى اليت ال غالب هلا          . واحدة

ومن مث هذا   .. فهو يف كل حالة أقوى من خصمه الذي يواجهه وهو يشاق اهللا ورسوله              . هادةكتبت له الش  
 فَقَد بـاَء ِبغضـٍب ِمـن        - ِإلَّا متحرفاً ِلِقتاٍل أَو متحيزاً ِإىل ِفئٍَة         -ومن يولِِّهم يومِئٍذ دبره     «: احلكم القاطع 

 ١٠٣.»ئْس الْمِصريومأْواه جهنم وِب،اللَِّه
         ِبيِن النع هناُهللا ع ِضيةَ رريرأِبي ه نعاملُوِبقَاتِ  «:  قَالَ - � -و عبوا السِنبتولَ اهللاِ  : قالوا. »اجسا را ،يمو

والتـولِّي  ،وأكْلُ ماِل اليِتيِم،وأكْلُ الربا،قوقَتلُ النفِْس الَِّتي حرم اُهللا ِإال ِباحلَ     ،والسحر،الشرك ِباهللاِ «: هن؟ قال 
 .١٠٤متفق عليه. »وقَذْف املُحصناِت املُؤِمناِت الغاِفالِت،يوم الزحِف

 : القتال حتت راية عمية-
         ِبيِن النع هناُهللا ع ِضيةَ رريرأَِبي ه نقَالَ  - � -ع هأَن  :» جرخ نِةمالطّاع ةَ، ِمناعاجلَم قفَارو،اتفَم، اتم

فَِقتلَةٌ ،فَقُِتلَ،أَو ينصـر عصـبةً  ،أَو يدعو إلَى عصـبةٍ    ،يغضب ِلعصبةٍ ،ومن قَاتلَ تحت رايٍة عميةٍ    ،ِميتةً جاِهِليةً 
فَلَيس ،والَ يِفي ِلِذي عهٍد عهده    ،والَ يتحاش ِمن مؤِمِنها   ،ها وفَاِجرها يضِرب بر ،ومن خرج علَى أُمِتي   ،جاِهِليةً

هِمن تلَسي و١٠٥أخرجه مسلم. »ِمن. 
 ِويوقَالَ الن :          الْم ِرفعلَا يِة واِهِلياِل الْجا كَِقتبصعِعلٍْم تٍة وِصريِر بيقَاِتلُ ِبغي اهنعِطلِ   مبالْم ِمـن ـا  ،ِحقمِإنو

ِكنايـةٌ  ) تحت رايٍة ِعميةٍ  (قَولُه  : قَالَ الطِّيِبي ،والْعصِبيةُ ِإعانةُ قَوِمِه علَى الظُّلْمِ    ،يغضب ِلعصِبيٍة لَا ِلنصرِة الدينِ    
       وٍل لَا يهجٍر ملَى أَمع ِمِعنيتجٍة ماعمج نع          قَـاِتلُونَ لَهيِه وِإلَي اسونَ النعداِطلٌ فَيب أَو قح هأَن فرع،  لُـهقَوو

                                                 
 )٣١٧: ص(تيسري الكرمي الرمحن = تفسري السعدي  - ١٠٢
 )٢٠٢٣: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-يف ظالل القرآن للسيد قطب - ١٠٣
 ).٨٩ (واللفظ له، ومسلم برقم، ) ٢٧٦٦(متفق عليه، أخرجه البخاري برقم  - ١٠٤
 ).١٨٤٨(أخرجه مسلم برقم  - ١٠٥

هي بضم العني وكسرها لغتان مشـهورتان واملـيم         ) عمية(أي على صفة موم من حيث هم فوضى ال إمام هلم            ) ميتة جاهلية (ش  [
 هـذا   مكسورة والياء مشددة أيضا قالوا هي األمر األعمى ال يستبني وجهه كذا قاله أمحد بن حنبل واجلمهور قال إسحاق بن رهويه                    

عصبة الرجل أقاربه من جهة األب مسوا بذلك ألم يعصبونه ويعتصب م أي حييطون به ويشتد ـم                ) لعصبة(كتقاتل القوم للعصبية    
واملعىن يغضب ويقاتل ويدعو غريه كذلك ال لنصرة الدين واحلق بل حملض التعصب لقومه وهلواه كما يقاتل أهل اجلاهلية فـإم إمنـا                    

ويف بعض النسخ يتحاشى باليـاء      ) وال يتحاشى (خرب ملبتدأ حمذف أي فقتلته كقتلة أهل اجلاهلية         ) فقتلة(ض العصبية   كانوا يقاتلون حمل  
 ]ومعناه ال يكترث مبا يفعله فيها وال خياف وباله وعقوبته



 ٥٨

أَو متنقِّلَةٌ ِإذَا فَرض أَنهم علَى      ،حالٌ ِإما مؤكِّدةٌ ِإذَا ذَهب ِإلَى أَنَّ هذَا الْأَمر ِفي نفِْسِه باِطلٌ           ) يغضب ِلعصِبيةٍ (
الْحق وأَنَّ من قَاتلَ تعصبا لَا ِلِإظْهاِر ِديٍن ولَا ِلِإعلَاِء كَِلمِة اللَِّه وِإنْ كَانَ الْمغضوب لَه مِحقا كَانَ علَى الْباِطِل     

والْجملَةُ مع الْفَاِء جـواب     ) جاِهِليةٌ(ِقتلَةٌ  خبر مبتدٍأ محذُوٍف أَي قَتلَه      ) فَِقتلَةٌ(أَي ِفي ِتلْك الْأَحواِل     ) فَقُِتلَ(
 ١٠٦الشرِط

 : مواالة املشركني واالستعانة م يف القتال-
مياِن ومـن   ِإِن استحبوا الْكُفْر علَى الْإِ     ياأَيها الَِّذين آمنوا لَا تتِخذُوا آباَءكُم وِإخوانكُم أَوِلياءَ       {: قال اهللا تعاىل  

 ].٢٣: التوبة... [} )٢٣(يتولَّهم ِمنكُم فَأُولَِئك هم الظَّاِلمونَ 
وأيا ،أيا كان لـوم وجنسـهم     ،وجعل والء املؤمن للمؤمنني عامة    ،بني املؤمنني واملشركني  ،فرق اإلميان باهللا  

وأقرب املقربني إليه إذا مل يكونوا من       ،على حني قطع والءه ألهله    ،كانت درجة القرابة ىف النسب بينهم وبينه      
 .املؤمنني باهللا وبرسول اهللا

 ..وقبل فتح مكة كان املهاجرون بعضا من أهليهم املشركني ىف مكة
وما زالت عالئق القرابة تشده     ،ما زالوا على شركهم   ،أو إخوة ،أو أما ،وترك وراءه أبا  ،فمنهم من آمن وهاجر   

وأسـلم  ،دخل الناس ىف دين اهللا أفواجا     ،مث بعد فتح مكة   .. نينه حنوهم وتبعث أشواقه وح  ،وتذكره م ،إليهم
بل لقد  ،مطمئنا إىل الدين اجلديد الذي دخل فيه      ،ولكن مل يكن كثري منهم مؤمنا بقلبه      ،أهل مكة ومن حوهلم   

له وهلذا جاء قو  .. األمر الذي دعا الرسول الكرمي إىل أن يتألّفهم       ،ظل بعضهم حيمل احلقد والعداوة لإلسالم     
 »يا أَيها الَِّذين آمنوا ال تتِخذُوا آباَءكُم وِإخوانكُم أَوِلياَء ِإِن استحبوا الْكُفْر علَى الِْإمياِن«: تعاىل

 جاء منبها املسلمني إىل ما قد يدخل عليهم من مشاعر القرابة حنو أهليهم الذين خلّفوهم وراءهـم مـن                    -
 .من إخاء ومواالة،اليت قد تبلغ حد اجلور على حق املسلمني على املسلمتلك املشاعر .. املشركني

 :حنب أن نقف عندمها،وىف اآلية الكرمية أمران
الذين ،وخاصة األبناء ،ومل يذكر غريهم من ذوى القرىب     ،أن النهى ورد مقصورا على اآلباء واإلخوان      : أوهلما

 فلم هذا؟.. هم أقرب قرابة من كل قريب
 وما حكمته؟

الذين سـبقوا إىل    ، أن املخاطبني ذه اآلية هـم املهـاجرون واألنصـار          - واهللا أعلم  -واجلواب على هذا  
 ..وخلّفوا وراءهم أهال وعشريا،اإلسالم

..  مل يتخلّف وراءهم غالبا إال آباؤهم وإخوام       - من املهاجرين واألنصار   -وهؤالء الذين سبقوا إىل اإلسالم    
.. محية وحسدا ،كما أىب اإلخوة أن ينقادوا للسابقني من إخوام       ،أنفا وكربا ،اءهمإذ أىب اآلباء أن يتابعوا أبن     

فلما دخـل هـؤالء املتخلفـون ىف        .. أما األبناء فقلّ منهم من أسلم آباؤهم مث مل يتابعوم ويقفوا أثرهم           
 .ونفس متكرهة،دخله كثري منهم بقلب مريض،اإلسالم
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أن كثريا منهم دخل ىف اإلسالم تاركـا وراءه         : هى،منون يومئذ فإن الصورة اليت كان عليها املؤ     ،وعلى هذا 
ومـن  .. ومل يدخل معه أبنـاؤه ،وقليل منهم من دخل ىف اإلسالم،أو أحد أبويه وبعض إخوته    ،أبويه وإخوته 

 كان النهى متجها إىل هؤالء      -أجل هذا كان النهى عن مواالة هؤالء الذين آمنوا بأفواههم ومل تؤمن قلوم            
 .. مع آبائهم- بصفة عامة-الذين كانوا،دون األبناء،خوةاآلباء واإل

واألحاسيس اليت جيدها املسلمون حنو آبـائهم وإخـوام مـن           ،أن النهى مل يتناول املشاعر    : وثاىن األمرين 
فهذا هو الذي ى عنه ،وتغليب مصلحتهم على مصاحل املؤمنني،وإمنا جاء واقعا على الوالء واإليثار،املشركني
فإن ،وإن كانت حتتمله بعض النفوس    ،وذلك أن النهى عن املشاعر واألحاسيس أمر ال حتتمله النفوس         ،اإلسالم

 .األمر الذي برئت منه الشريعة اإلسالمية السمحاء..ذلك مل يكن إال عن مشقة ومعاناة وحرج
حيـث  ،اوالتجاوب معه ،وىف اآلية إشارة على أن الشبان أقرب من الشيوخ استجابة للدعوات اجلديدة           ،هذا

 ١٠٧.كان السابقون إىل اإلسالم من الشبان غالبا
وليس املطلوب أن ينقطـع     . وإما انسالخ منها  ،إن هذه العقيدة ال حتتمل هلا يف القلب شريكا فإما جترد هلا           

املسلم عن األهل والعشرية والزوج والولد واملال والعمل واملتاع واللذة وال أن يترهنب ويزهـد يف طيبـات                  
وأن تكـون هـي املسـيطرة       ،وخيلص هلا احلـب   ، إمنا تريد هذه العقيدة أن خيلص هلا القلب        كال.. احلياة  

على ،فإذا مت هلا هذا فال حرج عندئذ أن يستمتع املسلم بكل طيبات احلياة            . وهي احملركة والدافعة  ،واحلاكمة
 .أن يكون مستعدا لنبذها كلها يف اللحظة اليت تتعارض مع مطالب العقيدة

هو أن تسيطر العقيدة أو يسيطر املتاع وأن تكون الكلمة األوىل للعقيـدة أو لعـرض مـن           ومفرق الطريق   
فإذا اطمأن املسلم إىل أن قلبه خالص لعقيدته فال عليه بعد هذا أن يسـتمتع باألبنـاء      . أعراض هذه األرض  

ـ               تمتع بزينـة اهللا    واإلخوة وبالزوج والعشرية وال عليه أن يتخذ األموال واملتاجر واملساكن وال عليه أن يس
باعتباره لونا من ألـوان     ، بل إن املتاع ا حينئذ ملستحب      - يف غري سرف وال خميلة       -والطيبات من الرزق    

 .وهم يذكرون أنه الرازق املنعم الوهاب،الشكر هللا الذي أنعم ا ليتمتع ا عباده
»وانِإخو ِخذُوا آباَءكُمتوا ال تنآم ا الَِّذينهِلياَء يا أَيأَو لَى الِْإمياِن -كُمع وا الْكُفْربحتِإِن اس - «.. 

وتبطل والية القرابة يف األسـرة إذا       . إذا انقطعت آصرة القلب والعقيدة    ،وهكذا تتقطع أواصر الدم والنسب    
اليـة بعـد    فإذا مل تكن فـال و     ،وفيها ترتبط البشرية مجيعا   ،فلله الوالية األوىل  . بطلت والية القرابة يف اهللا    

 .واحلبل مقطوع والعروة منقوضة،ذلك
 إن -فوالية األهل والقوم . هنا تعين املشركني» الظَّاِلمونَ«و .. » ومن يتولَّهم ِمنكُم فَأُولِئك هم الظَّاِلمونَ   «

 . شرك ال يتفق مع اإلميان-استحبوا الكفر على اإلميان 
أخذ يف استعراض ألوان الوشائج واملطامع واللذائذ ليضعها كلها يف كفة           بل ي ،وال يكتفي السياق بتقرير املبدأ    

وشـيجة الـدم    (اآلباء واألبناء واإلخوان واألزواج والعشرية      : ويضع العقيدة ومقتضياا يف الكفة األخرى     
)  ولذامتاع احلياة(واملساكن املرحية ) مطمع الفطرة ورغبتها(واألموال والتجارة   ) والنسب والقرابة والزواج  
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. اجلهاد بكل مقتضياته وبكـل مشـقاته      . حب اهللا ورسوله وحب اجلهاد يف سبيله      : ويف الكفة األخرى  .. 
وما يتبعـه مـن   ،وما يتبعه من أمل وتضحية،وما يتبعه من تضييق وحرمان،اجلهاد وما يتبعه من تعب ونصب  

. من الصيت والـذكر والظهـور  جمردا » اجلهاد يف سبيل اهللا «- بعد هذا كله    -وهو  .. جراح واستشهاد   
وإال . جمردا من إحساس أهل األرض به وإشارم إليه وإشادم بصاحبه         . والفخر واخليالء ،جمردا من املباهاة  

 ١٠٨..فال أجر عليه وال ثواب 
    ِبيِج النوا زهناُهللا ع ِضيةَ راِئشع نعو- � -ا قَالَتهولُ اِهللا :  أَنسر جرٍر ِق- � -خدلَ با كَـانَ  ،بفَلَم

 ِحـني   - � -فَفَِرح أَصـحاب رسـوِل اِهللا       ،قَد كَانَ يذْكَر ِمنه جرأَةٌ ونجدةٌ     ،ِبحرِة الوبرِة أَدركَه رجلٌ   
هأَووِل اهللا      ،رسقَالَ ِلر كَهرا أَدفَلَم- � - :   كعم أُِصيبو كِبعَألت ـ  ،ِجئْت : - � -ه رسـولُ اِهللا     قَالَ لَ

حتى إذَا كُنا ِبالشجرِة ،ثُم مضى: قَالَت. »فَلَن أَستِعني ِبمشِرٍك،فَارِجع«: قَالَ،الَ: قَالَ» تؤِمن ِباِهللا ورسوِلِه؟«
فَـارِجع فَلَـن    «: قَالَ،ما قَالَ أَولَ مرةٍ    كَ - � -فَقَالَ لَه النِبي    ،فَقَالَ لَه كَما قَالَ أَولَ مرةٍ     ،أَدركَه الرجلُ 

: قَـالَ » تؤِمن ِباِهللا ورسـوِلِه؟ «فَقَالَ لَه كَما قَالَ أَولَ مرٍة     ،ثُم رجع فَأَدركَه ِبالبيداءِ   : قَالَ،»أَستِعني ِبمشِركٍ 
معولُ اِهللا ،نسر فَقَالَ لَه- � - :»طَِلق١٠٩جه مسلمأخر. »فَان. 
  كبائر العبادات- ٢
 : عدم الترته من البول-

فَسـِمع صـوت    ،أو مكَّةَ ، ِبحاِئٍط ِمن ِحيطَاِن املَِدينةِ    - � -مر النِبي   : عِن ابِن عباٍس رِضي اُهللا عنهما قال      
كَـانَ  ،بلَى«: ثُم قـال  . »يعذَّباِن وما يعذَّباِن ِفي كَِبريٍ    «: - � -فَقَالَ النِبي   ،إنسانيِن يعذَّباِن ِفي قُبوِرِهما   
فَوضع علَـى   ،فَكَسرها ِكسرتينِ ،ثُم دعا ِبجِريدةٍ  . »وكَانَ اآلخر يمِشي ِبالنِميمةِ   ،أحدهما ال يستِتر ِمن بوِلهِ    

: أو. لَعلَّه أنْ يخفَّف عنهما ما لَم تيبسا      «: ِلم فَعلْت هذَا؟ قال   ،يا رسولَ اهللاِ  : هفَِقيلَ لَ ،كُلِّ قَبٍر ِمنهما ِكسرةً   
 .١١٠متفق عليه. »إلَى أنْ ييبسا

فسمع صوت إنسـانني    " أي ببستان مسور    "  حبائط   - � -مر النيب   " يقول ابن عباس رضي اهللا عنهما       
 - � -فقـال الـنيب     " ع صراخهما من شدة ما يقاسيان من العذاب الشديد          أي مس " يعذبان يف قبورمها    

وما يعذبان  " وقد مسعت صراخهما من شدة اآلالم اليت يشعران ا          ،أي إما يعذبان عذاباً شديداً    " يعذبان  
أي وما يعذبان من أجل فعل شيء له قدر وقيمـة حبيـث ترغـب فيـه الـنفس                   " بلى  : مث قال ،يف كبري 
وكبرية تؤدي بصاحبها إىل عذاب     ،ولكنه مع ذلك هو ذنب عظيم     ،وإمنا هو شيء حقري ال شأن له      ،وتشتهيه
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وكـان اآلخـر ميشـي    " وال يتطهر من جناسته   ،أي ال حيترز منه   " كان أحدمها ال يستتر من البول       " القرب  
فوضع علـى  ،رتنيمث دعا جبريدة فكسرها كس" أي ينقل احلديث بني الناس بقصد اِإلفساد بينهم      " بالنميمة  

 . فأجيب بالتخفيف عنهما حىت ييبسا، سأل هلما الشفاعة- � -أي نصفاً ألنه " كل قرب منها كسرة 
يترتـب  ،دل احلديث على أن الطهارة من جناسة البدن واجبة وأن تركها كبرية من الكبائر             : ما يستفاد منه  

 ١١١.عذاب القرب وكذلك النميمة. عليها
وأول ما يقضي فيه يوم القيامـة مـن         ،تني اخلصلتني هي أن الربزخ مقدمة اآلخرة      املناسبة يف اجلمع بني ها    

ومفتاح الدماء الغيبة   ،ومفتاح الصالة التطهر من احلدث واخلبث     ،ومن حقوق العباد الدماء   ،حقوق اهللا الصالة  
للقضاء يف مقدمات   فكان الربزخ حملا      ،مما ينشر الفنت اليت تسفك بسببها الدماء      ،والسعي بني الناس بالنميمة   

 ١١٢.هذين احلقني ووسائلهما
 : ترك الصالة-

} )٥٩(فَخلَف ِمن بعِدِهم خلْف أَضاعوا الصلَاةَ واتبعوا الشهواِت فَسوف يلْقَـونَ غَيـا              {: قال اهللا تعاىل  
 ].٥٩: مرمي[

ما خرجوا على واجب الوالء والطاعـة       ك،الذين خرجوا على سنن الفطرة السليمة     ،هو ديد هلؤالء الضالني   
 ..واتبعوا الغاوين واملفسدين من اآلباء،آلبائهم املكرمني من عباد اهللا

ىف كل  ،ورفع لقدرها إذ كانت الصالة عماد الدين      ،تنويه بشأن الصالة  » أَضاعوا الصالةَ «:  وىف قوله تعاىل   -
 ..وكل ملة،شريعة

وكانَ يأْمر «.. رسالة رسول،فجعل دعوته بالصالة ىف أهله،يه السالموقد نوه اهللا سبحانه وتعاىل بإمساعيل عل
وعيد بالعاقبة السيئة اليت سيؤول إليهـا أمـر         » فَسوف يلْقَونَ غَيا  «: وقوله تعاىل .. » أَهلَه ِبالصالِة والزكاةِ  

 ..الذين أضاعوا الصالة واتبعوا الشهوات،هؤالء الضالني
م سيلقون هذا   ،ألن القوم كانوا غواة   ،وقد جعل ىف مقام اهلالك والعذاب ىف جهنم       .. لهو الضال : والغىوأ
١١٣!وبه يصلون العذاب،وبه سريدون مورد اهلالك،وسيجدونه حاضرا يوم القيامة،الغى  

ل وحرفوا القـو ،إن أولئك األخالف الذين خالفوا النبيني كانوا يف أقوام من أتباعهم من حرفوا أقوال النبيني             
 .والذين محلوا إجنيل عيسى كان منهم من ختلف عن هدايته وتنكب عن سبيله،عن مواضعه كبين إسرائيل

فَخلَـف ِمـن    : (فقال عز من قائل   ،وصف اللَّه تعاىل األخالف الذين احنرفوا بسبب هذا االحنراف ونتيجته         
كر أسباب احنرافهم فحصره يف أمرين أو ذكر أن أكـرب           وذ،)بعِدِهم خلْف أَضاعوا الصالةَ واتبعوا الشهواتِ     

ألا عمـود كـل     ،ومعىن إضاعة الصالة إضاعة الـدين     ،)أَضاعوا الصالةَ (أم  : األمر األول : أسبابه أمران 
أو ،ومعىن إضاعتها إمهاهلـا   ،فهي مسة الدين وشعاره   ،"ال دين من غري صالة      " ،- � -وكما قال النيب    ،دين
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أو اإلتيان بصالة ال ،وهذا لباا،أو الصالة اليت فقدت اخلشوع واخلضوع،قامتها على وجههاالصالة من غري إ
 .بل تالبسها،تنهى عن الفحشاء واملنكر

وصارت سـيدا مطاعـا احنـرف       ،فإنه إذا سيطرت الشهوات على النفس     ،هو اتباع الشهوات  : األمر الثاين 
 .معبودهم وسرى ذلك إىل كل أعماهلموحينئذ يتخذون إهلهم هواهم وكان ،االعتقاد تبعا هلا

وهي ،الغي ضد الرشاد وهو الغوايـة     ،)فَسوف يلْقَونَ غَيا  : (وقد نبه سبحانه إىل النتيجة من ذلك فقال تعاىل        
وا ،إن اتباع الشهوات وجعل األهواء هلا السلطان األكمل سبيل الفساد والغوايـة           ،تنكب الطريق املستقيم  

فإذا كان سلطان اهلوى ذهـب      ،اهلدى والعقل نقيضان لَا جيتمعان يف قلب واحد       تنكب الرشاد؛ وذلك أن     
أي ،)يلْقَـونَ : (وقوله تعـاىل  ،هنا لتأكيد وقوع الفعل يف املستقبل     " سوف  ) " فَسوف يلْقَونَ : (العقل وقوله 

 ١١٤.جيدون أمامهم وهو نتيجة طبيعية لترك الصالة واتباع الشهوات
    ِضياِبٍر رج نعقالَ  و هناُهللا ع :   ِبيالن تِمعقُولُ - � -سي  :»         كـرالكُفْـِر تِك ورالش نيبِل وجالر نيإنَّ ب

 .١١٥أخرجه مسلم. »الصالِة
ِلما ؛ غَير صِحيٍح   ،افُه ِبهِ أَِي اتص : وقَولُ ابِن حجرٍ  ،مقَاربِتِه: أَي) : وبين الْكُفْرِ (الْمسِلِم  : أَِي") بين الْعبِد   " 

لَو فَِهم الشراح ما قُلْته لَما      : وقَالَ،وِمن الْغِريِب أَنه تبجح ِبهذَا التقِْريرِ     ،يلْزم ِمنه أَنَّ تاِرك الصلَاِة يكُونُ كَاِفرا      
تركُهـا  : تقْـِديره ،محذُوف" بين " متعلِّق : قَالَ ابن الْملَِك. دأٌ مؤخرمبت) : ترك الصلَاِة(أَولُوا وما تمحلُوا  

  هنيبو هنيلَةٌ بصو . مهضعقَالَ با           : ومهنيب وٍة هِديه ٍص أَوخش ِء ِمنيَء ِإلَى الشيوِصلُ الشا يقَالُ ِلمي قَالَ . قَدو
فَقَالَ ،والظَّاِهر أَنَّ ِفعلَ الصلَاِة هو الْحاِجز بين الْعبِد والْكُفْرِ        ،ترك الصلَاِة مبتدأٌ والظَّرف الْمقَدم خبره     : يِبيالطِّ

ودنـا  ،وحام حولَ الْكُفْرِ  ، تركَها دخلَ الْحد   فَمن،يحتملُ أَنْ يئَولَ ترك الصلَاِة ِبالْحد الْواِقِع بينهما       : الْقَاِضي
هقَالُ ،ِمني الْكُفْرِ       : أَوِد وبالْع نيلَةٌ بصلَاِة والص كرى أَنَّ تنعهِ   ،الْمِإلَي وِصلُهي هى أَننعالْمقَالَ  : ِقيلَ،ولُ أَنْ يمتحيو :

فَوضع الْعبد موِضع   ،أَو بين الْمؤِمِن والْكَاِفرِ   ،بين الِْإمياِن والْكُفْرِ  : ِإذْ ظَاِهره أَنْ يقَالَ   ،ظَّاِهِرالْكَلَام علَى ِخلَاِف ال   
فَكَأَنه ، وجعلَه نفْس الْكُفْرِ   ووضع الْكُفْر موِضع الْكَاِفرِ   ،ِلأَنَّ الْعبوِديةَ أَنْ يخشع ِلمولَاه ويشكُر ِنعمه      ؛ الْمؤِمِن  

اختِلـف  : وِفي شرِح السنِة،فَعلَى هذَا الْكُفْر ِبمعنى الْكُفْراِن،ِقيلَ الْفَرق بين الْمؤِمِن والْكَاِفِر ترك أَداِء الشكْرِ      
وقَـالَ  . لَا حظَّ ِفي الِْإسلَاِم ِلمن ترك الصلَاةَ      : مر رِضي اللَّه عنه   قَالَ ع . ِفي تكِْفِري تاِرِك الصلَاِة الْفَرِض عمدا     

كَانَ أَصحاب محمٍد علَيِه الصلَاةُ والسلَام لَا يرونَ شـيئًا      : وقَالَ عبد اللَِّه بن شِقيقٍ    ،تركُها كُفْر : ابن مسعودٍ 
الْحِديثُ محمولٌ علَى ترِكها جحودا أَو علَى الزجِر : وقَالَ بعض الْعلَماِء.  تركُه كُفْر غَير الصلَاِةِمن الْأَعماِل

. خرج ِمـن الـدينِ    تاِرك الصلَاِة كَالْمرتد ولَا ي    : والشاِفِعي،وماِلك،ومكْحولٌ،وقَالَ حماد بن زيدٍ   ،والْوِعيِد
 .اهـ. وِبِه قَالَ الزهِري،بلْ يحبس حتى يصلِّي،صاِحب الرأِْي لَا يقْتلُ: وقَالَ

                                                 
 )٤٦٦٥/ ٩(زهرة التفاسري  - ١١٤
 ).٨٢(أخرجه مسلم برقم  - ١١٥

صالة فإذا تركها مل يبق بينه وبني الشرك حائل بل          معناه إن الذي مينع من كفره كونه مل يترك ال         ) بني الشرك والكفر ترك الصالة    (ش  [
 ]دخل فيه
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ِنيفَةَ      : قُلْتأَِبي ح أْير أْيالر مِنعِعيفَةٌ   ؛ وا ضاِقيهالُ بِإِذ الْأَقْو،     كُونَ مأِْويلَاِت أَنْ يالت ِمن ا ثُمِكهرا ِلتِحلتس، أَو
أَو ِفعلُه شابه ِفعلَ    ،أَو يخشى علَى تاِرِكها أَنْ يموت كَاِفرا      ،فَِإنَّ الْمعِصيةَ بِريد الْكُفْرِ   ،تركُها يؤدي ِإلَى الْكُفْرِ   

 ١١٦.الْكَاِفِر
 : التخلف عن الصالة مع اجلماعة-

   ِضيةَ رريرأِبي ه نولَ اِهللا       عسأنَّ ر هنِدهِ  «:  قَالَ - � - اُهللا عفِْسي ِبيالَِّذي نطٍَب     ،وِبح رأنْ آم تممه لَقَد
طَبحا    ،فَيذَّنَ لَهؤالِة فَيِبالص رآم ثُم،    اسالن مؤالً فَيجر رآم ثُم،          ِهملَـيع قرـاٍل فَـأحإلَـى ِرج اِلفأخ ثُم

متفق . »لَشِهد الِعشاءَ ،أو ِمرماتيِن حسنتينِ  ،أنه يِجد عرقاً سِميناً   : لَو يعلَم أحدهم  ،ِبيِدِه والَِّذي نفِْسي ،تهمبيو
 .١١٧عليه

لقصور مهتـه علـى     ،وإن كان خسيسا حقريا حلضرها    ،واملعىن لو علم أنه لو حضر الصالة جيد نفعا دنيويا         
فهو وصف باحلرص على الشيء احلقري من مطعوم أو         ،ال حيضرها ملاهلا من مثوبات األخرى ونعيمها      و،الدنيا

وحديث الباب ظـاهر يف كـون       ،مع التفريط فيما حيصل به رفيع الدرجات ومنازل الكرامات        ،ملعوب به 
قائمـة  ولو كانت فرض كفاية لكانت      ،اجلماعة فرض عني؛ ألا لو كانت سنة مل يهدد تاركها بالتحريق          

وحيتمل أن يقال إن التهديد بالتحريق املذكور ميكن أن يقع يف حـق تـاركي فـرض                 ،بالرسول ومن معه  
وفيه نظر؛ ألن التحريق الذي قد يفضي إىل القتل أخص من           ،كمشروعية قتال تاركي فرض الكفاية    ،الكفاية
 .وألن املقاتلة إمنا تشرع فيما إذا متاأل اجلميع على الترك،املقاتلة
كأيب ثَور وابن خزيمة    ،القول بأا فرض عني ذهب عطَاء واَألوزاعي وأمحد ومجاعة من حمدثي الشافعية           وإىل  

وهذا مبين على أن ما وجب يف       ،وبالغ داود ومن تبعه فجعلها شرطًا يف صحة الصالة        ،وابن املُنذر وابن ِحبان   
ومن قال  ،قال أمحد ،جوب قد ينفك عن الشرطية    ولكن ملا كان الو   ،وهذا هو الغالب  ،العبادة كان شرطًا فيها   

وعليـه مجهـور املتقـدمني مـن        ،وظاهر ما نص الشافعي أا فرض كفاية      . إا واجبة غري شرط   : بقوله
واختاره الطَّحاوي والكَرِخي   ،وبه قال بعض املالكية   ،كأصل الروضة " املنهاج"وصححه النوِوي يف    ،أصحابه

ما من ثالثة يف قرية أو بدو ال تقام فـيهم           "،وصححه ابن حبان وغريه   ،يب داود حلديث أ ،وغريمها من احلنفية  
 .أي غلب" الصالة إال استحوذ عليهم الشيطان

فيما ،لقوله عليه الصالة والسالم   ،وهو وجه عند الشافعية   ،ومشهور مذهب مالك وأيب حنيفة أا سنة مؤكدة       
ومبـا رواه   ،-�-وملواظبتـه   " ع وعشرين درجة  صالة اجلماعة أفضل من صالة الفذ بسب      "رواه الشيخان   

صالة الرجل مع الرجـل أزكـى مـن صـالته           "وصححه عن أُيب بن كَعب رضي اهللا تعاىل عنه          ،احلاكم
 -�-وبقوله  " وما كثر فهو أحب إىل اهللا عز وجلَّ       ،وصالته مع رجلني أزكى من صالته مع رجل       ،وحده

فلو ،فصليا فإما لكما نافلة ، صليتما يف رحالكما مث أتيتما املسجد      إذا"للذين صليا يف رحاهلما من غري مجاعة        
                                                 

 )٥١٠/ ٢(مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح  - ١١٦
   - ٣٠٦ - ٦٤٤) ١٣٢: ص(األحاديث اليت اتفق عليها البخاري ومسلم  - ١١٧

. ماة وهي ظلف الشـاة أي قـدمها       مثىن مر ) مرماتني. (عظما عليه بقية حلم قليلة    ) عرقا. (أقصد وخالف إليه إذا غاب عنه     ) أخالف(
 ]حلضر صالة العشاء) لشهد العشاء(
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وعند املالكية قول بأا ندب     . ذكره يف املوطأ  : ومثل هذا جرى حملجن الدئلي    " كانت فرضا ألمرمها باإلعادة   
فرض يف حق أهل البلد سنة يف حق كل مسجد ندب يف حق كل              : فقال،ومجع ابن رشد بني األقوال الثالثة     

 :وأجابوا عن ظاهر حديث الباب بأجوبة. فصل
 هم بالتوجـه إىل     -�-لكونه  ،منها ما قال ابن بزيزة أن بعضهم استنبط من نفس احلديث عدم الوجوب            

وتعقب بأن الواجب جيوز تركه ملـا هـو         ،فلو كانت اجلماعة فرض عني ما هم بتركها إذا توجه         ،املتخلفني
 .ى أنه لو فعل ذلك مل يتداركها يف مجاعة آخرينوليس فيه أيضا دليل عل،أوجب منه

من ختلف عن اجلماعة مل جتزئـه       : لو كانت فرضا لقال حني توعده باإلحراق      : قال ابن بطّال وغريه   : الثاين
لقـد   "-�-فلما قال ،وقد يكون بالداللة،وتعقب بأن البيان قد يكون بالتنصيص   ،صالته؛ ألنه وقت البيان   

 . وهو كاف يف البيان،احلضورإخل دل على وجوب " مهمت
ويرشـد إىل ذلـك وعيـدهم       ،وإمنـا املـراد املبالغة    ،وحقيقته غري مرادة  ،أن اخلرب ورد مورد الزجر    : ثالثها

وأجيب بأن املنع وقع بعد  ،وقد انعقد اإلمجاع على منع عقوبة املسلمني بذلك       ،اليت يعاقب ا الكفار   ،بالعقوبة
الـدال علـى    ،كما يدل عليه حديث أيب هريرة اآليت يف اجلهاد        ،زاوكان قبل ذلك جائ   ،نسخ التعذيب بالنار  
 .فحمل التهديد على حقيقته غري ممتنع،مث على نسخه،جواز التحريق بالنار

ليس : وقال عياض ومن تبعه   . فلو كان واجبا ما عفا عنهم     ، ترك حتريقهم بعد التهديد    -�-كونه  : رابعها
قال ،ولو كان فرض عني ما تركهم     : زاد النوِوي . م هم ومل يفعل   يف احلديث حجة؛ ألنه عليه الصالة والسال      

وأما الترك فال يدل على     ،هذا ضعيف؛ ألنه عليه الصالة والسالم ال يهم إال مبا جيوز له فعله            : ابن دِقيق الِعيد  
 على أنه قد جـاء يف     ،وتركوا التخلف الذي ذمهم بسببه    ،الحتمال أن يكونوا انزجروا بذلك    ،عدم الوجوب 

لوال ما يف البيوت من النسـاء       "وهو ما رواه أمحد عن املَقْربي عن أيب هريرة          ،بعض الطرق بيان سبب الترك    
 .احلديث.. " وأمرت ِفتيايت حيرقون ،ألقمت صالة العشاء،والذرية
ال "وهو متعقب بأن يف رواية مسـلم        ،ال جمرد اجلماعة  ،أن املراد بالتهديد قوم تركوا الصالة رأسا      : خامسها

ال يشـهدون العشـاء يف    "ويف رواية عجالن عن أيب هريرة عند أمحـد          ،أي ال حيضرون  " يشهدون الصالة 
لَينتِهني رجـالٌ عـن تـركهم       "ويف حديث أُسامة بن زيد عند ابن ماجه مرفوعا          . أي يف اجلماعة  " اجلميع

 ".اجلماعات أو ألحرقن بيوم
ال خلصوص تـرك    ،والتحذير من التشبه م   ، خمالفة فعل أهل النفاق    أن احلديث ورد يف احلث على     : سادسها
 .وهذا قريب من الثالث،فال يتم الدليل،اجلماعة
وتعقب ،فال يـتم الـدليل    ،فليس التهديد لترك اجلماعة خبصوصه    ،أن احلديث ورد يف حق املنافقني     : سابعها

وبأنه كان معرضا عنـهم     ، بأنه ال صالة هلم    مع العلم ،باستبعاد االعتناء بتأديب املنافقني على تركهم اجلماعة      
وتعقب ابن دقيـق    " ال يتحدث الناس أن حممدا يقتل أصحابه      : "وقد قال . مع علمه بطويتهم  ،وعن عقويتهم 

فـإذا  ،وال دليل على ذلك،الِعيد هذا التعقب بأنه ال يتم إال إذا ادعى أنّ ترك معاقبة املنافقني كان واجبا عليه    
ا فليس يف إعراضه عنهم ما يدل على وجوب ترك عقويتهمثبت أنه كان خمري. 
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ليس صـالة   "لقوله يف صدر احلديث اآليت بعد أربعة أبواب         ،والذي يظهر أن احلديث ورد يف حق املنافقني       
إخل ألن هذا الوصف الئق باملنافقني ال       .. " لو يعلم أحدهم    "ولقوله  " أثقل على املنافقني من العشاء والفجر     

ال يشهدون العشاء   "بدليل قوله يف رواية عجالَن      ،لكن املراد به نفاق املعصية ال نفاق الكفر       ،املباملؤمن الك 
وملا هو أصرح من ذلك يف رواية يزيد بن االسم          " ال يشهدون اجلماعة  "وقوله يف حديث أُسامة     " يف اجلميع 

فهذا يدل على أن نفاقهم نفاق      " م علة ليست  ،مث آيت قوما يصلُّون يف بيوم     "عن أيب هريرة عند أيب داود       
فإذا خال يف بيته كـان      ،إمنا يصلي يف املسجد رياء ومسعة     ،معصية ال نفاق كفر؛ ألن الكافر ال يصلي يف بيته         

لوال ما يف البيوت من     "وأيضا فقوله يف رواية املقْربي      . قاله القرطيب ،كما وصفه اهللا به من الكفر واالستهزاء      
مل مينع ،ل على أم مل يكونوا كفارا؛ ألن حتريق بيت الكافر إذا تعني طريقًا إىل الغلبة عليه             يد" النساء والذرية 

فإن حتريق الكافر وتغريقه مينعه     ،هذا خالف مذهبنا معاشر املالكية    : قلت. ذلك وجود النساء والذرية يف بيته     
 .إال خلوف على املسلمني،عندنا وجود النساء والذرية

فال يدل على عدم الوجوب؛ ألنه يتضـمن أن         ،ن املراد بالنفاق يف احلديث نفاق الكفر      وعلى تقدير أن يكو   
وسياق احلديث يدل على الوجوب مـن جهـة         ،وقد ينا عن التشبه م    ،ترك اجلماعة من صفات املنافقني    

عوا النـداء   ليس من جهة أم إذا مس     ،خروج املؤمن من هذا الوعيد    : قال الطِّييب ،املبالغة يف ذم من ختلف عنها     
ويدل عليـه   ،بل هو من صفات املنافقني    ،من جهة أن التخلف ليس من شأم      ،جاز هلم التخلف عن اجلماعة    
ويدل عليه ما رواه ابن أيب شيبةَ       " لقد رأيتنا وما يتخلف عن اجلماعة إال منافق       "قول ابن مسعود عند مسلم      

قال رسول اهللا   : حدثين عموميت من األنصار قالوا     "وسِعيد بن منصور بإسناد صحيح عن ابن عمري بن أَنس         
وال يقال هذا يدل على ما ذهب إليه صاحب هذا الوجـه            ،يعين العشاء والفجر  " ما يشهدها منافق  : -�-

وإمنا ورد الوعيد يف حق من ختلف؛ ألنا نقول هذا يقوي ما هو الظـاهر               ،النتفاء أن يكون املؤمن قد ختلف     
ال العاصـي   ،فعلى هذا الذي خرج هو املؤمن الكامل      ،ق نفاق املعصية ال نفاق الكفر     أولًا من أن املراد بالنفا    

 .ملا دل عليه جمموع األحاديث،الذي جيوز إطالق النفاق عليه جمازا
ما ادعاه بعضهم من أن فرضية اجلماعة كانت يف أول اِإلسالم ألجل سد باب التخلف عن الصالة                 : ثامنها

وهو التحريق  ،وميكن أن يتقوى بثبوت نسخ الوعيد املذكور يف حقهم        . ه عياض حكا،مث نسخ ،على املنافقني 
ويدل على النسخ   ،وكذا ثبوت نسخ ما يتضمنه التحريق من جواز العقوبة باملال         . كما يأيت يف اجلهاد   ،بالنار

فضلية ألن األ ،كما يأيت يف الباب الذي بعد هذا      ،األحاديثُ الواردة يف تفضيل صالة اجلماعة على صالة الفذ        
 .ومن الزم ذلك اجلواز،تقتضي االشتراك يف أصل الفضل

وقـد مـرت    ،أن املراد بذلك اجلمعة ال باقي الصلوات؛ ألن اجلماعة فيها شـرط صـحة باتفاق              : تاسعها
أو العشاء والفجر معـا؟ وقـد       ،هل هي اجلمعة  ،األحاديث الواردة يف تعيني الصالة اليت وقع التهديد بسببها        

  يزةَ وغريه من القائلني بفرضية اجلماعة حديث ابن أم مكتوم املتقدم          اعتمد ابن خقالوا إنه دال على فرضية     . م
وباألحاديث الدالة على الرخصـة يف التخلـف عـن          ،ورجحوه حبديث الباب  ،اجلماعة يف الصلوات كلها   

بن دِقيق الِعيـد    ووراء ذلك أمر آخر ألزم به ا      ،وفيه نظر ،ألن الرخصة ال تكون إال عن واجب      : قالوا،اجلماعة
فيدل على وجوب اجلماعة فيها     ،وهو أن احلديث ورد يف صالة معينة      . وال يتقيد باملعىن  ،من يتمسك بالظاهر  
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لكن نوزع يف كون القول مبا ذكر أولًا ظاهريـة          ،وأشار لالنفصال عنه بالتمسك بداللة العموم     ،دون غريها 
 يستلزم ذلك ترك اتباع املعىن؛ ألن غري العشاء والفجـر  وال،فإن قاعدة محل املطلق على املقيد تقتضيه    ،حمضة

 .إىل آخر ما مر بيانه،مظنة الشغل بالتكسب وغريه
ولذا شرعت املساجد يف احملال ليحصل التعاهد       ،وملشروعية اجلماعة حكم منها قيام نظام األلفة بني املصلني        

ومنها مراتب  ، من العامل ما جيهله من أحكامها      ومنها قد يتعلم اجلاهل   ،باللقاء يف أوقات الصلوات بني اجلريان     
ويف احلديث من الفوائد أيضا     . فتكمل صالة اجلميع  ،الناس متفاوتة يف العبادة فتعم بركة الكامل على الناقص        

وسره أن املفسدة إذا ارتفعت باألهون من الزجر اكتفى به عن األعلـى             ،تقدمي الوعيد والتهديد على العقوبة    
وفيـه  ،كذا استدل به كثري من القائلني بذلك من املالكية وغريهم         ،وفيه جواز العقوبة باملال   ،من العقوبة عليه  

إذ الظاهر أن الباعث على ذلـك أـم   ،ملا مر والحتمال أن التحريق من باب ما ال يتم الواجب إال به         ،نظر
 .فال يتوصل إىل عقوبتهم إال بتحريقها عليهم،كانوا خيتفون يف بيوم

 هم بذلك يف الوقت الذي عهد منـه فيـه االشـتغال             -�- أخذ أهل اجلرائم على ِغرة؛ ألنه        وفيه جواز 
ويف السياق إشعار بأنه ،فأرادوا أن يبغتهم يف الوقت الذي يتحققون أنه ال يطرقهم فيه أحد    ،بالصالة باجلماعة 

خـاري يف كتـاب     وترجم عليـه الب   ،تقدم منه زجرهم عن التخلف بالقول حىت استحقوا التهديد بالفعل         
يريد أن من طلب منـهم      " إخراج أهل املعاصي والريب من البيوت بعد املعرفة       "األشخاص واألحكام باب    

 إخـراج   -�-كمـا أراد    ،حبق فاختفى أو امتنع يف بيته لددا ومطلًا أخرج منه بكل طريق يتوصل إليه ا              
 ابن العريب وغريه على مشروعية قتـل تـارك   واستدل به . املتخلفني عن الصالة بإلقاء النار عليهم يف بيوم       

 .ونوزع يف ذلك،الصالة متهاونا ا
          م كما مرم كانوا يصلون يف بيونعم ميكن االسـتدالل منـه بوجـه        ،تعكر عليه ،ورواية أيب داود فيها أ

و سـواء قلنـا واجبـة أ      ،وهو أم إذا استحقوا التحريق بترك صفة من صفات الصالة خارجة عنها           ،آخر
ال دائما وال   ،كان من تركها أصلًا رأسا أحق بذلك لكن ال يلزم من التهديد بالتحريق حصول القتل              ،مندوبة

 .أو اإلمخاد له بعد حصول املقصود من الزجر واإلرهاب،غالبا؛ ألنه ميكن الفرار منه
ولو قلنا إا   ،ن اجلماعة داللة على أن األعذار تبيح التخلف ع      " وليست م علة  "ويف قوله يف رواية أيب داود       

وال ،ويتركها. وفيه الرخصة لإلمام أو نائبه يف ترك اجلماعة إلخراج من يستخفي يف بيته            ،وكذا اجلمعة ،فرض
فقد ذكروا من األعذار يف التخلف عنها خوف فوات الغـرمي وأصـحاب             ،بعد يف أن تلحق بذلك اجلمعة     

 جواز إمامة املفضول مع وجود الفاضل إذا كان يف ذلـك            واستدل به على  . كالغرماء،اجلرائم يف حق اِإلمام   
. وهـذا ال خيتلـف يف جـوازه   ،ألن الفاضل يف هذه الصورة يكون غائبا  ،وفيه نظر : قال ابن بزيزة  ،مصلحة

وتعقب بأنه منسوخ كما قيل يف      ،كما هو مذهب مالك   ،واستدل به ابن العريب علي جواز إعدام حمل املعصية        
 . العقوبة باملال

 )١٢٤/ ٢(منار القاري شرح خمتصر صحيح البخاري 
أي ،"مث آمر بالصالة فيؤذن هلا ،والذي نفسي بيده لقد مهمت أن آمر حبطب فيحطب        : "- � -يقول النيب   
أنه عزم على أن يأمر أصحابه    ، باهللا عز وجل الذي روحه بيده يتصرف فيها كيف يشاء          - � -يقسم النيب   
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أي مث يأمر بالالً بإقامة صالة العشاء أو " مث آمر رجالً فيؤم الناس " لنار فيه وإشعال ا،جبمع احلطب وتكسريه
أي مث أعاقب رجاالً مـن املنـافقني        ،"مث أخالف إىل رجال فأحرق عليهم بيوم        : " - � -قال  ،الصبح

 النـاس   حيث ال يراهم  ،يشهدون الظهر والعصر مع اجلماعة رياًء ويتخلفون عن العشاء والصبح مع اجلماعة           
 مل يفعل ما هم ِبـه رمحـةً         - � -ولكنه  ،فأحرق عليهم بيوم عقوبةً هلم على نفاقهم      ،بسبب ظلمة الليل  

ولوال ما يف البيوت من النسـاء       : " كما جاء يف رواية أخرى أنه قال      ،النساء واألطفال املوجودين يف البيوت    
والذي نفسي بيده لو : " - � -مث قال ،جه أمحدأخر" والذرية ألقمت صالة العشاء وأمرت فتياين حيرقون 

أي لو يعلم أحد هؤالء أنه جيد يف املسـجد          ،"مسيناً  " بفتح العني وسكون الراء     " يعلم أحدهم أنه جيد عرقاً      
لشـهد  " يعين أو سهمني جيـدين  ،"أو مرماتني حسنتني    " عظماً عليه شيء من اللحم والشحم ولو يسرياً         

 ١١٨.ة العشاء ألنه ال يهمه إالّ العرض الدنيوي ولو كان يسرياًأي حلضر صال" العشاء 
واختلـف  . واستدل به البخاري وبعض أهل العلم على وجوـا        ،تأكيد األمر بصالة اجلماعة   : ويستفاد منه 

وهو مذهب ،وأن صالة املنفرد باطلة،أا شرط يف صحة الصالة: األول: الفقهاء يف حكمها على أربعة أقوال
أا فـرض   : الثاين". إالّ يف املسجد    ،ال صالة جلار املسجد   : " حلديث،ري ويشترط فيها املسجد   داود الظاه 

جعلت يل األرض طيبة طهوراً     : " - � -وال يشترط فيها املسجد لقوله      ،فتصح صالة املنفرد مع اِإلمث    ،عني
 صالة جلار املسـجد  ال: " وأما حديث،متفق عليه" فأميا رجل أدركته الصالة صلَّى حيث كان       " ومسجداً  

وذا قال إسحاق وعطاء واألوزاعي     ،فهو من قول على رضي اهللا عنه كما أفاده ابن قدامة          " إالّ يف املسجد    
أو بدٍو ال تقام فـيهم الصـالة إال         ،ما من ثالثة يف قرية    : " - � -أا فرض كفاية لقوله     : الثالث. وأمحد

" وصححه النووي يف    ،هر قول الشافعي وبعض املالكية    وهو ظا ،أخرجه أبو داود  " استحوذ عليهم الشيطان    
وهو قول اجلمهور ومشهور مذهب مالك وأيب حنيفـة وقـول           ،أن اجلماعة سنة مؤكدة   : الرابع". املنهاج  
 � -واستدلوا على عدم وجوا بقوله      ،وهو أعدل األقوال وأقرا إىل الصواب       : قال الشوكاين   . للشافعية

ألن املفاضلة بني صالة    : قالوا" اعة أفضل من صالة الفرد بسبع وعشرين درجة         صالة الرجل يف اجلم   : " -
ولـو كانـت    ،اجلماعة وصالة الفرد تقتضي املشاركة يف الثواب وتدل على أن املنفرد له حظ مـن األجر               

م أن اهل : األول: وأجابوا عن حديث الباب جبوابني    . والعاصي ال أجر له   ،اجلماعة واجبة لكان املنفرد عاصياً    
فإن السنة الظاهرة كاألذان مثالً يقاتل عليها كما يقاتـل علـى تـرك              ،بقتلهم ال يستلزم وجوب اجلماعة    

 .كما أفاده القاضي عياض،الواجبات
 كانوا منافقني حيضرون اجلماعة ظهراً وعصراً لرياهـم         - � -أن هؤالء الذين توعدهم رسول اهللا       : الثاين
وهو ما رجحه احلافظ ، بقتلهم لنفاقهم- � -فهم النيب ، ال يرومويغيبون عنها عشاء وصبحاً حيث،الناس

ليس صالة أثقل على املنافقني من : " - � -والذي يظهر يل أنّ احلديث ورد يف املنافقني لقوله : حيث قال
 ١١٩.لكن املراد به نفاق املعصية" العشاء والفجر 

                                                 
 )٣٥٤/ ٨(كوثر املعاين الدراري يف كشف خبايا صحيح البخاري  - ١١٨
 )١٢٦/ ٢(منار القاري شرح خمتصر صحيح البخاري  - ١١٩
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 : مسابقة اإلمام يف الصالة-
ما يأْمن الَِّذي يرفَع رأْسه ِفي صـالِتِه قَبـلَ          «: - � -قَالَ رسولُ اِهللا    : ي اُهللا عنه قَالَ   عن أِبي هريرةَ رضِ   

 .١٢٠متفق عليه. »أنْ يحولَ اُهللا صورته ِفي صورِة ِحماٍر،اإلماِم
 -الَ يخشى أَحدكُم :  أَو-أَما يخشى أَحدكُم :"  قَالَ�عِن النِبي   ،سِمعت أَبا هريرةَ  ،ن محمِد بِن ِزيادٍ    وع

  ١٢١" أَو يجعلَ اللَّه صورته صورةَ ِحماٍر ،أَنْ يجعلَ اللَّه راسه راس ِحماٍر،ِإذَا رفَع راسه قَبلَ اِإلماِم
 .يرفع رأسه قبل اإلمامشدة كراهة املبادرة للمأموم أن : يف هذا احلديث من الفقه

؛ فإنه ينبغي أن ال يستبعد هذا؛ فإن اهللا سبحانه تعاىل إن            )جيعل اهللا رأسه رأس محار أو صورة محار       : (قوله*
وهـو  ،مل جيعل رأسه على شكل رأس احلمار؛ فإنه قد جيعل رأسه يف املعىن رأس محار يف البالدة وبعد الفهم                  

فما الذي تفيده املسابقة يف الركوع ، أن ال يسبق اإلمام يف التسليم      وقد أخذ على املأموم   ،على صورة اآلدميني  
أو السجود مع كنونه ال ميكنه اخلروج من الصالة إال خبروج اإلمام؛ فال حيصل له مـن ذلـك إال سـوء                      

فإذن هذه كلها من أخالق من رأسه       ،ونزارة علمه وعدم ثباته   ،وأن يظهر للمصلني معه قلة أدبه ودينه      ،األدب
 ١٢٢.عىن رأس محاريف امل

 :االستنباطات من احلديث
إذ ال وعيد إال على حمرم وقد أوعد        ، حترمي رفع الرأس يف السجود قبل اإلمام والوعيد فيه دليل على منعه            -١

 .عليه باملسخ وهو من أشد العقوبات
لقياس  يلحق بذلك مسابقة اإلمام يف كل تنقالت الصالة وليس ذا من باب القياس وحده فزيادة على ا                 -٢

الذي خيفض ويرفع قبل اإلمام إمنا ناصيته بيد الشيطان         " الصحيح أخرج البزار من حديث أيب هريرة مرفوعاً         
." 
 . وجوب متابعة املأموم لإلمام يف الصالة-٣
 .جوِزي بالوعيد باملسخ،فحني كان الرفع يف الرأس، أن اجلزاء من جنس العمل-٤
ألن ،ملا بينه وبني احلمار من املناسبة والشبه يف البالدة والغبـاء          ،مار توعد املسابق باملسخ إىل صورة احل      -٥

فدل على غبائـه    ،فليس هناك نتيجة يف املسابقة    ،املسابق إذا كان يعلم أنه لن ينصرف من الصالة قبل إمامه          
 .وضعف عقله

ر صـاحبه  وذلك مرض دواؤه أن يتذك    ، تدل مسابقة اإلمام على الرغبة يف استعجال اخلروج من الصالة          -٦
 .أنه لن يسلم قبل اإلمام

                                                 
 .، واللفظ له)٤٢٧(ومسلم برقم ، ) ٦٩١(متفق عليه، أخرجه البخاري برقم  - ١٢٠
ش أخرجه مسلم يف الصالة باب حترمي سبق اإلمام          [- ٣٤١ - ٦٩١)١٤٢: ص( اتفق عليها البخاري ومسلم      األحاديث اليت  - ١٢١

يصري حقيقة وهو أمرممكن أو جمازا فيكون تشبيها له باحلمار من حيـث         ) جيعل. (خياف) خيشى (٤٢٧بركوع أو سجود وحنومها رقم      
 ]البالدة والغباء لقلة فقهه يف الدين

 )١٩٥/ ٧(عاين الصحاح اإلفصاح عن م - ١٢٢
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ولكنه مل ينقل   ،وهو من املسخ  ، الوعيد بتغيري صورة من يرفع رأسه قبل اإلمام إىل صورة محار أمر ممكن             -٧
 ١٢٣.وحيتمل أن يرجع املعىن من حتويل الصورة إىل حتويل النحيزة وذلك بأن يصبح بليداً كاحلمار. وقوعه

 : املرور بني يدي املصلي-
لَكَانَ ،لَو يعلَم املَار بين يدِي املُصلِّي ماذَا علَيهِ       «: - � -قَالَ رسولُ اِهللا    :  جهيٍم رِضي اُهللا عنه قالَ     عن أِبي 

. أو سنةً ،أو شهراً ،ماًأقَالَ أربِعني يو  ،ال أدِري : قال أبو النضرِ  . »أنْ يِقف أربِعني خيراً لَه ِمن أنْ يمر بين يديه         
  ١٢٤متفق عليه 

 :ما يؤخذ من احلديث
وتشويش هذا االتصـال بـاملرور بـني        ،فقطع هذه املناجاة  ، املصلي واقف بني يدي اهللا تعاىل يناجيه       - ١

 .ذنب كبري على املار-وبني قبلته ،املصلي
 .إذا كان له سترة، وبينهاأو املرور بينه،إذا مل يكن له سترة، حترمي املرور بني يدي املصلي- ٢
والرواية األخرى أنَّ ذلـك جيـب؛   ،أنه يستحب للمصلي رد املار بني يديه  :  املشهور من مذهب أمحد    - ٣

 .وحكى ابن حزم اإلمجاع على إمثه،حترمي املرور: وأما املار فاملشهور من املذهب،لظاهر األخبار
 .من هذا الوعيد الشديد وجوب االبتعاد عن املرور بني يدي املصلي؛ خشية - ٤
ويف األمكنة اليت البد هلم من املرور ا؛ لئال يعرض          ، األولَى للمصلي أن يبتعد فال يصلي يف طرق الناس         - ٥

 .أو احلرج بالوقوف،ويعرض املارة لإلمث،صالته للنقص أو القطع
فمفهوم العدد غري مـراد     ،صروليس املراد احل  ،"أربعون سنة : "الروايةُ األخرى بأنها  " األربعني" فسرت   - ٦

استغِفر لَهم أَو لَـا تسـتغِفر لَهـم ِإنْ    {: وإمنا املراد املبالغة يف النهي؛ كقوله تعاىل    ،عند كثري من األصولبني   
ملَه اللَّه ِفرغي ةً فَلَنرم ِعنيبس ملَه ِفرغتس٨٠: التوبة[} ت.[ 

 .ففيها خالف سيأيت إن شاء اهللا تعاىل،عدا مكة املكرمة،قاع هذا احلكم يف عموم الب- ٧
 .وهذا قول اجلمهور،ال بالواقف والقاعد واملضطجع، ظاهر اخلرب أنَّ الوعيد خاص باملار- ٨

 .واختاره الشيخ تقي الدين،ذكره اد،وال تبطل بالوقوف قدامه وال اجللوس: قال ابن القيم
 .ومنها قصة عائشة،ولكن السنة ثابتة جبواز اعتراض النائم،إىل النائمال يصلي : فقال،أما اإلمام مالك

 فما مقدار ما جيب البعد عنه عند املرور؟، إذا مل يكن للمصلي سترة- ٩
ثالثة أذرع مـن    : وعند الشافعية واحلنابلة  ،حيرم من موضع قدمه إىل موضع سجوده      : قالت احلنفية واملالكية  

 .قدم املصلي
الصحيح حتديد ذلـك مبـا إذا مشـى إليـه           : وقال،علم حد البعيد يف ذلك وال القريب      ال أ : وقال املوفق 

 .فتقيد بداللة اإلمجاع مبا يقرب منه،ودفع املار بني يديه،املصلي

                                                 
 )١٣٤: ص(تيسري العالم شرح عمدة األحكام  - ١٢٣
 ).٥٠٧(ومسلم برقم ، ) ٥١٠(متفق عليه، أخرجه البخاري برقم  - ١٢٤

 ]معناه لو يعلم ماذا عليه من اإلمث الختار الوقوف أربعني على ارتكاب ذلك اإلمث) لو يعلم املار(ش [
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ومل ، صلَّى إىل سـترة    -�-بإمجاع العلماء؛ ألنَّ النيب     ، سترة اإلمام هي سترة ملن خلفه من املأمومني        - ١٠
 .ترة أخرى هلميأمر أصحابه باختاذ س

وقد جاء يف  .بل باحلرم كله إىل غري سترة     ،أنه ال بأس أن يصلي مبكة     :  املشهور من مذهب اإلمام أمحد     - ١١
واحلديث ليس  ،وحمققو العلماء يرون جواز املرور    ،" صلَّى مبزدلفة إىل غري سترة     -�-أنَّ النيب   : "الصحيحني

 .إنما هو خمصص هلاو،معارضا لألحاديث الصحيحة يف حترمي املرور
مل يكره؛ سواء مر من     ،والناس يطوفون أمامه  ،لو صلَّى املصلي يف املسجد احلرام     : قال شيخ اإلسالم ابن تيمية    

 .أمامه رجل أو امرأة
وبقية احلرم كذلك عند  ، يصلي ومير بني يديه الطائفون     -�-كان  : وقال الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ      

 ١٢٥.ومجع اخللق،ه من خصائص احلرم؛ ألنها بلد شأا االزدحاموأصل ذلك أن،األصحاب
 : منع الزكاة-

ولَا يحسبن الَِّذين يبخلُونَ ِبما آتاهم اللَّه ِمن فَضِلِه هو خيرا لَهم بلْ هو شر لَهم سيطَوقُونَ                 {: قال اهللا تعاىل  
: آل عمـران  [} )١٨٠(يامِة وِللَِّه ِمرياثُ السماواِت والْأَرِض واللَّه ِبما تعملُونَ خـِبري           ما بِخلُوا ِبِه يوم الْقِ    

١٨٠.[ 
وغري ذلك  ،من املال واجلاه والعلم   ،مينعون ما عندهم مما آتاهم اهللا من فضله       : أي،وال يظن الذين يبخلون   : أي

وضنوا بـه   ،وأمسكوه،فبخلوا بذلك ،ا ال يضرهم منه لعباده    وأمرهم ببذل م  ،وأحسن إليهم به  ،مما منحهم اهللا  
سيطوقون ما خبلـوا  {وعاجلهم وآجلهم   ،يف دينهم ودنياهم  ،بل هو شر هلم   ،وظنوا أنه خري هلم   ،على عباد اهللا  
إن البخيل "،يعذبون به كما ورد يف احلديث الصحيح      ،جيعل ما خبلوا به طوقا يف أعناقهم      : أي} به يوم القيامة  

وتال رسـول اهللا    " أنا كرتك ،أنا مالك : يأخذ بلهزمتيه يقول  ،له زبيبتان ،ه يوم القيامة شجاعا أقرع    ميثل له مال  
 .هذه اآلية، مصداق ذلك�

 .وسبب عقام،وصار من أعظم مضارهم،فانقلب عليهم األمر،وجمد عليهم،فهؤالء حسبوا أن خبلهم نافعهم
وينقلب العباد  ،وترد مجيع األمالك إىل مالكها    ،كهو تعاىل مالك املل   : أي} وهللا مرياث السماوات واألرض   {

 .وال غري ذلك من املال،من الدنيا ما معهم درهم وال دينار
وتأمل كيف ذكر السبب االبتدائي والسبب      } إنا حنن نرث األرض ومن عليها وإلينا يرجعون       {: قال تعاىل 

 .املوجب كل واحد منهما أن ال يبخل العبد مبا أعطاه اهللا،الغائي
مل ،بل لوال فضل اهللا عليه وإحسـانه      ،ليس ملكا للعبد  ، أوال أن الذي عنده ويف يده فضل من اهللا ونعمة          أخرب

فمنعه لذلك منع لفضل اهللا وإحسانه؛ وألن إحسانه موجب لإلحسان إىل عبيده كمـا              ،يصل إليه منه شيء   
 .} وأحسن كما أحسن اهللا إليك{: قال تعاىل

وحفظه ،وزيادة إميانه،بل ينفعه يف قلبه وماله،مل مينع الفضل الذي ال يضره،فضل من اهللا،فمن حتقق أن ما بيده
 .من اآلفات

                                                 
 )٦١/ ٢(توضيح األحكام من بلوغ املرام  - ١٢٥
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فال معىن للبخـل    ،وهو خري الوارثني  ،ويرثها تعاىل ،أن هذا الذي بيد العباد كلها ترجع إىل اهللا        : مث ذكر ثانيا  
 .بشيء هو زائل عنك منتقل إىل غريك

ويسـتلزم  -فإذا كان خبريا بأعمالكم مجيعها      } مبا تعملون خبري  واهللا  {: فقال،السبب اجلزائي : مث ذكر ثالثا  
 مل يتخلف من يف قلبه مثقال ذرة من إميـان عـن             -والعقوبات على الشر  ،ذلك اجلزاء احلسن على اخلريات    

 ١٢٦.وال يرضى باإلمساك الذي به العقاب،اإلنفاق الذي جيزى به الثواب
ل أو علم أو أي ضرب من ضروب القدرة اليت يستطيع           البخل هو احلرص الشديد فيما ميلك اإلنسان من ما        

وقد ،أم مل يكن موضوعه املال،سواء أكان موضوعه املال،وعلى ذلك يشمل البخل كل شح ،أن يعني ا غريه   
 وتبشـري  - � -ذلك أن اليهود كتموا أوصاف النيب ،فسر بعض العلماء البخل يف هذه اآلية بكتمان العلم      

 .أو ليمنعوا اهلداية، يعلنوها ليضلواوضنوا ا فلم،التوراة به
إذ إن اهللا   ،ويتفق هذا مع سياق الكـالم     ،وهو البخل يف املال   ،وقد فسر األكثرون البخل مبعناه الظاهر املتبادر      

أن منهم من يقـول إن اهللا فقـري   ،سبحانه وتعاىل قد حكى عن هؤالء الذين يبخلون مبا آتاهم اهللا من فضله   
حانه وتعاىل ذكر بعد بيان خبلهم أن اهللا سبحانه وتعاىل لـه مـرياث السـماوات             وألن اهللا سب  ،وحنن أغنياء 

 .والتعبري بكلمة مرياث يومئ إىل أن موضوع البخل هو املال،واألرض
يدل علـى النفـي     ) وال يحسبن الَِّذين يبخلُونَ   : (والنهي عن الظن وأن البخل املايل فيه خري يف قوله تعاىل          

ويف ،بل فيه شر هلـم  ، لَا يصح هلم أن يظنوا بأي حال من األحوال أن ذلك البخل فيه خري هلم               فاملعىن،املؤكد
إذ أن البخيل حيسب أن ما يأيت إليه من مال إمنا هو ،اآلية الكرمية إشارة إىل أن سبب البخل نسيان أصل املال 

وأنه يرزق من يشاء ،عطي املانع وينسى أن اهللا سبحانه وتعاىل هو امل      ،وليس فضال من اهللا   ،جبهوده وكسبه فقط  
وينجو مـال  ،فتأيت جائحة هلذا تأكل األخضر واليابس،وأن الرجلني يسعيان ويتخذان األسباب،بغري حساب 

ولذا بني اهللا سبحانه أن املال الذي جييء إليهم إمنـا هـو             ،وبكل شيء عليم  ،واهللا على كل شيء قدير    ،ذاك
فهو يبني هلم أن املال مال اهللا       ،)بخلُونَ ِبما آتاهم اللَّه ِمن فَضِلهِ     ي: (ولذلك قال ،بفضل من اهللا سبحانه وتعاىل    

 .يشاء" ومينع من ،وأن اهللا تعاىل يعطي من يشاء،تعاىل
ونرى أن الضمري ،)يبخلُونَ(تأكيد ملعىن البخل املفهوم من قوله تعاىل    ) هو خيرا لَّهم  : (والضمري يف قوله تعاىل   

ويف ) بلْ هو شر هلُم   : (فقال سبحانه ،وقد بني سبحانه أنه شر هلم     .كيد نفي الظن يف اخلريية    ضمري الفصل لتأ  
والبخل شر يف الدنيا وىف اآلخرة؛ وذلك ألنه        ،وذكر اجلملة االمسية تأكيد ملعىن الشر يف البخل       ،إعادة الضمري 

وهو يف  ،وتقطع العالقـات األدبيـة    ،رواحلقد يف اآلحاد يؤدي إىل الرتاع املسـتم       ،يدفع إىل احلقد يف الدنيا    
: "  قال- � -ولقد روى مسلم عن جابر بن عبد اهللا أن رسول اهللا . اجلماعات يؤدي إىل اخلراب والدمار

محلـهم علـى أن     ،واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم       ،اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة      
 " .سفكوا دماءهم واستحلوا حمارمهم 

                                                 
 )١٥٨: ص(تيسري الكرمي الرمحن = تفسري السعدي  - ١٢٦
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واملعىن سيكلفون أقصى ما يطيقون ليخسروا املال ،التطويق إما من الطاقة) طَوقُونَ ما بِخلُوا ِبِه يوم الِْقيامِةسي(
وال ،فال يسـتجيبون لنـداء    ،ولكنهم ال ميلكون يف هذا اليوم من أمـرهم شـيئا          ،الذي خبلوا به يوم القيامة    

يوم يكْشف عن ساٍق ويدعونَ ِإلَى السـجوِد فَـال   : (وذلك على حد قوله تعاىل،ألم ال يستطيعون ،لكالم
 ).يستِطيعونَ

وِغال فيها يشعرهم مبـا  ،واملعىن أنه سيكون ما خبلوا به طوقا يف أعناقهم     ،وقد يكون وهو األرجح من الطوق     
 - أيب هريرة أن النيب      فقد روى البخاري عن   ، بثعبان - � -مثَله النيب   ،وهو طوق مؤمل  ،كان منهم يف الدنيا   

من آتاه اهللا ماال فلم يؤد زكاته مثِّلَ له شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامـة فيأخـذ                   : "  قال - �
 ) " .سيطَوقُونَ ما بخلُوا به يوم الِْقيامِة: (أنا مالك أنا كرتك مث تال قوله تعاىل: بلهزمتيه يقول

وفيهـا  ،وإا إحاطة إيالم  ،بوي استعارة متثيلية إلحاطة البخل بصاحبه يوم القيامة       والنص القرآين واحلديث الن   
 .وشقوة وإيالما،بيان أن السعادة الوقتية لالكتناز والبخل يف الدنيا ستكون يوم القيامة بؤسا شديدا

 حد السـرف؟  ويتبني مقام اإلنفاق يف سبيل اهللا ولكن ما حد البخل؛ وما،ذا النص الكرمي تبني قبح البخل    
 .وذين احلدين يتبني اإلنفاق احلالل والقصد

وقد كان ذو النورين    ..ولو كان بكل املال     ،لقد قرر العلماء أن اإلنفاق يف سبيل اهللا تعاىل لَا إسراف فيه قط            
 .ومل يعد ذلك إسرافا،كما فعل يف ساعة العسرة،عثمان بن عفان جيهز اجليش كله أحيانا

خبل بل ،ومدامهة األعداء هلا،ن االمتناع عن اإلنفاق يف سبيل اهللا تعاىل يف عسرة الدولة  وقد اتفقوا أيضا على أ    
ولذلك أجاز الفقهاء فرض ضرائب إذا دامهت األمة اإلسالمية األعداء وامتنع األغنياء    ،هو أقبح البخل وأشده   

 .وهذا النوع من البخل هو املقصود ذا النص الكرمي،عن اإلنفاق
واخلالصة أن احلد ما بني اإلسراف والبخل       ،ا على أن كل درهم ينفق يف معصية هو إسراف         وقد اتفقوا أيض  

وإنفاق ،إنفاق ألف يف سبيل اهللا لَا يكون إسرافا: ولذلك يقول ابن عباس  ،هو اإلنفاق يف غري ما أمر اهللا تعاىل       
 .درهم يف معصية يكون إسرافا

)    ِض واَألراِت واوماثُ السِللَِّه ِمريو ِبريلُونَ خمعا تِبم هذا النص الكرمي يفيد أربعة معان تؤكد وجـوب  ) اللَّه
فهو الذي أعطـى    ، أن املال كله هللا تعاىل     -املعىن األول   : واجلهاد يف سبيل اهللا تعاىل    ،اإلنفاق يف سبيل اخلري   

يه سبحانه وتعاىل يف ضمن ما يئول إليه        وأن مآل املال إل   ،)ِبما آتاهم اللَّه ِمن فَضِلهِ    : (كما عرب سبحانه وتعاىل   
وأنـه  ،فليعلم أن املرياث كله هللا تعاىل     ،ومن يبخل لورثة يرثونه   ،بال استثناء مطلقا  ،كل شيء يف هذا الوجود    
 .وإن مل يرد هلم عطاء فسينفقونه إسرافا وبدارا،سيعطيهم إن أراد سبحانه

ويف ذلك  ،وهو الذي يئول إليه   ،فهو ملكه ، الوجود  هو بيان سلطان اهللا تعاىل على كل ما يف         -واملعىن الثاين   
ولذلك مل يعرب عن املرياث بأنـه       ،والقوي الرزاق املتني  ،وتأكيد ملعىن أنه املعطي الوهاب    ،بيان كمال سلطانه  

 .بل مرياث كل ما حوته السماء وما حوته األرض،مرياث األموال اليت نعرفها
وخيتصهم به يوجب عليهم تكليفـات ماليـة      ،تعاىل بعض عباده   أن العطاء الذي يعطيه اهللا       -واملعىن الثالث   

وهم ،وأوجب عليهم أن يعطوا   ،فقد ابتلى األغنياء باملال   ،فإذا كان سبحانه وتعاىل قد ابتلى الفقراء بالفقر       ،فيه
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اهللا تعـاىل   وقد فهم هذا من ذكر علـم        ،)ومن يوق شح نفِْسِه فَأُولَِئك هم الْمفِْلحونَ      (،حماسبون على ماهلم  
 ).واللَّه ِبما تعملُونَ خِبري: (ولذلك قال سبحانه وتعاىل،الدقيق العظيم
  أن اجلزاء سيكون شامال كامال؛ ألن علم اهللا دقيق لَا يترك-واملعىن الرابع 

). ٨(لْ ِمثْقَالَ ذَرٍة شرا يـره       ومن يعم ) ٧(فَمن يعملْ ِمثْقَالَ ذَرٍة خيرا يره       : (صغرية وال كبرية إال أحصاها    
 .واخلربة هي العلم الدقيق الشامل،ولذلك عرب سبحانه عن علمه بأعمالنا بأنه خبري

ولذلك ذكر بعض   ،ولقد كان الشح يف موضع اإلنفاق يسرى إىل املسلمني من اليهود الذين كانوا جياوروم             
 ١٢٧م يف خساستهموال يقلدوه،شنائع اليهود لينفُر املسلمون منهم

يوم ) ٣٤(والَِّذين يكِْنزونَ الذَّهب والِْفضةَ ولَا ينِفقُونها ِفي سِبيِل اللَِّه فَبشرهم ِبعذَاٍب أَِليٍم             {: وقال اهللا تعاىل  
مهورظُهو مهوبنجو مهاها ِجبى ِبهكْوفَت منهاِر جا ِفي نهلَيى عمحي متا كُنفَذُوقُوا م فُِسكُمِلأَن متزا كَنذَا مه 

 ].٣٥ - ٣٤: التوبة... [} )٣٥(تكِْنزونَ 
العلماء والعباد الـذين يـأكلون      : أي،هذا حتذير من اهللا تعاىل لعباده املؤمنني عن كثري من األحبار والرهبان           

أو ،إم إذا كانت هلم رواتب من أموال النـاس        ف،ويصدون عن سبيل اهللا   ،بغري حق : أي،أموال الناس بالباطل  
وهؤالء يأخذوا ويصدون   ،وألجل هداهم وهدايتهم  ،بذل الناس هلم من أمواهلم فإنه ألجل علمهم وعبادم        

فإن الناس ما بذلوا هلم من أمـواهلم إال  ،فيكون أخذهم هلا على هذا الوجه سحتا وظلما   ،الناس عن سبيل اهللا   
 .ستقيمليدلوهم إىل الطريق امل

فهؤالء األحبـار   ،أن يعطوهم ليفتوهم أو حيكموا هلم بغري ما أنزل اهللا         ،ومن أخذهم ألموال الناس بغري حق     
 .وصدهم الناس عن سبيل اهللا،أخذهم ألموال الناس بغري حق: ليحذر منهم هاتان احلالتان،والرهبان

طرق اخلري املوصلة إىل : أي}  ينِفقُونها ِفي سِبيِل اللَّهِ وال{ميسكوا  : أي} والَِّذين يكْرتونَ الذَّهب والِْفضةَ   {
كأن مينـع منـها الزكـاة أو النفقـات الواجبـة            ،أن ميسكها عن النفقة الواجبة    ،وهذا هو الكرت احملرم   ،اهللا

 .أو النفقة يف سبيل اهللا إذا وجبت،أو األقارب،للزوجات
فيحمـى  } ِفي ناِر جهنم  {،على أمواهلم : أي} يوم يحمى علَيها  {: همث فسره بقول  } فَبشرهم ِبعذَاٍب أَِليمٍ  {

 .كل دينار أو درهم على حدته
}    مهورظُهو مهوبنجو مهاها ِجبى ِبهكْويف يوم القيامة كلما بردت أعيدت يف يوم كان مقداره مخسني           } فَت

فمـا ظلمكـم    }  كَرتتم ألنفُِسكُم فَذُوقُوا ما كُنتم تكْـرتونَ       هذَا ما {: ويقال هلم توبيخا ولوما   ،ألف سنة 
 .ولكنكم ظلمتم أنفسكم وعذبتموها ذا الكرت

 :وذلك بأحد أمرين،احنراف اإلنسان يف ماله،وذكر اهللا يف هاتني اآليتني
لك كإخراج األموال يف    وذ،بل ال يناله منه إال الضرر احملض      ،إما أن ينفقه يف الباطل الذي ال جيدي عليه نفعا         
 .وإخراجها للصد عن سبيل اهللا،املعاصي والشهوات اليت ال تعني على طاعة اهللا
 ١٢٨"أمر بضده،النهي عن الشيء"و ،وإما أن ميسك ماله عن إخراجه يف الواجبات

                                                 
 )١٥٢٤/ ٣(زهرة التفاسري  - ١٢٧
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: لغـة والكرت يف ال  ،ومآله شر يف الدنيا واآلخرة    ،ويضر صاحبه ،وهذا النص الكرمي يبني أن مجع املال لَا جيدي        
ولكن شاع استعماله فيمـا يـدفن يف   ،أو مل يدفن،الضم واجلمع لكل شيء مثني سواء دفن يف باطن األرض       

وال مينع الشيوع من أن يطلـق علـى األصـل اللغـوي             ،ولكن شيوعه لَا مينع أصل إطالقه     ،باطن األرض 
األرض كـان أو    الكرت كل شيء جمموع بعضه إىل بعض يف بطن          : ولقد قال شيخ املفسرين الطربي    ،القوي

 .على ظهرها
ولكنها سيقت يف مقام    ،وظاهر اآلية يدل على أا عامة تعم األحبار والرهبان وغريهم من املسلمني وغريهم            

والعربة ،وال مينع ذلك من عموم؛ ألن لفظها عـام        ،الكالم على أكل الرهبان واألحبار ألموال الناس بالباطل       
 :ولنذكر بعضها،ومعاوية بن أيب سفيان،أيب ذر الصحايب اجلليلوقد جرت مناقشة يف ذلك بني ،بعموم اللفظ

وكـان  ،كان من مذهب أيب ذر رضي اهللا عنه حترمي ادخار ما زاد على نفقة العيال              : " قال احلافظ ابن كثري   
 ".ويغلظ يف خالفه ،وحيث الناس عليه ويأمرهم به،يفيت بذلك

وأبو ذر جيهر برأيه وحيث الناس عليه ويستنكر        ،عاويةواألمري م ،كان الصحايب الطاهر املؤمن يعيش يف الشام      
فأحضـر أبـا    ،فأبلغ أمره إىل أمري املـؤمنني عثمـان ذي النورين         ،ومن يواليه ،النعيم الذي يرفل فيه معاوية    

وا مات رضي   ،ولكن الراجح من الروايات أن عثمان هو الذي أنزله ا         ،فاختار أبو ذر أن يقيم بالربذة     ،ذر
 .اهللا عنه
مـا  : فَقُلْت لَـه  ،مررت ِبالربذَِة فَِإذَا أَنا ِبأَِبي ذَر رِضي اللَّه عنه        : قَالَ،وى البخاري عن زيِد بِن وهبٍ     وقد ر 

هب والِفضـةَ والَ    الَِّذين يكِْنزونَ الذَّ  {: فَاختلَفْت أَنا ومعاِويةُ ِفي   ،كُنت ِبالشأْمِ : " أَنزلَك منِزلك هذَا؟ قَالَ   
فَكَانَ بيِني وبينـه  ،نزلَت ِفينا وِفيِهم: " فَقُلْت،نزلَت ِفي أَهِل الِكتابِ   : قَالَ معاِويةُ " } ينِفقُونها ِفي سِبيِل اللَّهِ   

 كُوِني      ،ِفي ذَاكشي هنع اللَّه ِضيانَ رثْمِإلَى ع بكَتِإلَ ،و بانُ فَكَتثْمع ا   : يهتةَ فَقَِدمِم املَِدينأَِن اقْد،   لَـيع فَكَثُر
      لَ ذَِلكِني قَبوري لَم مهى كَأَنتح اسانَ    ،النثْمِلع ذَاك تفَقَـالَ ِلـي   " فَذَكَر :   تيحنت ِإنْ ِشـئْت،  ـتفَكُن

 ".ولَو أَمروا علَي حبِشيا لَسِمعت وأَطَعت ،ِزلَفَذَاك الَِّذي أَنزلَِني هذَا املَن«،قَِريبا
 .ورمبا يكون قد اختار الربذة بالذات،وإن هذا احلديث يدل عىن أنه اختار هذا البعد

أيوافق قوله عمله أم    ،وقد أراد معاوية أن يغويه باملال أو خيتربه وهو عنده         ،وىف املناقشة بينه وبني معاوية أغلظ     
إن معاوية إمنا بعـثين   : فقال،مث بعث إليه الذي أتاه ا     ،ففرقها على الفقراء من يومه    ،عث إليه بألف دينار   فب،لَا

ويف احلق أن أبا    . ولكن إذا جاء مايل حاسبتك    ،وحيك إا خرجت  : فقال،فهات الذهب ،إىل غريك فأخطأت  
وما ، وأخطأ معاوية  - � - حممد   إن اآلية تعم األحبار والرهبان وأتباع     : ذر قد أصاب كل اإلصابة يف قوله      

 ١٢٩!.ملعاوية وفقه القرآن

                                                                                                                                            
 )٣٣٥: ص(تيسري الكرمي الرمحن = تفسري السعدي  - ١٢٨
 بل أصاب معاوية رضي اهللا عنه وأخطأ أبو ذر رضي اهللا عنه: قلت  - ١٢٩

        ِنيةَ املُزرِميِن بِن أَِبي عمحِد الربع نكَا -عو      ِبياِب النحأَص نَ ِمن� -:   ِبيةَ  - �-أَنَّ الناِويعقَالَ ِلم ) :      ،ـابالِكت ـهلِّمع ـماللَّه
ذَابِقِه العو ،اباِحلسصحيح لغريه) ١٢٤/ ٣(سري أعالم النبالء ط الرسالة ) .و 

 كَيف نستِطيع الشام وِفيِه الروم؟:  ومعه جماعةٌ، فَذَكَروا الشام، فَقَالَ رجلٌ كَانَ يِسير- �-أَنَّ رسولَ اِهللا :وعن جبيِر بِن نفَيٍر
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وال نسري إىل املدى الذي يسري إليه سيدنا أبو ذر          ،حيق إذن أن نقول إن اآلية عامة لَا ختص األحبار والرهبان          
. ويدعو إليه ، ذات نفسه  -الصحايب املخلص حبيث لَا يبيح لذي املال إال ما يكفيه وعياله كما كان يفعل يف                

ومعـه  ،فخـرج عطاؤه  ،اإلمام أمحد عن عبادة بن الصامت رضي اهللا عنه أنـه كـان مـع أيب ذر                روى  
وللضـيف يـرتل    ،لو ادخـرت حلاجـة بيوتك     : فقلت،فقضت منها سبعة  ،فجعلت تقضي حوائجه  ،جارية

إن خليلي أوصاين أن أميا ذهب أو فضة أوكئ عليه فهو مجر على صاحبه حىت يفرغه يف سبيل اهللا : فقال،بك
 .اإفراغ

وردت عن أيب ذر آثار كثرية تدل على أنه كان يذهب إىل أن كل مال جممـوع                 : " ولقد قال ابن عبد الرب    
وخالفه مجهور الصحابة   ،وأن آية الوعيد نزلت يف ذلك     ،يفضل عن القوت وسداد العيش فهو كرت يذم فاعله        

 !. ومحلوا الوعيد على مانعي الزكاة،ومن بعدهم
وذلك ألنه إذا مل يبق شيء من املال بعد نفقاته ونفقات عيالـه مل يكـن مثـة             وحنن نتبع مجهور الصحابة؛     

وذلك ينايف ما ذهب إليه أبو ذر رضي        ،فشرعية الزكاة توجب ماال مدخرا حوال     ،لعدم وجود وعاء هلا   ،زكاة
وقـد  ،قىوأيضا فإن األخذ برأي الصحايب اجلليل ينايف املرياث؛ ألن املرياث يكون يف املال الذي يب              . اهللا عنه 

 .منع الصحايب اجلليل بقاء أي مال يورث أو جتب فيه الزكاة
فقـد روى أن    ،وباحلديث النبوي ،وقد شرعت الوصية بالقرآن   ،وأيضا فإن معىن رأيه إلغاء الوصية مع املرياث       

ولقـد  ) إن اللَّه تصدق عليكم يف آخر أعماركم بثلث مالكم فضعوه حيث شئتم           : "  قد قال  - � -النيب  

                                                                                                                                            

) ١٢٧/ ٣( الرسالة سري أعالم النبالء ط) .يكِْفيكُم اُهللا ِبهذَا: ( فَضرب ِبها كَِتف معاِويةَ، وقَالَ- وِبيِدِه عصاً -ومعاِويةُ ِفي القَوِم : قَالَ
 صحيح مرسل

ما فَعلَ  ! يا ِمسور : أَنه وفَد علَى معاِويةَ، فَقَضى  حاجته، ثُم خالَ ِبِه، فَقَالَ          : أَنَّ اِملسور بن مخرمةَ أَخبره    : وعِن الزهِري، حدثَِني عروةُ   
 طَعنك علَى اَألِئمِة؟

فَلَم أَترك شيئاً أَِعيبه علَيـِه ِإالَّ بينـت         : قَالَ ِمسور .الَ واِهللا، لَتكَلِّمني ِبذَاِت نفِْسك ِبالَِّذي تِعيب علَي       : قَالَ.عنا ِمن هذَا وأَحِسن   د: قَالَ
فَقَالَ.لَه :      ا ِمسا يلَن دعلْ تِب، فَهالذَّن أُ ِمنرالَ أَب كرتتو ،بوالذُّن دعت ا، أَمثَاِلهِر أَمشةَ ِبعنِة، فَِإنَّ احلَسامِر العالَِح ِفي أَماِإلص ِلي ِمنا نم رو

 اِإلحسانَ؟ 
اه، فَهلْ لَك يا ِمسور ذُنوب ِفي خاصِتك تخشى أَنْ تهِلكَك ِإنْ            فَِإنا نعتِرف ِهللا ِبكُلِّ ذَنٍب أَذْنبن     : قَالَ معاِويةُ .ما تذْكَر ِإالَّ الذُّنوب   : قَالَ

 الَ أُخيـر    -  واِهللا-فَما يجعلُك اُهللا ِبرجاِء املَغِفرِة أَحق ِمني، فَواِهللا ما أَِلي ِمن اِإلصالَِح أَكْثَر ِمما تِلي، ولَِكن                 : قَالَ.نعم: لَم تغفَر؟ قَالَ  
بين أَمريِن بين اِهللا وبين غَيِرِه، ِإالَّ اخترت اَهللا علَى ما ِسواه، وِإني لَعلَى ِديٍن يقْبلُ ِفيِه العملُ ويجزى ِفيِه ِباحلَسـناِت، ويجـزى ِفيـِه                          

هناُهللا ع فُوعِب ِإالَّ أَنْ يوِني: قَالَ.اِبالذُّنمصفَخ. 
 صحيح) ١٥٠/ ٣(سري أعالم النبالء ط الرسالة .فَلَم أَسمِع اِملسور ذَكَر معاِويةَ ِإالَّ صلَّى علَيِه  : قَالَ عروةُ

نه رأَى معاِويةَ صلَّى الِعشاَء، ثُم أَوتر ِبركْعٍة واِحدٍة لَم يِزد،           أَ:وعِن ابِن جريٍج، أَخبرِني عتبةُ بن محمٍد، أَخبرِني كُريب مولَى ابِن عباسٍ           
 أعالم النبالء ط سري. لَيس أَحد ِمنا أَعلَم ِمن معاِويةَ، ِهي واِحدةٌ أَو خمس أَو سبع، أَو أَكْثَر ! أَصاب، أَي بني : فَأَخبر ابن عباٍس، فَقَالَ   

 صحيح) ١٥١/ ٣(الرسالة 
سري أعـالم   .كَانَ عمر خيراً ِمنه، وكَانَ معاِويةُ أَسود ِمنه         : والَ عمر؟قَالَ : قُلْت.ما رأَيت أَحداً أَسود ِمن معاِويةَ     : و عِن ابِن عمر، قَالَ    

 صحيح) ١٥٢/ ٣(النبالء ط الرسالة 
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وعبد ،فعثمان كان ثريا وتاجرا  ، فما استنكرها عليهم   - � -صحابة من هلم ثروات يف عصر النيب      كان من ال  
 .وأبو بكر وعمر كانا من ذوي األموال،الرمحن بن عوف كان ثريا وتاجرا

ومـا كانـت    ،فأسـواقها تقـوم علـى رءوس األموال       ،وإنه لو أخذ برأي أيب ذر ما كانـت التجارات         
 . رءوس األموالفهي أيضا تقوم على،الصناعات

وقد خصصوه من ذات النص ،من أجل هذا كان البد من ختصيص كرت الذهب والفضة الذي أوعد اهللا تعاىل         
إن الوعيد على األمرين    ) والَِّذين يكِنزونَ الذَّهب والِْفضةَ وال ينِفقونها ِفي سِبيِل اللَّهِ        : (القرآين فقد قال تعاىل   

على ،وإمنا الوعيد على األمرين معـا     ،فليس الوعيد على الكرت لذات الكرت     . د منهما جمتمعني ال على أمر واح    
وكان الوعيد الشديد ملن    ،فإذا وجدا معا كان التبشري بالعذاب األليم      ،الكرت وعدم اإلنفاق يف سبيل اهللا تعاىل      

كـون عليـه إمث     ولذا تضاربت الروايات على أن من يعطي الزكـاة لَـا ي           ،مينع اإلنفاق مع أنه يكرت املال     
 .وإمنا الكانز هو اجلامع للمال الذي مينع حقه،بل إنه لَا يعد كانزا من خيرج حقه يف سبيل اهللا،الكانزين

: " وإمنا ورد يف األثر الصحيح    ،بأن اإلنفاق مينع إمث الكانز الذي جيمع املال       ،- � -وقد ورد ذلك عن النيب      
 " .نعم املال الصاحل يف يد العبد الصاحل 

بل جيب أن خيرج لالستغالل     ، أن نشري هنا إىل أن اآلية تشري إىل أن املال لَا يكرت من الذهب والفضة               وجيب
ويف اآلية إشـارات    ،كاملاء العطن الذي لَا ينتفع به     ،وال يبقى يف اخلزائن   ،والزراعة،والصناعة،احلالل باالجتار 

بل ،ية كما عليهم؛ ألن العذاب األليم لَا يبشر بـه         فإن يف اآل  ) فَبشرهم ِبعذَاب : ( قوله تعاىل  -منها  : بيانية
إذ إم كانوا يرتقبون خريا يف اآلخرة من تكاثرهم يف          ،كم م ) فَبشرهم: (ويف التعبري بقوله تعاىل   ،يهدد به 

 .املال واكتنازه فجاءت العقىب غري ما يرتقبون
ملالحظة ) وال ينِفقُونها ِفي سِبيِل اللَّهِ    : ( قوله  أن الضمري أعيد على الذهب والفضة بضمري املؤنث يف         -ومنها  

وهو ملا لَا يعقـل     ،فأعيد عليها بضمري املؤنث   ،وهي مجع ،والدراهم من الفضة  ،املعىن وهو الدنانري من الذهب    
 .يكون بالضمري املؤنث

ل يطلق على الـنعم     وكان املا ، أنه ذكر الكرت يف الذهب والفضة دون غريمها مع أن األموال كثرية            -والثالثة  
وقد قال ،ومها مقياس التقدير لكل األموال،وأجيب عنها بأن الذهب والفضة تطلق على كل املال   ،دون غريها 

ومن كثرا عنده   ،وال يكرتمها إال من فضال عن حاجته      ،إما قانون التمول وأمثان األشياء    : يف ذلك الزخمشري  
 .كرتمها دليال على ما سوامهافكان ذكر ،مل يعدم سائر أجناس املال،حىت يكرتمها

وال ،وجيب أن ننبه إىل أنه لَا يصح النهم يف املال إال للقيام مبصلحة عامة            ،هذا معىن اآلية الكرمية فيما يظهر لنا      
فإنه حينئذ يلهى عـن املقاصـد     ،وغرضا مقصودا لذاته لَا للتمكن من النعم      ،يصح أن يكون املال مطلبا ذاتيا     

والنيب ،لَا سيدا متصرفا  ،وألنه يصري عبدا للمال   ،،)أَلْهاكم التكَاثُر حتى زرتم الْمقَاِبر    : (كما قال تعاىل  ،السامية
تبـا للـذهب تبـا      : "  قـال  - � - وقد روى أن رسول اهللا       -" تعس عبد الدرهم    : "  يقول - � -

)  زوجة تعني أحدكم على دينه    و،لسانا ذاكرا وقلبا خاشعا   : " قال: أي مال نتخذ  : قاهلا ثالثا فقالوا له   ،للفضة
 ).رواه أمحد" (من ترك صفراء أو بيضاء كوي ا : " - � -وقال 
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يوم يحمى علَيها ِفي ناِر جهنم فَتكْوى       :(ذكر اهللا عذاب يوم القيامة ملن كرت الذهب والفضة من غري إنفاق           
ذَا مه مهورظُهو مهوبنجو مهاها ِجبونَ ِبهكِْنزت متا كُنفَذُوقُوا م فُِسكُمِلأَن متز٣٥(ا كَن( 

)موذَاب أَِليم : (تتعلق بقوله ) يوالضمري يعود إىل ،يوم حيمى عليها أي يوقد عليها  ،أي ذلك اإليالم الشديد   ،)ِبع
 تصـوير حلـال     وهلذا النص ،الذهب والفضة كما يعود ضمري ينفقوا إليها على التخريج الذي ذكرنا آنفا           

وال يؤدون ما تعلق ا من نفقات علـى         ،األشحة الذين يكرتون الذهب والفضة وال ينفقوا يف سبل اخلري         
لَا يتجاوزوا إىل غريهم    ،ويعيشون ألنفسهم ،فال يعطون املال على حبه مسكينا يتيما وأسريا       ،والفقراء،العيال

 .الغارمني ويف سبيل اهللامن الفقراء واحملاويج وااهدين واملؤلفة قلوم و
وذكرت هـذه   ،وجنوم وظهورهم ،أي يوقد عليها فتكون كمقامع تكوى ا وجوههم       ) يحمى علَيها (و  

وا تتميز األشخاص؛ وألم يطلبون بكـرت       ،وابتدأ بالوجوه ألا ا املواجهة    ،األعضاء ألا تعم اجلسم كله    
أن يكون  " كما قال الزخمشري    ، وجوههم -م بالكرت يصونون ماء     وأل،والشأن فيها ،املال الوجاهة يف الدنيا   

ومن أكـل الطيبـات     ،ويبجلون وحيتشمون ،وحييون باإلكرام ،ماء وجوههم مصونا عندهم يتلقون باجلميل     
كما تـرى أغنيـاء     ،يطرحوا على ظهورهم  ،ومن لبس ناعمة من الثياب    ،وينفخون جنوم ،يتضلعون منها 

   ذهب أهل الـدثور   " - � -م من أمواهلم لَا خيِْطرون بباهلم قول رسول اهللا        زمانك هذه أغراضهم وطلبا
 ".باألجور 

وولوه ،وتولوا بأركـام  ،وقيل ألم كانوا إذا بصروا الفقري عبسوا وإذا ضمهم وإياه جملـس ازوروا عنـه              
 .اهـ،ومآخريهم وجنوم،معناه يكون على اجلهات األربع مقادميهم: وقيل،ظهورهم
فهم ينتفعون باألموال مفاخرين ـا مبـاهني        ،ونرى األقوال اليت ذكرها كلها صادقة     ،ة الزخمشري هذه مقال 

ويوم القيامـة   ،ويهشون لألغنيـاء  ،ويعبسون للفقراء ،ويلبسون الدمقس واحلرير  ،مستعلني ميلئون بطوم منها   
وال جيـدون   ،ء جسـمهم  ويكوون ا يف كل أجزا    ،حبيث لَا ينفلتون عنها   ،حتيط م النار من اجلهات األربع     

 .للفرار منها سبيال
)   متْ َألنفُِسكُمزا كنذَا مفذوقوا مـا   ،أو ذاته ،هذه النار املوقدة من تنوركم هي ما كرتمتوه أي عاقبته ومآله          ) ه

 .أو ذوقوه موقدا للنار،أي وبال ما كنتم تكرتونه،كنتم تكرتون
ويصح أن نقـول  ،ما يتعلق باليوم اآلخر نقبله كما هو    و،هذا خرب اهللا تعاىل عن الكنوز وأصحاا يوم القيامة        

 ١٣٠.واهللا عليم خبري،إنه تصوير حلاهلم تسببه عاقبة أمرهم مبن يكوون بذهبهم وفضتهم
 ِإلَه غَيره والَِّذي ال: أو،والَِّذي نفِْسي ِبيِدِه«:  قَالَ- � -انتهيت ِإلَى النِبي : وعن أِبي ذَر رضي اُهللا عنه قَالَ

-  لَفا حكَم ِإِبلٌ      -أو كُونُ لَهٍل تجر ا ِمنم ، قَرب أو، مغَن ا  ،أوقَّهي حدؤةِ    ،ال يامالِقي موا يِبه ا  ،ِإال أِتيم ظَمأع
 هنمأسكُونُ وا ،تفَاِفهِبأخ هطَؤا ،توِنهِبقُر هطَحنتو،  اهرأخ تازا جا   كُلَّمِه أوالهلَيع تدا ر،     نـيـى بقْضى يتح

 .١٣١متفق عليه. »الناِس

                                                 
 )٣٢٩١/ ٦(هرة التفاسري ز - ١٣٠
 ).٩٩٠(واللفظ له، ومسلم برقم ، ) ١٤٦٠(متفق عليه، أخرجه البخاري برقم  - ١٣١
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ويف ذلك معاملة له بنقض قصده؛ ألنه قصد منع حـق  ،ويف احلديث أن اهللا حييي البهائم ليعاقب مانع الزكاة        
واحلكمة يف ،اء عليهفكان ما قصد االنتفاع به أضر األشي،وهو االرتفاق واالنتفاع مبا مينعه منها،اهللا تعاىل منها

ملـا مل  ،وألن املال،إمنا هو يف بعضها؛ ألن احلق يف مجيع املال غري متميز،مع أن حق اهللا فيها،كوا تعاد كلها 
 ١٣٢.كان غري مطهر،خترج زكاته

ـ      «: - � -قَالَ رسولُ اِهللا    : وعن أِبي هريرةَ رِضي اُهللا عنه قَالَ       ٍز ال ياِحِب كَنص ا ِمنِإال    م ـهكَاتي زدؤ
    منهاِر جِه ِفي نلَيع ِميأح، فَاِئحلُ صعجفَي،   هِبينجو اهبنا جى ِبهكْواِدهِ    ،فَيِعب نياُهللا ب كُمحى يتٍم كَانَ   ،حوِفي ي
 .١٣٣أخرجه مسلم. »ِإما ِإلَى الناِرثُم يرى سِبيلَه ِإما ِإلَى اجلَنِة و،ِمقْداره خمِسني ألْف سنٍة

    اِنيرالطَّب فَرعو جأَب امِفي              : قَالَ الِْإم ِض أَوطِْن الْأَراٌء كَانَ ِفي بوٍض سعلَى بع هضعب وعمجٍء ميكُلُّ ش زالْكَن
فَقَالَ ،ِبالْكَنِز الْمذْكُوِر ِفي الْقُرآِن وِفـي الْحـِديثِ       اختلَف السلَف ِفي الْمراِد     : قَالَ الْقَاِضي ِعياض  . ظَهِرها
مهزٍ              : أَكْثَرِبكَن سفَلَي هكَاتز تِرجالٌ أُخا مفَأَم دؤت كَاِة فَلَمقَةُ الزدِفيِه ص تبجاٍل وكُلُّ م وه . اِرحقَالَ الش :

ولَا «: زكَاِة ِفي الذَّهِب والِْفضِة والِْإِبِل والْغنِم وقَد زاد مسِلم ِفي هذَا الْحِديثِ           والْحِديثُ يدلُّ علَى وجوِب ال    
يلٌ ِفي  وِفيِه دِليلٌ أَنَّ تاِرك الزكَاِة لَا يقْطَع لَه ِبالناِر وآِخره دلِ          :قَالَ الْمصنف رِحمه اُهللا تعالَى    . » صاِحب بقَرٍ 

 ١٣٤.إثْباِت الْعموِم
 : ترك الصيام-

ياأَيها الَِّذين آمنوا كُِتب علَيكُم الصيام كَما كُِتب علَى الَِّذين ِمن قَبِلكُم لَعلَّكُـم تتقُـونَ                {: قال اهللا تعاىل  
 ].١٨٣: البقرة[} )١٨٣(

ألنه مـن الشـرائع     ،كما فرضه على األمم السابقة    ،م الصيام بأنه فرض عليه  ،خيرب تعاىل مبا من به على عباده      
 .واألوامر اليت هي مصلحة للخلق يف كل زمان

واملسـارعة إىل صـاحل     ،بأنه ينبغي لكم أن تنافسوا غريكـم يف تكميـل األعمال          ،وفيه تنشيط هلذه األمة   
 .اليت اختصيتم ا،وأنه ليس من األمور الثقيلة،اخلصال

ألن ،فإن الصيام من أكرب أسباب التقـوى  } لَعلَّكُم تتقُونَ {:  مشروعية الصيام فقال   مث ذكر تعاىل حكمته يف    
 .فيه امتثال أمر اهللا واجتناب يه

اليت ،أن الصائم يترك ما حرم اهللا عليه من األكل والشرب واجلماع وحنوهـا            : فمما اشتمل عليه من التقوى    
 .فهذا من التقوى،ثوابه،تركهاراجيا ب،متقربا بذلك إىل اهللا،متيل إليها نفسه

لعلمه باطالع اهللا   ،مع قدرته عليه  ،فيترك ما وى نفسه   ،أن الصائم يدرب نفسه على مراقبة اهللا تعاىل       : ومنها
يضـعف  ،فبالصيام،فإنه جيري مـن ابـن آدم جمـرى الدم         ،أن الصيام يضيق جماري الشيطان    : ومنها،عليه

                                                 
 )٢٢٦/ ١٢(كوثر املعاين الدراري يف كشف خبايا صحيح البخاري  - ١٣٢
 ).٩٨٧(أخرجه مسلم برقم  - ١٣٣

ى بعض سواء كان يف بطن األرض أو علـى          قال اإلمام أبو جعفر الطربي الكرت كل شيء جمموع بعضه عل          ) ما من صاحب كرت   (ش  [
 ]ظهرها زاد صاحب العني وغريه وكان خمزونا  

 )٥٣٥/ ١(بستان األحبار خمتصر نيل األوطار  - ١٣٤
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أن : ومنها،والطاعات من خصال التقوى   ،تكثر طاعته ، الغالب أن الصائم يف  : ومنها،وتقل منه املعاصي  ،نفوذه
 ١٣٥..وهذا من خصال التقوى،مواساة الفقراء املعدمني،أوجب له ذلك،الغين إذا ذاق أمل اجلوع

 يعلم أن التكليف أمر حتتاج النفس البشرية فيه إىل عون ودفع واستجاشة لتنـهض بـه   - سبحانه -إن اهللا   
 .حىت تقتنع به وتراض عليه، حكمة ونفعوتستجيب له مهما يكن فيه من

 بعد ندائهم -املذكر هلم حبقيقتهم األصيلة مث يقرر هلم       ،ومن مث يبدأ التكليف بذلك النداء احلبيب إىل املؤمنني        
وأن الغاية األوىل هي إعـداد قلـوم        ، أن الصوم فريضة قدمية على املؤمنني باهللا يف كل دين          -ذلك النداء   

يا أَيها الَِّذين آمنوا كُِتب علَيكُم الصيام كَما كُِتب علَـى           «: احلساسية واخلشية من اهللا   للتقوى والشفافية و  
 ..» الَِّذين ِمن قَبِلكُم لَعلَّكُم تتقُونَ

فالتقوى هي اليت تستيقظ يف القلوب وهي تؤدي هذه .. إا التقوى .. وهكذا تربز الغاية الكبرية من الصوم     
ولو تلـك   ،والتقوى هي اليت حترس هذه القلوب من إفساد الصوم باملعصية         . وإيثارا لرضاه ،طاعة هللا ،لفريضةا

فهي غاية تتطلع   .ووزا يف ميزانه  ،واملخاطبون ذا القرآن يعلمون مقام التقوى عند اهللا       ،اليت جس يف البال   
 ومن مث يرفعها السياق أمام عيوم هـدفا         .وطريق موصل إليها  ،وهذا الصوم أداة من أدواا    . إليها أرواحهم 

 ١٣٦..» لَعلَّكُم تتقُونَ«.. وضيئا يتجهون إليه عن طريق الصيام 
أي رجاء منكم ألن تصلوا إىل      ) لَعلَّكُم تتقُونَ : (وقد بني اهللا تعاىل حكمة شرعيته األزلية الباقية بقوله تعاىل         

اء والشهوات على نفوسكم؛ وذلك ألن الصوم يرىب النفس على          وسيطرة األهو ،فتتقوا املعاصي ،درجة املتقني 
واالستيالء على أهوائها وشهواا وحيث قويت اإلرادة قـوي سـلطاا علـى االلتـواء وعلـى                 ،الضبط

وال ،ولذلك كان من آدابه املكملة له أن ميتنع عن احملظورات كلها فال يسب وال يقـول الـزور                 ،الشهوات
ات بلسانه،وإن الصوم ذه املعاين اجلليلة املهذبة للنفس الضابطة لإلرادة كان مـن             وال جيترح املنهي  ،يعمل به 

أعظم العبادات عند اهللا تعاىل؛ وكان الصوم من بني العبادات خمتصا بأنه هللا تعـاىل وحـده؛ ألنـه جتـرد              
سر بني العبد   واخنالع من األهواء والشهوات وعلو بالنفس اإلنسانية عن العامل املادي وشهواته وهو             ،روحي

 .وربه
ولكنها يف مؤداها جليلة    ،وال مرهقة ،اهللا سبحانه وتعاىل مقدار الصوم بأنه أيام معدودات ليست كثرية         دوحد

وبينـات  ،وهذه األيام املعدودات اليت لَا تتجاوز احلسبة هي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس               
 ١٣٧.من اهلدى والفرقان

   ر رمِن عِن ابعا قَالَ   ومهناُهللا ع ولَ اِهللا     : ِضيسر تِمعى سقُولُ - � -ِإنٍس     «:  يملَى خع ِنىب الَمِإنَّ اِإلس
 .١٣٨متفق عليه. »شهادِة أَنْ الَ ِإلَه ِإالَّ اُهللا وِإقَاِم الصالَِة وِإيتاِء الزكَاِة وِصياِم رمضانَ وحج البيِت

 : ترك احلج-
                                                 

 )٨٦: ص(تيسري الكرمي الرمحن = تفسري السعدي  - ١٣٥
 )٣٨٦: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-يف ظالل القرآن للسيد قطب - ١٣٦
 )٥٥١/ ١( زهرة التفاسري ١٣٧
 .، واللفظ له)٢٢) (١٦(، ومسلم برقم )٨(متفق عليه، أخرجه البخاري برقم  - ١٣٨
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وِللَِّه علَى الناِس ِحج الْبيِت مِن استطَاع ِإلَيِه سِبيلًا ومن كَفَر فَِإنَّ اللَّه غَِني عـِن الْعـالَِمني                  {: قال اهللا تعاىل  
 ].٩٧: آل عمران[} )٩٧(

شهادِة أنْ ال إلَه    :  اإلسالم علَى خمسٍ   بِني«: - � -قَالَ رسولُ اِهللا    : وعِن ابِن عمر رِضي اُهللا عنهما قَالَ      
 ..١٣٩متفق عليه. »وصوِم رمضانَ،واحلَج،وإيتاِء الزكَاِة،وإقَاِم الصالِة،إال اُهللا وأنَّ محمداً رسولُ اِهللا

 : ترك ذكر اهللا-
 ودونَ الْجهِر ِمن الْقَوِل ِبالْغدو والْآصاِل ولَا تكُن ِمن     واذْكُر ربك ِفي نفِْسك تضرعا وِخيفَةً     {: قال اهللا تعاىل  

 اِفِلني٢٠٥: األعراف[} )٢٠٥(الْغ.[ 
 ..ينضوى حتته املؤمنون مجيعا،هو خطاب للنىب الكرمي
وخـوف  ،وىف ضراعة لكربياء اهللا   ،ىف صمت وخشوع  ،وشغل القلب به  ،هو ذكر اهللا  ،ومطلوب هذا اخلطاب  

 .سطوته وجربوتهورهب ل
تلني ـا   ،وحيث يكون اإلنسان كله مشـاعر خاشـعة       ،حيث تسكن كل جارحة   ،وهذا هو ذكر القلب   

اللَّه نزلَ أَحسن الْحِديِث ِكتاباً متشاِبهاً مثـاِني        «: وهذا ما يشري إليه قوله تعاىل     ،وتفيض منها العيون  ،اجللود
ِعرقْشت .خي الَِّذين لُودج هِإىل ِذكِْر اللَِّهِمن مهقُلُوبو مهلُودج ِلنيت ثُم مهبنَ روالزمر: ٢٣(» ش. ( 

 ..اليت هى من شأن القلب وحده،ومرتلة دون تلك املرتلة،هو ىف درجة بعد هذه الدرجة،وهناك ذكر باللسان
وال مثـرة  ،لذكر ال حمصـل لـه  فإن مثل هذا ا  ،وليس الذكر باللسان جمرد أصوات تردد بكلمات اهللا وآياته        

حني يستملى مـن    ،وطريقا قاصدا إىل احلق واهلدى    ،وإمنا يكون ذكر اللسان موردا من موارد اخلري       .. وراءه
.. » ودونَ الْجهِر ِمن الْقَـولِ    «:وهذا ما يشري إليه قوله تعاىل     ،ويتلقّى من مشاعر جمتمعة ساكنة    ،قلب خاشع 

أي اذكر ربك ىف نفسك تضرعا وخيفة ودون اجلهـر مـن            »  نفِْسك ِفي«: فهو معطوف على قوله تعاىل    
 ..» القول
ىف غـري   ،ولكن بصوت خفيض ضارع تناجى فيـه ربـك        ،واذكر ربك بلسانك كما ذكرته بقلبك     : مبعىن

فكما ىف ذكـر اهللا     ،واستحضار ملا عرب من سواحنه وخواطره     ،وىف هذا استجماع للقلب   ،ضوضاء أو جلبة  
كذلك ىف ذكر اهللا باللسان     ،ن إتاحة الفرصة للقلب أن يصغى إىل نداءاته املنبعثة من داخله          بالقلب دون اللسا  

 .هو إيقاظ للقلب بتلك الكلمات الرقيقة اهلامسة اليت تربت عليه ىف رفق وتناد به ىف عطف ولني
خرية من  وهو الساعة األ  ،مجع أصيل : واألصائل،مجع أصائل : واآلصال،وهى أول النهار  ،مجع غدوة : والغدو
 .النهار

وإمنا املراد هو شغل القلب واللسان بـذكر        ،ليس هو قصر ذكر اهللا ىف هذين الوقتني       ،واملراد بالغدو واآلصال  
ليكون بينه وبني   ،حبيث خيلى اإلنسان نفسه من الشواغل ما استطاع إىل ذلك سبيال          ،ذكرا دائما متجددا  ،اهللا

وهلذا جاءت خامتة اآلية ذا األمـر  .. ويقوى ا صلته خبالقه،انهاليت جيدد فيها إمي،اهللا تلك اللقاءات املسعدة  
 .» وال تكُن ِمن الْغاِفِلني«: الكرمي

                                                 
 .، واللفظ له)٢٢) (١٦(، ومسلم برقم )٨(متفق عليه، أخرجه البخاري برقم  - ١٣٩
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 .واستحضار جالله وعظمته،فألما أصلح األوقات وأنسبها لذكر اهللا،وأما السر ىف اختيار هذين الوقتني
ويشحن بـه عواطفـه     ،ى به مشاعره وأحاسيسه   الذي يغذّ ،ففى أول النهار يتزود اإلنسان ذا الزاد الطيب       

فيواجـه احليـاة بقلـب      ،ورمحاته،ومعه هذا الرصيد العظيم من أمـداد اهللا       ،مث خيرج إىل احلياة   .. ونوازعه
 !.فال يزلّ وال ينحرف،فيكون من هذا كله ىف حراسة أمينة يقظة.. ويد نقية،ولسان عف،وعزم موثق،سليم

ويصلح ما وقع هلا من خلل أثنـاء        ،فيعرضها على اهللا  ،فسه عودة ومراجعة  كان له إىل ن   ،فإذا كان آخر النهار   
 يظل على الصـحة والسـالمة   -وذا يظل املؤمن املتصل باهللا هذا االتصال.. رحلتها مع احلياة طوال اليوم  

يوم يقـوم النـاس لـرب       ،طامعا ىف رضى اهللا ورضـوانه     ،سعيدا ىف دنياه  ،فيقطع العمر،معاىف ىف دينه   ،أبدا
 ١٤٠..ملنيالعا

ولكنه الـذكر بالقلـب     .  ليس جمرد الذكر بالشفة واللسان     - كما توجه إليه هذه النصوص       -إن ذكر اهللا    
 ..وإن مل تعش به النفس ،وإن مل خيفق له القلب،فذكر اهللا إن مل يرتعش له الوجدان. واجلنان

د يكون سـوء أدب يف      بل ق .. لن يكون ذكرا    .. إن مل يكن مصحوبا بالتضرع والتذلل واخلشية واخلوف         
إمنا هو استحضار جالل اهللا     .. وباخلشية والتقوى   ،إمنا هو التوجه إىل اهللا بالتذلل والضراعة      . حق اهللا سبحانه  

حىت يصـفو اجلـوهر     .. واستحضار الرجاء فيه وااللتجاء إليه      ،واستحضار املخافة لغضبه وعقابه   ،وعظمته
 .. املنري ويتصل مبصدره اللدين الشفيف،الروحي يف اإلنسان

فإذا حترك اللسان مع القلب وإذا نبست الشفاه مع الروح فليكن ذلك يف صورة ال ختـدش اخلشـوع وال                    
! وال غنـاء وتطريـة    ،وال صراخا وضجة  ،ال مكاء وتصدية  ،ليكن ذلك يف صوت خفيض    . تناقض الضراعة 

 .»بالغدو واآلصال«. »واذكر ربك يف نفسك تضرعا وخيفة ودون اجلهر من القول«
وذكر اهللا ال يقتصـر علـى هـذه         . فيظل القلب موصوال باهللا طريف النهار     .  مطالع النهار ويف أواخره    يف

. فذكر اهللا ينبغي أن يكون يف القلب يف كل آن ومراقبة اهللا جيب أن تكون يف القلب يف كل حلظـة                    ،اآلونة
ومن ار  ..  من ليل إىل ار      ..ولكن هذين اآليتني إمنا تطالع فيهما النفس التغري الواضح يف صفحة الكون             

ويتصل فيهما القلب بالوجود من حوله وهو يرى يد اهللا تقلب الليل والنـهار وتغـري الظـواهر                  . إىل ليل 
 ..واألحوال 
 ليعلم أن القلب البشري يكون يف هذين اآليتني أقرب ما يكون إىل التأثر واالستجابة               - سبحانه   -وإن اهللا   

.. 
وجيه إىل ذكر اهللا سبحانه وتسبيحه يف اآلونة اليت كأمنا يشارك الكون كله فيهـا يف                ولقد كثر يف القرآن الت    

فَاصِبر على ما يقُولُونَ وسبح ِبحمِد      «.. التأثري على القلب البشري وترقيقه وإرهافه وتشويقه لالتصال باهللا          
وِمن آناِء اللَّيـِل فَسـبح      «.. » لَّيِل فَسبحه وأَدبار السجودِ   وِمن ال . ربك قَبلَ طُلُوِع الشمِس وقَبلَ الْغروبِ     

» وِمن اللَّيِل فَاسجد لَه وسبحه لَيلًا طَِويلًا. واذْكُِر اسم ربك بكْرةً وأَِصيلًا    «.. » وأَطْراف النهاِر لَعلَّك ترضى   
. 

                                                 
 )٥٥٣/ ٥(التفسري القرآين للقرآن  - ١٤٠
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ويف الصـغرية   ، ومراقبته يف السـر والعلـن      - سبحانه   -تحضار الدائم جلالل اهللا      إنه التذكر الدائم واالس   
ملا يف هذه اآلونة من     .. وإمنا ذكر البكرة واألصيل والليل      .. ويف العمل والنية    ،ويف احلركة والسكنة  ،والكبرية

وال تكُن ِمن   «! الذي يعلم خالقه فطرته وطبيعة تكوينه     ،مؤثرات خاصة يعلم اهللا ما تصنع يف القلب البشري        
الْغاِفِلني «.. 

الذكر الذي خيفق به القلب فال يسلك       .. ولكن بالقلب واجلنان    ،ال بالشفة واللسان  .. الغافلني عن ذكر اهللا     
صاحبه طريقا خيجل أن يطلع عليه اهللا فيه ويتحرك حركة خيجل أن يراه اهللا عليها وال يأيت صغرية أو كبرية                    

إذا كان ال يؤدي إىل     ،فذلك هو الذكر الذي يرد به األمر هنا وإال فما هو ذكر هللا            . .إال وحساب اهللا فيها     
 .الطاعة والعمل والسلوك واالتباع

اذكر ربك وال تغفل عن ذكره وال يغفل قلبك عن مراقبته فاإلنسان أحوج إىل أن يظـل علـى اتصـال                     
 ١٤١.»ِإنه سِميع عِليم،الشيطاِن نزغٌ فَاستِعذْ ِباللَِّهوِإما ينزغَنك ِمن «: ليتقوى على نزغات الشيطان،بربه

         يبِن النع هناُهللا ع ِضيةَ رريرأَيب ه نعلُّوا          «:  قَالَ - � -وصي لَموا اَهللا ِفيِه وذكُري ِلساً لَمجم مقَو لَسا جم
ِتر ِهملَيِإالَّ كَانَ ع ِهمبيلَى نةًع،ملَه اَء غَفَرِإنْ شو مهذباَء ع١٤٢أخرجه أمحد والترمذي. »فَِإنْ ش. 

. ِبذُنوِبِهم الساِبقَِة وتقِْصرياِتِهم اللَّاِحقَةِ   : أَي) : فَِإنْ شاَء عذَّبهم  ،علَيِهم ِترةً (ذَِلك الْمجِلس   : أَي) : ِإلَّا كَانَ (
ِمـن بـاِب    ) فَِإنْ شاَء عذَّبهم  : (قَولُه،قَالَ الطِّيِبي . دلَّ علَى أَنَّ الْمراد ِبالترِة التِبعةُ     : مه اللَّه وقَالَ الطِّيِبي رحِ  
والصلَاةُ علَى  ،لِْسنِتِهمويحتملُ أَنْ يصدر ِمن أَهِل الْمجِلِس ما يوِجب الْعقُوبةَ ِمن حصاِئِد أَ           ،التشِديِد والتغِليظِ 

ولَو أَنهم ِإذْ ظَلَموا أَنفُسهم جاُءوك فَاستغفَروا اللَّه        {: الرسوِل ِفي هذَا الْحِديِث تلِْميح ِإلَى معنى قَوِلِه تعالَى        
فَضـلًا ِمنـه    : أَي) : وِإنْ شاَء غَفَر لَهـم    ] (٦٤: النساء[} واستغفَر لَهم الرسولُ لَوجدوا اللَّه توابا رِحيما      

 ١٤٣بلْ يغِفر لَهم جزما،وِفيِه ِإمياٌء ِبأَنهم ِإذَا ذَكَروا اللَّه لَم يعذِّبهم حتما،ورحمةً
  كبائر املعامالت- ٣
 : احلكم بغري ما أنزل اهللا-

 ].٤٤: املائدة[} )٤٤(لَم يحكُم ِبما أَنزلَ اللَّه فَأُولَِئك هم الْكَاِفرونَ ومن {: قال اهللا تعاىل
 ].٤٥:املائدة[} )٤٥(ومن لَم يحكُم ِبما أَنزلَ اللَّه فَأُولَِئك هم الظَّاِلمونَ {: وقال اهللا تعاىل
 ].٤٧:املائدة... [} )٤٧(اللَّه فَأُولَِئك هم الْفَاِسقُونَ ومن لَم يحكُم ِبما أَنزلَ {: وقال اهللا تعاىل

. وذلك إذا اعتقد حله وجوازه،وقد يكون كفرا ينقل عن امللة ،فاحلكم بغري ما أنزل اهللا من أعمال أهل الكفر        
  ١٤٤.ومن أعمال الكفر قد استحق من فعله العذاب الشديد،وقد يكون كبرية من كبائر الذنوب

                                                 
 )١٩١٣: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-يف ظالل القرآن للسيد قطب - ١٤١
 .، وهذا لفظه)٣٣٨٠(وأخرجه الترمذي برقم ، ) ٩٥٨٠(أخرجه أمحد برقم / حصحي - ١٤٢
 )١٥٥٥/ ٤(مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح  - ١٤٣
 )٢٣٣: ص(تيسري الكرمي الرمحن = تفسري السعدي  - ١٤٤
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حبيث خيرج من حدود    . الشرطية ومجلة اجلواب  » من«وذا التعميم الذي حتمله     . صارم اجلازم ذا احلسم ال  
ومن أي قبيـل  ،يف أي جيل ،على كل من مل حيكم مبا أنزل اهللا       ،وينطلق حكما عاما  ،املالبسة والزمان واملكان  

.. 
فاأللوهية من خصائصها   .  اهللا إمنا يرفض ألوهية  ،هي أن الذي ال حيكم مبا أنزل اهللا       .. والعلة هي اليت أسلفنا     

يـرفض ألوهيـة اهللا وخصائصـها يف        ،ومن حيكم بغري مـا أنـزل اهللا       . ومن مقتضاها احلاكمية التشريعية   
وماذا يكون الكفر إن مل يكن هو هذا        .. ويدعي لنفسه هو حق األلوهية وخصائصها يف جانب آخر          ،جانب
 وذاك؟

 ينطق بالكفر أفصح من - وهو أقوى تعبريا من الكالم -عمل وال،وما قيمة دعوى اإلميان أو اإلسالم باللسان
ال تعين إال حماولة التهرب مـن مواجهـة         ،إن املماحكة يف هذا احلكم الصارم اجلازم العام الشامل        ! اللسان؟
 .احلقيقة

 من وليس هلذه املماحكة.. والتأويل والتأول يف مثل هذا احلكم ال يعين إال حماولة حتريف الكلم عن مواضعه          
 ١٤٥.قيمة وال أثر يف صرف حكم اهللا عمن ينطبق عليهم بالنص الصريح الواضح األكيد

 هـي حكـم البشـر       - كما يصفها اهللا وحيددها قرآنـه        -فاجلاهلية  . إن معىن اجلاهلية يتحدد ذا النص     
قابل هـذا   واالعتراف يف م  ،ورفض ألوهية اهللا  ،واخلروج من عبودية اهللا   ،ألا هي عبودية البشر للبشر    ،للبشر

 ..الرفض بألوهية بعض البشر وبالعبودية هلم من دون اهللا 
هذا الوضع يوجـد  .  ليست فترة من الزمان ولكنها وضع من األوضاع     - يف ضوء هذا النص      -إن اجلاهلية   

 .واملناقضة لإلسالم،املقابلة لإلسالم،فيأخذ صفة اجلاهلية،ويوجد غدا،ويوجد اليوم،باألمس
 ويقبلوا - دون فتنة عن بعض منها - إما أم حيكمون بشريعة اهللا - ويف أي مكان  يف أي زمان-والناس 

 يف أي صورة مـن      -وإما أم حيكمون بشريعة من صنع البشر        . فهم إذن يف دين اهللا    ،ويسلمون ا تسليما  
 .هللاوليسوا حبال يف دين ا، ويقبلوا فهم إذن يف جاهلية وهم يف دين من حيكمون بشريعته-الصور 

ويعيش يف  ،والذي ال يبتغي حكم اهللا يبتغي حكم اجلاهلية والذي يرفض شريعة اهللا يقبل شـريعة اجلاهليـة                
 .اجلاهلية

مث يسأهلم سؤال استنكار البتغائهم حكم      ! وهم بعد ذلك باخليار   . يقف اهللا الناس عليه   ،وهذا مفرق الطريق  
 ..» سن ِمن اللَِّه حكْماً ِلقَوٍم يوِقنونَ؟ ومن أَح«. اجلاهلية وسؤال تقرير ألفضلية حكم اهللا

 فمن أحسن من اهللا حكما؟! وأجل
 خريا مما يشرع اهللا هلم وحيكم فيهم؟،وحيكم فيهم،ومن ذا الذي جيرؤ على ادعاء أنه يشرع للناس

 وأية حجة ميلك أن يسوقها بني يدي هذا االدعاء العريض؟
إنه أرحم بالناس من رب النـاس؟       :  خالق الناس؟ أيستطيع أن يقول     إنه أعلم بالناس من   : أيستطيع أن يقول  
 وهـو   - سـبحانه    -إن اهللا   : إنه أعرف مبصاحل الناس من إله الناس؟ أيستطيع أن يقول         : أيستطيع أن يقول  
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وجيعـل رسـالته خامتـة      ،ويرسل رسوله األخري وجيعـل رسـوله خـامت النبيني         ،يشرع شريعته األخرية  
وأن حاجـات   ، جيهـل أن أحـواال سـتطرا       - سبحانه   -كان  ..  شريعة األبد    وجيعل شريعته ،الرساالت
حىت انكشفت للناس   ،وأن مالبسات ستقع فلم حيسب حساا يف شريعته ألا كانت خافية عليه           ،ستستجد

ويسـتبدل ـا شـريعة    ،ما الذي يستطيع أن يقوله من ينحي شريعة اهللا عن حكم احلياة           ! يف آخر الزمان؟  
فوق ،أو هوى جيل من أجيال البشـر ،اجلاهلية وجيعل هواه هو أو هوى شعب من الشعوب        وحكم  ،اجلاهلية

 وفوق شريعة اهللا؟،حكم اهللا
الظروف؟ املالبسات؟ عدم رغبـة     ! وخباصة إذا كان يدعي أنه من املسلمني؟      .. ما الذي يستطيع أن يقوله      

وأن ،ر املسلمني أن يقيموا بينهم شريعته    أمل يكن هذا كله يف علم اهللا وهو يأم        .. الناس؟ اخلوف من األعداء؟     
 وأال يفتنوا عن بعض ما أنزله؟،يسريوا على منهجه

واألحوال املتغلبة؟ أمل يكن ذلـك يف       ،واألوضاع املتجددة ،قصور شريعة اهللا عن استيعاب احلاجات الطارئة      
 وحيذر هذا التحذير؟،علم اهللا وهو يشدد هذا التشديد
ما الذي يقولونه من هذا     .. أو من يدعون اإلسالم     .. ولكن املسلم   ..  يشاء   يستطيع غري املسلم أن يقول ما     

 مث يبقون على شيء من اإلسالم؟ أو يبقى هلم شيء من اإلسالم؟،كله
 ..الذي ال معدى عنده من االختيار وال فائدة يف املماحكة عنده وال اجلدال ،إنه مفرق الطريق

 ..إما حكم اهللا وإما حكم اجلاهلية . كفرإما إميان وإما . إما إسالم وإما جاهلية
والذين ال يقبلون حكم اهللا من احملكومني       . والذين ال حيكمون مبا أنزل اهللا هم الكافرون الظاملون الفاسقون         

 ..ما هم مبؤمنني 
إن هذه القضية جيب أن تكون واضحة وحامسة يف ضمري املسلم وأال يتردد يف تطبيقها على واقع النـاس يف                    

وما مل حيسم ضمري املسلم     !  والتسليم مبقتضى هذه احلقيقة ونتيجة هذا التطبيق على األعداء واألصدقاء          زمانه
ولن يفرق يف ضمريه بني احلق والباطل ولن خيطو         ،فلن يستقيم له ميزان ولن يتضح له منهج       ،يف هذه القضية  

و مائعة يف نفوس اجلماهري من      وإذا جاز أن تبقى هذه القضية غامضة أ       .. خطوة واحدة يف الطريق الصحيح      
وأن حيققوا ألنفسهم » املسلمني«الناس فما جيوز أن تبقى غامضة وال مائعة يف نفوس من يريدون أن يكونوا             

 ١٤٦..هذا الوصف العظيم 
ِل علَـى كُـلِّ     ينِكر تعالَى علَى من خرج عن حكِْم اللَِّه املُحكَم الْمشتمِ         : " قال العالمة ابن كثري رمحه اهللا     

الَِّتي وضعها الرجـالُ ِبلَـا      ،الناِهي عن كُلِّ شر وعدٍل ِإلَى ما ِسواه ِمن الْآراِء والْأَهواِء واِلاصِطلَاحاتِ           ،خيٍر
ِمما يضعونها ِبآراِئِهم   ،لَالَاِت والْجهالَاتِ كَما كَانَ أَهلُ الْجاِهِليِة يحكُمونَ ِبِه ِمن الض       ،مستنٍد ِمن شِريعِة اللَّهِ   

اِئِهموأَهانَ          ،وخِكزِجن ِلِكِهمم نوذَِة عأْخِة الْملَِكياِت الْماسيالس ِمن ارتِبِه الت كُمحا يكَمو،    ـملَه عضالَِّذي و
ِمن الْيهوِديـِة   ،جموٍع ِمن أَحكَاٍم قَِد اقْتبسها عن شـراِئع شـتى         وهو ِعبارةٌ عن ِكتاٍب م    ) اليسق(اليساق  

فَصارت ِفي بِنيِه شـرعا     ،وِفيها كَِثري ِمن الْأَحكَاِم أَخذَها ِمن مجرِد نظَِرِه وهواه        ،والنصراِنيِة والِْملَِّة الِْإسلَاِميةِ  
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ومن فَعلَ ذَِلك ِمنهم فَهو كَـاِفر يِجـب         . - � -يقَدمونها علَى الْحكِْم ِبِكتاِب اللَِّه وسنِة رسوِلِه        ،متبعا
الُهوِلِه       ،ِقتسركِْم اللَِّه وِإلَى ح ِجعرى يتلَا كَِثريٍ      ] - � -[حِفي قَِليٍل و اهِسو كُمحـ  ،فَلَا ي : ه تعـالَى  قَالَ اللَّ

ومن أَحسن ِمن اللَِّه حكْما ِلقَوٍم {. وعن حكِْم اللَِّه يعِدلُونَ،يبتغونَ ويِريدونَ : أَي} أَفَحكْم الْجاِهِليِة يبغونَ  {
وآمن ِبِه وأَيقَن وعِلم أَنه تعالَى أَحكَم       ،هومن أَعدلُ ِمن اللَِّه ِفي حكِْمِه ِلمن عقل عِن اللَِّه شرع          : أَي} يوِقنونَ

اِكِمنيا،الْحلَِدهِة ِبواِلدالْو لُِقِه ِمنِبخ محأَرٍء،ويِبكُلِّ ش اِلمالْع والَى هعت هٍء،فَِإنيلَى كُلِّ شع اِدلُ ِفي ،الْقَاِدرالْع
 ١٤٧. "كُلِّ شيٍء

وتحاكَم ،فَمن ترك الشرع الْمحكَم الْمنزلَ علَى محمِد بِن عبِد اللَِّه خاتِم الْأَنِبياءِ           : " ه اهللا وقال ابن كثري رمح   
     ِة كَفَروخسناِئِع الْمرالش ِرِه ِمنِإلَى     ،ِإلَى غَي اكَمحت نِبم فاِق  " فَكَياسِه؟ " الْيلَيا عهمقَدو     كَفَر لَ ذَِلكفَع نم 

 ِلِمنيساِع الْممالَى  . ِبِإجعت ـونَ         {: قَالَ اللَّهوِقنٍم يا ِلقَـوكْماللَِّه ح ِمن نسأَح نمونَ وغبِة ياِهِليالْج كْمأَفَح {
نَ حتى يحكِّموك ِفيما شجر بينهم ثُـم لَـا          فَلَا وربك لَا يؤِمنو   {: وقَالَ تعالَى : ". الْماِئدِة] " ٥٠: املائدة[

 ١٤٨] ".٦٥: النساء[} يِجدوا ِفي أَنفُِسِهم حرجا ِمما قَضيت ويسلِّموا تسِليما
ما دلَّت  . لَى اللَّهِ وما اختلَفْتم ِفيِه ِمن شيٍء فَحكْمه إِ      : - تعالَى   -وقال العالمة الشنقطي رمحه اهللا عند قوله        

               هدحِإلَى اللَِّه و هكْمكَاِم فَحالْأَح ِمن اسِفيِه الن لَفتا اخأَنَّ م ةُ ِمنةُ الْكَِرميِذِه الْآيِه هلَيِرِه    ،عـاَء   -لَا ِإلَى غَيج 
ولَا يشِرك ِفي   : قَالَ ِفي حكِْمهِ  ،الِْإشراِك ِبِه ِفي ِعبادِتهِ    ُُفَالِْإشراك ِباللَِّه ِفي حكِْمِه كَ     .موضحا ِفي آياٍت كَِثريةٍ   

 .وِفي ِقراَءِة ابِن عاِمٍر ِمن السبعِة ولَا تشِرك ِفي حكِْمِه أَحدا ِبِصيغِة النهِي]. ٢٦ \١٨[حكِْمِه أَحدا 
ن كَانَ يرجوا ِلقَاَء ربِه فَلْيعملْ عملًا صاِلحا ولَا يشِرك ِبِعبادِة ربِه أَحـدا             فَم: وقَالَ ِفي الِْإشراِك ِبِه ِفي ِعبادِتهِ     

]١١٠ \١٨[، هاحى ِإيضرا تاٌء كَمواِن سرفَالْأَم- اَء اللَّهِإنْ ش -. 
       اللَّه لَّها أَحم ولَالَ هأَنَّ الْح لَمعت ِبذَِلكالْ،وو    اللَّه همرا حم وه امرح،    اللَّه هعرا شم وه ينالدو،   نِريٍع مشفَكُلُّ ت

 . كُفْر بواٍح لَا ِنزاع ِفيِه-والْعملُ ِبِه بدلَ تشِريِع اللَِّه ِعند من يعتِقد أَنه ِمثْلُه أَو خير ِمنه ،غَيِرِه باِطلٌ
  قَدِر اللَّهِ          ويِلغ كْملَا ح هلَى أَنٍة عاٍت كَِثريآنُ ِفي آيلَّ الْقُرِبهِ     ،د ِرِه كُفْرِريِع غَيشت اعبأَنَّ اتالَِّة   ،واِت الدالْآي فَِمن

      لُهقَو هدحِللَِّه و كْملَى أَنَّ الْحالَى -ععت - :رِإلَّا ِللَِّه أَم كْمِإِن الْح اهوا ِإلَّا ِإيدبع٤٠ \١٢[ أَلَّا ت .[  لُـهقَوو- 
ِإِن الْحكْم ِإلَّا ِللَِّه يقُص الْحق : - تعالَى -وقَولُه ]. ٦٧ \١٢[ِإِن الْحكْم ِإلَّا ِللَِّه علَيِه توكَّلْت الْآيةَ : -تعالَى 

    الْفَاِصِلني ريخ وه٥٧ \٦[و .[ُلقَووونَ            : هالْكَـاِفر ـمه فَأُولَِئك لَ اللَّهزا أَنِبم كُمحي لَم نمو]٤٤ \٥ .[
 لُهقَوالَى -وعا : - تدكِْمِه أَحِفي ح ِركشلَا ي٢٦ \١٨[و .[ لُهقَوالَى -وعت - : لَه ههجِإلَّا و اِلكٍء هيكُلُّ ش

  عجرِه تِإلَيو كْم٨٨ \٢٨[ونَ  الْح .[  لُهقَوالَى   -وعـِه          : - تِإلَيو كْـمالْح لَهِة والْآِخرِفي الْأُولَى و دمالْح لَه
 .والْآيات ِبِمثِْل ذَِلك كَِثريةٌ]. ٧٠ \٢٨[ترجعونَ 

ولَا يشِرك ِفي حكِْمـِه أَحـدا       : -تعالَى   -ِفي الْكَلَاِم علَى قَوِلِه     » الْكَهِف«وقَد قَدمنا ِإيضاحها ِفي سورِة      
]٢٦ \١٨.[ 

                                                 
 )١٣١/ ٣(تفسري ابن كثري ت سالمة  - ١٤٧
 )١٦٢/ ١٧(البداية والنهاية ط هجر  - ١٤٨
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    ذْكُوِر كُفْرِر اللَِّه الْمِريِع غَيشت اعبلَى أَنَّ اتالَّةُ عالد اتا الْآيأَما،وةٌ ِجدكَِثري ِلِه ،فَِهيـالَى  -كَقَوعـا  : - تمِإن
   هنلَّووتي لَى الَِّذينع هلْطَانِركُونَ      سشِبِه م مه الَِّذينِلِه  ]. ١٠٠ \١٦[ وقَوالَى   -وعت - :   كُمِإن موهمتِإنْ أَطَعو

 \٣٦[أَلَم أَعهد ِإلَيكُم يابِني آدم أَنْ لَا تعبدوا الشيطَانَ الْآيةَ           : - تعالَى   -وقَوِلِه  ]. ١٢١ \١٦[لَمشِركُونَ  
٦٠ .[الْآياوةٌ ِجدكَِثري ِبِمثِْل ذَِلك ِفي ،ات هاحِإيض مقَدا تِف«كَم١٤٩.»الْكَه 

 :مها،إن احلكم بغري ما أنزل اهللا والرضا به ينقسم إىل قسمني كبريين
 .وله عدة صور،كفر اعتقاد أكرب ناقل عن امللة) ١
 . وله صورتان ال ثالث هلما،كفر عمل أصغر) ٢

 :يها احلكم بغري ما أنزل اهللا كفراً أكرب ناقالً عن امللة احلاالت اليت يكون ف
مستبدالً الذي هـو  ،حنو الدستور الفرنسي،أن يضع احلاكم دستوراً علمانياً على غرار دساتري الكفار : األوىل

 .سواء كانت هذه االستعاضة كلية أو جزئية،ومستعيضاً به عن حكم اهللا ورسوله،أدىن بالذي هو خري
على تفضـيله   ،والراضني به من الرعية   ،ومنفذيه من احلكام والقضاة   ،ضمين من واضعي الدستور   وهذا اعتقاد   

 .على حكم اهللا ورسوله أو مساواته له
 .إن شاء حكم به وإن شاء حكم بغريه،وإمنا هو باخليار،أن يعتقد أن حكم اهللا ليس بواجب عليه: الثانية
 .وأصلح ملشاكل العصر،نني الوضعية أفضل منهولكن القوا،أن يعتقد أن حكم اهللا واجب: الثالثة
 .أن يعتقد أن القوانني الوضعية املستمدة من الكفار ليست أصلح من حكم اهللا ولكنها مساوية له: الرابعة

 .أن يعتقد أنه جيوز له أن يتحاكم للقوانني الوضعية: اخلامسة
وسـوالف  ،واألعراف،والتقاليد،اداتمن الع ،أن يتحاكم إىل ما وضعه زعماء العشائر والقبائـل        : السادسة
 .الذي وضعه جنكيز خان لقومه" الياسق"حنو ،اجلاهلية
 .أن يدع التحاكم لشرع اهللا خوفاً من الكفار وحرصاً على الكرسي: السابعة

 :احلاالت اليت يكون فيها احلكم بغري ما أنزل اهللا كفراً أصغر
 :مها،حالتان فقط

 .كم اهللا ولكنه ال يوفق لذلكأن جيتهد يف الوصول إىل ح: األوىل
 .مع تيقنه أن ما حاد عنه هو حكم اهللا،فيحيد عن حكم اهللا،أن حتمله شهوته وهواه يف قضية معينة: الثانية

 :تنبيهات
أما العامـة   ،وواضعي الدساتري والقوانني احملادة لكتاب اهللا وسنة رسوله       ،والقضاة،هذا فيما يتعلق باحلكام   ) ١

: قـال تعـاىل   ،إذ الرضا بالكفر كفر   ،ا احلكم وانشرح له صدره فحكمه حكمهم      واجلمهور فمن رضي ذ   
وقد نزل عليكم يف الْكتاب أنْ إذا مسعتم آيات اللّه يكْفر ا ويستهزأ ا فال تقْعدوا معهم حتى خيوضوا يف         {

          إنّ اللّه جامع الْمنافقني والْكافرين يف جهن إذًا مثْلهم كمره إناحديٍث غيفمـن مل  ] ١٤٠:النسـاء [} م مجيع
 .يرض وأنكر ولو بقلبه فال حرج عليه

                                                 
 )٤٧/ ٧(أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن  - ١٤٩
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ومها أن جيتهد يف الوصول إىل حكم اهللا فال يوفق لذلك وأن حتمله شـهوته علـى    : على هاتني احلالتني  ) ٢
خمالفة حكم اهللا مع إقراره بأنه حكم اهللا وجيب عليه التحاكم به حيمل كـالم ابـن عبـاس رضـي اهللا                      

لـيس  " إنه  : قال ابن عباٍس رضي اللّه عنهما     : قال،عن طاوسٍ . وأيب جملز رمحهم اهللا   ،وعطاء،وسوطا،عنهما
} ومن ملْ حيكم مبا أنزل اللّه فأولئك هم الْكافرون        {بالْكفْر الّذي يذْهبون إليه إنه ليس كفْرا ينقل عن الْملّة           

 » كفْر دون كفٍْر] ٤٤:املائدة[
 .م هؤالء األئمة على الصور السبعة األول ففي ذلك تعد وجتن أما أن حيمل كال

ألن جل البالد   ،إنزال مثل هذه النصوص على حال حكام املسلمني اليوم فيه اعتداء كبري وعدم إنصاف             ) ٣
بينما كـان   ،اإلسالمية اليوم حتكم بدساتري وقوانني علمانية من وضع البشر قامت على أنقـاض اإلسـالم              

ومل يكن هلم دسـتور وال قـانون        ، سقوط الدولة العثمانية ال يعرفون حلكم اهللا ورسوله بديالً         املسلمون إىل 
والذي كان حيدث من خمالفات يرجع إما إىل خطأ اتهدين أوميل عن احلـق لشـهوة                ،خمالف لشرع اهللا  

 فأين هذا مما حنن عليه اآلن؟،وهوى
هـذه عقيـدة املرجئـة    ، أكرب إال إذا اعتقد ذلك بقلبهدعوى أن احلاكم بغري ما أنزل اهللا ال يكفر كفراً    ) ٤

أو املرجئة اجلهمية الذين حصروا اإلميان يف معرفة القلب؛         ،اإلميان جمرد تلفظ باللسان   : الكرامية الذين يقولون  
أما أهل  ،تعاىل اهللا أن يكون إبليس وفرعون من أوليائه       ،فعلى شرعهم هذا فإن إبليس وفرعون من أهل اإلميان        

إذ الكفر األكرب ليس    ،فيحكمون على الناس مبا ظهر منهم ويدعون سرائرهم إىل اهللا         ،أهل السنة ،والعدلاحلق  
 .قاصراً على االعتقاد فقط

 .ال يغين عمن رد حكم اهللا ورضي حبكم الطاغوت صالة وال صيام وال غريمها) ٥
 :األدلة على كفر من رفض حكم اهللا ورضي حبكم الطواغيت

. نشري إىل طرف منها   ،ن رفض حكم اهللا ورضي حبكم الطواغيت من الكتاب كثرية جداً          األدلة على كفر م   
فال وربك ال يؤمنون حتى حيكّموك فيما شجر بينهم مثّ ال جيدوا يف أنفسهم حرجا مما قضيت                 {: قوله تعاىل 

لرسول وأطعنا مثّ يتولّى فريـق      ويقولون آمنا باللّه وبا   {: وقوله عن املنافقني  ].٦٥:النساء[} ويسلّموا تسليما 
وإذا دعوا إىل اللّه ورسوله ليحكم بينهم إذا فريـق مـنهم            ) ٤٧(منهم من بعد ذلك وما أولئك بالْمؤمنني        

 ].٤٩ - ٤٧:النور[} )٤٩(وإنْ يكن هلم الْحق يأْتوا إليه مذْعنني ) ٤٨(معرضون 
مؤمنني إذا دعوا إىل اللّه ورسوله ليحكم بينهم أنْ يقولـوا مسعنـا             إنما كان قول الْ   {: وقال مادحاً املؤمنني  

 ].٥١:النور[} وأطعنا وأولئك هم الْمفْلحون
إىل آخـر   ] ٤٤:املائـدة [} ومن ملْ حيكم مبا أنزل اللّه فأولئك هـم الْكـافرون          {: وقوله يف سورة املائدة   

لّه فقد استمسك بالْعروة الْوثْقى ال انفصام هلا واللّه مسيـع           فمن يكْفر بالطّاغوت ويؤمن بال    {: وقوله.اآليات
لـك                 {: وقوله].٢٥٦:البقرة[} عليمقب ـزل مـنك وما أنزل إليآمنوا مبا أن همعمون أنأملْ تر إىل الّذين يز

ـ                 } اللًا بعيـدا  يريدون أنْ يتحاكموا إىل الطّاغوت وقد أمروا أنْ يكْفروا به ويريد الشيطان أنْ يضـلّهم ض
 ].٦٠:النساء[
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على كفـر مـن رد حكـم اهللا ورضـي حبكـم             ،قدمياً وحديثاً ،قد أطبق أهل العلم من أهل السنة قاطبة       
 .وإليك بعضاً من أقواهلم،الطواغيت

 :ابن حزم رمحه اهللا) ١
فلما كان الْيهود   : (يةاآل] ٣١:التوبة[} اتخذوا أحبارهم ورهبام أربابا من دون اللّه      {: قال عند قوله تعاىل   

والنصارى حيرمون ما حرم أحبارهم ورهبام وحيلون ما أحلّوا كانت هذه ربوبية صحيحة وعبادة صحيحة               
 .١٥٠) قد دانوا ا ومسى اهللا تعاىل هذا الْعمل اتخاذ أربابا من دون اهللا وعبادة وهذا هو الشرك بال خالف

 ويف عنقي صليب    �أتيت رسول اهللا    :  ،فعن عدي بن حاٍمت قال     � وما ذهب إليه ابن حزم قرره الرسول      
يا رسول اللّـه ملْ     : قلْت] ٣١:التوبة[}اتخذوا أحبارهم ورهبام أربابا من دون اللّه      {من ذهٍب وهو يقول     
م مـا أحـلّ اللّـه       أجلْ ولكن حيلّون هلم ما حرم اللّه فيستحلّونه وحيرمون علـيه          «: يكونوا يعبدوم قال  

 )صحيح( » فيحرمون
كيـف كانـت    : قلْت أليب الْعالية  : قال] ٣١:التوبة[} اتخذوا أحبارهم ورهبام أربابا   {: وعن أيب الْعالية  

 جيدون  وهم: لقوهلم،وما ونا عنا انتهينا   ،ما أمرونا به ائْتمرنا   :" الربوبية الّيت كانت يف بين إسرائيل؟ قال قالوا       
 )صحيح" (ونبذوا كتاب اللّه وراء ظهورهم ،فاستنصحوا الرجال،يف كتاب اللّه ما أمروا به وما وا عنه

 .بل ناقض لتوحيد الربوبية،فدل ذلك على أن الرضا مبا يشرعه البشر ليس ناقضاً لتوحيد األلوهية فقط
 :ابن تيمية رمحه اهللا) ٢

 الْكتاب ملّا آمنوا مبا خرج عن الرسالة وفضلوا الْخارجني عن الرسالة علـى              ذم الّذين أوتوا قسطًا من    :"قال
 جاهليـة التـرك     -الْمؤمنني ا كما يفضل ذلك بعض من يفضل الصابئة من الْفالسفة والدول الْجاهلية              

     رهمس وغيلم والْعرب والْفريمنني باللّه وكتابه ورسوله وك      -والدعني الْإميان بالْكتـب       على الْمؤالْمد ما ذم
كلّها وهم يتركون التحاكم إىل الْكتاب والسنة ويتحاكمون إىل بعض الطّواغيت الْمعظّمة من دون اللّه كما      
يصيب ذلك كثريا ممن يدعي الْإسالم وينتحله يف حتاكمهم إىل مقاالت الصابئة الْفالسفة أو غيـرهم أو إىل                  

تعالوا إىل كتاب   : عض الْملوك الْخارجني عن شريعة الْإسالم من ملوك الترك وغيرهم وإذا قيل هلم            سياسة ب 
اللّه وسنة رسوله أعرضوا عن ذلك إعراضا وإذا أصابتهم مصيبةٌ يف عقوهلم ودينهم ودنيـاهم بالشـبهات                 

م قالوا إنما أردنا أنْ حنْسن بتحقيق الْعلْم بالذّوق ونوفّق والشهوات أو يف نفوسهم وأمواهلم عقوبةً على نفاقه    
الّيت هـي  " الذّوقية " الّيت هي يف الْحقيقة ظنونٌ وشبهات أو " الْقواطع الْعقْلية   " و  " الدالئل الشرعية   " بين  

 عنهم وعظْهم وقلْ هلم يف أنفسهم       أولئك الّذين يعلم اللّه ما يف قلوم فأعرض       {يف الْحقيقة أوهام وخياالت     
فال وربك ال يؤمنون حتى حيكّموك فيما شجر بينهم مثّ ال جيدوا يف أنفسهم حرجا               {: إىل قوله } قولًا بليغا 

 .١٥١"} مما قضيت ويسلّموا تسليما
 :ابن القيم رمحه اهللا) ٣

                                                 
 )١٢٥/ ٣(الفصل يف امللل واألهواء والنحل   - ١٥٠
 )٣٣٩/ ١٢(جمموع الفتاوى  - ١٥١
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حيكّموك فيما شجر بينهم مثّ ال جيدوا يف أنفسـهم          فال وربك ال يؤمنون حتى      {ومن ذلك قوله تعاىل     : قال
أقسم سبحانه بنفسه املقدسة قسماً مؤكداً بالنفي قبله على عدم إميـان            } حرجاً مما قضيت ويسلّموا تسليماً    

اخللق حىت حيكموا رسوله يف كل ما شجر بينهم من األصول والفروع وأحكام الشرع وأحكام املعاد وسائر               
ا ومل يثبت هلم اإلميان مبجرد هذا التحكيم حىت ينتفى عنهم احلرج وهـو ضـيق الصـدر                  الصفات وغريه 

وتنشرح صدورهم حلكمه كل االنشراح وتنفسح له كل االنفساح وتقبله كل القبول ومل يثبت هلم اإلميان                
" عتـراض بذلك أيضاً حىت ينضاف إليه مقابلة حكمة بالرضى والتسليم وعدم املنازعة وانتفاء املعارضة واال             

١٥٢ 
فقلوم منـه   ،يعرف مضمونه أولو الْبصائر   ،لقد أقْسم اللّه جلّ جالله يف كتابه بنفْسه الْمقدسة قسما عظيما          

فال وربـك ال    {فقال تعاىل حتْذيرا ألوليائه وتنبيها على حال هؤالء وتفْهيما          ،على حذٍر إجاللًا له وتعظيما    
}  بينهم مثّ ال جيدوا يف أنفسهم حرجا مما قضـيت ويسـلّموا تسـليما              يؤمنون حتى حيكّموك فيما شجر    

 ١٥٣]. ٦٥:النساء[
 :العز بن عبد السالم) ٤

 .وكذلك ال طاعة جلهلة الْملوك والْأمراء إلّا فيما يعلم الْمأْمور أنه مأْذونٌ يف الشرع: قال
      شاء والْإبتصاصه بنعم الْإند الْإله بالطّاعة الخوتفر    يوينوالد يينالح الدذية والْإصغٍر إلّا هو     ،قاء والتخي فما من

إذْ ليس ألحٍد مـنهم  ،وليس بعض الْعباد بأنْ يكون مطاعا بأوىل من الْبعض   ،وما من ضيٍر إلّا هو سالبه     ،جالبه
تفادةٌ من الْكتاب والسنة والْإجماع     وكذلك ال حكْم إلّا له فأحكامه مس      ،إنعام بشيٍء مما ذكرته يف حق الْإله      

وال أنْ  ،فليس ألحٍد أنْ يستحسن وال أنْ يستعمل مصلحةً مرسلةً        ،والْأقْيسة الصحيحة واالستدالالت الْمعتربة   
خـتالف  كالْمجتهد يف تقْليد الْمجتهد أو يف تقْليد الصحابة ويف هذه الْمسائل ا           : يقلّد أحدا ملْ يؤمر بتقْليده    

} إن الْحكْم إال للّه أمـر أال تعبـدوا إال إيـاه         {: ويرد على من خالف يف ذلك قوله عز وجلّ        ،بين الْعلماء 
 .١٥٤].٤٠:يوسف[
 :ابن كثري رمحه اهللا) ٥

وهلذا ،وماذا بعد الْحق إلّا الضالل    ،فما حكم به كتاب اللّه وسنة رسوله وشهدا له بالصحة فهو الْحق           : (قال
ردوا اخلصومات واجلهاالت إىل كتاب اللّه وسـنة        : أي} إنْ كنتم تؤمنون باللّه والْيوم اآلخر     {: ل تعاىل قا

فـدلّ علـى أنّ مـن ملْ        } إنْ كنتم تؤمنون باللّه والْيوم اآلخر     {فتحاكموا إليهما فيما شجر بينكم      ،رسوله
 .١٥٥.فليس مؤمنا باللّه وال بالْيوم الْآخر،رجع إليهما يف ذلكيتحاكم يف جمال النزاع إىل الْكتاب والسنة وال ي

 :ابن أيب العز احلنفي رمحه اهللا) ٦

                                                 
 )٤٣٠:ص(لقرآن التبيان يف أقسام ا - ١٥٢
 )٣٦٠/ ١(مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني  - ١٥٣
 )١٥٨/ ٢(قواعد األحكام يف مصاحل األنام  - ١٥٤
 )٣٤٥/ ٢(تفسري ابن كثري ت سالمة  - ١٥٥
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وقـد  ،أنّ الْحكْم بغير ما أنزل اللّه قد يكون كفْرا ينقل عن الْملّة           : وهو،وهنا أمر جيب أنْ يتفطّن له     : (قال
وذلك . على الْقولين الْمذْكورين  ،وإما كفْرا أصغر  ،إما جمازيا : ويكون كفْرا ،كبريةً أو صغريةً  : يكون معصيةً 

أو استهان به مع تيقّنه     ،وأنه خمير فيه  ،فإنه إن اعتقد أنّ الْحكْم مبا أنزل اللّه غير واجبٍ         : حبسب حال الْحاكم  
وعدل عنه ،وعلمه يف هذه الْواقعة،هوإن اعتقد وجوب الْحكْم مبا أنزل اللّ.  فهذا كفْر أكْرب  -].اللّه[أنه حكْم   

وإنْ جهل حكْم اللّه    . أو كفْرا أصغر  ،ويسمى كافرا كفْرا جمازيا   ،فهذا عاصٍ ،مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة    
وخطؤه ،له أجر علـى اجتـهاده     ،فهذا خمْطئٌ ،مع بذْل جهده واستفْراغ وسعه يف معرفة الْحكْم وأخطأ        ،فيها

فور١٥٦. مغ 
 : هـ رمحه اهللا٩٨٢ أبو السعود حممد بن حممد العمادي احلنفي املفسر املتوىف )٧

كائناً من كان دون املخـاطبني خاصـة فـإم          } ومن لّم حيكم مبا أنزل اهللا     {: قال عند تفسري قوله تعاىل    
علوه من حتريـف    مندرجون فيه اندراجاً أولياً أي من مل حيكم بذلك مستهيناً به منكراً له كما يقتضيه ما ف                

إشارةٌ إىل من واجلمع باعتبار معناها كما أنّ اإلفراد فيما سبق باعتبار            } فأولئك{آيات اهللا تعاىل اقتضاًء بيناً      
الستهانتهم به وهم إما ضمري الفصل أو مبتدأٌ وما بعده خربه واجلملة خرب ألولئك              } هم الكافرون {لفظها  

جلملة تذييلٌ مقرر ملضمون ما قبلها أبلغ تقريٍر وحتذير عن اإلخالل           وقد مر تفصيله يف مطلع سورة البقرة وا       
به أشد حتذير حيث علّق فيه احلكم بالكفر مبجرد ترك احلكم مبا أنزل اهللا تعاىل فكيف وقد انضم إليه احلكم                    

شتروا به مثنـاً  خبالفه السيما مع مباشرة ما وا عنه من حتريفه ووضع غريه موضعه وادعاء أنه من عند اهللا لي   
 .١٥٧قليالً

 :القرطيب املفسر رمحه اهللا) ٨
وإنْ حكم به هوى ومعصيةً فهـو       ،فهو تبديلٌ له يوجب الْكفْر    ،إنْ حكم مبا عنده على أنه من عند اللّه        : قال

 .١٥٨ذنب تدركه الْمغفرة على أصل أهل السنة يف الْغفْران للْمذْنبني
 :ب رمحه اهللالشيخ حممد بن عبد الوها) ٩

كالـذي  ،أو أن حكم غريه أحسن مـن حكمه       ، أكمل من هديه   �من اعتقد أن غري هدى الرسول       : (قال
 ١٥٩) فهو كافر،يفضل حكم الطواغيت على حكمه

 :الشوكاين رمحه اهللا) ١٠
مـا تقْشـعر لـه      : ويف هذا الْوعيد الشـديد    : (اآلية.. " فال وربك اليؤمنون    :"قال يف تفسري قوله تعاىل    

مؤكّدا هلذا الْقسـم حبـرف النفْـي بـأنهم ال           ،فإنه أولًا أقْسم سبحانه بنفْسه    . وترجف له الْأفْئدة  ،جلودالْ

                                                 
ن ما  وعقيدة التوحيد وبيا  ) ٣٢٣:ص( ط دار السالم     -وشرح الطحاوية   ) ٣٠٤:ص( ط األوقاف السعودية     -شرح الطحاوية    - ١٥٦

 )١١٩:ص(يضادها من الشرك األكرب واألصغر والتعطيل والبدع وغري ذلك 
 )٤٢/ ٣(إرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب الكرمي = تفسري أيب السعود  - ١٥٧
 )١٩١/ ٦(تفسري القرطيب  - ١٥٨
مطبوع ضمن (يف التوحيد واإلميان    وجمموعة رسائل   ) ٦٧١/ ٢(عقيدة حممد بن عبد الوهاب السلفية وأثرها يف العامل اإلسالمي            - ١٥٩

 )٤٩/ ٢(ونواقض اإلميان القولية والعملية ) ٣٨٦:ص) (مؤلفات الشيخ حممد بن عبد الوهاب، اجلزء األول
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حتْكيم رسول اهللا   : هي،حتى حتْصل هلم غايةٌ   ،فنفى عنهم الْإميان الّذي هو رأْس مال صاحلي عباد اللّه         ،يؤمنون
 جيدوا يف أنفسهم حرجاً مما قضيت فضم إىل التحكيم أمـرا    مثّ ال : مثّ ملْ يكْتف سبحانه بذلك حتى قال      ،�
فال يكون جمرد التحكيم والْإذْعان كافيا حتى يكون من         ،يف صدورهم ،أي حرجٍ ،هو عدم وجود حرجٍ   ،آخر

ـ    ،مثّ ملْ يكْتف ذا كلّه    ،وطيب نفْسٍ ،وانثالج قلْبٍ ،واطْمئْناٍن،صميم الْقلْب عن رضا    إلي لـه  بلْ ضـمه قو :
 ا   : ويسلّموا أيا وباطنقادوا ظاهردر الْمؤكّد فقال     ،مثّ ملْ يكْتف بذلك   ،يذْعنوا وينه الْمصإلي ليماً : بلْ ضمتس

ويسلّم حلكْم اللّه   ،وال جيد الْحرج يف صدره مبا قضي عليه       ،فال يثْبت الْإميان لعبٍد حتى يقع منه هذا التحكيم        
 ١٦٠. طه رد وال تشوبه خمالفةٌتسليما ال خيال،وشرعه

 :حممود شكري األلوسي رمحه اهللا) ١١
هو أوفق باحلكمـة وأصـلح   : نعم ال شك يف كفر من يستحسن القانون ويفضله على الشرع ويقول  :"قال

أمر الشرع فيه كذا كما شاهدنا ذلك يف بعض مـن           : ويتميز غيظا ويتقصف غضبا إذا قيل له يف أمر        ،لألمة
وهذا القانون الذي ذكروه قد نقصت منه اليوم أمور وزيدت فيه أمور   ،هم وأعمى أبصارهم  خذهلم اهللا فأصم  
وألفت فيها رسائل وطبعت ونشرت وفرقت وألزم العمل مبا حوا كـل أمـري ومـأمور                ،ومسي باألصول 

ورمبا حبس حبسا   ،ورجع يف أحكام األحكام إليها ومن خالفها نكل تنكيال        ،وعقدت جمالس الشورى عليها   
وقد أصابين منه عامله اهللا     ،املسألة شرعا كذا  : إياك أن تقول يف جملسنا    : وكم قد قال يل بعض الوالة     ،يالطو

 -فقلت لـه  ،أرى ثلثي الشرع شرا   : واتفق أن قال يل بعض خاصته يوما      ،بعدله لعدويل عن قوله مزيد األذى     
ومل تأخذوا من امسـه سـوى       ،عنينعم ظهر الشر ملا أذهبتم من الشرع ال       .:وإن كنت عاملا أن يف أذنيه وقرا      

إن ما يرجع مـن تلـك       : والذي ينبغي أن يقال يف ذلك     ،حرفني فتأمل العبارة وتغري وجهه ملا فهم االشارة       
األصول إىل ما يتعلق بسوق اجليوش وتعبئتهم وتعليمهم ما يلزم يف احلرب مما يغلب على الظن الغلبة به على                   

وكذا ما يتعلق جبزاء ذوي ، وحنو ذلك ال بأس يف أكثره على ما نعلم      الكفرة وما يتعلق بأحكام املدن والقالع     
اجلنايات اليت مل يرد فيها عن الشارع حد خمصوص بل فرض التأديب عليهـا إىل رأي اإلمـام كـأنواع                    

ولإلمام أن يستويف ذلك وإن عفا اين عليه ألن الساقط به حق اآلدمي والذي يستوفيه اإلمام حق                 ،التعازير
نعم ينبغـي أن   ،والقواعد ال تأباه  ،اىل للمصلحة كما نص على ذلك العالمة ابن حجر يف شرح املنهاج           اهللا تع 

ومثل . ما القتل أهون منه بكثري» جزاء«وقد شاهدنا يف العراق مما يسمونه     ،جيتنب يف ذلك اإلفراط والتفريط    
 ."ذلك ظلم عظيم وتعد كبري

وما فصل يف حق قطاع الطريق من قطع        . ورجم الزاين احملصن  . وأما ما يتعلق باحلدود اإلهلية كقطع السارق      
 فظاهر أمره دخوله يف حكم اآلية هنا - إىل غري ذلك  -األيدي واألرجل من خالف وغريه مما فصل يف آيتهم        

 .على ما ذكره البيضاوي

                                                 
 )٥٥٩/ ١(فتح القدير للشوكاين  - ١٦٠
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مسينـاه  وأما ما يتعلق باملعامالت والعقود فإن كان موافقا ملا ورد عن الشارع فيها من الصـحة وعـدمها         
وإن مل يكن موافقا لذلك كاحلكم يف إعطاء الربا مثال املسـمى            » أصوال«و  » قانونا«وال نسميه   » شرعا«

 . لزعم أنه تتعطل مصاحل الناس لو مل حيكم بذلك فهو حكم بغري ما أنزل اهللا عز وجل- بالكرشته-عندهم
يب صلّى اهللا تعاىل عليه وسـلم وخلفائـه   وأما ما يتعلق حبق بيت املال يف األراضي فما كان موافقا لعمل الن        

الراشدين فذاك وما كان خمالفا لعمل اخللفاء الصادر منهم باجتهاد فإن كانت خمالفته إىل ما هو أسهل وأنفع        
وال جيـري هـذا     ،وإن كانت خمالفته إىل ما هو أشق ففيه بأس        ،للناس فنظرا إىل زمام فهو مما ال بأس فيه        

هللا عليه الصالة والسالم كالعشر يف بعض األراضي اليت فتحت يف زمنه الشريف  التفصيل فيما وصفه رسول ا    
صلّى اهللا تعاىل عليه وسلم فإنه ال جتوز املخالفة فيه أصال على ما ذكره أبو يوسف يف كتاب اخلراج ومـا                     

ـ                  وص ليس فيه موافقة وال خمالفة حبسب الظاهر بأن مل يكن منصوصا عليه كان يندرج يف العمومات املنص
عليها يف أمر االراضي فذاك وإال فقبوله ورده باعتبار املدخول يف العمومات الواردة يف احلظر واإلباحة فإن                 

وأمر تكفري العامل باألصول املذكورة خطر فـال  ،دخل يف عمومات اإلباحة قبل وإن يف عمومات احلظر رد   
 ما هو بني املخالفة للشرع منها ويقدمه        نعم ال ينبغي التوقف يف تكفري من يستحسن       ،ينبغي إطالق القول فيه   

وإن تلك األحكام   : ولقد مسعت بعض خاصة أتباع بعض الوالة يقول       ،على األحكام الشرعية متنقصا هلا به     
وأما اليوم فال يستقيم أمـر  ،أصول وقوانني سياسية كانت حسنة يف األزمنة املتقدمة ملا كان أكثر الناس بلها        

وكـان  . األصول املستحسنة : ويقول كلما ذكرها  ،ة أحسن وأوفق للعقل منها    السياسة ا واألصول اجلديد   
ويزعم أم  ،يرشح كالمه بنفي رسالة النيب صلّى اهللا تعاىل عليه وسلم وكذا رسالة األنبياء عليهم السالم قبله               

أمثاله مما ال   فهذا و ،كانوا حكماء يف أوقام توصلوا إىل أغراضهم بوضع ما ادعوا فيه أنه وحي من اهللا تعاىل               
شك يف كفره ويف كفر من يدعي للمرافعة عند القاضي فيأىب إال املرافعة مبقتضى تلك األصول عند أهـل                    

فال وربك ال يؤمنون حتى     : تلك األصول راضيا مبا يقضون به عليه تردد وإمنا مل جيزم بكفره مع قوله تعاىل              
فسهممثّ ال جيدوا يف أن نهمليماًحيكّموك فيما شجر بيت ويسلّموا تسا قضي١٦١"  حرجاً مم 

 :حممد رشيد رضا رمحه اهللا) ١٢
والْآية ناطقةٌ بأنّ من    : اآلية.. " وإذا قيل هلم تعالوا إىل ما أنزل اهللا         :"قال يف تفسري املنار يف تفسري قوله تعاىل       

فإنه يكون منافقًا ال يعتد مبا      ، به صد وأعرض عن حكْم اهللا ورسوله عمدا والسيما بعد دعوته إليه وتذْكريه           
وهي حجة اهللا الْبالغة على الْمقلّدين لبعض الناس فيمـا اسـتبان            ،يزعمه من الْإميان وما يدعيه من الْإسالم      

 ١٦٢. والسيما إذا دعوا إليه ووعظوا به،حكْمه يف الْكتاب والسنة
 :لعربية األسبق رمحه اهللالشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ مفيت اململكة ا) ١٣

                                                 
 )٢١٥/ ١٤(روح املعاين = تفسري األلوسي  - ١٦١
 )١٨٥/ ٥(تفسري املنار  - ١٦٢
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من املنافقني كما قال )) �( (وقد نفى اهللا إألميان عن من أراد التحاكم إىل غريها ما جاء به الرسول         :  قال
أمل تر إىل الذين يزعمون أم آمنوا مبا أنزل إىلك وما أنزل من قبلك يريـدون أن يتحـاكموا إىل                    : (تعاىل

 ) ريد الشيءطان أن يضلهم ضإلال بعيداًالطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به وي
تكذيب هلم فيما ادعوه من إألميان فإنه ال جيتمع التحاكم إىل غري ما جاء به               ) يزعمون: (فإن قوله عز وجل   

مشتق من الطغيان وهو    ) الطاغوت(و  . مع إألميان يف قلب عبد أصالً بل أحدمها ينايف اآلخر         )) �( (النيب  
فقد )) �( (أو حاكم إىل غري ما جاء به النيب     )) �( (ري ما جاء به الرسول      فكل من حكم بغ   ،جماوزة احلد 

فقط ال )) �( (حكم بالطاغوت وحاكم إليه وذلك أنه من حد كل أحد أن يكون حاكماً ما جاء به النيب         
فمن حكم خبالفـه أو حـاكم أو        )) �( (خبالفه كما أنه من حد كل أحد أن حياكم إىل ما جاء به النيب               

 ١٦٣" غلي خالفه فقد طغى وجاوز حده حكماً أو حتكيماً فصار بذلك طاغوتاً لتجاوزه حدحاكم 
 ١٦٤:الشيخ حممد األمني الشنقيطي رمحه اهللا) ١٤

وما تضمنته هذه الْآية الْكرمية من كون الْحكْم للّه وحده ال شريك له فيه على كلْتا الْقراءتين جـاء                   : قال 
إن : ،وقولـه تعـاىل   ]٤٠ \١٢[إن الْحكْم إلّا للّه أمر ألّا تعبدوا إلّا إياه          : تعاىلكقوله  ،مبينا يف آياٍت أخر   

 \٤٢[وما اختلفْتم فيه من شيٍء فحكْمه إىل اللّه : ،وقوله تعاىل]٦٧ \١٢[الْحكْم إلّا للّه عليه توكّلْت الْآية   
 يشرك به تؤمنوا فالْحكْم للّه الْعلـي الْكـبري          ذلكم بأنه إذا دعي اللّه وحده كفرمتْ وإنْ       : ،وقوله تعاىل ]١٠

له : ،وقوله تعاىل ]٨٨ \٢٨[كلّ شيٍء هالك إلّا وجهه له الْحكْم وإليه ترجعون          : ،وقوله تعاىل ]١٢ \٤٠[
سن أفحكْم الْجاهلية يبغون ومن أح: ،وقوله]٧٠ \٢٨[الْحمد يف الْأوىل والْآخرة وله الْحكْم وإليه ترجعون      

أفغير اللّه أبتغي حكما وهو الّذي أنزل إليكم الْكتـاب  : ،وقوله تعاىل]٥٠ \٥[من اللّه حكْما لقوٍم يوقنون  
 .،إىل غير ذلك من الْآيات]١١٤ \٦[مفصلًا 

ا ،أنّ متبعي أحكام الْمشرعني غير م     ]٢٦ \١٨[وال يشرك يف حكْمه أحدا      : كقوله، ويفْهم من هذه الْآيات   
كقوله فيمن اتبع تشريع الشـيطان يف  ،وهذا الْمفْهوم جاء مبينا يف آياٍت أخر    ،شرعه اللّه أنهم مشركون باللّه    

وال تأْكلوا مما ملْ يذْكر اسم اللّه عليه وإنه لفسق وإنّ الشياطني ليوحون     : إباحة الْميتة بدعوى أنها ذبيحة اللّه     
وهذا ،،فصرح بأنهم مشركون بطاعتهم   ]١٢١ \٦[م وإنْ أطعتموهم إنكم ملشركون      إىل أوليائهم ليجادلوك  

أملْ : واتباع التشريع الْمخالف ملا شرعه اللّه تعاىل هو الْمراد بعبادة الشيطان يف قوله تعاىل             ،الْإشراك يف الطّاعة  
         ه لكمطان إنيبدوا الشيابين آدم أنْ ال تع كمإلي هدأع          ـتقيمبدوين هذا صـراطٌ مسوأن اع مبني ٣٦[ عدو\ 

 \١٩[يا أبت ال تعبد الشيطان إنّ الشيطان كان للرحمن عصـيا            : ،وقوله تعاىل عن نبيه إبراهيم    ]٦٠،٦١
يعبدون إلّا ما  : ،أي]١١٧ \٤[إنْ يدعون من دونه إلّا إناثًا وإنْ يدعون إلّا شيطانا مريدا            : ،وقوله تعاىل ]٤٤

يف قوله ،ولذا مسى اللّه تعاىل الّذين يطاعون فيما زينوا من الْمعاصي شركاء،وذلك باتباع تشريعه : أي،شيطانا
 هذا  �،وقد بين النيب    ]١٣٧ \٦[وكذلك زين لكثٍري من الْمشركني قتل أوالدهم شركاؤهم الْآية          : تعاىل

                                                 
 )٢٨٦/ ١٢(مد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ فتاوى ورسائل مساحة الشيخ حم - ١٦٣
 )٤٥٧: ص (٤املفصل يف فقه اجلهاد ط - ١٦٤



 ٩٤

 \٩[اتخذوا أحبارهم ورهبام أربابا من دون اللّـه         :  ملّا سأله عن قوله تعاىل     لعدي بن حاٍمت رضي اللّه عنه     
وأنّ ذلـك هـو     ،وحرموا عليهم ما أحلّ اللّه فاتبعوهم يف ذلـك        ،،فبين له أنهم أحلّوا هلم ما حرم اللّه       ]٣١

 .اتخاذهم إياهم أربابا
بين أنّ من يريدون أنْ يتحاكموا إىل غير ما     » سورة النساء «جلّ وعال يف    أنّ اللّه   : ومن أصرح الْأدلّة يف هذا    

وما ذلك إلّا ألنّ دعواهم الْإميـان مـع إرادة التحـاكم إىل             ،شرعه اللّه يتعجب من زعمهم أنهم مؤمنون      
الّذين يزعمون أنهم آمنوا أملْ تر إىل : وذلك يف قوله تعاىل؛ الطّاغوت بالغةٌ من الْكذب ما حيصل منه الْعجب 

مبا أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أنْ يتحاكموا إىل الطّاغوت وقد أمروا أنْ يكْفـروا بـه ويريـد                     
 ].٦٠ \٤[الشيطان أنْ يضلّهم ضاللًا بعيدا 

انني الْوضعية الّـيت شـرعها      أنّ الّذين يتبعون الْقو   : وذه النصوص السماوية الّيت ذكرنا يظْهر غاية الظّهور       
أنه ال  ،الشيطان على ألْسنة أوليائه خمالفةً ملا شرعه اللّه جلّ وعال على ألْسنة رسله صلّى اللّه عليهم وسـلّم                 

 .وأعماه عن نور الْوحي مثْلهم،يشك يف كفْرهم وشركهم إلّا من طمس اللّه بصريته
لمن ال   ،اعفْصيل بيه جيب التضأنماوات والْأرالّذي يقْتضي حتْكيمه الْكفْر خبالق الس عيظام الْوضظام ،نن النوبي

 .الّذي ال يقْتضي ذلك
الّذي يراد به ضبط الْأمور وإتقاا على وجٍه        : أما الْإداري ،وشرعي،إداري: وإيضاح ذلك أنّ النظام قسمان    

وقد عمل عمر رضي اللّه عنه      ،فمن بعدهم ، خمالف فيه من الصحابة    وال،فهذا ال مانع منه   ،غير خمالٍف للشرع  
          يبيف زمن الن ياء كثريةً ما كانتذلك أش ط      ،�منبل الضد يف ديواٍن ألجماء الْجنبه أسككت،   رفة مـنومع

لْعاقلة الّيت حتْمل   يف الْكالم على ا   » بين إسرائيل «غاب ومن حضر كما قدمنا إيضاح الْمقْصود منه يف سورة           
وملْ يعلم بتخلّف كعب بن مالٍك عن غزوة تبوك إلّا بعد أنْ وصل             ، ملْ يفْعلْ ذلك   �مع أنّ النيب    ،دية الْخطأ 

 دار صفْوان بن أمية وجعلـه إياهـا سـجنا يف مكّـة       - أعين عمر رضي اللّه عنه       -وكاشترائه  ،�تبوك  
فمثْل هذا من الْأمور الْإدارية الّيت تفْعل إلتقان الْأمور مما          ، سجنا هو وال أبو بكْرٍ      ملْ يتخذْ  �مع أنه   ،الْمكرمة

فهذا ،وتنظيم إدارة الْأعمال على وجٍه ال خيالف الشرع       ،كتنظيم شئون الْموظّفني  ،ال خيالف الشرع ال بأْس به     
 .قواعد الشرع من مراعاة الْمصاحل الْعامةوال خيْرج عن ،النوع من الْأنظمة الْوضعية ال بأْس به

وأما النظام الشرعي الْمخالف لتشريع خالق السماوات والْـأرض فتحكيمـه كفْـر خبـالق السـماوات                 
. وأنهما يلْزم استواؤمها يف الْمرياث،كدعوى أنّ تفْضيل الذّكر على الْأنثى يف الْمرياث ليس بإنصافٍ ،والْأرض
وكدع    جات ظلْمود الزأة   ،وى أنّ تعدللْمر ةٌ ال        ،وأنّ الطّالق ظلْمشـيمالٌ وحم والْقطْع وحنْومها أعجوأنّ الر

 .وحنْو ذلك،يسوغ فعلها بالْإنسان
 فتحكيم هذا النوع من النظام يف أنفس الْمجتمع وأمواهلم وأعراضهم وأنسام وعقوهلم وأديام كفْر خبالق              

ومترد على نظام السماء الّذي وضعه من خلق الْخالئق كلّها وهو أعلم مبصاحلها سبحانه   ،السماوات والْأرض 
وتعاىل عن أنْ يكون معه مشرع آخر علوا كبريا أم هلم شركاء شرعوا هلم من الدين ما ملْ يأْذنْ بـه اللّـه                       

]٢١ \٤٢[       زل اللّه لكمما أن تمعلى اللّـه             ،قلْ أرأي أم ا وحاللًا قلْ آللّه أذن لكمه حراممن ٍق فجعلْتمرز من
،وال تقولوا ملا تصف ألْسنتكم الْكذب هذا حاللٌ وهذا حرام لتفْتروا على اللّه الْكذب              ]٥٩ \١٠[تفْترون  
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ن هذا النوع يف سورة     ،وقد قدمنا مجلةً وافيةً م    ]١١٦ \١٦[إنّ الّذين يفْترون على اللّه الْكذب ال يفْلحون         
 ١٦٥] .٩ \١٧[إنّ هذا الْقرآن يهدي للّيت هي أقْوم الْآية : يف الْكالم على قوله تعاىل» بين إسرائيل«

 :الشيخ عبد الرمحن السعدي رمحه اهللا) ١٥
تاب إىل ك: أمر برد كل ما تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه إىل اهللا وإىل رسوله أي       : قال يف تفسريه  

أو ،أو تنبيه ،إما بصرحيهما أو عمومهما؛ أو إمياء     ،اهللا وسنة رسوله؛ فإن فيهما الفصل يف مجيع املسائل اخلالفية         
وال يستقيم اإلميان   ،ألن كتاب اهللا وسنة رسوله عليهما بناء الدين       ،أو عموم معىن يقاس عليه ما أشبهه      ،مفهوم

فدل ذلك على أن    } إنْ كنتم تؤمنون باللّه والْيوم اآلخر      {:فالرد إليهما شرط يف اإلميان فلهذا قال      . إال ما 
} ذلـك {كما ذكر يف اآلية بعدها ،بل مؤمن بالطاغوت،من مل يرد إليهما مسائل الرتاع فليس مبؤمن حقيقة    

فإن حكم اهللا ورسوله أحسن األحكام وأعدهلا وأصلحها        } خير وأحسن تأْويال  {الرد إىل اهللا ورسوله     : أي
 .١٦٦ أمر دينهم ودنياهم وعاقبتهمللناس يف

 :الشيخ أمحد حممد شاكر رمحه اهللا) ١٦
وأحكام ،وأحكام احلـرب والسـلم    ،والتجارية،يف املسائل املدنية  ،القرآن مملوء بأحكام وقواعد جلية    : (قال

فمن زعم أنه دين عبادة فقط فقد أنكـر         ،وبنصوص صرحية يف احلدود والقصاص    ،واألسرى،والغنائم،القتال
أن تنسـخ مـا     ،أو هليئة كائنة من كانت    ،وظن أن لشخص كائناً من كان     ،وأعظم على اهللا الفرية   ،اكل هذ 

ومن قاله فقد خرج عن اإلسالم مجلة       ،وما قال ذلك مسلم وال يقوله     ،أوجب اهللا من طاعته والعمل بأحكامه     
 .١٦٧) وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم،ورفضه كله

 :الشيخ حممود حممد شاكر رمحه اهللا) ١٧
وإيثار أحكام غري حكمه يف كتابه وسـنة        ،الذي حنن فيه اليوم هو هجر ألحكام اهللا عامة بال استثناء          : (قال
بل بلغ األمر مبلغ االحتجاج على تفضيل أحكام القانون املوضوع علـى  ،وتعطيل لكل ما يف شريعة اهللا    ،نبيه

ولعلـل وأسـباب    ،نزلت لزمان غري زماننا   وادعاء احملتجني لذلك بأن أحكام الشريعة إمنا        ،أحكام اهللا املرتلة  
 .١٦٨)فسقطت األحكام كلها بانقضائها،انقضت

اللـهم إين أبـرأ إليـك مـن     : (وقال عن تعلق أهل األهواء بكالم التابعي أيب جملز السدوسـي السـابق        
 يف  قد تلمس املعذرة ألهل السلطان    ،فإن أهل الريب والفنت ممن تصدروا للكالم يف زماننا هذا         ،وبعد،الضاللة

ويف ،بغري شريعة اهللا اليت أنزهلا يف كتابـه       ،واألموال،واألعراض،ويف القضاء يف الدماء   ،ترك احلكم مبا أنزل اهللا    
فلما وقف على هذين اخلربين اختذمها رأياً يرى بـه صـواب            ،اختاذهم قانون الكفر شريعة يف بالد اإلسالم      

أن خمالفة شريعة اهللا يف القضاء العام ال تكفر الراضي و،القضاء يف األموال واألعراض والدماء بغري ما أنزل اهللا
 ).ا والعامل ا

                                                 
 )٢٥٨/ ٣(أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن  - ١٦٥
 )١٨٤:ص(تيسري الكرمي الرمحن = تفسري السعدي  - ١٦٦
 ١٧٢ - ١٧١/ ٢عمدة التفسري البن كثري تعليق أمحد حممد شاكر ج - ١٦٧
 ١٥٧/ ٤فسري البن كثري جعمدة الت - ١٦٨
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مل يكن سؤاهلم عما احتج به مبتدعة زماننا من القضاء يف األموال واألعراض والدماء بقـانون                : (إىل أن قال  
اهللا يف  وال يف إصدار قانون ملزم ألهل اإلسالم باالحتكام إىل حكم غري حكم             ،خمالف لشريعة أهل اإلسالم   

وإيثار ألحكام أهل الكفر على     ،،فهذا الفعل إعراض عن حكم اهللا ورغبة عن دينه        �كتابه وعلى لسان نبيه     
وهذا كفر ال يشك أحد من أهل القبلة على اختالفهم يف تكفري القائل به والداعي               ،حكم اهللا سبحانه وتعاىل   

دوا خمالفة السـلطان يف حكـم مـن أحكـام           أم أرا ،ولو كان األمر على ما ظنوا يف خرب أيب جملز         . إليه
،هـذه  ١٦٩فإنه مل حيدث يف تاريخ اإلسالم أن سن حاكم حكماً وجعله شريعة ملزمة للقضاء ـا               ،الشريعة
فإنه إما أن يكون حكم ا وهـو  ،وأخرى أن احلاكم الذي حكم يف قضية بعينها بغري حكم اهللا فيها    ،واحدة
فهذا ذنب تناله التوبة وتلحقه   ،إما أن يكون حكم ا هوى ومعصية      و، بالشريعة  فهذا أمره أمر اجلاهل   ،جاهل
 ١٧٠).املغفرة

 :الشيخ عبد العزيز بن باز رمحه اهللا) ١٨
س هل يعترب احلكام الذين حيكمون بغري ما أنزل اهللا كفارا وإذا قلنا إم مسلمون فماذا نقول : قال وقد سئل

 ؟}ه فأولئك هم الْكافرونومن ملْ حيكم مبا أنزل اللّ{عن قوله تعاىل 
فمن حكم بغري ما أنزل     ،ختتلف أحكامهم حبسب اعتقادهم وأعماهلم    ،اجلواب احلكام بغري ما أنزل اهللا أقسام      

وهكذا من حيكّم القوانني الوضعية بدال      ،اهللا يرى أن ذلك أحسن من شرع اهللا فهو كافر عند مجيع املسلمني            
.  حتكيم الشريعة أفضل فهو كافر لكونه استحل ما حـرم اهللا    ولو قال إن  ،من شرع اهللا ويرى أن ذلك جائز      

أما من حكم بغري ما أنزل اهللا اتباعا للهوى أو لرشوة أو لعداوة بينه وبني احملكوم عليه أو ألسباب أخـرى                     
وهو يعلم أنه عاٍص هللا بذلك وأن الواجب عليه حتكيم شرع اهللا فهذا يعترب من أهل املعاصي والكبائر ويعترب                   

أتى كفرا أصغر وظلما أصغر وفسقا أصغر كما جاء هذا املعىن عن ابن عباس رضي اهللا عنـهما وعـن                    قد  
 ١٧١.واهللا ويل التوفيق. طاووس ومجاعة من السلف الصاحل وهو املعروف عند أهل العلم

 :الشيخ حممد صاحل العثيمني رمحه اهللا) ١٩
وأنفع للخلق أو مثله    ،أو اعتقادا أن غريه أصلح منه     ، له أو احتقاراً ،من مل حيكم مبا أنزل اهللا استخفافاً به       : قال
ومن هؤالء من يضعون للناس تشريعات ختالف التشـريعات اإلسـالمية           ، فهو كافر كفراً خمرجا عن امللة      -

فإم مل يضعوا تلك التشريعات املخالفة للشريعة اإلسالمية إال وهم يعتقدون ،لتكون منهاجا يسري الناس عليه 
واجلبلة الفطرية أن اإلنسان ال يعدل عن منـهاج إىل  ،إذ من املعلوم بالضرورة العقلية ، وأنفع للخلق  أا أصلح 

 .منهاج خيالفه إال وهو يعتقد فضل ما عدل إليه ونقص ما عدل عنه
ومل يعتقد أن غريه أصلح منه لنفسـه أو حنـو   ،ومل حيتقره، ومن مل حيكم مبا أنزل اهللا وهو مل يستخف به       - 

 .ا ظامل وليس بكافر وختتلف مراتب ظلمه حبسب احملكوم به ووسائل احلكمذلك؛ فهذ

                                                 
 إال بعد سقوط الدولة العثمانية واستعمار الكفار لديار اإلسالم وبعد أن خترج تالميذ الكفار - ١٦٩
 ١٥٧ - ١٥٦/ ٤ عمدة التفسري البن كثري ألمحد حممد شاكر ج - ١٧٠
 . هـ١٤٠٥ \٢ \٥ يف ٩٦٣وجملة الدعوة العدد ) ٤١٦/ ٤(وجمموع فتاوى ابن باز ) ٦١/ ١(فتاوى إسالمية  - ١٧١
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وأنفع للخلق أو   ،وال اعتقادا أن غريه أصلح    ،وال احتقارا ، ومن مل حيكم مبا أنزل اهللا ال استخفافاً حبكم اهللا          -
وليس ،فاسـق  فهذا   -أو مراعاة لرشوة أو غريها من عرض الدنيا         ،وإمنا حكم بغريه حماباة للمحكوم له     ،مثله

 .بكافر؛ وختتلف مراتب فسقه حبسب احملكوم به ووسائل احلكم
 : فيمن اختذوا أحبارهم ورهبام أربابا من دون اهللا أم على وجهني-قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا 

حترمي ما أحل اهللا    و،أن يعلموا أم بدلوا دين اهللا فيتبعوم على التبديل ويعتقدون حتليل ما حرم اهللا             : أحدمها
 .وقد جعله اهللا ورسوله شركًا،اتباعاً لرؤسائهم مع علمهم أم خالفوا دين الرسل فهذا كفر

 ثابتا لكنـهم    - كذا العبارة املنقولة عنه      -أن يكون اعتقادهم وإميام بتحليل احلرام وحترمي احلالل         : الثاين
 املعاصي اليت يعتقد أا معاصي فهؤالء هلـم حكـم           أطاعوهم يف معصية اهللا كما يفعل املسلم ما يفعله من         

 .أمثاهلم من أهل الذنوب
وهناك فرق بني املسائل اليت تعترب تشريعا عاماً واملسألة املعينة اليت حيكم فيها القاضي بغري ما أنزل اهللا؛ ألن                   

م األول فقط؛ ألن هذا املشرع املسائل اليت تعترب تشريعا عاما ال يتأتى فيها التقسيم السابق وإمنا هي من القس      
 .تشريعاً خيالف اإلسالم إمنا شرعه العتقاده أنه أصلح من اإلسالم وأنفع للعباد كما سبقت اإلشارة إليه

 من املسائل الكربى اليت ابتلي ا حكام هذا الزمـان؛  - أعين مسألة احلكم بغري ما أنزل اهللا   -وهذه املسألة   
 نسأل اهللا -كم عليهم مبا ال يستحقونه حىت يتبني له احلق؛ ألن املسألة خطرية فعلى املرء أن ال يتسرع يف احل    

 كما أن على املرء الذي آتاه اهللا العلم أن يبينه هلـؤالء             -تعاىل أن يصلح للمسلمني والة أمورهم وبطانتهم        
وال حيقرن نفسه   ،احلكام لتقوم احلجة عليهم وتتبني احملجة؛ فيهلك من هلك عن بينة وحيىي من حي عن بينة               

 ١٧٢.عن بيانه وال يهابن أحدا فيه؛ فإن العزة هللا ولرسوله وللمؤمنني
 :سيد قطب رمحه اهللا) ٢٠
ومـا أولئـك    «: ولكنه يقرر احلكم اإلسالمي يف مثل هذا املوقـف        . وال يكتفي السياق باالستنكار   :قال

. و عدم الرضى حبكم هـذه الشـريعة       أ،وعدم حتكيم شريعة اهللا   ،فما ميكن أن جيتمع اإلميان    .. » بالْمؤمنني
أو ال يرضـون  ،مث هم ال حيكمون شريعة اهللا يف حيام      » مؤمنون«والذين يزعمون ألنفسهم أو لغريهم أم       

ومـا أولئـك    «: إمنا يدعون دعوى كاذبة وإمنا يصطدمون ذا النص القـاطع         .. حكمها إذا طبق عليهم     
كيم شريعة اهللا من احلكام فحسب بل إنه كذلك عدم الرضى    فليس األمر يف هذا هو أمر عدم حت       .»بالْمؤمنني

 .مهما ادعوه باللسان،خيرجهم من دائرة اإلميان،حبكم اهللا من احملكومني
فال وربك ال يؤمنون حتى حيكّموك فيمـا شـجر          «: يف سورة النساء  ،وهذا النص هنا يطابق النص اآلخر     

نهما ق       ،بيحرجاً مم فسهمتمثّ ال جيدوا يف أنليماً ،ضيفكالمها يتعلق باحملكومني ال باحلكام    .. » ويسلّموا تس .
ومن يتوىل عنـه ويـرفض      ،وينفي صفة اإلميان عمن ال يرضى حبكم اهللا ورسوله        ،وكالمها خيرج من اإلميان   

 .قبوله

                                                 
) ٦٤٦/ ١(وموقع اإلسالم سـؤال وجـواب       ) ١٤٣/ ٢(وجمموع فتاوى ورسائل العثيمني     ) ٤/ ٢٨( فتاوى موقع األلوكة      - ١٧٢

 حكم تشريع القوانني الوضعية ورأي الشيخ ابن عثيمني يف ذلك) ٨٢٢/ ١(وموقع اإلسالم سؤال وجواب 



 ٩٨

ده  وح -أن القضية هي قضية اإلقرار بألوهية اهللا        .. ومرد األمر كما قلنا يف مطلع احلديث عن هذا الدرس           
وأن قبول شريعة اهللا والرضى حبكمها هـو مظهـر          . أو رفض هذا اإلقرار   .  وربوبيته وقوامته على البشر    -

 ١٧٣.اإلقرار بألوهيته وربوبيته وقوامته ورفضها والتويل عنها هو مظهر رفض هذا اإلقرار
 :صالح الصاوي. د) ٢١ 

كار على اإلسالم أن تكون له صلة بشـؤون         إن احلالة اليت تواجهها جمتمعاتنا املعاصرة هي حالة اإلن        : (قال
وتقرير احلق يف التشريع املطلق يف هـذه        ،واحلجر عليه ابتداء أن تتدخل شرائعه لتنظيم هذه اجلوانب        ،الدولة

وإننا أمام قوم يدينون باحلق يف السيادة العليا والتشريع املطلق للمجالس           ،األمور للربملانات واالس التشريعية   
  ١٧٤.. ) والنظام ما شرعته ،والواجب ما أوجبته،واحلرام ما حرمته،الل ما أحلتهفاحل،التشريعية

ما ِمـن أِمـٍري يِلـي أمـر         «:  يقُولُ - � -سِمعت رسولَ اِهللا    : وعن معِقلَ بن يساٍر رِضي اُهللا عنه قَالَ       
ِلِمنياملُس،ِإال لَم حصنيو ملَه دهجال ي ةَثُماجلَن مهعلْ مخد١٧٥متفق عليه. » ي. 

 ١٧٦.وعيد شديد ملن ويل أمر املسلمني مث خام وغشهم وقدم مصلحته على مصلحتهم: يف هذا احلديث
 : غش اإلمام رعيته-

ِر الْحق أُولَِئك لَهم عذَاب أَِليم      ِإنما السِبيلُ علَى الَِّذين يظِْلمونَ الناس ويبغونَ ِفي الْأَرِض ِبغي         {: قال اهللا تعاىل  
 ].٤٢: الشورى... [} )٤٢(

وإمنا السبيل  .. وأخذ حبقه منه  . فانتصف ممن ظلمه  ،على من انتصر من بعد ظلمه     ،فليس مثة من سبيل وال لوم     
ذلك وانتهى به   ،فجاوز احلد ،أو على من انتصر من بعد ظلمه      .. وبغى على الناس  ،واللوم على من بدأ بالظلم    

ينتصف فيه سبحانه   ،هو قصاص من العدل اإلهلى    ،فهؤالء هلم عذاب أليم   .. إىل أن يكون من الظاملني الباغني     
 ١٧٧..للمظلوم من ظامله

إمنا احلرج واللَّـوم علـى      : واملعىن،يف هذه اآلية تعيني ملن عليهم السبيل بعد نفيه عن املنتصرين بعد ظلمهم            
فهؤالء ،ن يف االنتقام ويتجاوزون حقهم ويتكربون يف األرض بغري احلق         الذين يبدُءون الناس بالظلم أو يزيدو     

 ١٧٨.هلم عذاب موجع شديد اإليالم
. وهو يزاول حقه املشروع   . ليس عليه من جناح   ،وال يعتدي ،وجيزي السيئة بالسيئة  ،فالذي ينتصر بعد ظلمه   

الوقوف يف طريقهم هم الذين     إمنا الذين جيب    . وال جيوز أن يقف يف طريقه أحد      . فما ألحد عليه من سلطان    
فإن األرض ال تصلح وفيها ظامل ال يقف له النـاس ليكفـوه             . ويبغون يف األرض بغري احلق    ،يظلمون الناس 

                                                 
 )١٢٨٥:ص( الشحود  علي بن نايف- ت- ١ط- يف ظالل القرآن للسيد قطب - ١٧٣
 ٨١ حتكيم الشريعة والدعاوى العلمانية لصالح الصاوي ص - ١٧٤
 ).١٤٢(، واللفظ له، ومسلم برقم )١١٥١(متفق عليه، أخرجه البخاري برقم  - ١٧٥
 )٤٢٦: ص(تطريز رياض الصاحلني  - ١٧٦
 )٧٩/ ١٣(التفسري القرآين للقرآن  - ١٧٧
 )٧٦٧/ ٩( جممع البحوث -التفسري الوسيط  - ١٧٨
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. واهللا يتوعد الظامل الباغي بالعذاب األليم     . ومينعوه من ظلمه وفيها باغ جيور وال جيد من يقاومه ويقتص منه           
 ١٧٩.ذوا عليه الطريقولكن على الناس كذلك أن يقفوا له ويأخ

ياداوود ِإنا جعلْناك خِليفَةً ِفي الْأَرِض فَاحكُم بين الناِس ِبالْحق ولَا تتِبِع الْهوى فَيِضلَّك عن    {: وقال اهللا تعاىل  
ِديدش ذَابع مِبيِل اللَِّه لَهس نِضلُّونَ عي ِبيِل اللَِّه ِإنَّ الَِّذيناِب سالِْحس مووا يسا ن٢٦: ص[} )٢٦( ِبم.[ 

   داوالَى ِلدعضِ    : قَالَ اُهللا تِليفَةً ِفي اَألرخ لَهعج هةِ    ،ِإنِعيالر نيِة واحلُكِْم باِفذَ الكَِلماِس     ،نالن نيب كُمحِه أَنْ يلَيفَع
َألنَّ اتباع اهلَوى يكُونُ سبباً ِللضالَلَِة واجلَوِر عِن الطَِّريِق القَوِمي الِذي شرعه            وأَنْ الَ يتبع اهلَوى     ،ِباحلَق والعدلِ 

 .اُهللا تعالَى
ِلِنسياِنِهم عذَاب شِديد   ) يوم اِحلسابِ (ِإنَّ الِذين يِضلُّونَ عن سِبيِل اِهللا وهداه لَهم ِفي اآلِخرِة           : ثَم يقُولُ تعالَى  

ومالي ِميعاً،ذَِلكج اِلِهمملَى أَعِفيِه ع ادالِعب اِسبحيِإنَّ اهللا سا،وكَِبِريها وِغِريه١٨٠.ص 
:  إىل شرف مسئوليته وخطر وعظم رسالته فقال له        - عليه السالم    - نبيه داود    - سبحانه وتعاىل    -نبه اهللا   

}     اكلْنعا جِإن وداوا دضِ  يِليفَةً ِفي الْأَرأو جعلناك خليفة فيها    ،إنا أقمناك خليفة عنا يف األرض     : أي،اآلية} خ
وتبلغهم ما أنزل إليك من ربك وتقوم على        ،ملن كان قبلك من األنبياء والرسل تسوس وترعى عباد اهللا فيها          

اع اهلوى وامليـل إىل     فإن اتب ،فاقض بينهم باحلق والعدل وال متل أو حتد عن ذلك فتتبع هوى نفسك            ،شأم
 ١٨١.شهوة النفس يبعدك عن طريق اهللا السوى وسبيله املستقيم

 هو  - فيما خيتص بين     -واتباع اهلوى   . وعدم اتباع اهلوى  ،واحلكم بني الناس باحلق   ،فهي اخلالفة يف األرض   
أمـا  .  الضـالل  مما ينتهي مع االستطراد فيه إىل     .. وعدم التريث والتثبيت والتبيني     ،السري مع االنفعال األول   

وهو نسـيان اهللا    . عقب اآلية املصور لعاقبة الضالل فهو حكم عام مطلق على نتائج الضالل عن سبيل اهللا              
 .والتعرض للعذاب الشديد يوم احلساب

وهـو مل   . وحذره النهاية البعيدة  . ورده عند أول اندفاعة   . أنه نبهه عند أول لفتة    ،ومن رعاية اهللا لعبده داود    
فهم ببشـريتهم قـد تعثـر أقـدامهم أقـل           . وذلك فضل اهللا على املختارين من عباده      ! ةخيط إليها خطو  

وعند .. بعد االبتالء   ،ويغدق عليهم ،ويغفر هلم ،ويوفقهم إىل اإلنابة  ،ويعلمهم،ويأخذ بيدهم ،فيقيلها اهللا ،عثرة
   ١٨٢ويف احلكم بني الناس،تقرير مبدأ احلق يف خالفة األرض

ما ِمن عبٍد يسترِعيِه اُهللا     « : يقُولُ - � -سِمعت رسولَ اِهللا    : املُزِني رِضي اُهللا عنه قَالَ    وعن معِقل بن يساٍر     
 .١٨٣متفق عليه. »ِإال حرم اُهللا علَيِه اجلَنةَ،يموت يوم يموت وهو غَاش ِلرِعيِتِه،رِعيةً

                                                 
 )٣٩٧٠: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-يف ظالل القرآن للسيد قطب - ١٧٩
 )، بترقيم الشاملة آليا٣٨٧٥: ص(أيسر التفاسري ألسعد حومد  - ١٨٠
 )٤٩٤/ ٨( جممع البحوث -التفسري الوسيط  - ١٨١
 )٣٨٠٦: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-يف ظالل القرآن للسيد قطب - ١٨٢
 ، واللفظ له)١٤٢٠(، ومسلم برقم )٧١٥٠(خاري برقم متفق عليه، أخرجه الب - ١٨٣
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ِإنـي  : قَالَ معِقلٌ ،بيد اِهللا بن ِزياٍد معِقلَ بن يساٍر الْمزِني ِفي مرِضِه الَِّذي مات ِفيهِ            عاد ع : قَالَ،وعِن الْحسنِ 
 �ِإني سـِمعت رسـولَ اِهللا   ،،لَو عِلمت أَنَّ ِلي حياةً ما حدثْتك     �محدثُك حِديثًا سِمعته ِمن رسوِل اِهللا       

 ١٨٤.»ِإلَّا حرم اُهللا علَيِه الْجنةَ،يموت يوم يموت وهو غَاش ِلرِعيِتِه،ما ِمن عبٍد يسترِعيِه اُهللا رِعيةً«: لُيقُو
ابٍة وِفي ِتلْك الِْعصابِة مِن استعملَ رجلًا ِمن ِعص «: �قَالَ رسولُ اهللا    : رِضي اللَّه عنهما قَالَ   ،وعِن ابِن عباسٍ  

ِمِننيؤوخانَ الْم ولَهسوخانَ ر انَ اللَّهخ فَقَد هى ِللَِّه ِمنضأَر وه ن١٨٥»م 
 ِفـيِهم   مِن استعملَ عاِملًا ِمن الْمسِلِمني وهو يعلَم أَنَّ       :" �عن رسوِل اِهللا    ،رِضي اُهللا عنهما  ،وعِن ابِن عباسٍ  

 ١٨٦"وجِميع الْمسِلِمني ،ورسولَه،فَقَد خانَ اَهللا،أَولَى ِبذَِلك ِمنه وأَعلَم ِبِكتاِب اِهللا وسنِة نِبيِه
 :ما يؤخذ من احلديث

د على  وال ينظرون إالَّ ملا يعو    ، هذا احلديث يتضمن وعيدا شديدا للوالة الَّذين ال يهتمون بأمور رعيتهم           - ١
حتى ولو كانت هذه السياسة فيما يضر مبصاحل        ،والسياسة اليت ختدم مصاحلهم وأغراضهم    ،مصاحلهم اخلاصة 

 .الرعية يف دينها ودنياها
فإنَّ ،بأنهم إذا ماتوا على هذه احلالة     ،والعذاب الشديد منصب على هؤالء الرعاة الغاشني      ، الوعيد األكيد  - ٢

اجلنة اليت هي السعادة األبدية؛ ألنهم مل يغشوا رعاياهم إالَّ ألجل سـعادم يف الـدنيا                اهللا قد حرم عليهم     
وجعلهم يشقون حلساب سعادم يف حيام؛ فكان جزاؤهم أنَّ اَهللا حرمهم من السعادة احلقيقية      ،باستعبادهم

 .اخلالدة الدائمة
واستيالئهم على حقوقهم اخلاصة بأدىن احليل من       ،ظلمهم بأخذ أمواهلم بالضرائب واملكوس    :  من الغش  - ٣

ترك املفسدين  : ومن غشهم ،االحتجاب عن مصاحلهم وحاجام   : ومن غشهم ،اختالق ضرائب غري مباشرة   
توليـةُ  : ومن غشـهم ،بدون إقامـة احلـدود وردع اـرمني    ،والسـطو ،بالنهب،يعيثون فـيهم بالفساد   

 .وإنما ولوا من أجل القرابات والصالت،وال أمانة، كفاءة هلمممن ال،والرؤساء،والقضاء،األمراء
 .وأنه من املعاصي املتعدي ضررها وشرها، األحاديث كثرية تدل على أنَّ الغش من الوالة من الكبائر- ٤

ه إليه  فقد توج ،أو خام ،هذا وعيد شديد على أئمة اجلور؛ فمن ضيع من استرعاه اهللا عليهم           : قال ابن بطال  
 الطلب مبصاحل العباد يوم القيامة؛ فكيف يقدر على التحلل من الظلم من أمٍة عظيمة؟

جيب أداؤها؛ فقد جاء يف ،وقد دلَّت السنة على أنَّ الوالية أمانة   :  قال شيخ اإلسالم يف السياسة الشرعية      - ٥
وما إضاعتها؟  : قيل،مانة فانتظر الساعة  ِإذَا ضيعت األ  : " قال -�-عن أيب هريرة؛ أنَّ النيب      ) ٥٩(البخاري  

 ".فانتظر الساعة،إذا وسد األمر إىل غري أهله: قال

                                                 
 )١٤٢ (- ٢٢٧) ١٢٥/ ١(صحيح مسلم  - ١٨٤

يعين يفوض إليه رعاية رعية     ) يسترعيه اهللا رعية  (أي زاره يف مرض موته وكان عبيد اهللا إذ ذاك أمري البصرة ملعاوية              ) عاد عبيد اهللا  (ش  [
 ]الرعية تضييعه ما جيب عليه يف حقهموهي مبعىن املرعية وقوله ميوت خرب ما وغش الراعي 

 حسن لغريه) ٧٠٢٣) (١٠٤/ ٤(املستدرك على الصحيحني للحاكم  - ١٨٥
 حسن) ٢٠٣٦٤) (٢٠١/ ١٠(السنن الكربى للبيهقي  - ١٨٦
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: واملقصود بالوالية ،وهم وكالء العباد على أنفسهم    ،الوالة نواب اهللا تعاىل على عباده     :  مثَّ قال رمحه اهللا    - ٦
وإصالح ما ال يقوم    ،نفعهم ما نعموا به يف الدنيا     ومل ي ،خسروا خسرانا بينا  ،إصالح دين اخللق الَّذي مىت فام     

 .الدين إالَّ به من أمر دنياهم
 :وهو نوعان

 . وعقوبات املعتدين-. قَسم املال بني مستحقيه-
وكان من ااهدين يف    ،فإنه أفضل أهل زمانه   ،فإذا اجتهد الراعي يف إصالح دينهم ودنياهم حبسب اإلمكان        

 ].رواه الطرباين " [وم من إماٍم عادٍل أفضل من عبادة ستني سنةي: "فقد روي.سبيل اهللا
 يبعادل: " قال-�-ويف مسند اإلمام أمحد عن الن جائر،أحب اخللق إىل اهللا إمام وأبغضهم إليه إمام." 

 والوكالة عـن  ،والوالية على الصغري والقاصـر    ،والقيام على الوصية  ،النظارة على الوقف  :  ومن الوالية  - ٧
وهم مشمولون  ،واملرأة يف بيت زوجها وغريهم؛ فكل هؤالء والة فيما حتت أيديهم          ،والرجل يف أسرته  ،احلي

 ١٨٧].رواه البخاري ومسلم" [وكلكم مسؤولٌ عن رعيته،كلكم راٍع: "بداللة عموم احلديث
 : أكل أموال الناس بالباطل-

م ِبالْباِطِل وتدلُوا ِبها ِإلَى الْحكَّاِم ِلتأْكُلُوا فَِريقًا ِمن أَمـواِل النـاِس   ولَا تأْكُلُوا أَموالَكُم بينكُ{: قال اهللا تعاىل  
 ].١٨٨: البقرة... [} )١٨٨(ِبالِْإثِْم وأَنتم تعلَمونَ 

ألنه ينبغي للمسـلم أن حيـب ألخيـه مـا حيـب             ،أضافها إليهم ،أموال غريكم : وال تأخذوا أموالكم أي   
 . ماله كما حيترم ماله؛ وألن أكله ملال غريه جيرئ غريه على أكل ماله عند القدرةوحيترم،لنفسه

ويدخل ،قيده تعاىل بذلك  ،وكان احملرم إمنا هو أكلها بالباطل     ،ونوعا بباطل ،نوعا حبق : وملا كان أكلها نوعني   
أخذها ،يه أيضا ويدخل ف ،أو حنو ذلك  ،يف ذلك أكلها على وجه الغصب والسرقة واخليانة يف وديعة أو عارية           

ألنه ليس يف مقابلة    ،فإا من أكل املال بالباطل    ،والقمار كلها ،كعقود الربا ،مبعاوضة حمرمة ،على وجه املعاوضة  
ويـدخل يف ذلـك     ،وحنوها،ويدخل يف ذلك أخذها بسبب غش يف البيع والشـراء واإلجارة          ،عوض مباح 

ويدخل يف ذلك أخـذ     ،وموا بواجبه وكذلك أخذهم أجرة على عمل مل يق      ،استعمال األجراء وأكل أجرم   
ويدخل يف ذلك األخـذ مـن       ،األجرة على العبادات والقربات اليت ال تصح حىت يقصد ا وجه اهللا تعاىل            

 .أو فوق حقه،ملن ليس له حق منها،والوصايا،واألوقاف،الزكوات والصدقات
حصل فيه الرتاع وحصـل     حىت ولو   ،فال حيل ذلك بوجه من الوجوه     ،من أكل املال بالباطل   ،فكل هذا وحنوه  

وحكم لـه احلـاكم     ،غلبت حجة احملـق   ،وأدىل من يريد أكلها بالباطل حبجة     ،االرتفاع إىل حاكم الشرع   
وإال فحقائق األمـور    ،إمنا حيكم على حنو مما يسمع     ،وال حيلل حراما  ،ال يبيح حمرما  ،فإن حكم احلاكم  ،بذلك
 .احةوال استر،وال شبهة،فليس يف حكم احلاكم للمبطل راحة،باقية

وهو ،بالباطل واإلمث ،ويكون آكال ملال غريه   ،فإنه ال حيل له   ،وحكم له بذلك  ،فمن أدىل إىل احلاكم حبجة باطلة     
 .وأشد يف نكاله،فيكون أبلغ يف عقوبته. عامل بذلك

                                                 
 )٤١٦/ ٧(توضيح األحكام من بلوغ املرام  - ١٨٧



 ١٠٢

وال {: مل حيل له أن خياصم عن اخلائن كما قال تعاىل         ،وعلى هذا فالوكيل إذا علم أن موكله مبطل يف دعواه         
 كُناتِصيمخ اِئِنني١٨٨.} ِللْخ 

أو ،أو غـش  ،أو سـرقة  ،أو ـب  ،مبا جيرى بني الناس من تسلط     ،وهذه صورة من صور العدوان على املال      
 .إىل غري ذلك مما ال بد للحاكم فيه،احتيال

وهى أن يستعان باحلاكم على هذا العدوان بأن يستمال إىل أحد اخلصـمني             ،وهناك صورة أخرى للعدوان   
ِلتأْكُلُوا فَِريقـاً ِمـن     «أي تلقوا ا إىل احلكام      » وتدلُوا ِبها ِإلَى الْحكَّامِ   «: هذا يقول اهللا تعاىل   وىف  ،بالرشوة

واحلكام هنا هم من يكون إليهم أمر الفصل فيما يقع بني النـاس مـن               » أَمواِل الناِس ِبالِْإثِْم وأَنتم تعلَمونَ    
 ١٨٩.لعدوانودفع ا،وبيدهم رد املظامل،خصومات

بأن يكون التعامل املايل بينها علـى  ،أمر عام للجماعة اإلسالمية ) وال تاكلُوا أَموالَكُم بينكُم ِبالْباِطلِ    : (وقوله
أيا ،فال يأخذه بربا أو غش أو تدليس أو مبيسـر ،وأال يأخذ ماالً إال حبقه  ،أساس من احترام كل حق اآلخرين     

 .وال بسرقة أو غصب،كان شكله
 سبحانه وتعاىل عن األخذ باألكل؛ ألن أظهر مظاهر االنتفاع باملال األكل حالال أو حراما وهو أشد                 وعرب

 .وألن األكل إن مل يكن مصدره حالال كان كالنار وتدخل بطن اآلكل،ما يطلب املال ألجله
وإن كـان   ،عفتوإن ضعف ض  ،إن منا قويت  ،لإلشارة إىل أن مال اآلحاد مال األمة      ) أَموالَكم: (وقال تعاىل 

وتنميتـه  ،واإلشارة إىل وجوب التعاون بـني النـاس يف جعلـه خلـري اجلماعة          ،كان ِعزا ،حالال كان طيبا  
ال حيل مال امرئ مسـلم إال       : " - � -وللناس كافة مع بقاء كل ملك كان على ملكيته لقوله           ،لعمومها

 ".بطيب نفسه 
وىف ذلك إشارة إىل أنه لَا يصح أن        ،ز إىل حيز باحلق   أي متبادال بينكم منتقال من حي     ،"بينكم  : " وقوله تعاىل 

سواء أكـان  ،فال يصح أن ينتقل من حيز إىل حيز إال باحلق وال جيوز أن ينتقل بالباطل  ،ينقل بينكم إال باحلق   
وغري ذلك من العقود اليت جاءت على غري        ،والعقود اليت تشتمل عليه   ،والبيوع الربوية وكامليسر  ،برضا كالربا 

فإن أخـذ  ،كالغصب والسرقة والغش والتدليس والتغرير،أم كانت بغري رضا صحيح كامل،الشرعما أمر به  
 .املال ذا الشكل لَا جيوز مطلقا؛ ألنه غري مبين على علم صحيح فال يكون الرضا كامال

هذا معطـوف علـى     ) ناِس ِباِإلثْمِ وتدلُوا ِبها ِإلَى الْحكَّاِم ِلتأْكلُوا فَِريقًا من أَمواِل ال        : (وقال تعاىل بعد ذلك   
ال " وقد وردت قراءة أُيب بزيادة      ،وعن اإلدالء إىل احلكام   ،فالنهي منصب على أكل مال املؤمنني بينهم      ،النهي

كالنهي عن األكل؛ ألنه ينتهي     ،ومهما يكن فإن النهي ثابت عن اإلدالء      ،وهي أقرب إىل أن تكون تفسريا     ،"
أم كـان  ، تنهى عن األكل الظامل سواء أكان يف ضمن التعامـل اآلمث بيـنكم       فاآلية،إىل أكل للمال بالباطل   

 .أو بتحويل احلاكم عن اإلنصاف بسحت من املال يقدم،بتضليل القضاء،باالستعانة باحلكام

                                                 
 )٨٨: ص(تيسري الكرمي الرمحن = تفسري السعدي  - ١٨٨
 )٢٠٨/ ١ (التفسري القرآين للقرآن - ١٨٩



 ١٠٣

مث أطلق على إرسال أي     ،أو من حفرة فيها ماء    ،واإلدالء يف أصله إلقاء الدلو يف املاء ليحمل املاء إليه من البئر           
ويقـال  ،ليأخذ احلق من غريه   ،أدىل حبجته ألنه أرسلها   ،وأطلق على الذي حيتج على غريه     ،يأيت مبا يفيد  شيء  

 .أدىل بنسب إمنا اتصل بالنسبة
أو ،من نسقه الذين جيلسون يف مناصب القضاء،أي أم يقدموا للحكام اآلمثني   ،ومعىن أدىل إىل احلكام باملال    

ومعىن اإلدالء باملال على هذا تقدمي املـال        ،و ميلكون القسمة بني الناس    أ،احلكام الذين ميلكون العطاء واملنع    
والرشوة هلـا صـور     . . وتقرر الباطل ،هلؤالء ليعدلوا م عن قسمة احلق إىل القسمة الضيزى اليت متنع احلق           

أداء أو ب ،أو بالضيافة ،أو باإلهداء ،فمرة تكون بِإعطاء املال لتحول من هو يف منصب القضاء عن العدل           ،شىت
ليظلم يف قضـيته  ،كأن يظلم يف قضية لس يف منصب القاضي  ،أو مبقارضة الظلم  ،اخلدمات حالهلا وحرامها  

 .أو ما يقوم مقامه من أداء أمور تقوم مبال أو لَا تقوم مبال وفيها نفع واضح،وكل ذلك استخدام للمال
أي أكـال متلبسـا   ) لُوا فَِريقًا من أَمواِل الناِس بـاِإلثْم وتدلُوا ِبها ِإلَى الْحكَّاِم لتأكُ: (هذا تفسيو قوله تعاىل  

وهذا تاكيد ملعـىن اإلمث والظلـم واكـل أمـوال النـاس      ،لَا حق لكم يف أكله،وأنتم تعلمون أنه إمث   ،باإلمث
 "لعن اهللا الراشي واملرتشي : " - � -ولقد قال النيب ،بالباطل

بأن املـراد   ) وا ِبها ِإلَى الْحكَّاِم لتأكُلُوا فَِريقًا من أَمواِل الناِس باِإلثْم         وتدلُ: ( وهناك ختريج آخر لقوله تعاىل    
ولكن لَا حجة خلصمك على ،وأنت تعلم أنك آخذها بغري حق،والترافع يف أمرها،باإلدالء ا اخلصومة بشأا

ن ابن عباس رضي اهللا عنهما هذه  ولقد قال يف ذلك احلافظ ابن كثري ع       ،أن ما يف يدك سلطانك عليه بالباطل      
فيجحد املـال وجياصـم إىل   ،وليس عليه فيه بينة،يف الرجل يكون عنده مال) وتدلوا ِبها ِإلَى الْحكَّامِ  : (اآلية

 .وهو يعرف أن احلق عليه،احلكام
معناها فكلمة فريق   ،ولكن يضله ليأكل مقدارا من أموال الناس باإلمث       ،فهؤالء رشوا من هو يف منصب القضاء      

 .وهو يعلم أنه إمث،مقدار قطعه من مال الناس
أال إمنا أنا بشر    : "  أنه قال  - � -وقد روت أم سلمة عن النيب       ،ومن هؤالء من يلحن باحلجة لضل احلاكم      

فمن قضيت  ،فأقضي له على حنو ما أمسع     ،ولعل بعضكم أن يكون أحلن حبجته من بعض       ،وإنكم ختتصمون إيلَّ  
 .فإمنا أقطع له قطعة من النار، يأخذهله من حق أخيه شيئا فال

وإن اإلدالء لتحويل احلكام عن احلكـم يكـون         ) وتدلُوا ِبها ِإلَى الْحكَّامِ   (هذان خترجيان ملعىن النص الكرمي      
أو نقصان يف دليل اخلصم ،وإما حبجة براقة  ،فيحوهلم عن احلق إىل الباطل    ،بسحت من املال يقدم حلكام السوء     

واحلكـام هـم    . ويصح اجلمع بني التخرجيني إذ لَا معارضة بينهما       ،ني من احلق إىل الباطل    يتحولون به خمطئ  
 ١٩٠.املنفذون لألحكام

ياأَيها الَِّذين آمنوا لَا تأْكُلُوا أَموالَكُم بينكُم ِبالْباِطِل ِإلَّا أَنْ تكُونَ ِتجارةً عن تراٍض ِمـنكُم                {: وقال اهللا تعاىل  
 ].٢٩: النساء[} )٢٩(ا تقْتلُوا أَنفُسكُم ِإنَّ اللَّه كَانَ ِبكُم رِحيما ولَ

                                                 
 )٥٦٩/ ٢(زهرة التفاسري  - ١٩٠



 ١٠٤

هى ،وتلك اإلرادة .. بل قل إرادة يريدها اهللا منهم     ،ومطلوب من مطلوباته إليهم   ،هذه دعوة من اهللا إىل عباده     
 !.أال يأكلوا أمواهلم بينهم بالباطل

وىف سـبيله   ،ومن أجلـه  ،وله يعملون ويكدحون  ،فيه يتنافسون ،ورغيبتهم،هو مبتغى الناس  » املال«وإذ كان   
ىف صـور   ،ويغمط بعضهم حق بعض   ،فيبغى بعضهم على بعض   ،ويقع الشر والعدوان بينهم   ،تتصادم رغبام 
إىل غري ذلك مما هو واقع      ،واالحتكار،والغش واخلداع ،واالحتيال،من السرقة واالغتصاب  .. وأشكال خمتلفة 

وىف رسم  » املال« إذ كان ذلك كذلك فقد كثرت وصايا اإلسالم إىل الناس ىف             -اسىف معترك احلياة بني الن    
ليؤدى وظيفته كنعمة من أجلّ النعم اليت أنعم اهللا ا على           ،احلدود اليت متسك به ىف دائرة النفع العام واخلاص        

 ..عباده
مجيع اآلفاق الـيت يكـون   بل امتدت نظرته إليه فشملت     .. ومل تقف نظرة اإلسالم إىل املال عند أفق واحد        

ىف .. ىف املـرياث والورثـة  .. ىف يد من ميلك ومن ال ميلك     .. ىف كسب املال وىف إنفاقه    .. للمال مكان فيها  
إىل غري ذلك من الوجوه اليت يرى فيها املال واقعا   .. وىف يد األولياء واألوصياء عليهم    ،ملك اليتامى والسفهاء  

 .ىف يد فرد أو مجاعة
إشارة إىل أن املال مائدة ممـدودة مـن اهللا سـبحانه            » ال تأْكُلُوا أَموالَكُم بينكُم ِبالْباِطلِ     «:وىف قوله تعاىل  

وأن من وقع إىل يده قدر منه على حني خلت أيدى           ،وأن لكل إنسان حظّه من هذا املال      ،يأكلون منها ،لعباده
إذ من غري ،أن يعطى مما ىف يده ملن حولهكان واجبا عليه ،أو قصرت عن أن تنال شيئا منه     ،اجلماعة اليت حوله  

 .. ال يأكلون،املستساغ أن يأكل والناس املشتركون معه على املائدة
 ىف  - الظرف املكاىنّ اجلامع هلم مجيعـا      -» بينكم«وكلمة  ،املضافة إىل املؤمنني مجيعا   » أموالكم«وىف كلمة   

وىف هذا وذاك ما جيعل الوحدة الشعورية .. انووحدة االجتماع ىف املك،هذا ما يشري إىل وحدة امللكية للمال    
قضـت بـه    ،ومل يدع إليـه ديـن اهللا      ،إن مل تقض به شريعة السماء     ،أمرا واجبا ،بالتكافل بني هذه اجلماعة   

 !.ودعت إليه،املروءة
) آل عمران: ٩٢(» ونَلَن تنالُوا الِْبر حتى تنِفقُوا ِمما تِحب«: فقال تعاىل.. وهذا هو الرب الذي دعا إليه القرآن

لَيس الِْبر أَنْ تولُّوا وجوهكُم ِقبلَ الْمشِرِق والْمغِرِب ولِكن الِْبر من آمن ِباللَّـِه والْيـوِم                «: وقال سبحانه .. 
قُرىب والْيتامى والْمساِكني وابـن السـِبيِل       الْآِخِر والْمالِئكَِة والِْكتاِب والنِبيني وآتى الْمالَ على حبِه ذَِوي الْ         

أنه مل جيعل هذه املائدة املشاعة بني       ،ومن تدبري القرآن الكرمي ىف هذا     ) البقرة: ١٧٧(» والساِئِلني وِفي الرقابِ  
تسـلط  و،العدوان والبغي ،إذ ال سبيل إىل قانون حيمى بنصوصه ومواده       ،الناس قائمة على قانون مادى قهرى     

ويدفع ،ميسك بيده .. وإال كان عليه أن يقيم وازعا من سلطانه على رأس كل إنسان           ،األقوياء على الضعفاء  
مبا أيقظ فيها من نوازع ،وإمنا جعل اإلسالم ذلك إىل مشاعر اجلماعة ووجداا  ،وذلك أمر حمال  ،بغيه وعدوانه 

ىف ،وعظيم اجلـزاء  ،عدها من حسن املثوبـة    ومبا و ،ومبا غذّاها به من فضله وإحسانه     ،ودوافع اإلحسان ،اخلري
 . » وما أَنفَقْتم ِمن شيٍء فَهو يخِلفُه وهو خير الراِزِقني«.. وىف اآلخرة مجيعا،الدنيا

ٍة تِريدونَ وجه اللَِّه فَأُولِئك هم      وما آتيتم ِمن ِرباً ِليربوا ِفي أَمواِل الناِس فَال يربوا ِعند اللَِّه وما آتيتم ِمن زكا               
 ) ..الروم: ٣٩(» الْمضِعفُونَ



 ١٠٥

هى احلارس الـذي ال     ،الراغبة ىف حسن اجلزاء عنده    ،وهذه الوجدانات املتفتحة لرمحة اهللا    ،فتلك املشاعر احلية  
 .وبغى الناس على الناس،وهى الوازع الذي يقوم حجازا بني ظلم الناس للناس،يغفل

وليس استثناء منفصال كما ذهب إىل ،هو استثناء متصل» ِإلَّا أَنْ تكُونَ ِتجارةً عن تراٍض ِمنكُم«: تعاىلوقوله  
 ..وأكثر املفسرين،ذلك الزخمشري

إذ ،بل هى الوجه الواضح من هـذه املائـدة        ،» أموالكم«هى من تلك املائدة املمدودة بني الناس        : فالتجارة
 ..متداولة بني أيدى الناس عن طريقها، ىف فلك التجارةكانت أكثر األموال دائرة

 .ربح وخسارة،وىف عمليات التجارة
 ..!وىف جانب الربح قد حيصل كثري من الناس على أموال طائلة

والصورة ىف جانب الربح تبدو وكأـا       ! وهذه األموال اليت رحبها الراحبون هى خسارة قد خسرها آخرون         
 مال الربح   -فهل هذا املال  ! ذلك األكل الذي ورد صدر اآلية الكرمية بالنهى عنه        ،أكل ألموال الناس بالباطل   

 هل هو داخل ىف هذا املال املنهي عن أكله بالباطل؟ وهل يتناولـه احلكـم          -ىف التجارة أيا كان من الكثرة     
 الواقع عليه؟

فهذا املال ليس مـن الباطـل ىف   .» اٍض ِمنكُمِإلَّا أَنْ تكُونَ ِتجارةً عن تر    «: هذا ما استثناه اهللا تعاىل ىف قوله      
بـني البـائعني   ،وال تـدليس أو غش  ،ال قهر فيهـا   ،إذ جاء عن عمليات بيع وشراء     ،هو مال حالل  .. شىء

 ١٩١.واملشترين
وأطلق األكل وأريد به األخذ لإلشارة إىل األصل يف وظيفة املال اإلنسانية وهـو أن               ،أكل املال معناه أخذه   

وإذا حتول املال من كونه وسيلة لنيل املطاعم إىل أن يقصد لذاته            ،احلياة اليت أخصها األكل   يكون وسيلة ملتع    
وهذا شأن  ،فعندئذ يكون الشح واحلرص والتنازع على طلبه ِبِحل أو بغري حل          ،ليكون متعة مطلوبة كاألكل   

 إىل أن مال آحـاد      وعبر بأموالكم لإلشارة  . من يأخذون الباطل يستمتعون به كما يستمتع اآلكل بالطعام        
ولو ،وأن املال كله يف محاية اتمع     ،األمة مال األمة موزعا بني آحادها بتوزيع اهللا تعاىل الذي قسم األرزاق           

لإلشارة إىل أن التبادل بني اآلحاد يكون على أسـاس مـن      ) بينكُم(وذكر كلمة   . كان مملوكا ملكا خاصا   
رمة جلمع املال كالربا والرشوة والسرقة والغصب والنصـب         والباطل هو الطرق احل   ،وال يكون بالباطل  ،احلق

 .وغري هذا من األساليب اليت ال تبيحها شريعة وال يبيحها قانون،والتزوير والغش والتدليس واالحتكار اآلمث
)      اٍض منكُمرن تةً عاركُونَ ِتجلتجارة الناشئة واملعىن لكن يباح لكم أخذ املال با،االستثناء هنا منقطع ) ِإلَّا أَن ت

. - � -كما ورد يف بعض اآلثار عن الـنيب         ،)١(فال حيل مال امرئ إال عن طيب نفس أخيه          ،عن تراض 
ملاذا جاء هذا بعد النهي عن أكل مال الناس بالباطل؟ واجلواب عن ذلك أن بعـض مـا                  : وقد يسأل سائل  

لزيادة بالكسب الذي جييء مـن البيـع        فالذين يأكلون الربا يشبهون ا    ،يستباح مما حرمه اهللا يشبه بالتجارة     
: ورد اهللا قوهلم  ،. . .)ِإنما الْبيع ِمثْل الربا   : (. . . ولذلك حكى اهللا سبحانه عن املشركني أم قالوا       ،والشراء

                                                 
 )٧٦٩/ ٣(التفسري القرآين للقرآن  - ١٩١
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ا يتوهم أحـد أن     وذا بين اهللا سبحانه وتعاىل حل التجارة حىت لَ        ،. . .)وأَحلَّ اللَّه الْبيع وحرم الربا    (. . . 
 .فإا مال حالل ما دام أساسها التراضي وطيب النفس،مكاسب التجارة من أكل أموال الناس بالباطل

فال بيع من غري تراض وال شراء وال إجارة وال          ،والتراضي أساس العقود عامة وأساس املبادالت املالية خاصة       
فأباحوا للعاقـد أن    ،د وسع الفقهاء الباب للرضا    وق. شركة وال غريها من عقود التجارة ما مل يتحقق الرضا         

وأباحوا للعاقد أن يشـترط     ،ألن الرضا مل يكن على أساس سليم      ،يفسخ العقد إذا خفيت العيوب ومل تظهر      
وذلك كلـه  ،ولو أعلـن الرضـا  ،ومن الفقهاء من أباح له الفسخ طول مدة جملس العقد،لنفسه حق الفسخ  

 .والبت القائم على بينة ومعرفة،من العلم الصحيح واجلزم القاطعولكي يكون الرضا على أساس ،لالحتياط
وهل التراضي أساس حر للتعاقد من غري قيد يقيده إال التحرمي؛ مبعىن أن كل ما يشـترط ويتعاقـد عليـه                     

للفقهاء يف ذلـك منـهاجان خمتلفـان        . املتعاقدون يكون حالال ملزما للعاقدين ولو مل يرد به نص خاص؛          
فكل مـا   ، التراضي أساس لإللزام وااللتزام ولو مل يرد نص لكل عقد وشرط ما دام لَا نص مينع                أن: أحدمها

ولقد قال يف ذلك عمر     ،إذا مل يكن نص حيرمه    ،يشترطه العاقدان ويتراضيان عليه يكون الزما لَا يصح نقضه        
واملنهاج . ذلك املنهاج وأكثر احلنابلة وبعض املالكية على      . مقاطع احلقوق عند الشروط   : - رضي اهللا عنه     -

وهـذا منـهاج الشـافعية      ،أنه ال يلزم من الشروط والعقود إال ما جاء الدليل على وجوب احترامه            : الثاين
 .واحلنفية فعندهم لَا يلزم الشرط إال إذا قام الدليل على وجوب الوفاء به

اجة اإلنسانية من مكان إىل     وهي تنقل ما فيه احل    ،والتجارة باب من أبواب الكسب الطيب وفيها فائدة للناس        
وزيـادة قـيم    ،وزيادة القيمة ذا النقل تقارب زيادة األشياء بالزرع       ،وذا النقل تتغري قيمة األشياء    ،مكان

فكذلك بنقل ،فإن احلديد مثال إذا حتول إىل آلة زادت قيمته مبا زادت الصناعة فيه           ،األشياء بالتحويل الصناعي  
 .القيمة ذا النقلالبضائع من مكان إىل مكان تزيد 

وال ،وإن علماء املسلمني كانوا يرحبون بالتجارة اليت تنقل البضائع من بلد إىل بلد ومن إقلـيم إىل إقلـيم                  
وقد جاء  ،وألنه قد يؤدي إىل االحتكار    ،يرحبون بالتجارة يف البلد الواحد؛ ألن هذا ليس فيه طلب لألرزاق          

وهذا تربص ،تقلب يف احلضر من غري نقلة وال سفر: اض نوعان والبياعات اليت حتصل ا األغر    : " يف القرطيب 
 . وزهد فيه ذوو األخطار،قد رغب عنه أولو األقدار،واحتكار

 ".وهذا أليق بأهل املروءة وأعم جدوى ومنفعة ،ونقله إىل األمصار،تقلب املال باألسفار: والثاين
 -فقال النيب   ،منع االحتكار وما يؤدي إليه    و، قد حث على االجتار بالنقل من بلد إىل بلد         - � -وإن النيب   

 ١٩٢"احملتكر خاطئ واجلالب مرزوق : " - �
ومنـها الغـش    ،أو ى عنها  ،وأكل األموال بالباطل يشمل كل طريقة لتداول األموال بينهم مل يأذن ا اهللا            

 وال -قدمتـها   والربـا يف م   -ومجيع أنواع البيوع احملرمة     ،والرشوة والقمار واحتكار الضروريات إلغالئها    
فقد كان متهيـدا    ،نستطيع أن جنزم إن كان هذا النص قد نزل بعد حترمي الربا أو قبله فإن كان قد نزل قبله                  

                                                 
 )١٦٥٥/ ٣(زهرة التفاسري  - ١٩٢
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فهو يشمله فيما يشمل مـن      ،وإن كان قد نزل بعده    . فالربا أشد الوسائل أكال لألموال بالباطل     . للنهي عنه 
 .ألوان أكل أموال الناس بالباطل

» ِإلَّا أَنْ تكُونَ ِتجارةً عن تراٍض ِمنكُم      «: جارية اليت تتم عن تراض بني البائع والشاري       واستثىن العمليات الت  
.. ولكن إذا كانت جتارة عن تراض منكم فليست داخلة يف النص السابق             : تأويله.. وهو استثناء منقطع    .. 

اليت توصف  ، صور التعامل األخرى   يوحي بنوع من املالبسة بينها وبني     ،ولكن جميئها هكذا يف السياق القرآين     
 يف  -وندرك هذه املالبسة إذا استصحبنا ما ورد يف آيات النهي عن الربا             .. بأا أكل ألموال الناس بالباطل      

: ورد اهللا عليهم يف اآلية نفسها.. » ِإنما الْبيع ِمثْلُ الربا«:  من قول املرابني يف وجه حترمي الربا-سورة البقرة 
. وهم يدافعون عن نظامهم االقتصادي امللعون     ،فقد كان املرابون يغالطون   .. » حلَّ اللَّه الْبيع وحرم الربا    وأَ«

فال معىن .  مثل الربا- من مث -فهو .  تنشأ عنها زيادة يف األموال وربح    - وهو التجارة    -إن البيع   : فيقولون
وبني اخلدمات  ، طبيعة العمليات التجارية والعمليات الربوية أوال      والفرق بعيد بني  ! إلحالل البيع وحترمي الربا   

 . اليت تؤديها التجارة للصناعة وللجماهري والبالء الذي يصبه الربا على التجارة وعلى اجلماهري
فالتجارة وسيط نافع بني الصناعة واملستهلك تقوم بترويج البضاعة وتسويقها ومـن مث حتسـينها وتيسـري               

انتفاع يعتمد كذلك على املهـارة  . وانتفاع عن طريق هذه اخلدمة،وهي خدمة للطرفني . معااحلصول عليها   
 ..واجلهد ويتعرض يف الوقت ذاته للربح واخلسارة 

يثقل الصناعة بالفوائد الربوية اليت تضاف إىل أصل التكاليف ويثقل التجارة           . والربا على الضد من هذا كله     
 كما جتلى ذلك يف النظـام       -وهو يف الوقت ذاته     .  يفرضها على الصناعة   واملستهلك بأداء هذه الفوائد اليت    

 يوجه الصناعة واالستثمار كله وجهة ال مراعاة فيها لصاحل الصناعة وال لصاحل             -الرأمسايل عندما بلغ أوجه     
هلكت ولـو اسـت   . اجلماهري املستهلكة وإمنا اهلدف األول فيها زيادة الربح للوفاء بفوائد القروض الصناعية           

احملطمـة  ،ولو كان االستثمار يف أحط املشروعات املثرية للغرائز       ! اجلماهري مواد الترف ومل جتد الضروريات     
 -هذا الربح الدائم لرأس املال وعدم مشاركته يف نوبات اخلسـارة            .. وفوق كل شيء    .. للكيان اإلنساين   

إىل آخر قائمة االام السوداء ..  التجارة الذي يبذل حقيقة يف، وقلة اعتماده على اجلهد البشري-كالتجارة 
 !اليت حتيط بعنق النظام الربوي وتقتضي احلكم عليه باإلعدام كما حكم عليه اإلسالم 

ِإلَّا أَنْ تكُونَ ِتجارةً عن تـراٍض        «-هي اليت لعلها جعلت هذا االستدراك       ،فهذه املالبسة بني الربا والتجارة    
كُمال «! وإن كان استثناء منقطعا كما يقول النحويـون       . عن أكل األموال بالباطل   جييء عقب النهي    » ِمنو

كُمفُسلُوا أَنقْتِحيماً. تر كانَ ِبكُم ِإنَّ اللَّه «.. 
تعقيب جييء بعد النهي عن أكل األموال بالباطل فيوحي باآلثار املدمرة اليت ينشئها أكل األموال بالباطل يف                 

فمـا  . وإا لكذلك ! حني ينهاهم عنها  ،يريد اهللا أن يرحم الذين آمنوا منها      .. ملية قتل   حياة اجلماعة إا ع   
 .واالحتكار. والقمار. والغش. بالربا: تروج وسائل أكل األموال بالباطل يف مجاعة

 .والذمة. كالعرض: وبيع ما ليس يباع. والسرقة. والرشوة. واالحتيال. واالختالس. والتدليس
 ما تروج هـذه الوسـائل يف        - مما تعج به اجلاهليات القدمية واحلديثة سواء         -! والدين. واخللق. والضمري

واهللا يريد أن يرحم الذين آمنوا مـن        ! وتتردى يف هاوية الدمار   ،إال وقد كتب عليها أن تقتل نفسها      ،مجاعة
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رك ضـعفهم  املردية للنفوس وهذا طرف من إرادة التخفيف عنـهم ومـن تـدا        ،هذه املقتلة املدمرة للحياة   
ويلـي  ! إىل توجيه الذين يريدون هلم أن يتبعوا الشهوات       ،الذي يرديهم حني يتخلون عن توجيه اهللا      ،اإلنساين

ديـدهم بعـذاب    ،معتدين ظاملني ،ديد الذين يأكلون األموال بينهم بالباطل     ،ذلك التهديد بعذاب اآلخرة   
 فيهم واملأكول فاجلماعة كلها متضامنة يف التبعة        اآلكل. اآلخرة بعد حتذيرهم من مقتلة احلياة الدنيا ودمارها       

اليت تؤكل فيها األموال بالباطل تروج فيها فقد حقت عليها كلمة اهللا            ،ومىت تركت األوضاع املعتدية الظاملة    
 ١٩٣.»ِه يِسرياًوكانَ ذِلك علَى اللَّ،فَسوف نصِليِه ناراً،ومن يفْعلْ ذِلك عدواناً وظُلْماً«: يف الدنيا واآلخرة

 : أكل الربا-
فَِإنْ لَم تفْعلُوا   ) ٢٧٨(ياأَيها الَِّذين آمنوا اتقُوا اللَّه وذَروا ما بِقي ِمن الربا ِإنْ كُنتم مؤِمِنني              {: قال اهللا تعاىل  

: البقرة... [} )٢٧٩(وس أَمواِلكُم لَا تظِْلمونَ ولَا تظْلَمونَ فَأْذَنوا ِبحرٍب ِمن اللَِّه ورسوِلِه وِإنْ تبتم فَلَكُم رءُ   
٢٧٩ - ٢٧٨.[ 

إال كمـا   {أم ال يقومون من قبورهم ليوم نشورهم        ،خيرب تعاىل عن أكلة الربا وسوء مآهلم وشدة منقلبهم        
م حيارى سكارى   فيقومون من قبوره  ،يصرعه الشيطان باجلنون  : أي} يقوم الذي يتخبطه الشيطان من املس     

وهـذا ال  } قالوا إمنا البيع مثل الربا{فكما تقلبت عقوهلم و     ،متوقعني لعظيم النكال وعسر الوبال    ،مضطربني
جازاهم اهللا من جنس أحواهلم فصارت أحـواهلم        ،أو متجاهل عظيم عناده   ،يكون إال من جاهل عظيم جهله     

أنه ملـا   } يقوم الذي يتخبطه الشيطان من املس     ال يقومون إال كما     {: وحيتمل أن يكون قوله   ،أحوال اانني 
وصاروا يف هيئتهم وحركام    ،انسلبت عقوهلم يف طلب املكاسب الربوية خفت أحالمهم وضعفت آراؤهم         

قال اهللا تعاىل رادا علـيهم ومبينـا حكمتـه    ،يشبهون اانني يف عدم انتظامها وانسالخ العقل األديب عنهم      
وهذا أصل  ، ملا فيه من عموم املصلحة وشدة احلاجة وحصول الضرر بتحرميه          :أي} وأحل اهللا البيع  {العظيمة  

ملا فيه من الظلم وسـوء      } وحرم الربا {يف حل مجيع أنواع التصرفات الكسبية حىت يرد ما يدل على املنع             
ومنه جعـل مـا يف الذمـة رأس         ،ربا نسيئة كبيع الربا مبا يشاركه يف العلة نسـيئة         : والربا نوعان ،العاقبة

واإلمجاع ،وهو بيع ما جيري فيه الربا جبنسه متفاضال وكالمها حمرم بالكتاب والسـنة            ،وربا فضل ،سلم،لما
بل الربا من كبائر الذنوب وموبقاا      ،وشذ من أباح ربا الفضل وخالف النصوص املستفيضة       ،على ربا النسيئة  

من قيضه اهللا ملوعظتـه     وعظ وتذكري وترهيب عن تعاطي الربا على يد         : أي} فمن جاءه موعظة من ربه    {
ما : أي} فله ما سلف  {عن فعله وانزجر عن تعاطيه      } فانتهى{وإقامة للحجة عليه    ،رمحة من اهللا باملوعوظ   

دل مفهوم اآلية أن مـن مل ينتـه         ،تقدم من املعامالت اليت فعلها قبل أن تبلغه املوعظة جزاء لقبوله للنصيحة           
إىل تعاطي الربا ومل } ومن عاد{زاته وفيما يستقبل من أموره     يف جما } وأمره إىل اهللا  {جوزي باألول واآلخر    

اختلف العلماء رمحهـم اهللا يف  } فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون{بل أصر على ذلك  ،تنفعه املوعظة 
واألحسن فيها أن يقال هذه ،نصوص الوعيد اليت ظاهرها ختليد أهل الكبائر من الذنوب اليت دون الشرك باهللا    

ولكن املوجب إن مل يوجد ما مينعـه        ،ليت رتب اهللا عليها اخللود يف النار موجبات ومقتضيات لذلك         األمور ا 

                                                 
 )٩٧١: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-يف ظالل القرآن للسيد قطب - ١٩٣
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وقد علم بالكتاب والسنة وإمجاع سلف األمة أن التوحيد واإلميان مانع من اخللـود يف               ،ترتب عليه مقتضاه  
 .ظر عن كفرهفلوال ما مع اإلنسان من التوحيد لصار عمله صاحلا للخلود فيها بقطع الن،النار

فيكون سببا لوقوع اآلفات فيه ونزع      ،يذهبه ويذهب بركته ذاتا ووصفا    : أي} ميحق اهللا الربا  {: مث قال تعاىل  
ينميهـا ويـرتل   : أي} ويريب الصدقات{وإن أنفق منه مل يؤجر عليه بل يكون زادا له إىل النار           ،الربكة عنه 

فإن املرايب قد ظلم    ،ذا ألن اجلزاء من جنس العمل     الربكة يف املال الذي أخرجت منه وينمي أجر صاحبها وه         
واحملسن إليهم بأنواع اإلحسان ربه أكـرم       ،فجوزي بذهاب ماله  ،الناس وأخذ أمواهلم على وجه غري شرعي      

ال يؤدي ما أوجب عليه مـن      ،لنعم اهللا } واهللا ال حيب كل كفار    {فيحسن عليه كما أحسن على عباده       ،منه
 .قد فعل ما هو سبب إلمثه وعقوبته: أي} أثيم{ عباد اهللا وال يسلم منه ومن شره،الصدقات

ملا ذكر أكلة الربا وكان من املعلوم أم لو كانوا مؤمنني إميانا ينفعهم مل يصدر منهم ما صدر ذكر حالـة                     
وهؤالء هم الذين يقبلون موعظة     ،واهم عن أكل الربا إن كانوا مؤمنني      ،وخاطبهم باإلميان ،املؤمنني وأجرهم 

املعامالت احلاضـرة   : ومن مجلة تقواه أن يذروا ما بقي من الربا أي         ،وأمرهم أن يتقوه  ،وينقادون ألمره رم  
وأما من مل يرتجر مبوعظة اهللا ومل يقبل نصيحته فإنه         ،فمن اتعظ عفا اهللا عنه ما سلف      ،وأما ما سلف  ،املوجودة

حلكيم الذي ميهل للظامل وال يهمله      وهو عاجز ضعيف ليس له يدان يف حماربة العزيز ا         ،مشاق لربه حمارب له   
ال {أنزلوا عليها   : أي} فلكم رءوس أموالكم  {عن الربا   } وإن تبتم {أخذه أخذ عزيز مقتدر     ،حىت إذا أخذه  

 ١٩٤.بنقص رءوس أموالكم} وال تظلمون{من عاملتموه بأخذ الزيادة اليت هي الربا } تظلمون
                                                 

فهـم ليسـوا    . بقي من الربا  إن النص يعلق إميان الذين آمنوا على ترك ما          ) ١١٧: ص(تيسري الكرمي الرمحن    = تفسري السعدي    - ١٩٤
فإنه ال إميان بغري طاعة وانقياد واتباع ملا أمر اهللا . ليسوا مبؤمنني ولو أعلنوا أم مؤمنون. مبؤمنني إال أن يتقوا اهللا ويذروا ما بقي من الربا

 .به
و ال يطيع وال يرتضي ما شرع اهللا، وال         وال يدع إنسانا يتستر وراء كلمة اإلميان، بينما ه        . والنص القرآين ال يدعهم يف شبهة من األمر       

مهما ادعوا اإلميان وأعلنـوا     . فالذين يفرقون يف الدين بني االعتقاد واملعامالت ليسوا مبؤمنني        . ينفذه يف حياته، وال حيكمه يف معامالته      
 !بلسام أو حىت بشعائر العبادة األخرى أم مؤمنون

 مل يقرر استرداده منهم، -لقد ترك هلم ما سلف من الربا .. » ِإنْ كُنتم مؤِمِنني.. للَّه وذَروا ما بِقي ِمن الربا    يا أَيها الَِّذين آمنوا اتقُوا ا     «
والتشـريع  .. وال حكم بغري تشريع .. إذ ال حترمي بغري نص .. وال مصادرة أمواهلم كلها أو جزء منها بسبب أن الربا كان داخال فيها    

وبذلك جتنب اإلسالم إحداث هزة اقتصـادية       . فأما الذي سلف فأمره إىل اهللا ال إىل أحكام القانون         .. ئ آثاره بعد صدوره     ينفذ وينش 
ذلك أن التشريع اإلسالمي موضوع     ! وهو املبدأ الذي أخذ به التشريع احلديث حديثا       . واجتماعية ضخمة لو جعل لتشريعه أثرا رجعيا      

ويف الوقت ذاته علق اعتبار هم مؤمنني على قبوهلم هلذا          .. يسريها، ويطهرها، ويطلقها تنمو وترتفع معا       ليواجه حياة البشر الواقعية، و    
 .التشريع وإنفاذه يف حيام منذ نزوله وعلمهم به

يف ذات وهو الشعور الذي ينوط به اإلسالم تنفيذ شرائعه، وجيعله الضمان الكامن     .  شعور التقوى هللا   - مع هذا    -واستجاش يف قلوم    
فيكون له من ضمانات التنفيذ ما ليس للشرائع الوضعية اليت ال تسـتند إال للرقابـة                . األنفس، فوق الضمانات املكفولة بالتشريع ذاته     

 .وما أيسر االحتيال على الرقابة اخلارجية، حني ال يقوم من الضمري حارس له من تقوى اهللا سلطان! اخلارجية
فَِإنْ لَم تفْعلُوا فَأْذَنوا ِبحـرٍب ِمـن اللَّـِه          «: الترهيب الذي يزلزل القلوب   .. ارها صفحة الترهيب    وإىل جو .. فهذه صفحة الترغيب    

فأين .. حرب رهيبة معروفة املصري، مقررة العاقبة       .. حرب تواجهها النفس البشرية     .. حرب من اهللا ورسوله     ! يا للهول .. » ورسوِلِه
 عامله على مكة بعد نزول هذه اآليات        - � -ولقد أمر رسول اهللا     ! ك القوة اجلبارة الساحقة املاحقة؟    اإلنسان الضعيف الفاين من تل    

: عن جاِبٍر، ِفي حِديِثِه عن حجِة رسوِل اِهللا علَيِه السلَام         . اليت نزلت متأخرة أن حيارب آل املغرية هناك إذا مل يكفوا عن التعامل الربوي             
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 لَم هِتِه         أَنجفَةَ ِفي حرِم عوي ِمن سماغَِت الشاِء   ، ا زوِبالْقَص رأَم ،   لَه لَتحاِدي      ، فَرالْو طْنى بى أَتتح ِكبفَر ،   اسالن طَبفَقَالَ، فَخ " :
أَلَا وِإنَّ كُلَّ شيٍء ِمن أَمِر الْجاِهِليِة تحت     ، ِفي بلَِدكُم هذَا    ، ي شهِركُم هذَا    ِف، إنَّ ِدماَءكُم وأَموالَكُم علَيكُم حرام كَحرمِة يوِمكُم هذَا         

   وعضوِمي مةٌ    ، قَدوعضوِة ماِهِلياُء الْجِدماِرِث           ، وِن الْحةَ بِبيعِن راب ما داِئنِدم ِمن عٍم أَضلُ دأَوو ، رتسٍد     كَانَ معِني سا ِفي بعض ، هلَتفَقَت
فَِإنكُم أَخذْتموهن ِبأَمانِة اِهللا ، اتقُوا اَهللا ِفي النساِء ، فَِإنه موضوع كُلُّه ، وأَولُ ِربا أَضع ِربا الْعباِس ، وِإنَّ ِربا الْجاِهِليِة موضوع ، هذَيلٌ  

فَاضِربوهن ضربا غَير مبرٍح    ، فَِإنْ فَعلْن ذَِلك    ، وِإنَّ لَكُم علَيِهن أَنْ لَا يوِطئْن فُرشكُم أَحدا تكْرهونه          ، لْتم فُروجهن ِبكَِلمِة اِهللا     واستحلَ، 
 ،  هدعِضلُّوا بت ا لَنم ِفيكُم كْترت قَداِهللا : و ابي ، ِكتنئُولُونَ عسم متأَنقَاِئلُونَ؟ ، و متا أَنقَالُوا" فَم : تلَّغب قَد كأَن دهشن ،  ـتيأَدو ،
" اللـهم اشـهد     ، هم اشـهد    الل، اللهم اشهد   : " فَقَالَ ِبأُصبِعِه السبابِة ورفَعها إلَى السماِء ينكُتها إلَى الناسِ        ، ونصحت  ] ٣٣: ص[
 ) ..صحيح(

أَال ِإنَّ كُلَّ ِربا كَانَ ِفـي الْجاِهِليـِة         :  ِفي حجِة الْوداِع، فَقَالَ    - � -خطَب رسولُ اللَِّه    : "وعن سلَيمانَ بِن اَألحوِص، عن أَِبيِه، قَالَ      
      ُءوسر لَكُم ،كُلَّه كُمنع وعضوم       كُلُّـه ـوعضوطَِّلِب، مِد الْمبِن عاِس ببا الْعوٍع ِربضوا ملُ ِربأَوونَ، وظْلَمال تونَ وظِْلمال ت اِلكُموأَم "

 ) ..صحيح(
 ) صحيح(ومل يأمرهم برد الزيادات اليت سبق هلم أخذها يف حال اجلاهلية 

أن حيارب الذين يصرون على قاعدة النظام الربوي، ويعتون عن أمر اهللا، ولو أعلنـوا                - حني يقوم اتمع اإلسالمي      -فاإلمام مكلف   
 مانعي الزكاة، مع شهادم أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا، وإقامتـهم                - رضي اهللا عنه     -كما حارب أبو بكر     . أم مسلمون 

على أن اإليذان باحلرب من اهللا ورسوله أعم مـن القتـال   ! واقع احلياةفليس مسلما من يأىب طاعة شريعة اهللا، وال ينفذها يف    . للصالة
 على كل جمتمع جيعل الربا قاعـدة نظامـه االقتصـادي    - كما قال أصدق القائلني -فهذه احلرب معلنة . بالسيف واملدفع من اإلمام  

. وحرب على الربكة والرخاء. عصاب والقلوبوهي حرب على األ. هذه احلرب معلنة يف صورا الشاملة الدامهة الغامرة. واالجتماعي
 .حرب املطاردة واملشاكسة. حرب يسلط اهللا فيها بعض العصاة لنظامه ومنهجه على بعض.. وحرب على السعادة والطمأنينة 

 تقـوم   احلرب الساحقة املاحقة اليت   . وأخريا حرب السالح بني األمم واجليوش والدول      .. حرب القلق واخلوف    . حرب الغنب والظلم  
فاملرابون أصحاب رؤوس األموال العاملية هم الذين يوقدون هذه احلروب مباشرة أو عن طريـق  . وتنشأ من جراء النظام الربوي املقيت   

مث يتزامحون على الفرائس فتقوم     . مث تقع فيها الشعوب واحلكومات    . وهم يلقون شباكهم فتقع فيها الشركات والصناعات      . غري مباشر 
أو يثقل عبء الضرائب والتكاليف لسداد فوائد ديـوم،         ! ون وراء أمواهلم بقوة حكومام وجيوشها فتقوم احلرب       أو يزحف ! احلرب

 - إن مل يقع هذا كله       -وأيسر ما يقع    ! فيعم الفقر والسخط بني الكادحني واملنتجني، فيفتحون قلوم للدعوات اهلدامة فتقوم احلرب           
انطالق سعار الشهوات، وحتطم الكيان البشري من أساسه، وتدمريه مبا ال تبلغه أفظع احلروب              هو خراب النفوس، وايار األخالق، و     

وهي مسعرة اآلن تأكل األخضر واليـابس يف حيـاة   .. وقد أعلنها اهللا على املتعاملني بالربا . إا احلرب املشبوبة دائما  ! الذرية الرعيبة 
وكانت هذه التالل حرية    .. م كلما رأت تالل اإلنتاج املادي الذي خترجه املصانع          البشرية الضالة وهي غافلة حتسب أا تكسب وتتقد       

 ال متثل سوى ركام خينـق أنفـاس   - وهي خترج من منبع الربا امللوث -بأن تسعد البشر لو أا نشأت من منبت زكي طاهر ولكنها         
لقد دعا !  حتس آالم البشرية املسحوقة حتت هذا الركام امللعونالبشرية، ويسحقها سحقا يف حني جتلس فوقه شرذمة املرابني العامليني، ال

: اإلسالم اجلماعة املسلمة األوىل، وال يزال يدعو البشرية كلها إىل املشرع الطاهر النظيف، وإىل التوبة من اإلمث واخلطيئة واملنهج الويبء                   
»    واِلكُمأَم سؤر فَلَكُم متبِإنْ تال  . وونَ وظِْلمونَ ال تظْلَما خطيئة اجلاهلية  . فهي التوبة عن خطيئة   .. »  تاجلاهلية اليت ال تتعلق بزمان     . إ

 ..دون زمان، وال نظام دون نظام 
خطيئة تنشئ آثارها يف مشاعر األفراد ويف أخالقهم ويف تصـورهم           .. إمنا هي االحنراف عن شريعة اهللا ومنهجه مىت كان وحيث كان            

ولو حسب . وتنشئ آثارها يف احلياة البشرية كلها، ويف منوها االقتصادي ذاته. يف حياة اجلماعة وارتباطاا العامةوتنشئ آثارها . للحياة
واسترداد رأس املال جمردا، عدالة ال يظلم فيها دائن وال مدين ! املخدوعون بدعاية املرابني، أا وحدها األساس الصاحل للنمو االقتصادي

ووسيلة املشاركة على طريقة املضاربة وهي إعطـاء        . هلا وسيلة اجلهد الفردي   . لها وسائلها األخرى الربيئة النظيفة    فأما تنمية املال ف   .. 
 بدون سندات تأسيس تستأثر -ووسيلة الشركات اليت تطرح أسهمها مباشرة يف السوق       . املال ملن يعمل فيه، ومقامسته الربح واخلسارة      

 على أن تساهم ـا املصـارف يف    -ووسيلة إيداعها يف املصارف بدون فائدة       . الل من هذا الوجه    وتناول األرباح احل   -مبعظم الربح   
 مث مقامسة املودعني الربح على نظـام        - وال تعطيها بالفائدة الثابتة      -الشركات والصناعات واألعمال التجارية مباشرة أو غري مباشرة         
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أن ،ولوا من مناهل العلم هنـاك     ،الد املدنية واحلضارة  ب،زعم كثري من املسلمني الذين ذهبوا إىل بالد الغرب        
حترمي الربا يف اإلسالم هو العقبة الكئود يف جماراة األمم اإلسالمية للبالد الغربية يف الثروة اليت هى مناط العزة                   

وحيتجون بأن املسلمني ما منوا بالفقر وذهبت أمواهلم إىل أيـدى األجانـب إال              ،والقوة يف العصر احلديث   
ومن كان منـهم غنيـا ال       ،فإم الحتياجهم إىل األموال يأخذوا من األجانب بالربا الفاحش        ،تحرمي الربا ب

وهم يريدون بذلك أن الدين قد وقف عقبة كاداء         ،ومال الغىن ال ينمو   ،فمال الفقري يذهب  ،يعطى ماله بالربا  
 .يف أهم مسألة عمرانية اجتماعية

فإن املسلمني  ،هام يزينها هلم الشيطان مل ميحصوها حق التمحيص       وأو،وهذه حجة أوهى من بيت العنكبوت     
وملا جعلوا  ،إذ لو حكموه ملا استعانوا بالربا     ،يف هذا العصر ال حيكّمون الدين يف شىء من أعماهلم ومكاسبهم          

فهل هم تركوا الصناعة والتجارة ألجـل الـدين؟         ،فإن كانوا تركوا الربا ألجل الدين     ،أمواهلم غنائم لغريهم  
فلماذا النتقن سائر املكاسب لنعوض على أنفسنا ما فاتنا من الكسب        ،ألمم مجيعا قد سبقتنا إىل إتقان ذلك      فا

 .وديننا يدعونا إىل السبق يف إتقان كل شىء؟،احملرم
فلم يبق منه إال تقاليد وعادات ورثوها مـن آبـائهم           ،ويف احلق أن املسلمني قد نبذوا الدين وراءهم ظهريا        

واحلث على الكسب ،بل هو خري األديان يف الدعوة إىل العمل  ،ين مل يكن عاثقا هلم عن الرقى      فالد،وأجدادهم
فَِإذا قُِضيِت الصالةُ فَانتِشروا ِفي الْـأَرِض       «: وقال» فَامشوا ِفي مناِكِبها وكُلُوا ِمن ِرزِقهِ     «: كما قال تعاىل  

 .»وابتغوا ِمن فَضِل اللَِّه
وما سقطت بعد ما ارتفعت إال بترك الدين مع اجلهل بالسبب الذي            ،مية ما ارتفعت إال بالدين    فاألمة اإلسال 

فلو اتبعت حكوماتنا وأفرادنـا أوامـر   ،إىل أن صارت جتعل علة الرقى سببا ىف االحنطاط  ،أفضى ا إىل ذلك   
ن وحده هو العاصم    وكان الدي ،وال ذهب ملكنا  ،الدين وتركت التعامل بالربا مع األجانب ملا ضاعت ثروتنا        

 .لنا
لكن اختلـف   ،اليهودية والنصرانية واإلسالم  : فالربا مسألة اجتماعية كبرية اتفقت يف حكمها األديان الثالثة        

والنصـارى يـراىب بعضـهم بعضـا ويرابـون سـائر       ،فاليهود كانوا يرابـون غريهم    . فيها أهل األديان  
مث انتشـرت   ،مث قلدوا غريهم فيها   ،يال من الدهر  واملسلمون حفظوا أنفسهم من هذه الرذيلة ردحا طو       ،الناس

بل كثريا ما ألزم    ،والسر يف هذا أم قلدوا حكامهم يف هذه السبيل        ،بينهم يف العصر احلديث ىف أكثر األقطار      
 .احلكام الرعية بالتعامل بالربا أداء للضرائب اليت يفرضوا عليهم

 .لربا حىت صار كأنه ضرورة يضطرون إليهافاألديان مل تستطع أن تقاوم ميل اجلماهري إىل أكل ا
 : وميكن أن نلخص األسباب اليت ألجلها حرم الدين الربا فيما يلى

ألن رب املال إذا متكـن      ،إنه مينع الناس من االشتغال باملكاسب الصحيحة كأنواع احلرف والصناعات         ) ١(
ويتجه ،وميقت العمل ،يألف الكسل ف،بعقد الربا من إمناء ماله خف عليه الكسب وسهلت لديه أسباب العيش           

                                                                                                                                            

ووسائل أخرى كثرية .. اول قدرا معينا من األجر يف نظري إدارا هلذه األموال وللمصارف أن تتن.. معني أو اخلسارة إذا فرض ووقعت      
وهي ممكنة وميسرة حني تؤمن القلوب، وتصح النيات على ورود املورد النظيف الطاهر، وجتنب املورد العفن .. ليس هنا جمال تفصيلها 

 !الننت اآلسن
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فال ،وتزداد شراهته يف االستيالء على كل ما يستطيع أن يبتزه من أمـواهلم ،مهه إىل أخذ أموال الناس بالباطل 
وقد جرت عادة املرابني بأن يـزداد طمعهـم حـني           ،وال يرحم مسكينا  ،وال يشفق على بائس   ،يرأف بفقري 

فيضطر الفقراء إىل االستدانة من هؤالء      ، احلاجة إىل األقوات   أو حروب تشتد فيها   ،األزمات كقحط يف البالد   
 .ويستأثرون بالبقية الباقية من أمواهلم. الطغاة الذين يسترتفون دماءهم

إذ هـو يـرتع عاطفـة التـراحم مـن           ،إنه يؤدى إىل العداوة والبغضاء واملشاحنات واخلصـومات       ) ٢(
حىت إن الفقري ليموت جوعـا      ،ل القسوة حمل الرمحة   وحي،ويضيع املروءة ويذهب املعروف بني الناس     ،القلوب

ومن جراء هذا منيت البالد ذات احلضارة اليت تعاملت بالربـا مبشـاكل           ،وال جيد من جيود عليه ليسد رمقه      
واملرة ،وأضربوا عن العمل الفينة بعد الفينـة   ،فكثريا ما تألب العمال وغريهم على أصحاب األموال       ،اجتماعية
 .بعد املرة
وأصبح املرء ال يثق بـأقرب النـاس        ،ا الربا يف البالد املصرية ضعفت فيها عاطفة التعاون والتراحم         ومنذ فش 

بعد أن كان املقرض يستوثق من املقترض ولو أجنبيا عنه بأال حيدث أحدا             ،وال يقرضه إال مبستند وشهود    ،إليه
 .بله حماكم ومقاضاةوما كان املقرض يف حاجة يف وصول حقه إليه إىل مطالبة ،بأنه اقترض منه

لكن ،إن اهللا جعل طريق التعامل بني الناس يف معايشهم أن يستفيد كل منهم من اآلخر يف نظري عوض                 ) ٣(
وهذا نوع من الظلم ألن للمال حقا وحرمة فال جيوز لغري مالكه االستيالء عليه              ،يف الربا أخذ مال بال عوض     

 .قهرا بطريق غري مشروع
 .»سان كحرمة دمهحرمة مال اإلن «- � -قال 

وال ينبغى اعتبار القدر الزائد بسبب الربا عوضا من بقاء رأس املال يف يد املدين زمنا لو كان فيـه يف يـد                       
وإن حصل فرمبا   ،الدائن الستفاد منه بطريق وسائل الكسب كتجارة وزراعة وحنوها ألن هذا رمبا ال حيصل             

 .وال جيوز مقابلة احملتمل احلصول باملؤكد املتيقن،نأما أخذ الزائد يف الربا فمتيق،ال تتحقق االستفادة
ويف حديث  ،وخربت بيوم بأكلهم الربا   ،فكثريا ما رأينا ناسا ذهبت أمواهلم     ،إن عاقبته اخلراب والدمار   ) ٤(

 .»إن الربا وإن كثر فعاقبته تصري إىل قلّ«ابن مسعود عند أمحد وابن ماجه وابن جرير 
هل عليهم أخذ املال من غري بدل حاضر ويزين هلم الشيطان إنفاقه يف وجوه              والسر يف هذا أن املقترضني يس     

وال يزال يزداد ثقل الدين علـى      ،ويغريهم باملزيد من االستدانة   ،من الكماليات اليت كان ميكن االستغناء عنها      
طلـون  وال يزالـون مي   ،فإذا حل األجل مل يستطيعوا الوفاء وطلبوا التأجيـل        ،كواهلهم حىت يستغرق أمواهلم   

فيصـبحون فقـراء    ،ويؤجلون والدين يزيد يوما بعد يوم حىت يستوىل الدائنون قسرا على كل مـا ميلكون              
 ).يمحق اللَّه الربا ويرِبي الصدقاِت(صدق اهللا ،معدمني

وهاكم نبذة من مقال للدكتور حممد عبد اهللا دراز عضو مجاعة كبار العلمـاء ألقـاه ىف مـؤمتر القـانون             
أن سنة القرآن ىف معاجلته لألمراض اليت تأصـلت يف          :  وقد جاء فيها   ١٩٥١المى يف شهر يوليو سنة      اإلس

بل يتلطـف يف السـري ـا إىل         ،خلفا عن سلف أال يأخذها بالعنف واملفاجأة      ،الشعوب وتوارثتها األجيال  
 .الصالح على مراحل حىت يصل إىل الغاية املرجوة
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بل مل حيرمه حترميا كليا إال يف املرحلة الرابعة         ،مر وأنه مل يبطله جبرة قلم     فكلنا يعرف ما كان منه يف شأن اخل       
وأما املراحـل   ،أما املرحلة األوىل اليت نزلت يف مكة فإا رمست الوجهة اليت سيسري فيها التشريع             ،من الوحى 

ـ  ،الثالث اليت نزلت باملدينة فكانت أشبه بسلم أوىل درجاته بيان جمرد آلثار اخلمـر              ه أكـرب مـن     وأن إمث
 .والثالثة حترميه التحرمي الكلى القاطع،والدرجة الثانية حترمي جزئى له،نفعه

 فهل يطيب لكم أن تدرسوا معى املنهج التدرجيي الذي سلكه القرآن يف مسألة الربا؟
حلـه  ال يف عدد مرا   ،إنه ملن جليل الفائدة أن نتابع هذا السري لنرى انطباقه التام على مسلكه يف شأن اخلمر               

 .بل حىت يف أماكن نزول الوحى ويف الطابع الذي تتسم به كل مرحلة منها،فحسب
وكان أول موضع منها وحيا مكيا والثالثة الباقية        ،فقد تناول القرآن حديث الربا يف أربعة مواضع أيضا        ،نعم

ففى اآليـة  . اخلمروكان كل واحد من هذه التشريعات األربعة متشاا متام املشاة ملقابله يف حديث       ،مدنية
هذه كما تروا   » وما آتيتم من ربا لريبوا يف أموال الناس فال يربوا عند اهللا           «املكية يقول اهللا جلت حكمته      

وهذا بالضبط نظـري  ،نعم ولكنه مل يقل إن اهللا ادخر آلكله عقابا،أن الربا ال ثواب له عند اهللا      : موعظة سلبية 
حيث أومأ برفق إىل أن ما يتخذ سكرا ليس من الرزق احلسن دون             ) ٦٧ - ١٦(صنيعه يف آية اخلمر املكية      

ومع ذلك فإن هذا التفريق يف األسلوب كان كافيا وحده يف إيقـاظ             ،أن يقول إنه رجس واجب االجتناب     
 .وتنبيها إىل اجلهة اليت سيقع عليها اختيار املشرع احلكيم،النفوس احلية

ينا القرآن من سرية اليهود الذين حرم عليهم الربـا فـأكلوه            أما املوضع الثاين فكان درسا وعربة قصها عل       
وواضح أن هذه العربة ال تقع موقعها إال إذا كان من ورائها ضرب من حترمي الربـا                 ،وعاقبهم اهللا مبعصيتهم  

ومهما يكن من أمر فـإن هـذا        ،ولكنه حىت اآلن حترمي بالتلويح والتعريض ال بالنص الصريح        ،على املسلمني 
ن من شأنه أن يدع املسلمني يف موقف ترقب وانتظار لنهى يوجـه إلـيهم قصـدا يف هـذا                    األسلوب كا 

حيث استشرفت النفوس إذ ذاك إىل ورود ى        ) ٢١٩ - ٢(نظري ما وقع بعد املرحلة الثانية يف اخلمر         ،الشأن
 - ٤( الصـالة    ولكنه مل يكن إال يا جزئيا يف أوقات       ،وقد جاء هذا النهى بالفعل يف املرحلة الثالثة       ،صريح

٤٣ .( 
وكذلك مل يكن إال يا جزئيا عن الربا الفاحش ،وكذلك مل جيىء النهى الصريح عن الربا إال يف املرتبة الثالثة          

وأخريا وردت احللقة الرابعة اليت ختم ا التشريع        ) ١٣٠ - ٢(الربا الذي يتزايد حىت يصري أضعافا مضاعفة        
وفيها النهى احلاسم عن كل ما يزيـد        ، كله على ما صح عن ابن عباس       بل ختم ا التشريع القرآىن    ،يف الربا 

يا أَيها الَِّذين آمنوا اتقُوا اللَّه وذَروا ما بِقي ِمن الربا ِإنْ كُنـتم              «: على رأس ما الدين حيث يقول اهللا تعاىل       
ِمِننيؤاللَّ      . م ٍب ِمنروا ِبحلُوا فَاذَنفْعت وِلهِ فَِإنْ لَمسرال           ،ِه وـونَ وظِْلمال ت ـواِلكُمأَم سؤر فَلَكُـم متبِإنْ تو

واتقُـوا يومـاً    . وأَنْ تصدقُوا خير لَكُم ِإنْ كُنتم تعلَمـونَ       ،وِإنْ كانَ ذُو عسرٍة فَنِظرةٌ ِإىل ميسرةٍ      . تظْلَمونَ
 ).٢٨١ - ٢٧٨ - ٢(»  ثُم توفَّى كُلُّ نفٍْس ما كَسبت وهم ال يظْلَمونَترجعونَ ِفيِه ِإلَى اللَِّه

 .هذه أيها السادة والسيدات نصوص التشريع القرآين يف الربا مرتبة على حسب تسلسلها التأرخيي
 املـتعلمني   وهى الفئة من  (وإنكم لترون اآلن أن الفئة اليت تزعم أن اإلسالم يفرق بني الربا الفاحش وغريه               

مل تكتف بأا خالفت إمجـاع علمـاء املسـلمني يف كـل             ) الذين ليس هلم رسوخ قدم يف علوم القرآن       
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وال بأا عكست الوضع املنطقي املعقول حيث جعلت التشريع اإلسالمى بعد أن تقدم إىل ايـة                 ،العصور
بل إا قلبت الوضع التأرخيي     ،ميالطريق يف إمتام مكارم األخالق يرجع على أعقابه ويتدىل إىل وضع غري كر            

بينما هو مل يكن إال خطوة انتقالية يف التشريع مل خيتلـف ىف ذلـك               ،إذا اعتربت النص الثالث مرحلة ائية     
 .حمدث وال مفسر وال فقيه

فهل جند فيه رحبا لقضيتهم يف التفرقة بني الربـا  ،على أنا لو فرضنا احملال ووقفنا معهم عند هذا النص الثالث       
فإنه قبل كل شىء ال دليل يف اآلية على أن          ،والربا الذي يزيد عليه أو يساويه؟ كال      ،الذي يقل عن رأس املال    

إذ من اجلائز أن يكون ذلك عناية بذم نوع من الربا الفـاحش             ،كلمة اإلضعاف شرط ال بد منه يف التحرمي       
 إىل تسويغ األحوال املسكوت عنها      الذي بلغ مبلغا فاضحا يف الشذوذ عن املعامالت اإلنسانية من غري قصد           

ىف اآلية وصفا للربا ال     » أضعافا«ومن جهة أخرى فإن قواعد العربية جتعل كلمة         . اليت تقلّ عنها يف الشذوذ    
ولو كان األمر كما زعموا لكان القرآن ال حيرم من الربا      ،لرأس املال كما قد يفهم من تفسري هؤالء الباحثني        

بينما لو طبقنا القاعدة العربية على وجهها لتغري املعىن تغريا تاما حبيث لـو              . ال من رأس امل   ٦٠٠إال ما بلغ    
افترضنا رحبا قدره واحد يف األلف أو املليون لصار بذلك عمال حمظورا غري مشروع مبقتضى النص الـذي                  

وى رأس  أما القول بأن العرب قبل اإلسالم مل يكونوا يعرفون إال بالربا الفاحش الذي يسـا              . يتمسكون به 
فإنه ال يصح إال إذا أغمضنا أعيننا عما ال حيصى من الشواهد اليت نقلها أقدم املفسـرين                 ،املال أو يزيد عليه   
 .وأجدرهم بالثقة

ولقد كان الشعب العرباين الذي يعيش والشعب العريب يف صلة دائمة منذ القدم يفهم من كلمة الربا كـل                   
 .و املعىن احلقيقي واالشتقاقى للكلمةوهذا ه،زيادة على رأس املال قلّت أو كثرت

 .يعرف ذلك كل مطلع على تاريخ التشريع،أما ختصيصها بالربا الفاحش فهو اصطالح أوريب حادث
ألن الذي يعىن رجل القانون ىف تطبيق الشرائع إمنا هـو           ،فإنا ال نطيل الوقوف عند هذا النص االنتقاىل       ،وبعد

كما ، يف موضوعنا إمنا متثله اآليات اليت تلوناها آنفا من سورة البقرة           وقد بينا أن الدور األخري    ،دورها األخري 
رأينا أن الشريعة القرآنية تتجه كلها منذ البداية إىل استنكار كل تعويض يطلب من املقترض أفال يكون من                  

ظـار  التناقض أن هذه الشريعة اليت تضع اإلحسان إىل الفقري يف أبرز موضع من قانوا واليت حتث علـى إن                  
إذ تأذن للغىن بأن يطالبـه بـبعض   ، تعود فتأخذ منه بالشمال ما منعته باليمني-املعسر أو على ترك الدين له     

 .الزيادة على الدين؟
فإن الرسـول   ،إىل جانب هذه النصوص القرآنية جتد يف بيان السنة النبوية ما هو أكثر تفصيال وأشد صرامة               

ومل يكتـف جبعـل املعطـى     ،لى آكله كما ورد ىف القرآن الكرمي      صلوات اهللا عليه مل يكتف بتحرمي الربا ع       
بل إنه أحاط هذه اجلرمية بنطاق من الذرائع واملالبسات جعلـها           ،واآلخذ والكاتب سواء يف اللعن واإلجرام     

 .محى حمرما حترمي الوسائل املمهدة إىل احلرمة األصلية
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راتب متفاوتة ىف تدرج حكيم يتنقل من اإلباحة       والطريف يف أمر هذه اإلضافة أنه جعل التحرمي فيهما على م          
 ١٩٥.مارا بكل املراتب املتوسطة بينهما اهـ ببعض تصرف،التامة رويدا رويدا إىل احلظر الكلى

واتقُوا ) ١٣٠(فِْلحونَ  ياأَيها الَِّذين آمنوا لَا تأْكُلُوا الربا أَضعافًا مضاعفَةً واتقُوا اللَّه لَعلَّكُم ت           {: وقال اهللا تعاىل  
 ِللْكَاِفِرين تالَِّتي أُِعد ار١٣١ - ١٣٠: آل عمران... [} )١٣١(الن.[ 

كما يعرضون اجلماعات لألزمات االقتصادية؛ ولقـد قـرر         ،فالربويون أكثر الناس تعرضا لألزمات القلبية     
رية عنـد الربـويني أضـعافها عنـد         والشلل والذحبة الصد  ،وتصلب الشرايني ،األطباء أن نسبة ضغط الدم    

وما علمت ربويا مات إال سبقه الشلل أو أخواته قبل أن جييء إليه املوت ليستقبل نار جهنم؛ وذلك                  ،غريهم
 .واهللا أصدق القائلني) ال يقُومونَ ِإلَّا كَما يقُوم الَّدي يتخبطُه الشيطَانُ ِمن الْمس(ألم 

ولكن الذين حياولون تطويع الشـريعة      ،فهمه العامة وهو الزيادة يف الذين يف نظري األجل        والربا معناه واضح ي   
ولذلك وجب أن نتكلم ،وهم حيسبون أم حيسنون صنعا،لتكون أمةً ذليلة لالقتصاد الربوي عقدوا معىن الربا   

 .بإجياز يف معىن هذه الكلمة
وهـذا  "  بدأ به ربا عمي العباس بن عبد املطلب         وأول ربا أ  ،أال إن ربا اجلاهلية موضوع     " - � - وقوله  

ومل يشك أحد مـن الفقهـاء يف أن هـذا           ) إمنا الربا النسيئة  (الربا يسمى ربا النسيئة؛ ولقد ورد يف األثر         
واإلمجاع الفقهي؛ ولقد سئل اإلمام أمحد عن الربا احملرم         ،واحلديث النبوي ،فتحرميه ثابت بالنص القرآين   ،حمرم
 .أن تزيد يف الدين يف نظري الزيادة يف األجل: اهللا عنهفقال رضي ،قطعا

: " - � -الثابت بقولـه    ،وهو ربا العقود  ،لَا يف احلقيقة اللغوية   ،وهناك نوع مسي الربا يف الشرع اإلسالمي      
ن فم،يدا بيد ،وامللح بامللح مثلًا مبثل   ،والتمر بالتمر ،والشعري بالشعري ،والرب بالرب ،والفضة بالفضة ،الذهب بالذهب 

 " (.واآلخذ واملعطي فيه سواء ،زاد أو استزاد فقد أرىب
بل هو حقيقة إسالمية وردت يف مقام النهي؛ ولذا يقسـم           ،وهذا النوع من الربا مل يكن معروفًا يف اجلاهلية        

وال جمـال للريـب فيـه؛ وربـا         ،وهو ربا اجلاهلية عرفته اللغة    ،ربا غري اصطالحي  : اجلصاص الربا قسمني  
 .با الذي جاء اإلسالم بتحرميهوهو الر،اصطالحي

وجدنا ناسا حيـاولون    ،وهو الذي جاء بتحرميه القرآن الكرمي     ،ومع وضوح معىن الربا اجلاهلي ذلك الوضوح      
 :وقد سلكوا للتشكيك مسلكني،ليحلوا بذلك التشكيك ربا الصارف،أن يشككوا الناس يف حقيقته

فهموا منـه أو بـاألحرى      ،. . .)وا لَا تأْكُلُوا الربا أَضعافًا مضاعفَةً     يا أَيها الَِّذين آمن   : (أن قوله تعاىل  : أوهلما
: وأمهلوا قوله تعاىل،وما دون ذلك حالل،حاولوا أن يفهموا الناس أن الربا احملرم هو ما يكون مبضاعفة الدين          

أَضعافًا مضاعفَةً مهو حال من     :(مع أن قوله تعاىل   ،)وِإن تبتم فَلَكم رُءوس أَمواِلكُم لَا تظِْلمونَ وال تظْلَمونَ        (
فاملضاعفة يف الزيادة لَا يف أصـل       ،أي لَا تأكلوا تلك الزيادة اليت تتضاعف عاما بعد عام         ،وهو الزيادة ) الربا(

ن مث إنه م  . وفوق ذلك فالوصف جار جمرى الواقع من تكرار الزيادة حىت تصل إىل قدر الدين أو تزيد               ،الدين
املقرر فقها أن النهي إذا ورد عاما مث جاء ي يف بعض أفراد هذا العام ال يكون مثة تعارض حىت خيصـص                      

                                                 
 )٥٦/ ٣(وتفسري املراغي ) ٥١١: ص(ية املفصل يف شرح السنن النبوية يف األحكام السياس - ١٩٥
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: كما يف قوله تعاىل   ،وكذلك األمر ،فله فضل تأكيد  ،بل أقصاه أن بعض أفراد العام ورد فيه النهي مرتني         ،العام
 . . .).حافظُوا علَى الصلَواِت والصالِة الْوسطَى(

إن الربا احملرم هو ما قصد فيه املقترض أن يستدين لالستهالك : املسلك الثاين من مسالك التشكيك أم قالوا  
لَا لالستغالل؛ فمن يقترض لشراء حاجات الزمة لنفسه أو أهله لَا يصح أن يؤخـذ منـه زيـادة نظـري                     

بـل هـي    ،لزيادة لَا تكون ربا   فا،فهو مستغل مبا اقترض   ،أو ليصلح زراعته  ،ومن اقترض ليوسع جتارته   ،األجل
 .مشاركة يف الربح

 :وإنه ينقض ذلك الزعم أمران. وهو يهدي السبيل،واهللا يقول احلق،ذلك قوهلم بأفواههم
وِإن تبـتم فَلَكُـم   (بدليل ،فهو عام يف كل قرض قد جر زيادة فوق رأس املال    ،عموم النص القرآين  : أحدمها

 اِلكُموأَم ُءوسا    : ماوثانيه. . .). روكان ربا اجلاهلية يف مكة اليت اشـتهرت        ،أن الذين كانوا يقرضون جتار
وكانت أمن والشام فيهما اجللـب      ،وكان جتارها ينقلون بضائع الروم إىل الفرس والفرس إىل الروم         ،بالتجارة
فشيوع الربا يف ذلك اجلو     ،)٢(  ِإيلَاِفِهم ِرحلَةَ الشتاِء والصيفِ   ) ١(ِلِإيلَاِف قُريٍش   : (كما قال تعاىل  ،والعرض

 .وأن ربا االستهالك واالستغالل كالمها حرام،التجاري يدل على أنه كان مثة ربا استغالل
وال يصح أن يسمى ربا االستغالل مشاركة يف الربح؛ ألن أصول املشاركة أن يكون مثة شركة يف املغـنم                   

وهي واضحة إال عند الذين يتقبلـون       ،هذه حقيقة الربا  .لَا أن تكون الشركة يف املغنم دون املغرم       ،واملغرم معا 
وكانوا ،تشكيك املشككني وقد كان أهل اجلاهلية يسوغون الربا مع إحساسهم الفطري بأنه ليس أمرا حسنا       

ا الْبيع  ذَِلك ِبأَنهم قَالُوا ِإنم   : (ولذا قال اهللا تعاىل فيهم ويف الرد عليهم       ،يسوغونه بعقد املشاة بينه وبني البيع     
إن البيـع   : فقالوا،لقد عقد أولئك املشركون مقايسة بني البيع والربا       ) ِمثْلُ الربا وأَحلَّ اللَّه الْبيع وحرم الربا      

كالذين ،وال فرق بينهما يف نظرهم الكليل     ،فكسب الربا حالل أيضا   ،فكما أن كسب البيع حالل    ،مياثل الربا 
ولكن ما الوصف اجلامع يف نظرهم بني البيـع والربـا؛           . لَا يف حكم اجلاهلية   ،سالمقالوا مقالتهم يف ظل اإل    

وهي ،فكان كسبه من تلك الزيادة    ،لعلهم نظروا إىل أن البيع قد يكون فيه بيع ما يساوي عشرة خبمسة عشر             
منه فكذلك إعطاء مائة وأخذ عشرين ومائة حالل أيضا؛ وإىل أن من يقترض ماال ليتجر فيه يكسب                 ،حالل

فكذلك يكون الربا باملشاركة يف هذا الكسب؛ وإىل أن البيع بثمن مؤجل أكثر ،وكسبه حالل بالبيع والشراء 
 .وتكون الزيادة كسبا طيبا،فكذلك تأجيل الدين يف نظري زيادة يكون حالالً،من الثمن العاجل حالل

فهذه اجلملة السـامية رد     ) اللَّه الْبيع وحرم الربا   وأَحلَّ  : (وقد رد اهللا سبحانه وتعاىل قوهلم بقوله      ،ذلك قوهلم 
فَمن جاَءه موِعظَةٌ من ربـِه      : (ويؤيده قوله تعاىل  ،وعلى ذلك مجهور املفسرين   ،من اهللا سبحانه وتعاىل لقوهلم    

لَفا سم ى فَلَههفَانت.( 
يتلقى حكم اهللا من غري حماولة تشـكيك وال         أن طالب احلق من عند اهللا جيب عليه أن          ،ومرمى الرد احلكيم  

من غري متلمـل    ،فحق على كل امرئ يؤمن باهللا أن يذعن حلكم اهللا         ،واهللا قد حرم الربا وأحل البيع     ،اعتراض
وإن هذا الكالم جدير بأن خياطب الذين       ،ومل يرتض سبحانه سواه   ،وال اعتراض؛ وإنه نظام اهللا الذي ارتضاه      

 .واالستدانة لالستغالل، الربا بالتفرقة بني االستدانة لالستهالكحياولون التخلص من النهي عن
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أو جيري عليها   ،فإن البيع موضوعه عني مغلة أو منتفع ا مع بقاء عينها          ،وإن التفرقة بني البيع والربا واضحة     
نتفـع  وال ي،فكان من املعقول أن جيري فيها الكسب أما الدين فموضوعه نقد لَا يغل بنفسه           ،الغالء والرخص 

وإن اختلفت قوة   ،فال تتغري قيمته يف األمة    ،وال جيري عليه الغالء والرخص؛ ألنه ميزان لقيم األشياء        ،من عينه 
فال يصح أن ،ولكن اهللا سبحانه وتعاىل يعلمنا األدب يف تلقى أحكامه    ،فالتفرقة بني البيع والربا ثابتة    ،الشراء به 

وكل تفكري فيه معارضة ألوامر اهللا أو لنهيه فهـو رد           ، ويه لتناقض عموم أمر اهللا   ،نقايس أمام أمر اهللا ويه    
 .على صاحبه

لَا أن يقاس البيع على     ،إمنا الربا مثل البيع   : ولقد كان مقتضى القياس الظاهري أن يقاس الربا على البيع فيقال          
لإلشارة إىل أن أولئك يؤمنون     ولكن جاء سياق القول على ذلك النحو؛        ) ِإنما الْبيع ِمثْل الربا   : (الربا فيقال 

ولقـد  . والبيع فرع،وكأن حلَّه أصل،فيشبهون البيع به،حىت إم ليجعلونه أصلًا يف التشبيه  ،بالربا أشد اإلميان  
وكأن مرادهم  ،فاقتضى ذلك أن يكون أصلًا    ،ذكر ابن كثري أم بقوهلم هذا إمنا يعترضون على اهللا يف حترميه           

فكان ينبغي أن حيكم بتحرمي البيع؛ ،فما دام اإلسالم قد حكم بتحرمي الربا،ربا متاماإن البيع يشبه ال : أن يقولوا 
وما كان هلم أن يعترضوا علـى  ) وأَحلَّ اللَّه الْبيع وحرم الربا   : (ولذلك رد سبحانه وتعاىل ذلك عليهم بقوله      

 يتلقوا أوامره ونواهيه باإلذعان الكامل؛      وينبغي أن ،اخلبري بالصاحل هلم  ،وهو العليم بكل أمورهم   ،أحكام رم 
 ).فَمن جاَءه موِعظَة من ربِه فَانتهى فَلَه ما سلَف وأَمره ِإلَى اللَِّه: (ولذا قال سبحانه وتعاىل بعد ذلك

ضاربا هلـم   ،تباعهمبينا هلم أن املصلحة يف ا     ،اسم ملا يأمر اهللا سبحانه وتعاىل زاجرا للناس إن خالفوا         : املوعظة
من جاءه األمر من اهللا سبحانه وتعاىل أو النهي : األمثال على أن فيه مصلحتهم يف معادهم ومعاشهم؛ واملعىن     

وجيعل الشـريعة تبعـا     ،لَا أن يعترض عليـه    ،بالبحث عن حكمته  ،عنه فعليه اتباعه والتفكري فيه واالتعاظ به      
بـأن  ) حسن" (دكم حىت يكون هواه تبعا ملا جئت به         ال يؤمن أح  : " - � -وخيالف قول الرسول    ،هلواه

أي لَا يعاقبه سـبحانه     ،وإن انتهى من جاءته موعظة اهللا فله ما سلف من أمره          . خيضع الشريعة ألهواء الناس   
فما ،وقانونه لَا يطبق على املاضي قبله،على ما سلف من أمره قبل وجود األمر والنهي فاإلسالم يجب ما قبله           

وليس ،وليس له أي حق ربوي بعـد التحـرمي        ،ايب من قبل حترمي الربا فال عقاب عليه وهو ملك له          أكله املر 
ألنه أكـل ملـال النـاس    ،كذلك من أكل الربا بعد التحرمي فإنه لَا تجبه توبة حىت يعطي املـال لصـاحبه        

ولعل اهللا سبحانه   ،فإن مل يعرف له صاحب فإن عليه أن يتصدق به         ،وقد أكل بعد النص على التحرمي     ،بالباطل
 .وتعاىل يقبل توبته

وهو العفـو الغفـور     ،أي أمر املرايب الذي راىب قبل التحرمي إىل ربه        ) وأَمره ِإلَى اللَّهِ  : (ولقد قال اهللا سبحانه   
الرحيم؛ ويف هذا إشارة إىل أن ما حيرمه الشارع اإلسالمي لَا يكون مباحا قبل التحرمي بل يكون يف مرتبـة                    

 .وأمره إِمله تعالت حكمته،هللا سبحانهالعفو من ا
ومن عاد فَأُولَِئك أَصـحاب     : (فقد بينه سبحانه بقوله   ،أما من عاد إىل احلرم بعد حترميه      ،هذا شأن من انتهى   

 ).الناِر هم ِفيها خاِلدونَ
. هم فيها خالدون  أي ومن عاد إىل حكم اجلاهلية بعد إذ بني سبحانه حكم اإلسالم فأولئك أصحاب النار                

 :منها،ويف هذا التعبري الكرمي إشارات بيانية إىل عدة معان
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فإم بعيـدون عـن رمحـة اهللا    ،اليت تدل على البعيد" أولئك " تأكيد العقاب النازل م بالتعبري بـ  : أوال
فإنـه  ،"صحاب  أ" ؛ والتعبري بـ    "هم  " وفيه فضل توكيد؛ وتأكيد القول بـ       ،والتعبري باجلملة االمسية  ،تعاىل

لإلشـارة إىل   ،ومل يقـل فعقام   ) فَأُولَِئك أَصحاب النارِ  (أنه سبحانه قال    : وثانيا. يدل على مالزمة العقاب   
 .وإىل أن العقاب مثرا،املالزمة بني اجلرمية والعقاب

 إذ حيكم باحلـل وقـد       واملستحل ملا حرم اهللا تعاىل    ،اإلشارة إىل أن املعاند إلرادة اهللا سبحانه وتعاىل       : وثالثًا
 ١٩٦.وال خيلد يف النار مؤمن،حكم سبحانه بالتحرمي كافر؛ ولذا حكم اهللا سبحانه بأنه خالد يف النار

أي ال تأكلوا الربا حال كونه أضعافا مضاعفة بتأخري         ) يا أَيها الَِّذين آمنوا ال تأْكُلُوا الربوا أَضعافاً مضاعفَةً        (
فإن اإلسالم ال ،وزيادة املال إىل ضعف ما كان كما كنتم تفعلون ىف اجلاهلية،رأس املالأجل الدين الذي هو   

 .ملا فيه من القسوة واستغالل ضرورة املعوز وحاجته،يبيح لكم ذلك
كمـا كنـتم تأكلونـه ىف       ،ال تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة ىف إسالمكم بعد إذ هداكم اهللا          : قال ابن جرير  

فإذا حـلّ   ،ذلك ىف جاهليتهم أن الرجل منهم يكون له على الرجل مال إىل أجل            وكان أكلهم   . جاهليتكم
فذلك ،فيفعالن ذلك ،أخر دينك عىن وأزيدك على مالك     : فيقول له الذي عليه املال    ،األجل طلبه من صاحبه   
 .فنهاهم اهللا عز وجل ىف إسالمهم عنه اه،هو الربا أضعافا مضاعفة

فإذا جاء األجل ومل يكن     ،ة إذا كان له على إنسان مائة درهم إىل أجل         كان الرجل ىف اجلاهلي   : وقال الرازي 
مث إذا حل األجـل     ،فرمبا جعله مائتني  ،املديون واجدا لذلك املال قال الدائن زد ىف املال حىت أزيد ىف األجل            

فهذا هـو املـراد مـن قولـه         ،فيأخذ بسبب تلك املائة أضـعافها     ،الثاين فعل مثل ذلك مث إىل آجال كثرية       
 .اه» أَضعافاً مضاعفَةً«:اىلتع

وهذه الزيادة الفاحشة كانت بعـد      ،وربا اجلاهلية هو ما يسمى ىف عصرنا بالربا الفاحش وهو ربح مركب           
وكـأم كـانوا   ،كان يعطيه املائة مبائة وعشرة أو أكثر أو أقل،وال شىء منها ىف العقد األول     ،حلول األجل 

فإذا حل األجل ومل يقض الدين وهو ىف قبضتهم اضطروه إىل قبول ،يكتفون ىف العقد األول بالقليل من الربح  
إن نص القرآن احلكيم ينصرف إىل ربـا        : قال ابن عباس  ،وهذا هو الربا النسيئة   ،التضعيف ىف مقابلة اإلنساء   

 .النسيئة الذي كان معروفا عندهم اه
 : وعلى اجلملة فالربا نوعان

وىف الغالب ال يفعل مثل ذلك إال معدم ،حىت تصري املائة آالفا مؤلفة   وكلما أخره زاد ىف املال      ،ويزيده ىف املال  
وال يزال كذلك يعلـوه الـدين حـىت يسـتغرق مجيـع             ،فهو يبذل الزيادة ليفتدى من أسر املطالبة      ،حمتاج

فيأكل ،ويزيد مال املراىب من غري نفع حيصل منه ألخيه        ،فريبو املال على احملتاج من غري نفع حيصل له        ،موجوده
فمن رمحة اهللا وحكمته وإحسانه إىل خلقه أن حرم الربا ولعن           ،ويوقعه ىف املشقة والضرر   ،أخيه بالباطل مال  

ومل جيىء مثل هذا الوعيد ىف كـبرية        ،وآذن من مل يدعه حبربه وحرب رسوله      ،آكله ومؤكله وكاتبه وشاهده   
 .وهلذا كان من أكرب الكبائر،غريه

                                                 
 )١٠٤٤/ ٢(زهرة التفاسري  - ١٩٦
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أو يبيع كيلة من التمر اجليد بكيلة       ،سوار بأكثر من وزا دنانري    ربا الفضل كأن يبيع قطعة من احللي ك       ) ٢(
 .وحاجة كل منهما إىل ما أخذه،وحفنة من التمر الرديء مع تراضى املتبايعني

 ولكنه ثبت بالسنة فقد،ومثل هذا ال يدخل ىف ى القرآن وال ىف وعيده
 تبيعوا الورق بالورق إال مثال مبثل سواء        وال،ال تبيعوا الذهب بالذهب إال مثال مبثل       «�روى ابن عمر قوله     

 .» - الربا-وال تشفوا بعضه على بعض إىن أخشى عليكم الرماء،بسواء
بل هى آخر آيات األحكـام      ،وآيات البقرة نزلت بعد هذه    ،وهذه اآلية هى أوىل اآليات نزوال ىف حترمي الربا        

 دول إسالمية قوية تقيم اإلسالم وتستغىن       إنا نعيش ىف عصر ليس فيه     : وقد يقول بعض املسلمني اآلن    ،نزوال
وبقيـة الشـعوب عيـال      ،عمن خيالفها ىف أحكامها بل زمام العامل ىف أيدى أمم مادية تقبض على الثروة             

 .وإال كان مستعبدا هلا، أمكنه أن يعيش معها- والربا من أهم أركانه-فمن جاراها ىف طرق الكسب،عليها
إلسالمية اليت تتعامل مع األوربيني كالشعب املصـري مـثال أن           أفال تقضى ضرورة كهذه على الشعوب ا      

 وحىت ال يسترتف األجنىب ثروا وهى مادة حياا؟،تتعامل بالربا كي حتفظ ثروا وتنميها
 :وجوابا عن هذا نقول

 :إن احملرمات ىف اإلسالم ضربان
والربـا  . كل امليتة وشرب اخلمر   ومثل هذا ال يباح إال لضرورة كأ      ،ضرب حمرم لذاته ملا فيه من الضرر      ) ١(

فإذا احتاج املسلم إىل االستقراض ومل جيد من يقرضه إال ،املستعمل اآلن هو ربا النسيئة وهو متفق على حترميه
 .ألن له فيه ضرورة،بالربا فاإلمث على آخذ الربا دون معطيه

 
 .هو يباح للضرورة واحلاجة أيضاو،ضرب حمرم لغريه وهو ربا الفضل ألنه رمبا كان سببا ىف ربا النسيئة) ٢(

فإن كان حمتاجا حل له تناوله ويكون مثله أكل         ،واملسلم يعرف إن كان حمتاجا إىل الربا ومضطرا إليه أم ال          
وإن كان زيادة ىف مال الراىب فهو       ،إذ الربا يضر بإميان املؤمنني    ،وإال مل حيل ذلك   ،امليتة وشرب اخلمر وحنومها   

وبـذلك  ،راء الذين يشاهدونه يأخذ أمواهلم ذا التعامل يلعنونه ويـدعون عليه          ألن الفق ،ىف احلقيقة نقصان  
وغلظ ،وتتوجه إليه املذمة من الناس لقساوة قلبه      ،إن عاجال أو آجال ىف نفسه وماله      ،يسلب اهللا اخلري من يديه    

 .إن آخذ الربا ال يقبل منه صدقة وال جهاد وال حج وال صالة: وقد ورد ىف األثر،كبده
أي واتقوا اهللا فيما يتم عنه من األمور اليت مـن مجلتـها             ) واتقُوا اللَّه لَعلَّكُم تفِْلحونَ   :( النهى فقال  مث أكد 

فتحملوهم مـن الـدين مـاال حتتملـه         ،وال تكن قلوبكم قاسية على عباده من ذوى احلاجة والبؤس         ،الربا
 -وا بيوم وجتعلوهم من ذوى الفاقة واملتربة      فتشتطوا ىف الربا حىت خترب    ،وتستغلّوا عوزهم وحاجتهم  ،طاقتهم

واحملبة أساس ،فإن الرمحة وحسن املعونة يوجدان احملبة ىف القلوب    ،لعل ذلك يكون سبب فال حكم ىف دنياكم       
عـن  أي وابتعدوا   ) واتقُوا النار الَِّتي أُِعدت ِللْكاِفِرين    :(مث زاد النهى تأكيدا فقال    .السعادة ىف الدنيا واآلخرة   

 .وتعاطى ما يتعاطون من أكل الربا الذي يفضى بكم إىل دخول النار اليت أعدها اهللا للكافرين،متابعة املرابني
وىف هذا من شديد الزجر ما ال خيفى فان املؤمنني الذين خوطبوا باتقاء املعاصي إذا علموا أم مىت فـارقوا                    

ومن مث روى عن أىب حنيفة رمحة اهللا أنـه كـان            ،التقوى أدخلوا هذه النار كان انزعاجهم عن املعاصي أمت        



 ١٢٠

إن هذه أخوف آية ىف القرآن حيث أوعد اهللا املؤمنني بالنار املعدة للكافرين إن مل يتقوه ىف اجتنـاب                   : يقول
 ١٩٧.حمارمه

 هو عامل القلق واالضطراب واخلوف واألمراض العصبية        - يف أحناء األرض     -إن العامل الذي نعيش فيه اليوم       
ومبشاهدات املراقبني والزائرين العابرين ألقطار     ، باعتراف عقالء أهله ومفكريه وعلمائه ودارسيه      -ية  والنفس

واإلنتاج الصناعي يف جمموعـه مـن       ،وذلك على الرغم من كل ما بلغته احلضارة املادية        .. احلضارة الغربية   
مث هـو عـامل     .. أخذ باألبصار   وعلى الرغم من كل مظاهر الرخاء املادي اليت ت        . الضخامة يف هذه األقطار   

! واالضطرابات اليت ال تنقطع هنا وهناك     ،وحرب األعصاب ،احلروب الشاملة والتهديد الدائم باحلروب املبيدة     
وال يسر احلياة املادية وخفضها     ،وال الرخاء املادي  ،اليت ال تزيلها احلضارة املادية    ،إا الشقوة البائسة املنكودة   

 ا قيمة هذا كله إذا مل ينشئ يف النفوس السعادة والرضي واالستقرار والطمأنينة؟وم. ولينها يف بقاع كثرية
حقيقة أن الناس   ! إا حقيقة تواجه من يريد أن يرى وال يضع على عينيه غشاوة من صنع نفسه كي ال يرى                 

.. اء ماديا   ويف غريمها من األقطار اليت تفيض رخ      ،ويف السويد ،يف أمريكا .. يف أكثر بالد األرض رخاء عاما       
وأن امللل يأكـل حيـام وهـم        ! أم قلقون يطل القلق من عيوم وهم أغنياء       .. أن الناس ليسوا سعداء     

الغريبـة الشـاذة    » التقاليع«ويف  . وأم يغرقون هذا امللل يف العربدة والصخب تارة       ! مستغرقون يف اإلنتاج  
ومن اخلـواء   . اهلرب من أنفسهم  . ة إىل اهلرب  مث حيسون باحلاج  . ويف الشذوذ اجلنسي والنفسي تارة    . تارة

. فيهربون باالنتحـار  . ومن الشقاء الذي ليس له سبب ظاهر من مرافق احلياة وجرياا          ! الذي يعشش فيها  
! مث يطاردهم شبح القلق واخلواء والفراغ وال يدعهم يسترحيون أبـدا         ! ويهربون بالشذوذ . ويهربون باجلنون 

 على كـل مـا   -هو خواء هذه األرواح البشرية اهلائمة املعذبة الضالة املنكودة       ملاذا؟ السبب الرئيسي طبعا     
وخواؤها من األهداف   .. من االطمئنان إىل اهللا     .. من اإلميان   ..  من زاد الروح     -لديها من الرخاء املادي     

 .وخالفة األرض وفق عهده وشرطه،اإلنسانية الكبرية اليت ينشئها ويرمسها اإلميان باهللا
بالء االقتصاد الذي ينمو ولكنه ال ينمـو سـويا          .. بالء الربا   .. رع من ذلك السبب الرئيسي الكبري       ويتف

إمنا ينمو مائال جاحنـا إىل حفنـة املمـولني          . معتدال حبيث تتوزع خريات منوه وبركاا على البشرية كلها        
ارة بالفائدة احملددة املضـمونة     يقرضون الصناعة والتج  ،القابعني وراء املكاتب الضخمة يف املصارف     ،املرابني

وجيربون الصناعة والتجارة على أن تسري يف طريق معني ليس هدفه األول سد مصاحل البشر وحاجام الـيت             
يسعد ا اجلميع واليت تكفل عمال منتظما ورزقا مضمونا للجميع واليت يئ طمأنينة نفسـية وضـمانات                 

 ولو حطم املاليني وحرم املاليني      - حيقق أعلى قدر من الربح       ولكن هدفه هو إنتاج ما    .. اجتماعية للجميع   
الَّـِذين  «: وصدق اهللا العظـيم   ! وزرع الشك والقلق واخلوف يف حياة البشرية مجيعا       ،وأفسد حياة املاليني  

سالْم طانُ ِمنيالش طُهبختالَِّذي ي قُومونَ ِإلَّا كَما يقُومبا ال ياكُلُونَ الري «.. 

                                                 
 )٦٥/ ٤(تفسري املراغي  - ١٩٧
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 -ولقد اعترض املرابون يف عهد رسول اهللا        ! وها حنن أوالء نرى مصداق هذه احلقيقة يف واقعنا العاملي اليوم          
: اعترضوا بأنه ليس هناك مربر لتحرمي العمليات الربوية وحتليل العمليات التجاريـة           .  على حترمي الربا   - �
 ..» وأَحلَّ اللَّه الْبيع وحرم الربا. باِإنما الْبيع ِمثْلُ الر: ذِلك ِبأَنهم قالُوا«

وهي شبهة .. كما أن الربا حيقق فائدة ورحبا   ،هي أن البيع حيقق فائدة ورحبا     ،وكانت الشبهة اليت ركنوا إليها    
واملهارة الشخصية واجلهد الشخصي والظروف الطبيعية      . فالعمليات التجارية قابلة للربح وللخسارة    . واهية

. أما العمليات الربوية فهي حمددة الربح يف كل حالـة         . ارية يف احلياة هي اليت تتحكم يف الربح واخلسارة        اجل
 ..وهذا هو مناط التحرمي والتحليل . وهذا هو الفارق الرئيسي

وال .. إن كل عملية يضمن فيها الربح على أي وضع هي عملية ربوية حمرمة بسبب ضمان الربح وحتديده                  
 !لة يف هذا وال للمداورةجمال للمماح

النتفاء هذا العنصر من البيع وألسباب أخرى كـثرية جتعـل عمليـات             ... » وأَحلَّ اللَّه الْبيع وحرم الربا    «
 ) ..١(التجارة يف أصلها نافعة للحياة البشرية وعمليات الربا يف أصلها مفسدة للحياة البشرية 

نت حاضرة يف ذلك الزمان معاجلة واقعية دون أن حيدث هزة اقتصـادية  وقد عاجل اإلسالم األوضاع اليت كا 
 ..» فَمن جاَءه موِعظَةٌ ِمن ربِه فَانتهى فَلَه ما سلَف وأَمره ِإلَى اللَِّه«: واجتماعية

أخـذه  فمن مسع موعظة ربه فانتهى فال يسترد منه ما سلف أن            . لقد جعل سريان نظامه منذ ابتداء تشريعه      
وهذا التعبري يوحي للقلب بأن النجاة من سالف هـذا اإلمث           .. حيكم فيه مبا يراه     ،من الربا وأمره فيه إىل اهللا     

كفاين هـذا الرصـيد مـن العمـل         : مرهونة بإرادة اهللا ورمحته فيظل يتوجس من األمر حىت يقول لنفسه          
وهكـذا يعـاجل   ! .. أضف إليه جديدا بعد فال  . ولعل اهللا أن يعفيين من جرائره إذا أنا انتهيت وتبت         ،السيئ

 .القرآن مشاعر القلوب ذا املنهج الفريد
وهذا التهديد حبقيقة العذاب يف اآلخرة يقوي مالمح .. » ومن عاد فَأُولِئك أَصحاب الناِر هم ِفيها خاِلدونَ«

ـ         ،املنهج التربوي الذي أشرنا إليه     وجهل ،ريهم طـول األمـد    ويعمقه يف القلوب ولكن لعـل كـثريين يغ
فها هو ذا القرآن ينذرهم كذلك باحملق يف الدنيا واآلخرة          ! فيبعدون من حسام حساب اآلخرة هذا     ،املوعد

.  هي اليت تربو وتزكو مث يصم الذين ال يسـتجيبون بـالكفر واإلمث             - ال الربا    -مجيعا ويقرر أن الصدقات     
 ..» واللَّه ال يِحب كُلَّ كَفَّاٍر أَِثيٍم،ويرِبي الصدقاِت، اللَّه الربايمحق«: ويلوح هلم بكره اهللا للكفرة اآلمثني

فها حنن أوالء نرى أنه ما من جمتمع يتعامل بالربا مث تبقى فيه بركة أو رخـاء أو                  . وصدق وعيد اهللا ووعده   
 يوجد فيه هذا الدنس إال القحط       إن اهللا ميحق الربا فال يفيض على اتمع الذي        .. سعادة أو أمن أو طمأنينة      

ولكن الربكة ليست بضـخامة     ، رخاء وإنتاجا وموارد موفورة    - يف ظاهر األمر     -وقد ترى العني    . والشقاء
وقد أشرنا من قبل إىل الشقوة النكدة اليت ترين         . املوارد بقدر ما هي يف االستمتاع الطيب اآلمن ذه املوارد         

ومن هذه  . الغزيرة املوارد وإىل القلق النفسي الذي ال يدفعه الثراء بل يزيده          على قلوب الناس يف الدول الغنية       
حيث تعيش البشرية يف ديد دائم بـاحلرب        . الدول يفيض القلق والذعر واالضطراب على العامل كله اليوم        

ـ  -وتثقل احلياة على أعصاب الناس يوما بعد يـوم          ! املبيدة كما تصحو وتنام يف هم احلرب الباردة        واء  س
وما مـن   !  وال يبارك هلم يف مال وال يف عمر وال يف صحة وال يف طمأنينة بال               -شعروا ذا أم مل يشعروا      
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 وسـادته روح    - املمثلني يف الصدقات املفروض منها واملربوك للتطوع         -جمتمع قام على التكافل والتعاون      
واالطمئنان دائما إىل عونـه وإخالفـه       ،هوالتطلع دائما إىل فضل اهللا وثواب     ،املودة واحلب والرضى والسماحة   

 يف ما هلم    - أفرادا ومجاعات    -ما من جمتمع قام على هذا األساس إال بارك اهللا ألهله            .. للصدقة بأضعافها   
 .ويف صحتهم وقوم ويف طمأنينة قلوم وراحة باهلم،ورزقهم

أو ! ألن هلم هوى يف عدم الرؤية     . يرواهم الذين ال يريدون أن      ،والذين ال يرون هذه احلقيقة يف واقع البشرية       
الذين رانت على أعينهم غشاوة األضاليل املبثوثة عمدا وقصدا من أصحاب املصلحة يف قيام النظام الربوي                

 ..» واللَّه ال يِحب كُلَّ كَفَّاٍر أَِثيٍم«! املقيت فضغطوا عن رؤية احلقيقة
الذين ، من الكفار اآلمثني   - بعد حترميه    - التعامل الربوي    وهذا التعقيب هنا قاطع يف اعتبار من يصرون على        

ولو قالوا بألسنتهم   ،وما من شك أن الذين حيلون ما حرم اهللا ينطبق عليهم وصف الكفر واإلمث             . ال حيبهم اهللا  
فاإلسالم ليس كلمة باللسان إمنا هو نظام حياة ومنهج عمـل           .. حممد رسول اهللا    . ال إله إال اهللا   : ألف مرة 

وليس يف حرمة الربا شبهة وليس يف اعتباره حالال وإقامة احليـاة علـى              .. كار جزء منه كإنكار الكل      وإن
 ١٩٨..والعياذ باهللا .. أساسه إال الكفر واإلمث 

هـم  «: قَالَو،وشاِهديِه،وكَاِتبه،وموِكلَه، آِكلَ الربا  - � -لَعن رسولُ اهللا    : وعن جاِبٍر رِضي اُهللا عنه قَالَ     
 .١٩٩أخرجه مسلم. »سواٌء

 :أقسام الربا ثالثة
ولـو  ،أو موزون جنسه إذا كانا مطعومني     ،وذلك بيع مكيل مبكيل من جنسه إذا كانا مطعومني        : ربا الفضل 

 . اختلف النوع إذا بيعا وأحدمها أكثر من اآلخر
ولـو مل يكونـا مـن جـنٍس         ،املطعومنيواملوزون باملوزون   ،وهو بيع املكيل باملكيل املطعومني    : ربا نسيئة 

وال يصـح العقـد   ،فإنه حيرم ذلـك ،أو غري مقبوضني مبجلس العقد،فيحرم بيع أحدمها باآلخر نسيئة ،واحد
 .بإمجاع العلماء املستند إىل النصوص الصحيحة الصرحية

أو ركوب ،ارهكسكىن د،ويشترط عليه منفعةً مقابل القرض،وهو أن يقرضه شيئًا مما يصح قرضه: ربا القرض
 .-�-فهذه أنواع الربا اليت حرمها اهللا تعاىل ورسوله ،أو يرد أجود منه يف القرض وحنو ذلك،دابته

 :وقسمه ابن القيم إىل خفي وجلي
ذلك أنه إذا ،وهذا ربا الفضل،فتحرميه من باب حترمي الوسائل إىل املقاصد،حرام؛ ألنه وسيلة إىل اجللي: اخلفي

فمن حكمة اهللا أن سد علـيهم هـذه         ،وهو علة ربا النسيئة   ،رمهني تدرج به إىل الربح املؤجل     بيع درهم بد  
 .وهي حكمة معقولة،الذريعة
فريبو املال علـى    ،والغالب أنه ال يفعله إالَّ حمتاج     ،وهو الذي كانوا يفعلونه يف اجلاهلية     ،هو ربا النسيئة  : اجللي

 .فمن رمحة اهللا خبلقه أنه حرمه،يونحىت ترهقه الد،احملتاج من غري نفع حيصل له
                                                 

واملفصل يف شرح السنن النبوية يف األحكـام        ) ٥٨٢: ص( علي بن نايف الشحود      - ت - ١ط-يف ظالل القرآن للسيد قطب     - ١٩٨
 )٥٢٤: ص(السياسية 

 ).١٥٩٨(أخرجه مسلم برقم  - ١٩٩
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الربا الذي كانت العرب تعرفه وتفعله إمنا كان إقـراض الـدراهم            : قال اجلصاص يف تفسريه   : ربا اجلاهلية 
 .هذا املتعارف املشهور عندهم،بزيادة عليه مقدار ما استقرضه على ما تراضوا به،والدنانري إىل أجل

ياأَيها الَِّذين آمنوا اتقُوا اللَّه وذَروا ما بِقي ِمن الربـا ِإنْ كُنـتم مـؤِمِنني                {: قال تعاىل خماطبا من يفعل هذا     
مونَ فَِإنْ لَم تفْعلُوا فَأْذَنوا ِبحرٍب ِمن اللَِّه ورسوِلِه وِإنْ تبتم فَلَكُم رُءوس أَمواِلكُم لَا تظِْلمونَ ولَا تظْلَ                ) ٢٧٨(
 ].البقرة[} )٢٧٩(

ذلك أنهم كانوا إذا    ،بدون زيادة ،فهذا نص صريح على أن الذي يستحقه صاحب الدين هو رأس ماله فقط            
ويزيـد املـدين    ،فيزيـد الـدائن باألجل    ،إما أن تويف وإما أن تريب     : قالوا له ،حلَّ دين أحدهم على املعِسر    

ياأَيها الَِّذين آمنوا لَا تأْكُلُوا الربا      {: فذلك قوله تعاىل  ،م الديون يفعلون لك املرة بعد املرة حىت تتراك      ،بالفائدة
 ].آل عمران[} )١٣٠(أَضعافًا مضاعفَةً واتقُوا اللَّه لَعلَّكُم تفِْلحونَ 

 :مضار الربا* 
لذا اعتربه اإلسالم منكرا  ،موالهفإنَّ املرايب ال يتردد يف جتريد املدين من أ        ، يقتل مشاعر الشفقة يف اإلنسان     - ١

 .اقتصاديا غليظ اإلمث؛ ألنه يتناىف مع تعاليمه اليت حتض على التعاون
 .ويوجب التقاطع والفتنة،ويوِجد الشحناء، الربا يسبب العداوة والبغضاء بني األفراد- ٢
ويسـلم للفقـري    ،ي برأس ماله  ليكتفي الثر ، اإلسالم يرمي يف حترميه إىل حتقيق املساواة بني أفراد األمة          - ٣

فتتسرب األموال من األيـدي     ،ويضيفه إىل ثرائه  ،فال ميتص الثري جهد كده    ،وشقاؤه،وتعبه،وكدحه،جهده
وتعظم كنوزهم على حساب هـؤالء الفقـراء   ،فتتضخم ثروام،الفقرية والعاملة إىل صناديق أفراد حمدودين   

وحيل باتمع الكوارث   ،ويثري اخلصومات ،عداواتفيسبب ال ،فهو طريق لكسب ماٍل غري مشروع     ،الكادحني
 .واملصائب

 .قد تأيت على حياة املرايب، الربا جير الناس إىل أن يدخلوا يف مغامرات ليس باستطاعتهم حتمل نتائجها- ٤
وال ينهى إالَّ عن كلِّ ما فيه ضـرر ومفسـدة           ،ويكفي أن نعلم أنَّ اهللا تعاىل ال حيرم       ،وأضرار الربا ال حتصى   

 ٢٠٠.فنسأل اهللا تعاىل العصمة،أو ما ضرره ومفسدته أكثر من نفعه وفائدته،صةخال
 : أكل مال اليتيم-

نـارا وسيصـلَونَ سـِعريا       ِإنَّ الَِّذين يأْكُلُونَ أَموالَ الْيتامى ظُلْما ِإنما يأْكُلُونَ ِفي بطُوِنِهم         {: قال اهللا تعاىل  
 ].١٠: النساء[} )١٠(

فمن أكل منه احترق به ىف      ،أو يدسه ىف بطن شرهة    ،حترق كل من ميد إليه يدا خائنة      » نار« اليتيم هو    إن مال 
 ٢٠١.وصلى به عذاب جهنم ىف اآلخرة،الدنيا

فإن الذي أكلوه نار تتأجج يف أجـوافهم وهـم          : أي} إمنا يأْكُلُونَ ِفي بطُوِنِهم نارا    {فمن أكلها ظلما فـ     
وهـذا أعظـم وعيـد ورد يف        . نارا حمرقة متوقـدة   : أي} وسيصلَونَ سِعريا {. ومالذين أدخلوها يف بط   

                                                 
 )٣٦٧/ ٤(م من بلوغ املرام توضيح األحكا - ٢٠٠
 )٧٠٨/ ٢(التفسري القرآين للقرآن  - ٢٠١
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فدل ذلك أا مـن أكـرب       ،وأا موجبة لدخول النار   ،يدل على شناعة أكل أموال اليتامى وقبحها      ،الذنوب
 ٢٠٢.نسأل اهللا العافية. الكبائر

أو أكل األوصياء   ،و خبسهم حظهم يف املرياث    فأكل ماهلم هنا ظلما ه    ،إن اليتامى مظنة أن يبخسوا يف املرياث      
أمواهلم واألخذ من مال اليتيم مساه اهللا تعاىل أكال ملا فيه من معىن األخذ وأن يقصد به تنمية ماله كما ينمي                     

) ظُلْما(ومن نبت حلمه من حرام فالنار أوىل به وقال سبحانه           " ولكنها تنمية آمثة ماهلا البوار      ،جسمه باألكل 
وقد ذكر سبحانه إمث ذلك     ،إذ هم يظلمون ضعيفا ال يقوى على االنتصاف منهم        ،شنيع على األكل  لكمال الت 

وهذا تصوير لضرر األكل عليهم؛ ألنه يكون أكلهم كمن يأكـل           ) ِإنما يأْكلُونَ ِفى بطُوِنِهم   : (األكل بقوله 
 دائما من يأكلون أموال اليتامى لَا وكذلك،النار ويضعها يف بطنه أي ميأل بطنه ا فهو يف أمل دائم حىت يهلك

وقد رأينا بيوتا خربـت ألـا       ،بل هم يف وسواس دائم حىت يقضى اهللا عليهم        ،يأكلون أكال هنيئا وال مريئا    
) وسيصلَونَ سِعريا : (أما العقاب الذي ينتظرهم يف اآلخرة فقال      ،وهذا عقام يف حاضرهم   . أكلت مال اليتيم  

وجنبنا مـا   ،اللهم ارزقنـا رزقـا حسـنا      . يستمرون يف بالء شديد منها    ،ة األوار أي ستوقد م نار شديد    
 ٢٠٣.إنك مسيع الدعاء،وأقنعنا باحلالل الطيب،حرمت

وإن مصريهم إلىل النار فهي النار تشوي البطون وتشـوي        . وإم ليأكلون هذه النار   .. نار  .. إن هذا املال    
 وحىت لتكاد ،مة حىت لتكاد حتسها البطون واجللودهي النار جمس. هي النار من باطن وظاهر. اجللود

ِإنَّ الَِّذين يأْكُلُونَ   (و  ) والَ تقْربوا مالَ الْيِتيِم ِإالَّ ِبالَِّتى ِهى أَحسن       (عِن ابِن عباٍس قَالَ لَما أَنزلَ اللَّه عز وجلَّ          
 من كَانَ ِعنده يِتيم فَعزلَ طَعامه ِمن طَعاِمِه وشرابه ِمن شراِبِه فَجعلَ يفْضلُ              اآليةَ انطَلَق ) أَموالَ الْيتامى ظُلْما  

لَّه  فَأَنزلَ ال  - � -ِمن طَعاِمِه فَيحبس لَه حتى يأْكُلَه أَو يفْسد فَاشتد ذَِلك علَيِهم فَذَكَروا ذَِلك ِلرسوِل اللَِّه                
فَخلَطُوا طَعامهم ِبطَعاِمِه   ) ويسأَلُونك عِن الْيتامى قُلْ ِإصالَح لَهم خير وِإنْ تخاِلطُوهم فَِإخوانكُم         (عز وجلَّ   

 ...حسن ) أبو داود(وشرابهم ِبشراِبِه 
ضيء وطهرها من غبش اجلاهلية ذلك الـتطهري        إىل ذلك األفق الو   ،وكذلك رفع املنهج القرآين هذه الضمائر     

 ٢٠٤..العجيب 
         ِبيِن النع هناُهللا ع ِضيةَ رريرأِبي ه نعاملُوِبقَاتِ  «:  قَالَ - � -و عبوا السِنبتولَ اهللاِ  : قَالُوا. »اجسا را ،يمو

والتـولِّي  ،وأكْلُ ماِل اليِتيِم،وأكْلُ الربا، الَِّتي حرم اُهللا ِإال ِباحلَق    وقَتلُ النفْسِ ،والسحر،الشرك ِباهللاِ «: هن؟ قَالَ 
 .٢٠٥متفق عليه. »وقَذْف املُحصناِت املُؤِمناِت الغاِفالِت،يوم الزحِف

 : امليسر والقمار-

                                                 
 )١٦٦: ص(تيسري الكرمي الرمحن = تفسري السعدي  - ٢٠٢
 )١٥٩٨/ ٣(زهرة التفاسري  - ٢٠٣
 )٩١٤: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-يف ظالل القرآن للسيد قطب - ٢٠٤
 ).٨٩( ومسلم برقم واللفظ له،، ) ٦٨٥٧(متفق عليه، أخرجه البخاري برقم  - ٢٠٥
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 والْميِسر والْأَنصاب والْأَزلَام ِرجس ِمـن عمـِل الشـيطَاِن           ياأَيها الَِّذين آمنوا ِإنما الْخمر    {: قال اهللا تعاىل  
ِإنما يِريد الشيطَانُ أَنْ يوِقع بينكُم الْعداوةَ والْبغضاَء ِفي الْخمـِر والْميِسـِر             ) ٩٠(فَاجتِنبوه لَعلَّكُم تفِْلحونَ    

 ].٩١ - ٩٠: املائدة... [} )٩١( اللَِّه وعِن الصلَاِة فَهلْ أَنتم منتهونَ ويصدكُم عن ِذكِْر
 ..كما يستر اخلمار وجه املرأة،وستره،ما خامر العقل: اخلمر

سـواء  ، هو مخر  -ويتصور حقائقها ،وحجب عنه الرؤية الصحيحة اليت يرى ا األشياء       ،فكلّ ما ستر العقل   
 .بعد قليل،رض هلذاوسنع،أكان شرابا أو طعاما

 .واملخاطرة باملال،هو القمار: وامليسر
 .تقربا إليها،لتذبح عليها الذبائح،هى حجارة كانت تنصب حول األصنام: واألنصاب

 .مقامرة،يلعب ا على الذبائح،وهى قداح امليسر،مجع زمل: واألزالم
ليكون هـذا   ،واستدعاء ملا ىف قلوم من إميان     ،هو خطاب عام للمؤمنني   » يا أَيها الَِّذين آمنوا   «: وقوله تعاىل 

إذ ال جيتمع اإلميان وهذه املنكـرات ىف قلـب          .. اإلميان مبحضر من تلك املنكرات اليت يدعون إىل اجتناا        
 .ويدفع كل ضالل،حيث أن من شأن اإلميان أن يقيم ىف كيان املؤمن وازعا يزع كل منكر.. مؤمن

هو عرض لبعض املنكرات » ر والْميِسر والْأَنصاب والْأَزالم ِرجس ِمن عمِل الشيطاِنِإنما الْخم«: وقوله تعاىل
وقد وصفها  .. واألزالم،واألنصاب،وامليسر،اخلمر: وهى.. وتقطع الصلة بينه وبني ربه    ،اليت تغتال إميان املؤمن   

من غري حاجة إىل من     ،را وتتقذّره بطبيعتها  والرجس ما تعافه النفس بفط    .. أا رجس : اهللا سبحانه بصفتني  
وشاهت ،إذ كان أمره من القذارة والفساد حبيث ال خيفى إلّا على من فسدت طبيعته           ،وحيذّرها منه ،يلفتها إليه 

 ..فطرته
وإضافة هذه املنكرات إىل الشيطان جيعلها منكـرا        .. أا من عمل الشيطان   : والصفة األخرى هلذه املنكرات   

هو شر وبالء على من يقبل عليه ويتعامل      ،ومن أي أفق طلع   ،على أي وجه ظهر   ،فالرجس ىف ذاته  .. إىل منكر 
مل يكـن   ،ومن الطعام املمدود على مائدته    ،ومن صنعة يده  ،فإذا كان هذا الرجس هو من عمل الشيطان       ،معه

كيف إذا كان ما    ف.. وعلى يده ،إذ يكفى اخلري شناعة وسوءا أن جيىء من قبل الشيطان         .. فيه مظنة خلري أبدا   
 ؟» الرجس«حيمله الشيطان ويدعو إليه هو 

أفتجد نفس هلذا   .. أرأيت إىل طعام طيب هىنء حتمله إىل آكليه يد إنسان رعى اجلذام وجهه وقضم يديه؟                
أو ميد إليه إنسان يدا ولو هلك جوعا؟ فكيف إذا كان ما حيمله هذا اإلنسان اذوم طعامـا                  ،الطعام مساغا 
 .ا تعافه الكالب؟ ذلك أقرب شىء شبها إىل الرجس الذي يكون من عمل الشيطان وصنعتهفاسدا متعفن

 .وحيال بني الناس وبينه، ىف غري حاجه إىل أمر حبظر يضرب عليه- وتلك صفته من السوء-فالرجس
ا ومع هـذ .. إشارة أو عبارة،أمره أظهر وأبني من أن ينبه على اجتنابه،والرجس الذي هو من عمل الشيطان     

وال ،فال تزكم أنوفهم رائحة كريهة،وتفسد طبيعتهم،وتنطمس معامل فطرم،فإن بعض الناس تضيع إنسانيتهم
 .تلفظ أفواههم طعاما خبيثا

ليصلحوا مـا فسـد   ،أن بعث فيهم رسله مبشرين ومنذرين     ،وهلذا كان من فضل اهللا على الناس ورمحته م        
 .ويصححوا عمل أجهزم اليت عطبت أو فسدت،منهم
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تعقيبا على ما كشف من أمر اخلمر وامليسـر واألنصـاب           » فَاجتِنبوه«ومن أجل هذا جاء قوله تعاىل هنا        
هو ىف الواقـع    ،فهذا األمر باجتناب هذه املنكرات    .. وأا من عمل الشيطان   ،ووصفها بأا رجس  ،واألزالم

وحراسة مضاعفة  ،ادة عناية باإلنسان  وذلك زي . توكيد ملا حتمل ىف أوصافها من أكثر من ى ضمىن باجتناا          
يعود إىل الرجس الذي مجع هذه املنكرات كلها        » فاجتنبوه«وضمري الغائب ىف    .. له من املوبقات واملهلكات   

 .ىف كيانه
فإن اإلبقاء على عادة الـذبح  ،- وإن كان اإلسالم قد حطم األصنام اليت كانت مشرفة عليها          -أما األنصاب 

فضال عن أن هذه الذبائح اليت تـذبح        .. وحيرك ريح الوثنية الكريهة   ، غبار الشرك  مما يثري ،على هذه النصب  
 .وخيسر من خيسر،فريبح من يربح،إذ تقسم حلومها بني املقامرين عليها،على النصب كانت جماال للمقامرة

ل له مدخل إىل الفـالح      الذي ىف االمتثا  ،ترغيب ىف االستجابة هلذا األمر    » لَعلَّكُم تفِْلحونَ «: وىف قوله تعاىل  
 .والوالء هلا،وإنه ال فالح وال سالمة مع صحبة هذه املنكرات،والسالمة

ِإنما يِريد الشيطانُ أَنْ يوِقع بينكُم الْعداوةَ والْبغضاَء ِفي الْخمِر والْميِسِر ويصدكُم عن ِذكْـِر               «: وقوله تعاىل 
ىف معـارض   ،هو بيان ملا يبغيه الشيطان من وراء هذه املنكرات الـيت عرضـها للنـاس              » اللَِّه وعِن الصالةِ  

حيث يفقـد   ،إنه يريد؟؟؟ أن يوقع العداوة والبغضاء بني الناس ىف مواطن اخلمر وامليسر           .. ومفسداته،مغوياته
ويريهم ،لناسوحيث يسترتف امليسر أموال ا    ،وال ميسك كلمة شر   ،فال يدارى قولة سوء   ،اإلنسان عقله باخلمر  

.. وتشتعل نار العداوة والبغضـاء    ،فيقع بينهم الشر  ، مأكولون مجيعا  - ىف الواقع  -وهم،أن بعضهم أكل بعضا   
وال يستقر على   ،ال يبيت على أمن   ،ويصبح اإلنسان ىف جمتمعه إما طالبا أو مطلوبا       ،وذا تتمزق وحدة اتمع   

 ..حال
.. مع ما تزرع بني الناس من أشواك العداوة والبغضاء        ،ممث إن هذه املنكرات من مخر وميسر وأنصاب وأزال        

فال خيطر ببال أحـدهم ذكـر       ،ومتسك م ىف جماهلا   ،حيث تلهى أصحاا  ،وعن الصالة ،تصد عن ذكر اهللا   
 .إن هو وجد أذنا تستمع إىل هذا الداعي،وال جييب داعى اهللا إىل الصالة،وقد استوىل عليه هذا الرجس،اهللا

وجماهدة الـنفس ىف    ،حيمل حتريضا قويا على االخنالع عن هذه املنكرات       » لْ أَنتم منتهونَ  فَه«: وقوله تعاىل 
 ..ومغالبة األهواء الداعية إليها،اجتناا

مبا فيها من مغويات تدعو اإلنسان إىل التحلل من سـلطان           ،فهذه املنكرات هلا سلطاا املتسلط على النفوس      
ومن وراء ذلك شـيطان  .. لتحمله على أجنحة اخلالعة والعبث واون     ،دوج،وما يدعو إليه من وقار    ،العقل

فإذا مل يأخذ اإلنسان حذره ويتجرد حلرب هـذه         .. ويثري غرائزها احليوانية اخلسيسة   ،يستحثّ أهواء النفس  
ذا وأقامته على ه  ،وأخذته من مقوده  ،غلبته على أمره  ،ويلقاها بإميان وثيق وعزم ثابت    ،املغويات املتسلطة عليه  

 ..ويعيش عليه،ليطعم منه،املرعى الوبيل
ولن يعطى اجلواب الذي ينبغى أن جييب       ،استفهام مطلوب اجلواب عليه   » فَهلْ أَنتم منتهونَ  «ففى قوله تعاىل    

وانتـهى عـن هـذه    ،فإن استجاب هللا،وإىل موقفه من ربه الذي يدعوه إليه   ،به املؤمن إلّا من نظر إىل نفسه      
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وألقى به  ،وإال اختطفه الشيطان  ،وأن يدخل ىف عباده املؤمنني    ،كان له أن يلقى اهللا بوجهه     ،ااملنكرات واجتنبه 
 ٢٠٦!بني ضحاياه وصرعاه

لَعلَّكُـم  {اتركوه  : أي} فَاجتِنبوه{. وأا رجس ،وخيرب أا من عمل الشيطان    ،ذم تعاىل هذه األشياء القبيحة    
كل : وهي اخلمر وهي  ،خصوصا هذه الفواحش املذكورة   ،م اهللا فإن الفالح ال يتم إال بترك ما حر       } تفِْلحونَ

كاملراهنـة  ،مجيع املغالبات اليت فيها عـوض مـن اجلانبني        : وهو،وامليسر،غطاه بسكره : ما خامر العقل أي   
واألزالم اليت يستقسمون ،مما ينصب ويعبد من دون اهللا،األصنام واألنداد وحنوها: واألنصاب اليت هي  ،وحنوها

: أي،أا رجس: فمنها. وأخرب عن مفاسدها الداعية إىل تركها واجتناا،ألربعة ى اهللا عنها وزجرفهذه ا،ا
 .وإن مل تكن جنسة حسا،جنس معىن،خبث

الذي هو أعـدى    ،أا من عمل الشيطان   : ومنها. واألمور اخلبيثة مما ينبغي اجتناا وعدم التدنس بأوضارها       
 .األعداء لإلنسان
فإا ،خصوصا األعمال اليت يعملها ليوقع فيها عدوه      ،وحتذر مصايده وأعماله  ،لعدو حيذر منه  ومن املعلوم أن ا   

 .واخلوف من الوقوع فيها،واحلذر منها،فاحلزم كل احلزم البعد عن عمل العدو املبني،فيها هالكه
النجـاة مـن    و،الفـوز بـاملطلوب احملبوب    : فإن الفالح هو  ،أنه ال ميكن الفالح للعبد إال باجتناا      : ومنها

 .وهذه األمور مانعة من الفالح ومعوقة له،املرهوب
خصوصـا اخلمـر    ،والشـيطان حـريص علـى بثها      ،أن هذه موجبة للعداوة والبغضاء بني الناس      : ومنها

 .ليوقع بني املؤمنني العداوة والبغضاء،وامليسر
خصوصـا إذا  ،وانه املؤمننيما يدعو إىل البغضاء بينه وبني إخ،فإن يف اخلمر من انغالب العقل وذهاب حجاه     

وما يف امليسر من غلبـة      . فإنه رمبا أوصل إىل القتل    ،اقترن بذلك من السباب ما هو من لوازم شارب اخلمر         
 .ما هو من أكرب األسباب للعداوة والبغضاء،وأخذ ماله الكثري يف غري مقابلة،أحدمها لآلخر

وما ،اللذين خلق هلمـا العبـد     ،هللا وعن الصالة  ويتبعه البدن عن ذكر ا    ،أن هذه األشياء تصد القلب    : ومنها
حىت ميضـي   ،ويذهل لبه يف االشتغال ما    ،ويشتغل قلبه ،يصدانه عن ذلك أعظم صد    ،فاخلمر وامليسر ،سعادته

 .عليه مدة طويلة وهو ال يدري أين هو
وتوقعه يف أعمـال الشـيطان      ،وجتعله من أهل اخلبث   ،فأي معصية أعظم وأقبح من معصية تدنس صاحبها       

وتوقع العداوة والبغضاء بني   ،وحتول بني العبد وبني فالحه    ،فينقاد له كما تنقاد البهيمة الذليلة لراعيها      ،وشباكه
 "فهل فوق هذه املفاسد شيء أكرب منها؟ " وتصد عن ذكر اهللا وعن الصالة؟ ،املؤمنني

إذا نظر  -ألن العاقل   }  منتهونَ فَهلْ أَنتم {: عرضا بقوله ،وهلذا عرض تعاىل على العقول السليمة النهي عنها       
 ٢٠٧.ومل حيتج إىل وعظ كثري وال زجر بليغ، انزجر عنها وكفت نفسه-إىل بعض تلك املفاسد

                                                 
 )١٨/ ٤(التفسري القرآين للقرآن  - ٢٠٦
 )٢٤٣: ص(تيسري الكرمي الرمحن = تفسري السعدي  - ٢٠٧
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ِإنما الْخمر والْميِسر والْأَنصاب والْـأَزالم      «: يلي هذا النداء املوحي تقرير حاسم على سبيل القصر واحلصر         
   يِل الشمع ِمن سوهي من عمل   . اليت أحلها اهللا  » الطيبات«فهي دنسة ال ينطبق عليها وصف       .. » طاِنِرج

والشيطان عدو اإلنسان القدمي ويكفي أن يعلم املؤمن أن شيئا ما من عمل الشيطان لينفـر منـه                  . الشيطان
 ويف هذه اللحظـة يصـدر النـهي   ! ويبعد عنه من خوف ويتقيه ،وجيفل منه كيانه  ،وتشمئز منه نفسه  ،حسه

فَـاجتِنبوه  «:  وهي ملسة أخرى من ملسات اإلحياء النفسي العميـق        -مصحوبا كذلك باإلطماع يف الفالح      
 ..» لَعلَّكُم تفِْلحونَ

ِإنما يِريد الشـيطانُ أَنْ يوِقـع بيـنكُم    «: مث يستمر السياق يف كشف خطة الشيطان من وراء هذا الرجس 
 ..» ... ويصدكُم عن ِذكِْر اللَِّه وعِن الصالِة ، ِفي الْخمِر والْميِسِرالْعداوةَ والْبغضاَء

إا إيقاع العـداوة والبغضـاء يف       .. ومثرة رجسه   ،وغاية كيده ،ذا ينكشف لضمري املسلم هدف الشيطان     
ويا هلـا  .. عن الصالة عن ذكر اهللا و   » الذين آمنوا « كما أا هي صد      - يف اخلمر وامليسر     -الصف املسلم   
وهذه األهداف اليت يريدها الشيطان أمور واقعة يستطيع املسلمون أن يروها يف عامل الواقع              ! إذن من مكيدة  

فما حيتاج اإلنسان إىل طول حبـث حـىت يـرى أن            . بعد تصديقها من خالل القول اإلهلي الصادق بذاته       
فاخلمر مبا تفقد من الوعي ومبا تثري مـن         .  بني الناس  - يف اخلمر وامليسر     -الشيطان يوقع العداوة والبغضاء     

وامليسر الذي يصاحبها وتصاحبه مبا يتركه يف النفوس من         . ومبا يج من نزوات ودفعات    ،عرامة اللحم والدم  
ويذهب به غامنـا    ،خسارات وأحقاد إذ املقمور ال بد أن حيقد على قامره الذي يستويل على ماله أمام عينيه               

مهما مجعت بني القرنـاء يف      ،إن من طبيعة هذه األمور أن تثري العداوة والبغضاء        ..  مقهور   وصاحبه مقمور 
وأما الصد عـن ذكـر اهللا   ! جماالت من العربدة واالنطالق اللذين خييل للنظرة السطحية أما أنس وسعادة         

قل عن غيبوبة اخلمر عند وغيبوبة امليسر ال ت،وامليسر يلهي،فاخلمر تنسي.. فال حيتاجان إىل نظر ،وعن الصالة
وهكذا عندما تبلغ هذه اإلشـارة      ! املقامرين وعامل املقامر كعامل السكري ال يتعدى املوائد واألقداح والقداح         

جييء السؤال الـذي ال     ،وحتفزها» الذين آمنوا «إىل هدف الشيطان من هذا الرجس غايتها من إيقاظ قلوب           
 :وهو يسمعجواب له عندئذ إال جواب عمر رضي اهللا عنه 

 ..» انتهينا. انتهينا«: ؟ فيجيب لتوه»فَهلْ أَنتم منتهونَ«
فَـِإنْ تـولَّيتم    . وأَِطيعوا اللَّه وأَِطيعوا الرسولَ واحذَروا    «: ولكن السياق ميضي بعد ذلك يوقع إيقاعه الكبري       

ِبنيالغُ الْما الْبوِلنسلى رما عوا أَنلَمفَاع «.. 
الذي ال تبقى معه إال الطاعة      .. اإلسالم  .. طاعة اهللا وطاعة الرسول     : إا القاعدة اليت يرجع إليها األمر كله      

فَِإنْ تولَّيتم فَاعلَموا أَنما على رسوِلنا الْبالغُ       «: والتهديد امللفوف ،واحلذر من املخالفة  .. املطلقة هللا وللرسول    
ِبنينوقد ب.. » الْمبعد البالغ املبني ،فتحددت التبعة على املخالفني،لّغ وبي.. 

إم حـني يعصـون وال      ! .. الذي ترتعد له فرائص املؤمنني    ،يف هذا األسلوب امللفوف   ،إنه التهديد القاصم  
 وأدى ولقد نفض يديه من أمرهم إذن فما         - � -لقد بلغ الرسول    . يطيعون ال يضرون أحدا إال أنفسهم     

 ولقد صار أمـرهم كلـه إىل اهللا   - وقد عصوه ومل يطيعوه      -وما هو بدافع عنهم عذابا      ،مهو مبسؤول عنه  
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فتفتح لـه   ،إنـه املنـهج الربـاين يطـرق القلـوب         ! وهو القادر على جمازاة العصاة املتـولني      . سبحانه
 ٢٠٨..وتتكشف له فيها املسالك والدروب ،مغاليقها

 : شهادة الزور-
 ].٣٠: احلج... [} )٣٠(لرجس ِمن الْأَوثَاِن واجتِنبوا قَولَ الزوِر فَاجتِنبوا ا{: قال اهللا تعاىل

 .الدنس والقذر: الرجس
ِمن «: ىف قوله تعاىل  » من«و  .. ليعبد من دون اهللا   ،من مجادات ،مما يشكّل ويصور  ،األصنام وحنوها : واألوثان
وال ينضح منها إال ،وقذر،فهى كلها رجس وخبث   .. نأي فاجتنبوا الرجس الذي هو األوثا     .. بيانية» الْأَوثاِن

 .ما هو رجس وخبث وقذر
 .» واجتِنبوا قَولَ الزوِر«: وقوله تعاىل

.. وتضيق حبمله ،ألن الصدور السليمة تزور به    ،ومسى زورا .. واخلارج على احلق  ،هو الباطل من القول   : الزور
 .والنفوس السقيمة،وال تتسع له الصدور املريضة

بل إن الشرك نفسه هو .. يعادل الشرك باهللا،وإىل أنه مأمث غليظ،إشارة إىل شناعته،باألوثان» الزوِر«وىف قرن 
 ..مثرة فاسدة من مثار الزور

 .وتزويق للزور،وتزيني للباطل،افتراء على اهللا،إذ الشرك ىف صميمه
وقالَ الَِّذين كَفَروا ِإنْ هذا     «: أنه إذ يقول جلّ ش    �وهذا ما وصف به املشركون ىف موقفهم من رسول اهللا           

 �وىف احلديث أن رسول اهللا ) الفرقان: ٤(» فَقَد جاؤ ظُلْماً وزوراً  . ِإلَّا ِإفْك افْتراه وأَعانه علَيِه قَوم آخرونَ      
» وعقوق الوالدين الشرك باهللا   «قال  .. بلى يا رسول اهللا   : قالوا» أال أنبئكم بأكرب الكبائر؟   «: قال ألصحابه 

أال وشهادة .. أال وشهادة الزور وقول الزور.. أال وشهادة الزور وقول الزور«: وكان متكئا فجلس فقال.. 
 ٢٠٩.» ! يكررها حىت قلنا ال يسكت- صلوات اهللا وسالمه عليه-فما زال: قالوا.. » الزور وقول الزور

)سجحسية؛ ألن النفس والعقل يقذران بتقديس األحجار والقذارة هنا معنوية وليست،هو الشيء القذر) الر 
وهو ما يعبد   ،واألوثان مجع وثن  ،وافتئات على اللَّه جل جالله    ،وضالل يف العقل  ،وعبادا؛ ألا ترتيل للفكر   

وهو بطبعـه   ،فسمي الوثن كذلك؛ ألنه يركز يف مقامه      ،وأصله من وثن الشيء أي أقامه يف مقامه       ،من متاثيل 
ففي ،وهو األوثان ،أي اجتنبوا الرجس  ،بيانية) ِمن اَألوثَانِ : (يف قوله تعاىل  ) ِمن(و  ، مبحرك مجاد لَا يتحرك إال   

وهو أبلـغ يف    ،واجتنبوا معناها ابتعـدوا كـل االبتعـاد       ،الكالم بيان بعد إام وهو ميكن املعىن يف النفس        
وما أهل لغري   ،إال امليتة وما يشبهها   ،موكان النهي عن األوثان يف هذا املقام؛ ألن اللَّه أحل يمة األنعا           ،النهي
فال حـج ملـن كـان       ،واستقسموا باألزالم ،وقد استباحوا ما أهل به لألصنام وما ذبح على النصب         ،اللَّه به 
وعطف اللَّه تعاىل األمر باجتناب قول الزور على اجتناب األوثان؛ ألم كانوا            . وال خري له يف حجه    ،كذلك

                                                 
 )١٣٧٨: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-يف ظالل القرآن للسيد قطب - ٢٠٨
 )١٠٢٨/ ٩(التفسري القرآين للقرآن  - ٢٠٩
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وال خري  ،وال حج هلؤالء  ،وينسبون التحرمي إىل اللَّه كاذبني مزورين     ،األنعامحيرمون على أنفسهم بعض ائم      
 ٢١٠.وأبعد موانع القرىب إىل اللَّه تعاىل،هلم يف تعظيمهم بعض مناسك احلج؛ ألن اخلري يكون ملن قام بالواجب

بلَـى يـا    : قالوا،ثَالثاً. »م ِبأكْبِر الكَباِئرِ  أال أنبئُكُ «: - � -قَالَ النِبي   : وعن أِبي بكْرةَ رضي اُهللا عنه قَالَ      
فَما : قال. » أال وقَولُ الزورِ   -فَقال،وجلَس وكَانَ متِكئاً  -وعقُوق الواِلديِن   ،اِإلشراك ِباهللاِ «: قالَ،رسولَ اهللاِ 

 .٢١١متفق عليه. لَيته سكَت: زالَ يكَررها حتى قُلْنا
الـذي أراه يف    ،الشرك باهللا :  ذكر الكبائر أو سئل عنها فعد منها       - � -ذا احلديث من الفقه أن النيب       يف ه 

هذا احلديث أن الشرك باهللا من حيث أنه أعظم األشياء عنادا هللا سبحانه وتعاىل قد ال يشرك باهللا إال من قد                     
وإمنا ،خلوقات ال يتصور من ذي لب أبدا      فإن اجلحد هللا خالق امل    ،اضطرته احلجة إىل أن يقر باهللا مث يشرك به        

والشـمس  ،يشركون به سبحانه أشياء من خلقه إما تسمية ألجسام حنو الكواكب ظـانني أن هلـا تأثريا                
فـإن فاعـل   ،فإم كاذبون،وما يسمونه كونا وفسـادا ،والليل والنهار؛ أو معاين حنو الطبيعة والعلة     ،والقمر

والنبات ،مث فعل فيها ما ظهر للخلق عنها كالغيث عن السحاب         ،أوالهو الذي فعلها    ،األشياء سبحانه وتعاىل  
يقر مجلته وإبعاضه بأنه خملوق فال ميكنه مـا دام          ،مث مل يترك شيئا منها إال موصوما بوصمة احلدث        ،عن املطر 

فكان من أشرك باهللا لصريح جهله الذي ليس له به علم قد أتى فعلة شنعاء كبرية يف        ،موجودا أن جيحد ذلك   
فلهذا كانت هذه الغفلة القبيحة أكـرب الكبـائر         ،وحتزى به عند أهل اإلميان به     ،ام البعد عن اهللا سبحانه    مق

 .وأصلها
من ،من حيث أنه إذا أجرى احليوان الناطق إىل قتل مثله من احليوان النـاطق             ،مث تعبها يف ذلك قتل النفس     * 

 استشاطة خرج فيها عن مجيع احليـوان يف         فاستشاط عليه ،ويأمل منه كما يأمل   ،علمه أنه حيس منه كما حيس     
فاض فغلب ما جبل عليه احليوان الذي ال متييز لـه           ،فكان ما أودعه اهللا فيه من العقل مل يزده إال شرا          ،جنسه

وأفسد بنيته اليت جعلها الرب سبحانه وتعاىل مبا        ،وأفات أخاه حياته  ،حىت أزهق نفسا مثل نفسه عامدا قاصدا      
كان يف معىن من قصـد      ،فلما هدمها هذا اهلادم   ،الصنعة دليال على وجوده سبحانه    فيها من اإلتقان وعجيب     

ويف تلك الطريق أعالم يستدل ا على سلوك تلـك الطريـق إىل ذلـك               ،إىل طريق يسلك فيها إىل ملك     
 .فهدم تلك األعالم أو علما منها فصار خائنا بتضليل،امللك

وبني أن قطع مادة نسل ذلك القتيل الذي        ،ينه اخلزي املتقدم  فضاد امللك عند التوجه إىل قصده مبا مجع فيه ب         
مع علم كل عامل أن ذلـك       ،وجتاهد من حاده يف أمره    ،جيوز أن يكون نسله أمة تعبد اهللا عز وجل يف أرضه          

املقتول جيوز أن يودع اهللا لنسله من الربكة والكثرة ما تكون ذريته هي ساكنة األرض كلها مـع تنقـيص                    
فإذا قتله القاتل كان    ،ه؛ فيكون من ذريته من يسكن األرض ويعمر الدنيا إىل يوم القيامة           الربكة من نسل غري   

فإن ،مبرتلة من قتل الناس مجيعا كما قال اهللا عز وجل؛ من حيث أنه قتل من جيوز أن يكون أبا لناس كلهم                    
 .والعرب كلهم ولد إمساعيل،- � -وهو آدم ،الناس كلهم بأسرهم ذرية رجل واحد
                                                 

 )٤٩٧٩/ ٩(زهرة التفاسري  - ٢١٠
 ).٨٧(واللفظ له، ومسلم برقم ، ) ٢٦٥٤(خاري برقم متفق عليه، أخرجه الب - ٢١١

 ]كرر اجلملة ثالث مرات) ثالثا. (أشنعها أكثرها إمثا) أكرب الكبائر. (أخربكم) أنبئكم(
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تل اإلنسان للرجل الواحد قتال لواحد؛ ولكن قتال جيوز أن يتناول بالتقدير أهـل األرض كلـهم؛                 فليس ق 
كما أنه لو قد أحياها كان التقدير يتناول له أن يكون ذه الطريق من    ،فيتضاعف احلوب واجلرم مبقدار ذلك    

ألرض كلها فيكون اهللا    أن ذلك الشخص جيوز أن يكون أبا لولد يتوالدون ويتناسلون حىت يكونوا ساكين ا             
وهذا فإمنا ينصرف إىل من قتل نفسا مل ،سبحانه وتعاىل كاتبا له كأنه أحيا الناس مجيعا كما قال اهللا عز وجل

إال أن القتل يف هذا احلديث ال ينصـرف إال   ،فأما إذا أذن املالك يف القتل يكون عبادة       ،يأذن مالكها يف قتلها   
 .شرك باهللاإىل القتل احملرم ألنه ذكره بعد ال

: فـأقول ،فأما عقوق الوالدين فقد تقدم تفسريه يف مواضع وأشري إليه هاهنا        ،وتاله مث أتبعه بعقوق الوالدين    * 
فلما جرى هذا الولد أوصل اخللق له بالرب الذي مل يعفا فيـه             ،وهو القطع ،إن العقوق أصل اشتقاقه من العق     

فلما قطع أوصل اخللق له فيما كان أحوج الناس         ،هعند غاية من جهدمها يف حالة ضعف هلذا الولد وعجز من          
إليه يف وقته مع تكرر وصية املوجد سبحانه حبفظ عهدمها منه؛ كان ذلك عظيما يف جنسه فظيعا يف مقامـه    

 .فكانت هذه الغفلة ثالثة الكبائر
ن الذي خلقـه اهللا  فإا من حيث أن احليوا،وهي قول الزور أو شهادة الزور أا أكرب الكبائر    : فأما الرابعة * 

فإنه جل جالله قد آمن عباده من أن يقول ذلك احليـوان علـيهم مـا مل       ،سبحانه وتعاىل صامتا عن النطق    
ليكون ،ويفصح عما يف قلبـه    ،وفضل اآلدمي بأن جعله ناطقا ليكون نطقه باحلق ليبني عما يف ضمريه           ،يكن

فإذا شهد بالزور قال    ،ز وجل قلبه عليه   وكلما يطلع اهللا ع   ،واصفا من أمر اهللا ووجوب حقه وعجائب خلقه       
عرض إحسان اهللا عز وجل إىل خلقه يف إنطاقه اآلدمي إىل أن يكون يف غري موقع االعترف بـه                   ،ما مل يكن  

ألن شاهد الزور  يكون من بعض شهادته الشرك باهللا الذي تقدم وكذلك ما بعده حىت تنتهي إىل حقـوق                    
 .- � -لكبائر كما قال فهو من أكرب ا،والقول عليهم وهلم،الناس

ما وصـف اهللا سـبحانه   : ولذلك الذين قالوا،وإن من أعظم شهادة الزور ادعاء الولد فيه سبحانه وتعاىل        * 
وغري ذلك من كل    ،}لقد مسع اهللا قول الذين قالوا إن اهللا فقر وحنن أغنياء          {: عنهم يف كتابه فقال عز وجل     

ولذلك إذا شهد الرجل علـى  ،فكيف مبن يقوله عن نفسه    ،هما يقشعر جلود املؤمنني إذا حكي نطقه عن قائل        
، باهتا له فيه كاذبا عليها؛ فإنه قد مجع يف ذلك بني الكذب يف خـربه              ،الرجل املسلم مبا ال علم له عنده منه       

غـار  ،وإطعام رجل مسلم مال رجل مسلم بغـري حق       ،واإلعانة على الباطل  ،واخليانة يف أمانته والظلم ألخيه    
فلذلك كانت شهادة الـزور  ،فكان كل واحد من هؤالء خصمه إىل اهللا تعاىل       . م بشهادته احلاكم الذي حك  
 ٢١٢.رابعة هذه اخلالل

 :ما يستفاد من احلديث
إن تجتِنبوا كَباِئر ما تنهونَ عنـه نكَفِّـر   {: ويدل له أيضاً قوله تعاىل، تقسيم الذنوب إىل كبائر وصغائر -١

 .} عنكُم سيئاتكم
 .اختلف العلماء يف متييز الكبرية من الصغرية -٢

                                                 
 )٥٤/ ٥(اإلفصاح عن معاين الصحاح  - ٢١٢
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أو وعيـد يف    ،إا مافية حـد يف الـدنيا      ) : (ابن تيميه (وأحسن ما حدت به الكبرية ما قاله شيخ اإلسالم          
 .فهو الكبرية) أو دخول جنة،أو نفي إميان،أو غضب،أو ختم بلعنة،اآلخرة

إن اهللا ال يغِفر أن يشـرك بـه         {وقد قال تعاىل    ألنه جعله صدر الكبائر     ، أن أعظم الذنوب الشرك باهللا     -٣
بصرف شيء من عبادته إىل ،وهل هنا أشد من جحد نعم الرب تبارك وتعاىل  } ويغِفر مادونَ ذِلك ِلمن يشاء    

 !غريه؟
 .إذ قرن حقهما حبق اهللا تعاىل، عظم حقوق الوالدين-٤

وقَضـى  } {أن اشكر يل وِلوِالديك{ القرآن الكرمي   وقد ذكر اهللا تعاىل حقهما مع حقه يف كثري من مواضع          
 . إىل غري ذلك من اآليات} ربك أن ال تعبدوا إال إياه وبالوالدين إحسانا

ملا ،وتكرير التحذير منهما  ، باعتدال هيئته  �فقد اهتم ما النيب     ، خطر شهادة الزور وقول الزور وحترميه      -٥
وإدخـال الظلـم علـى املشـهود        ،حـق صـاحب احلق    من قطـع    ،فيهما مـن املفاسـد العظيمـة      

إىل غري ذلك مـن املفاسـد       ،فيحكموا مبا هو خالف احلق يف الباطن      ،وتضليل القضاة ،والبهتان،والكذب،له
 .العظمى

ألن الناس يتساهلون فيها فيجترئون عليها أكثر مما جيترئون على غريها من ، لشهادة الزور � اهتم  النيب     -٦
 .املعاصي

 .فصلوات اهللا وسالمه عليه. وحتذيره مما يضرهم، وتبليغه ألمته كل ما ينفعهم�  نصح النيب-٧
وأرسخ يف ،ليكون أعلق يف أذهام، حينما ألقى عليهم هذه املسائل املهمة بطريق التنبيه   � حسن تعليمه    -٨

 .قلوم
وهو ،يسـتلزم برمهـا   ،والنهى عن عقوقهما  . كل ما يكرهان من األقوال واألفعال     ، يراد بعقوق الوالدين   -٩

 . والرب ما يف احلياة وبعد وفاما- غري معصية اهللا-القيام مبا حيبانه
 ٢١٣. إشارة إىل ما فوقه من أنواع األذى- وهو التأفف-وجاء النهي عن عقوقهما بأقل مراتبه

 : التحايل على شرع اهللا-
 حرمت،قَاتلَ اُهللا يهود«:  قَالَ- � -عن أِبي هريرةَ رضي اُهللا عنه أنَّ رسولَ اِهللا 

ومحالش ِهملَيا،عهانأكَلُوا أثْما ووهاع٢١٤متفق عليه. »فَب. 
 سا      ،وعن طَاومهنع اللَّه ِضياٍس ربع ناب ِمعس هقُولُ،أَنا       : يرمخ اعا باخلَطَّاِب أَنَّ فُالَن نب رملَغَ عفَقَـالَ ،ب: 

فَجملُوها ،قَاتلَ اللَّه اليهـود حرمـت علَـيِهم الشـحوم    «:  قَالَ �أَلَم يعلَم أَنَّ رسولَ اللَِّه      ،قَاتلَ اللَّه فُالَنا  
 ٢١٥»فَباعوها

                                                 
 )٧٠٤: ص(تيسري العالم شرح عمدة األحكام  - ٢١٣
 ).١٥٨٣(ظ له، ومسلم برقم واللف، ) ٢٢٢٤(متفق عليه، أخرجه البخاري برقم  - ٢١٤
ش أخرجه مسلم يف املساقاة باب حترمي بيع اخلمر          [- ٨٨١ - ٢٢٢٣)٣٠٧: ص(األحاديث اليت اتفق عليها البخاري ومسلم        - ٢١٥

 ]أذابوها) فجملوها. (أي بعدما ختللت) باع مخرا. (هو مسرة رضي اهللا عنه) فالنا (١٥٨٢وامليتة واخلرتير واألصنام رقم 
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كَما جاَء مصرحا   ،نه يحرم بيعه وأَكْلُ ثَمِنهِ    فَِإ،فَالْحاِصلُ ِمن هِذِه الْأَحاِديِث كُلِّها أَنَّ ما حرم اللَّه اِلانِتفَاع ِبهِ          
وهِذِه كَِلمةٌ عامةٌ جاِمعةٌ تطْرد ِفي كُلِّ ما كَانَ         ،» ِإنَّ اللَّه ِإذَا حرم شيئًا حرم ثَمنه      «: ِبِه ِفي الروايِة الْمتقَدمةِ   

مـا كَـانَ اِلانِتفَـاع ِبـِه حاِصـلًا مـع بقَـاِء              : أَحدهما: وهو ِقسمانِ ،ِع ِبِه حراما  الْمقْصود ِمن اِلانِتفَا  
 ما  ويلْتِحق ِبذَِلك ،وهو أَعظَم الْمعاِصي علَى الِْإطْلَاقِ    ،فَِإنَّ منفَعتها الْمقْصودةَ ِمنها الشرك ِباللَّهِ     ،كَالْأَصناِم،عيِنِه

وآلَات الْملَـاِهي   ،وكَذَِلك الصور الْمحرمةُ  ،كَكُتِب الشرِك والسحِر والِْبدِع والضلَالِ    ،كَانت منفَعته محرمةٌ  
 ٢١٦.وكَذَِلك ِشراُء الْجواِري ِللِْغناِء،الْمحرمِة كَالطُّنبوِر

وأنه ال يسوغ التأويل فيه توصلًا إىل االنتفاع مبا حرم اهللا تعاىل            ،احلرام حرام يف هذا احلديث من الفقه أن مثن        
أن هذا انتقل عن حالة     ،وأكلوا مثنها ، مث باعوها  - وهو إذابتها  -فإن اليهود ملا رأوا أن الشحوم إذا مجلوها       ،منه

 ٢١٧.- � -فرخصوا متأولني يف ذلك؛ فلعنهم رسول اهللا ،إىل حالة أخرى وخرج عن تسمية الشحم
 : بيع احلر وأكل مثنه-

         ِبيِن النع نهاُهللا ع ضيةَ رريرأِبي ه نةِ    : قالَ اهللاُ «:  قَالَ - � -عامالِقي موي مهمصا خطَى  : ثَالثَةٌ أنلٌ أعجر
  رغَد ِبي ثُم،    هناً فَأكَلَ ثَمرح اعلٌ بجرو،   أِجرياً فَاس رأْجتلٌ اسجرو      هـرـِط أجعي لَمو هفَى ِمنوأخرجـه  . »ت

 .٢١٨البخاري
 :ما يؤخذ من احلديث

وبيان أنها من أشد ما حرم اهللا تعاىل؛ ذلك أنه تعـاىل   ، يدل احلديث على حترمي فعل هذه األمور الثالثة        - ١
وقبح ، جـرمهم  وما ذاك إالَّ لشـدة    ،مث خيصـمهم  ،هو الذي سيتوىل يوم القيامة خماصمة هـؤالء الثالثـة         

 .وعظم ما اقترفوه،فعلهم
ــاهللا تعاىل: األول ــف ب ــه،حل ــد بامس ــاهللا،وعاه ــد ب ــان والعه ــد اهللا ،وأعطى األم ــان عه مث خ

 .وامليثاق،ونكث العهد،وفَجر،فغدر،وأمانته
 :فقال تعـاىل  ،ولقد أمر اهللا تعاىل بالوفاء بالعهد     ،وأنه من كبائر الذنوب   ،وقد أمجع العلماء على حترمي الغدر     

 ].١: املائدة[} ياأَيها الَِّذين آمنوا أَوفُوا ِبالْعقُوِد{
} فَِبما نقِْضِهم ِميثَاقَهم لَعناهم وجعلْنـا قُلُـوبهم قَاِسـيةً         {: فقال تعاىل ، كما ى عن نكث العهد وامليثاق     

 ].١٣: املائدة[
وذمة ،فأرادوك أن جتعل هلم ذمة اهللا     ،هل احلصن وإذا حاصرت أ  : " يقول لبعض قواد اجلنود    -�-وقد كان   

 ".أهون من أن ختفروا ذمة اهللا،فإنكم أن ختفروا ذممكم،ولكن اجعل هلم ذمتك،نبيه فال تفعل

                                                 
 )٤٤٧/ ٢(لعلوم واحلكم ت األرنؤوط جامع ا - ٢١٦
 )١٣١/ ١(اإلفصاح عن معاين الصحاح  - ٢١٧
 )٢٢٢٧) (٨٢/ ٣(صحيح البخاري  - ٢١٨

) فاستوىف منـه  . (وهو يعلم أنه حر   ) باع حرا . (نقض العهد ومل يف به أو مل يرب بقسمه        ) غدر. (عاهد بامسي وحلف  ) أعطى يب (ش  [
 ]العمل الذي استأجره من أجله
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ويف بيعهم كما تباع السلع وأكل ،فاسترقاق األحرار بال موجبه الشرعي حرام   ،فأكل مثنه ،من باع حرا  : الثاين
 .إمثٌ مضاعف،مثنهم

 .وإالَّ فغري األكل مثله،ألكل؛ ألنه الغالبوعبر با
أعطوا : "-�-وقد قال   ،ومل يعطه أجره  ،من استأجر أجريا فاستوىف منه ما استأجره عليه من عمل         : الثالث

 .وأجر تعبه وعمله،مبالغةً يف سرعة إعطائه حقه،]رواه ابن ماجه" [األجري أجره قبل أن يِجف عرقه
يغفر ألمـيت آلخـر ليلـٍة مـن         : " قال -�-من حديث أيب هريرة أنَّ النيب       وجاء يف مسند اإلمام أمحد      

 ".ولكن العامل إنما يوفَّى أجره إذا قضى عمله،ال: أِهي ليلة القدر؟ قال: قيل يا رسول اهللا،رمضان
 فهذا هو زمن اسـتقرارها يف     ، ويدل احلديث على أنَّ تسليم األجرة يكون عند فراغ األجري من عمله            - ٢

 .الذمة
 .وأنها من العقود اجلائزة املفيدة النافعة، يف احلديث دليلٌ على أصل جواز اإلجارة- ٣
 .وهو مما عِرف من الدين بالضرورة،وإثبات يوم القيامة، وفيه إثبات اجلزاء يف اآلخرة- ٤
 .ملصلحٍة ختص اإلسالم واملسلمني،وإعطائهم األمان، وفيه جواز معاهدة الكفار- ٥
 . وفيه أنَّ األحرار من بين آدم ال تثبت عليهم اليد الغاصبة- ٦
غري هؤالء من أصحاب الذنوب  ،فيوجد من يتوىل اهللا تعاىل خصومتهم     ،العدد ال مفهوم له   " ثالثة: " قوله - ٧

 .الكبار
 .فنيفالوعيد للذكر واألنثى من املكل،وإمنا جرى جمرى الغالب يف اخلطاب،ال مفهوم له" رجل: " قوله- ٨
 ٢١٩. فيه أنَّ األجري ال يستحق أجرته حىت يتم ما استؤجر عليه من عمٍل أو مدٍة- ٩
 : ادعاء ما ليس له-

لَيس ِمن رجٍل ادعى ِلغيِر أِبيِه وهو يعلَمه إال «:  يقُولُ- � -عن أِبي ذَر رِضي اُهللا عنه أنه سِمع رسولَ اِهللا 
كَفَر،ما      وِمن سفَلَي لَه سا لَيى معارِ   ،ِن ادالن ِمن هدقْعأْ موبتلْيالً ِبالكُفْرِ   ،وجا رعد نمقال ،و اهللاِ : أو ودع، سلَيو

ِه،كَذَِلكلَيع ار٢٢٠متفق عليه. »إال ح. 
 .فما بالك مبن عملها كلها؟،ملن ارتكب عمال من هذه الثالثة،يف هذا احلديث وعيد شديد وإنذار أكيد

 .أو إىل غري قبيلته،مدعيا النسب إىل غري أبيه،مثبتا نسبه فينكره ويتجاهله،أن يكون عاملا أباه: أوهلا
أو ،أو عمل مـن األعمـال    ،أو حق من احلقوق   ،أو مال ،ما ليس له من نسب    " وهو عامل "أن يدعي   : وثانيها

 .يهيزعم صفة فيه يستغلها ويصرف ا وجوه الناس إل
 .وشره خطريا،فيكون ضرره عظيما،ليكسب من وراء دعواه،أو غريمها،أو طب،يدعي علما من شرٍع

                                                 
 )٥٥/ ٥(حكام من بلوغ املرام توضيح األ - ٢١٩
 .، واللفظ له)٦١(ومسلم برقم ، ) ٣٥٠٨(متفق عليه، أخرجه البخاري برقم  - ٢٢٠

. أي كفر بالنعمة اليت كانت ألبيه عليه وفعل ما يشبه أفعال أهل الكفر وإن استحل ذلك خرج عن اإلسـالم                   ) كفر. (انتسب) ادعى(
 فليتخذ مرتله فيها.. ) يتبوأ مقعده فل. (قرابة) نسب. (انتسب إليهم) ادعى قوما(
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وأمره أن خيتار له    : �إذ تربأ منه النيب     ،وهو كاذب فهذا عذابه عظيم    ،أو خياصم يف أموال الناس عند احلكام      
 .لكاذبةفكيف إذا أيد دعاويه الباطلة باألميان ا،مقرا يف النار ألنه من أهلها

 .أو بأنه من أعداء اهللا،أو النصرانية،أو اليهودية،أن يرِمى بريئا بالكفر: ثالثها
 .عن أعمال السوء وأقواله،فمثل هذا يرجع عليه ما قال ألنه أحق ذه الصفات القبيحة من املسلم الغافل

 :ما يستفاد من احلديث
أم ،سواء أكان ذلك من أبيه القريب     . تساب إىل غريه  واالن، فيه دليل على حترمي االنتفاء من نسبه املعروف        -١

من ضـياع  ،ملـا يترتـب عليـه مـن املفاسـد العظيمـة      . ليخرج من قبيلته إىل قبيلة أخرى  ،من أجداده 
 .وغري ذلك،وتقطع األرحام،واختالط احملارم بغريهم،األنساب

واهللا ال يكلف نفسـاً إال      ،قد يوقع يف اخللل واجلهل    ،وتسلسل األجداد ،ألن تباعد القرون  ، اشترط العلم  -٢
 . وال يؤاخذ بالنسيان واخلطأ،وسعها

أو غري  ،أو صنعة ،أو علم ،أو مال ،من نسب ،يدخل فيه كل دعوى باطلة    " ومن ادعى ما ليس له    "  قوله   -٣ 
 .ذلك

 .فليختر مقامه فيها،وهو من أهل النار، برئ منه�فالنيب ،وهو كاذب،فكل شيء يدعيه
 .فهذا ضرره عظيم وأمره كبري! ليأكل ا أموال الناس؟، الباطلة باألميان الكاذبةكيف إذا أيد دعاويه

فهو أحق منه   ،أو غري ذلك على غري مستحق     ،أو نفى اإلميان  ،أو الفسق ، الوعيد الثالث فيمن أطلق الكفر     -٤
 .فاجلزاء من جنس العمل،ألن هذا راجع عليه،به
 .وكفر بواح ظاهر،بغري مسوغ شرعي فيؤخذ منه التنبه على حترمي تكفري الناس -٥

 .وعلم،وتثبت،ال يقدم عليه إال عن بصرية،أمر خطري،فإن التكفري واإلخراج من امللة
 :اختالف العلماء

 .ال يكفر باملعاصي كفرا خيرجه من امللة،على أن املسلم: أمجع علماء السنة
 .فاختلف العلماء يف ذلك. كما يف احلديث الذي معنا،والشارع قد يطلق على فاعل املعاصي الكفر

 .فال تؤول،فتبقى على ختويفها وويلها،أن هذه أحاديث جاءت لقصد الزجر والردع: فاجلمهور يرون
أو أن هـذا الوعيـد ملـن    ،أو مبعىن أنه قارب الكفر   ،كفر النعمة ] بالكفر[يراد  : ومن العلماء من أوهلا فقال    

 .فيكفر، الصرحيةفيكون رادا لنصوص الشريعة الصحيحة،يستحل ذلك
 .وإمنا نقص إميانه ودينه،يعىن ليس على طريقنا التامة املستقيمة" ليس منا: "ومثل قوله
فتكون زاجرة رادعة عـن     ،ليبقى املعىن املقصود منها   ،وهو أن تبقى على إامها    ،مسلك اجلمهور ،واألحسن

ا رادع من مثـل هـذه النصـوص         فعسى أن يكون هل   ،فإن النفوس جمبولة على اتباع اهلوى     .حمارم اهللا تعاىل  
 ٢٢١.واهللا أعلم. الشريفة

                                                 
 )٦٢٣: ص(تيسري العالم شرح عمدة األحكام  - ٢٢١
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وفيه أيضا شدة إمث من ادعى ما ليس لـه          ،فيه من الفقه ذكر جواب من ادعى إىل غري أبيه وقد تقدم تفسريه            
وقد يكون املدعي ما ليس ،يعين من املسلمني أو من الربرة الصاحلني   ) ليس منا  (- � -حىت قال رسول اهللا     

واألمجل للمؤمن التقـي أن ال      ،وقد يكون من باب األحوال    ،وقد يكون من باب األقوال    ،له يف باب األموال   
 يتسع مباله فكيف بان يدعي ما ليس له؟

فإنه ذا احلديث على يقني من ارتدادها إليه إن         ،وفيه أيضا شدة احلظر على من رمى أخاه املسلم بالكفر         * 
وكذلك أن يرميه بالفسق فإنه على ، ملن هو من أمره يف شكفليحذر أن يقوهلا أبدا. مل يكن أخوه كما ادعاه

 ٢٢٢.سبيله يف ارتداده عليه إن مل يكن كما ذكره بيقني
وال بد منـه يف     ،وقيد يف احلديث بالعلم   . واالدعاء إىل غريه  ،ويف احلديث حترمي االنتفاء من النسب املعروف      

 .بالشيء املتعمد لهألن اإلمث إمنا يترتب على العامل ،احلالتني إثباتا ونفيا
 .جواز إطالق الكفر على املعاصي لقصد الزجر: وفيه

: فيـدخل فيـه الـدعاوي الباطلـة كلـها         ،ويؤخذ منه حترمي الـدعوى بشـيء لـيس هـو للمدعي           
ويزداد التحرمي بزيادة املفسدة املترتبـة      . وغري ذلك ،ووالء،ونعمة،وصالحا،وحاالً،ونسبا،وتعاملًا،وعلما،ماالً

 ٢٢٣.على ذلك
 : غش الناس-

ياأَيها الَِّذين آمنوا لَا تأْكُلُوا أَموالَكُم بينكُم ِبالْباِطِل ِإلَّا أَنْ تكُونَ ِتجارةً عن تراٍض ِمنكُم ولَا                {: قال اهللا تعاىل  
 ].٢٩: النساء[} )٢٩(تقْتلُوا أَنفُسكُم ِإنَّ اللَّه كَانَ ِبكُم رِحيما 

  نعولَ اِهللا         وسأنَّ ر هناُهللا ع ِضيةَ رريرامٍ    - � -أِبي هِة طَعربلَى صع را  ، مِفيه هدلَ يخفَأد،   هـاِبعأص الَتفَن
فَوق الطَّعـاِم  أفَال جعلْته «: قال! أصابته السماُء يا رسولَ اِهللا: قال» ما هذَا يا صاِحب الطَّعاِم؟  «: فَقَالَ،بلَال

غَش ن؟ ماسالن اهري ي كَيِمن س٢٢٤أخرجه مسلم. »فَلَي. 
ِبضم الصاِد الْمهملَِة وسكُوِن الْموحدِة ما جِمع ِمن الطَّعاِم ِبلَا كَيٍل ووزٍن علَى ما ِفي               ) مر علَى صبرِة طَعامٍ   

 ادرالْموِس وأْكُوِل      الْقَاموِب الْمبالْح ساِم ِجنا  ( ِبالطَّعِفيه هدلَ يخفَأَد (    ِةربِفي الص أَي)  هـاِبعأَص الَتفَن ( أَي
  كَترلَلًا(أَدب (    اللَّاِمِة ودحوِح الْمِبفَت)  ذَاا هفَقَالَ م (       َغ ِمن لَى الِْغشا عِبئُ غَاِلبنلَلُ الْمِرِه  أَِي الْبي)   ـاِحبا صي

 :أَِي الْمطَر ِلأَنها مكَانه وهو ناِزلٌ ِمنها قَالَ الشاِعر) قَالَ أَصابته السماُء(أَي باِئعه ) الطَّعاِم
 رعيناه وِإنْ كَانوا ِغضابا... ِإذَا نزلَ السماُء ِبأَرِض قَوٍم 

فَـوق  (قَالَ أَسترت عينه أَفَلَا جعلْت الْبلَلَ       ) قَالَ أَفَلَا جعلْته  ( اعِتراف ِبالِْإمياِن وِإقْرار ِبالِْإذْعاِن      )يا رسولَ اللَّهِ  (
   اسالن اهرى يتاِم حالطَّع (     وقَِة ِليالس اِئعضب ِحنتمِسِب أَنْ يتحِفيِه ِإيذَانٌ ِبأَنَّ ِللْم لَى الِْغشا عهِملَ ِمنتشالْم ِرفع

                                                 
 )١٧٠/ ٢(اإلفصاح عن معاين الصحاح  - ٢٢٢
 )١٠٢٠: ص(تطريز رياض الصاحلني  - ٢٢٣
 )١٠٢) (٩٩/ ١(صحيح مسلم  - ٢٢٤
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: قَالَ الطِّيِبي . أَي لَيس هو علَى سنِتي وطَِريقَِتي     ) فَلَيس ِمني (أَي خانَ وهو ِضد النصِح      ) من غَش . (ِمن غَيِرهِ 
 ٢٢٥]٦٧:التوبة[} ناِفقَات بعضهم ِمن بعٍضالْمناِفقُونَ والْم {- تعالَى -ِمِن اتصاِليةٌ كَقَوِلِه 

أن اإلمام أو من استنابه اإلمام إذا ارتاب أو شك أن بعض الناس له يد عادية يف غـض                   : ويف هذا احلديث  
وإن أدى سؤاله وحبثه أن يتصـرف يف        ،وأن يبحث ،كان له أن يسأل يف ذلك     ،املسلمني أو اهتضام حلقوقهم   

جـاز  ) ب/٣٤(،غري إذنه تصرفا يتوصل به إىل كشف الغش والغل من غري إضرارمال املظنون به الغش من     
 .له

وعلى هذا فإن   ،حىت نالت البلل  ، يده يف طعام هذا الغاش من غري إذنه        - � -أال ترى إىل غمس رسول اهللا       
ها هنا أنه لـيس مـن خاصـتنا         ) مبن(يعين  ) من غشنا فليس منا   : ( قال له بعد ذلك    - � -رسول اهللا   

 .سنا؛ إذ ليس جمرد أن الغش مما خيرج به صاحبه عن اإلسالمونفو
 هذا  - � -إال أن قول النيب     ،وقد ينصرف هذا النطق على أن من غش كل املسلمني فليس من املسلمني            * 

 ٢٢٦.حتذير من جزء الغش ومجلته
 :ما يؤخذ من احلديث

 .وسائر املعامالت، احلديث دليل على حترمي غش الناس يف البيع- ١
أن جيعله هو األعلى؛ ليشاهده     ،أو رديئًا ، أنَّ الواجب على البائع إذا كان طعامه أو غريه من السلع معيبا            - ٢

 .فال يقِْدم يف الشراء إالَّ على علم وبصرية،املشتري
 .ورضوا شراءه،وعلموا به، يدل على جواز بيع الرديء واملعيب إذا رآه الناس- ٣
 .فقد اختلف العلماء يف تفسريه" من غش فليس مين: " وأما قوله- ٤

 .وأبلغ يف الزجر،ليكون أوقع يف النفوس،منسك عن تأويله: قال سفيان بن عيينة
وشيخ اإلسالم يرى استحقاقه الوعيـد      ،وحسن طريقيت ،معناه ليس ممن اهتدى واقتدى بعلمي     : وقال النووي 

 .لو مل يقم بالشخص ما يدفعه أو خيففه من أعمال
 .والرجوع بثمنه،أو رده على البائع، التدليس الذي جيعل للمشتري اخليار يف إمساك املبيع هذا البيع من- ٥
وال خيشون من عملـه  ،ال يرون فيه بأسا  ، ومما يؤسف له أنَّ أكثر معامالت الناس اآلن جارية على هذا           - ٦

 .ونزع الربكة،مما سبب منع القطر والقحط،عقابا
وحمرم يف  ،وحمرم يف األعمال املهنيـة    ،فهو حمرم يف الصناعات   ،عاملة الغش حمرم يف كل عمل وصنعة وم       - ٧

 .أو أعمال للناس،وحمرم مبا حتت يد اإلنسان من أعمال حكومية،وحمرم يف العقود،املعامالت
وإن ،أَكَلَ رزقًا حاللًـا   ،وأخلص فيما وجب عليه   ،فإن نصح فيه  ،فالغش يدخل يف عموم ما يقوم به اإلنسان       

 ٢٢٧.وأكل حراما،وظلم غريه،ظلم نفسه،شخان وغ
 : إنفاق السلع باحللف الكاذب-

                                                 
 )١٩٣٥/ ٥( مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح  - ٢٢٥
 )٩٤/ ٨(اإلفصاح عن معاين الصحاح  - ٢٢٦
 )٣٣٦/ ٤(توضيح األحكام من بلوغ املرام  - ٢٢٧
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ِإنَّ الَِّذين يشترونَ ِبعهِد اللَِّه وأَيماِنِهم ثَمنا قَِليلًا أُولَِئك لَا خلَاق لَهم ِفي الْآِخرِة ولَا يكَلِّمهم                {: قال اهللا تعاىل  
ِهمِإلَي ظُرنلَا يو اللَّه أَِليم ذَابع ملَهو كِّيِهمزلَا يِة وامالِْقي مو٧٧: آل عمران... [} )٧٧( ي.[ 

وِإذْ أَخذَ اللَّه ِميثاق الَِّذين أُوتوا الِْكتاب لَتبيننه        «:وما عاهدهم عليه ىف قوله سبحانه     ،فهم قد نقضوا عهد اهللا    
وقد كذب أهل الكتاب    » وه وراَء ظُهوِرِهم واشتروا ِبِه ثَمناً قَِليلًا فَِبئْس ما يشترونَ         ِللناِس وال تكْتمونه فَنبذُ   

وأكّدوا هذا الـزور    ،وحلفوا على هذا البهتان   ،وأنطقوا كتابه مبا أملته أهواؤهم    ،وبدلوا آياته ،هؤالء على اهللا  
 .بأميان بالغة

 .لقاء قليل من حطام الدنيا،خرموهم ذا اإلمث الذي ارتكبوه قد باعوا آ
.. وإمنا هلم ما ينتظرهم من نكال وعـذاب       ،فإذا كانت اآلخرة جىء م إليها وليس هلم نصيب من نعيمها          

ـ        «واخلالق احلظ والنصيب    » أُولِئك ال خالق لَهم ِفي الْآِخرةِ     « الِْقيام موي ِهمِإلَي ظُرنال يو اللَّه مهكَلِّمال يِة و
 كِّيِهمزال يحني يكلـم  ،ال يكلمهم اهللا .. مبعدون من مواطن رضاه ومغفرته    ،فهم مطرودون من رمحة اهللا    » و

إذ أصموا آذام عن مساع كلماته      ،ألم ليسوا أهال ألن يسمعوا كالم رب العاملني       ،عباده الذين رضى عنهم   
 ..اليت محلها إليهم رسله الكرام

ألم أغمضوا أعينهم عن النظر ىف آيات اهللا وتدبر ما فيها مـن هـدى        .. ومودةنظر رمحة   ،وال ينظر إليهم  
كما يتجـاوز   ،وال يناهلم مبغفرته ورمحته   ، أي وال يطهرهم من اآلثام اليت محلوها معهم        -وال يزكيهم .. ونور

 و،فتلك هى عقىب الذين كذبوا على اهللا» ولَهم عذاب أَِليم«. ألهل مودته عن سيئام
٢٢٨.لوا نعمة اهللا كفرا وأحلّوا قومهم دار البواربد 

أي إن الذين يتركون عهد اهللا تعاىل يف مقابل عرض من أعراض الدنيا يستبدلون مثنا قليال بأمر جليل إذ إن                    
ومن فقد ثقـة    ،من يترك عهد اهللا الذي عاهد الناس عليه وميني اهللا اليت وثق ا ذلك العهد يفقد ثقة الناس                 

وإذا فقد اتمع الثقة بني آحاده صار كل واحد ينظر إىل اآلخر كما             ،وتلك خسارة كبرية  ،نونهالناس ال يأم  
 .فتكون اجلماعة كقطيع من الذئاب،فيذهب االطمئنان،ينظر الوحش إىل فريسته

ء أحدمها ما التزمه مبقتضى فطرته والتكاليف الدينية واملدارك العقلية من أدا          : وعهد اهللا تعاىل يشتمل معنيني    
ويوثقه بيمني  ،والثاين ما يعطيه هو من عهود يذكر فيها اسم اهللا تعاىل          ،احلقوق والواجبات ومراعاة األمانات   

وأمـا  . أما يف الدنيا فالنبذ والطرد    ،وإن تراث هذه العهود له أثر يف الدنيا ويف اآلخرة         . اهللا تعاىل أو ال يوثقه    
أي أولئك الـذين ينكثـون      ) ك لَا خالق لَهم ِفي اآلِخرةِ     أُولَِئ: (فذكر سبحانه بعضه بقوله   ،أثره يف اآلخرة  

فخسـروا  ،ولكن مغبتهم حساب وعقاب   ،بالعهود وال حيترمون ميني اهللا لَا نصيب هلم يف اآلخرة من ثواب           
 .وذلك هو اخلسران املبني،الدنيا واآلخرة

)       امالِْقي موي ِهمِإلَي نظُرال ياللَّه و مهكَلِّمال يو     أَِليم ذَابع ملَهو كِّيِهمزال يأربعة أنواع من اجلزاء تنـاهلم      ) ِة و
ومن فقد حمبـة  ،متحدث إليه،ألن احملب مقبل على حبيبه    ،وهذا كناية عن عدم حمبته    ،أن اهللا لَا يكلمهم   : أوهلا

 إذا فقدوا النظر إليهم منه      ألم،أنه لَا ينظر إليهم يوم القيامة وال يرعاهم       : وثانيها،اهللا فقد فقد معىن الوجود    

                                                 
 )٥٠٣/ ٢(التفسري القرآين للقرآن  - ٢٢٨



 ١٣٩

والنوع ،وال يرتل م نعيمـا    ،فعدم النظر كناية عن أنه ال حيميهم من العقاب        ،سبحانه فقدوا كالءته ومحايته   
ألن من يرضى عن شخص يزكيه ويطريه ويثين        ،وذلك كناية عن عدم رضاه سبحانه     ،أنه لَا يزكيهم  : الثالث

 ٢٢٩ومنع محايته هو أن هلم عذابا مؤملا،وسخطه،ق من بغض اهللاواجلزاء الرابع الذي هو نتيجة ما سب. عليه
         ِبيِن النع نهاُهللا ع ضيةَ رريرأِبي ه نعقَالَ - � -و  :»         ِهمِإلَـي ظُرنال يِة وامالِقي مواُهللا ي مهكَلِّمثَالثَةٌ ال ي :

ورجلٌ حلَف علَى يِمٍني كَاِذبـٍة بعـد        ،ر ِمما أعطَى وهو كَاِذب    رجلٌ حلَف علَى ِسلْعٍة لَقَد أعطَى ِبها أكْثَ       
اليوم أمنعك فَضِلي كَما منعت فَضلَ ما : فَيقُولُ اُهللا،ورجلٌ منع فَضلَ ماءٍ  ،العصِر ِليقْتِطع ِبها مالَ رجٍل مسِلمٍ     

اكدلْ يمعت ٢٣٠ق عليه متف. »لَم  
حاِفظُوا علَى  {: فَقَالَ،َألنَّ اللَّه سبحانه وتعالَى قَد عظَّم شانَ هذَا الْوقْتِ        ،ِإنما خص بعد الْعصِر ِبالذِّكْرِ    : ِقيلَ

 أَنَّ الصالةَ الْوسـطَى صـالةُ       ،فَرِوي عن جماعٍة ِمن الصحابةِ    ]٢٣٨: الْبقَرة[} الصلَواِت والصالِة الْوسطَى  
 ٢٣١.وترفَع ِفيها اَألعمالُ الَِّتي اكْتسبها الْعبد ِمن أَوِل النهاِر،ويجتِمع ِفيها مالِئكَةُ اللَّيِل والنهاِر،الْعصِر

 : هكل واحد منهم صنف يف جنس عمل،ثالثة أصناف من الناس: يعين) ثالثة: (قوله* 
يعين أنه بالفالة اليت هي غري مملوكة؛ ألن حكم ما يف األرض اململوكـة              ،مانع فضل املاء بالفالة   : أحدهم* 

فإذا كان يف فالة فليس ألحـد أن        ،خيالف حكم غريه؛ ألن لصاحب األرض اململوكة أن مينع الدخول إليها          
تاج إليه؛ فكان هذا قد منع فاضـلًا        وعلى هذا مل يقنع هذا بأن يأخذ حاجته من ابن السبيل احمل           ،يتخصص به 

 .عن حاجته إنسانا حمتاجا إىل ذلك الفاضل
وذلـك  ،وتلك هي الصالة الوسطى اليت أمر باحملافظـة عليها       ،)رجع بايع رجلًا بسلعة بعد العصر     : (وقوله* 

 تعاىل  فإذا محلت إنسانا جرأته على اهللا     ،واجتماع األندية وشهود الناس   ،الوقت وقت فراغ أصحاب األعمال    
 .أن حيلف به كاذبا يف مشهد من املسلمني؛ فقد تعرض لسخط اهللا

وإن مل يعطه ،فهو ينوي وقت بيعه أنه إن أعطاه من الدنيا ويف له،ألجل دنيا: يعين) بايع إماما لدنيا: (وقوله* 
ة اإلسالم؛ فإنـه مل     ومجع كلم ،فأما إذا بايعه قاصدا بذلك احلق     ،منها مل يف له؛ فذلك الذي ال ينظر اهللا إليه         

 .يبق له خيار أعطاه أو منعه
 .يف هذا احلديث ما يدل على أن مبايعة اإلمام ينبغي أال تكون راجعة إىل الدنيا؛ بل إىل مصلحة الدين* 
أنه ال حيل ألحد أن يغدر مبن يبايعه؛ ألن املبايعة مفاعلة ال تكون إال بني االثنني؛ فـإذا بـايع      : وفيه أيضا * 

واآلخر يف  ،أحدمها يف الدنيا  : واملبايعة كحبل له طرفان   ،فقد بايع طاعته ونصره بثواب اهللا عز وجل       اإلنسان  
جياهدون ا يف سبيل اهللا     ،فإذا بايعه الناس فقد باعوه أنفسهم     ،- � -فاإلمام نائب عن رسول اهللا      . اآلخرة

وانعقـد  ،فعلق الرهن،انه وتعـاىل  وكان مثن ذلك اجلنة من اهللا سبح      ،وولوه أمرهم ،وأعطوه مقادم ،بني يديه 
  ٢٣٢.ومل يبق لعاقده فكاك منه يف هذه احلياة الدنيا،العقد

                                                 
 )١٢٨٤/ ٣(زهرة التفاسري  - ٢٢٩
 ).١٠٨(واللفظ له، ومسلم برقم ، ) ٢٣٦٩(متفق عليه، أخرجه البخاري برقم  - ٢٣٠
 )١٤٣/ ١٠(شرح السنة للبغوي  - ٢٣١
 )٣٤٦/ ٦(اإلفصاح عن معاين الصحاح  - ٢٣٢



 ١٤٠

 :ما يؤخذ من احلديث
١ -    شديد أكيد ، احلديث فيه وعيد ديدونـه             ،والثَّالثـةَ مبـا حيب هؤالِء األصناف وذلك بأنَّ اهللا ال يكلم

هنوره،وال ينظر إليهم نظر رمحة،ويتمنموال يطهوال يزكِّيهم باملغفرة،م من ذنو. 
 :هؤالء األصناف الثالثة هم

ليس لضرورته  ،فيمنع الناس من ذلك املاء    ،رجلٌ نازلٌ بفالٍة على ماٍء ال يوجد غري مائه يف تلك الفالة           : األول
ومسلم ،اري  وقد جاء يف البخ   ،وإنما ليحمي به كأل تلك األرض؛ ليختص به من دون بقية الناس           ،اخلاصة به 

 ".ال متنعوا فضل املاء؛ لتمنعوا به الكأل: " قال-�-من حديث أيب هريرة عن النيب 
 أنه قد اشـتراها     -وهو زمن التغليظ  -املُنِفق سلعته باليمني املغلَّظة الكاذبة ممن حيلف باهللا بعد العصر           : الثاين
ويشـتري  ،فيصدقه املشتري ، قيمتها احلقيقية  فيشتري منه بزيادة عن   ،وهو كاذب؛ ليغر ويغش املشتري    ،بكذا

 .أو أكثر،منه بقدر ما حلف عليه
وبني خدعـه   ،وبني احللـف يف زمـٍن فاضـل       ،وبني احللف باهللا تعاىل وهو كاذب     ،فهذا مجع بني الكذب   

 .وبني أكله املالَ بالباطل،املشتري
وإقامـة  ،من إقامة شعائر اهللا تعاىل    : د اإلمامة مل يبايعه ألجل مقاص   ،من بايع إماماً على الوالية العامة     : الثالث
وإنما بايعه لطمع الدنيا؛ ليعطيه منها؛ ولذا فإنَّ هذا         ،مل يبايعه لذلك  ،والنصح للرعية ،ونصرة اإلسالم ،حدوده

ب ومل يراق ،مل يفِ ،وإنْ مل يعطه منها   ،رِضي ووفَى ببيعته  ،املبايع يف مبايعته إنْ حصل له مطلوبه بالعطاء واِملنح        
وِمنهم من يلِْمزك ِفي الصدقَاِت     {: وقد قال تعاىل عن هؤالء    ،ووجوب السمع والطَّاعة عليه فيها    ،مقام الوالية 

 ].التوبة[} )٥٨(فَِإنْ أُعطُوا ِمنها رضوا وِإنْ لَم يعطَوا ِمنها ِإذَا هم يسخطُونَ 
والتغرير ألكل أمـوال النـاس   ،السيما وقد مجعت اخلداع  ،اذبة الشاهد من هذا احلديث هو اليمني الك       - ٢

وال ،وال يكلِّمه كالم بر   ،فهو ممن ال ينظر اهللا إليه يوم القيامة نظرةَ رمحة         ،فكان جزاء صاحبها شديداً   ،بالباطل
 . العافية واملعافاةنسأل اهللا تعاىل،جزاًء وفاقاً،يزكِّيه وال يطهره من ذنوبه باملغفرة؛ فإنَّ له عذاباً أليماً

 .وأمله،وشدته،إثبات عذاِب اآلخرة:  ويف احلديث- ٣
لترويج ،واحللـف الكـاذب   ،من منع الناس من املاء؛ ملنع الكأل      :  وفيه حترمي األوصاف الثالثة املذكورة     - ٤

؛ لتـرويج    الدعايات الكاذبة يف وسائل اإلعـالم      -وإنْ مل يكن مييناً   -ويدخل يف ذلك    ،وغش الناس ،السلع
 .وغش الناس ا،السلع

وحترمي معادام والكالم السيىء فـيهم؛  ، كما أنَّ يف احلديث حترمي مبايعة الوالة ومواالِتِهم ألجل الدنيا        - ٥
 .ألجل حرمانه من الدنيا وعطاياها

سـلمني  هـو واجـب امل    : والسكوت عن قالة السوء فيهم    ،والدعاء هلم بالتوفيق والتسديد   ،فإنَّ مناصحتهم 
 ٢٣٣.حنوهم

                                                 
 )٢٢٨/ ٧(توضيح األحكام من بلوغ املرام  - ٢٣٣



 ١٤١

ممِحقَةٌ ،احلَِلف منفِّقَـةٌ ِللسـلْعةِ    «:  يقُولُ - � -سِمعت رسولَ اِهللا    : وعن أِبي هريرةَ رِضي اُهللا عنه قَالَ      
 .٢٣٤متفق عليه. »ِللْبركَِة

: أَي") : ممحقَةٌ ِللْبركَِة   (" ِجها ِفي ظَن الْحاِلِف     روا: ِبالْكَسِر أَي مِظنةٌ وسبب ِلِنفَاِقها أَي     ") : ِللسلْعِة  (" 
أَو ،أَو ِبِإنفَاِذِه ِفي غَيِر ما يعود نفْعه ِإلَيِه ِفي الْعاِجلِ         ،سبب ِلذَهاِب بركَِة الْمكْسوِب ِإما ِبتلٍَف يلْحقَه ِفي ماِلهِ        

 ٢٣٥أَو وِرثَه من لَا يحمده،، ِعنده وحرم نفْعهأَو بِقي،ثَوابه ِفي الْآِجِل
وأن يقنع بالربح القليل من حالل طيـب        ،أمينا ال خائنا وال غاشا    ،فواجب املؤمن يف جتارته أن يكون صادقا      

 من بعيدة عنه الغوائل مبنجاة عما يذهبه،ألن األول كثري الربكة مأمون الفائدة    ،عن ربح كثري من حرام خبيث     
وملال قليـل يف صـحة   ،فسبيل أن تأخذه النازالت الفادحات فتقل بركته ومتحق زيادته : أما الثاين . النوائب

 ٢٣٦.خري من غىن كثري يف مرض واضطراب فكر ووساوس ومهوم،وطمأنينة وراحة بال
         ِبيِن النع هناُهللا ع ِضير أِبي ذَر نقَالَ - � -وع  :»  كَلِّمةِ   ثَالثَةٌ ال يامالِقي مواُهللا ي مه،   ِهمإلَـي ظُرنال يال ،وو

كِّيِهمزي،  أِليم ذَابع ملَهولُ اِهللا     . »وسا رأهاراً  - � -قال فَقَرثَالثَ ِمر ،  و ذَروا  : قال أبِسـرخوا وابخ، نم
 .٢٣٧أخرجه مسلم. » ِسلْعته ِباحلَِلِف الكَاِذِباملُسِبلُ واملَنانُ واملُنفِّق«: هم يا رسولَ اِهللا؟ قال

تطويـل  ) املسـبل (وال بعيد أن يكون املراد بقولـه        ،يف هذا احلديث من الفقه شدة كراهية إسبال اإلزار        * 
 .الثياب

ولذلك كان املن عنـده مبطلًـا       . واهللا سبحانه هو الغين   ،وأما املنان فغن املن ال حيتمل غضاضته إال حمتاج        * 
 وكيف ال؟ وفيه جحد للحق فإن املؤمن باهللا يلزمه أن يعترف بأن توفيق اهللا تعاىل له هـو الـذي                     .للعمل

 .فإذا من بذلك فقد جحد هللا سبحانه وتعاىل كرم صنعه،كانت األعمال الصاحلة عنه
عـز  ومل يرض بذلك حىت زاده غرورا بأن حلف له باهللا ،وأما املنفق سلعته فإن غر أخاه وغشه يف معاملته       * 

ولقد ختم ذلك بيمني فـاجرة يف       ،وأسخط ربه فيما فعل من ذلك     ،وخفر ذمة نفسه  ،فباع أمانته ،وجل كذبا 
 ٢٣٨.ألن الدنيا بأسرها يف هذا املقام حقرية فكيف لشيء منها،شيء زهيد

 : احتكار أقوات الناس-
أخرجـه  . »الَ يحتِكر إالّ خـاِطىءٌ    «:  قَالَ - � -عن معمِر بِن عبداِهللا رِضي اُهللا عنهما عن رسوِل اِهللا           

 .٢٣٩مسلم
                                                 

 ).١٦٠٦(واللفظ له، ومسلم برقم ، ) ٢٠٨٧(متفق عليه، أخرجه البخاري برقم  - ٢٣٤
 ]الزيادة والنماء من اهللا تعاىل) للربكة. (مذهبة) ممحقة. (مروجة) منفقة. (اليمني واملراد ا هنا الكاذبة) احللف(

 )١٩٠٩/ ٥(يح مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصاب - ٢٣٥
 )٢٦٠: ص(األدب النبوي  - ٢٣٦
 ).١٠٦(أخرجه مسلم برقم  - ٢٣٧

أي مؤمل ) وهلم عذاب أليم(ال يطهرهم من دنس ذنوم    ) وال يزكيهم (معناه اإلعراض عنهم    ) ثالثة ال يكلمهم اهللا وال ينظر إليهم      (ش  [
 ]زاره اجلار طرفة خيالءهو املرخي إ) املسبل(قال الواحدي هو العذاب الذي خيلص إىل قلوم وجعة 

 )١٧٥/ ٢(اإلفصاح عن معاين الصحاح  - ٢٣٨
 ).١٦٠٥(أخرجه مسلم برقم  - ٢٣٩



 ١٤٢

 :ما يؤخذ من احلديث
 .وحبسها لتقل يف السوق فتغلو ويرتفع سعرها على املشترين، االحتكار هو شراء السلعة للتجارة- ١
 : قسم العلماء االحتكار إىل نوعني- ٢

ـى أن   : "-�-ثرم عن أيب أمامة أنَّ الـنيب        ِلما روى األ  ،وهو االحتكار يف قوت اآلدميني    ،حمرم: أحدمها
 .أي عاٍص آمثٌ مرتكب للخطيئة،بأنَّ صاحبه خاطىء،وهذا النوع هو املراد من احلديث،"حيتكر الطعام

وعلف ،واحليوان،والثياب،والعسـل ،والزيت،كاألدم،وهو يف األشياء اليت ال تعم احلاجـة إليها        ،جائز: الثاين
 .وحنو ذلك،البهائم

فإن أىب أن يبيـع مـا       ،دفعا للضرر ،ويجرب املُحتكر على البيع كما يبيع الناس      : قال يف شرح اإلقناع    - ٣ 
ويردون مثله عنـد زوال     ،فرقه اإلمام على احملتاجني إليه    ،وخيف التلف حببسه على الناس    ،احتكره من الطعام  

 .احلاجة
الذي به تتم   ،وهو أمر البد منه يف العدل     ،لماءِعوض املثل كثري الدوران يف كالم الع      :  قال شيخ اإلسالم   - ٤

ومهر املثل وحنو ذلك حمتاج إليه فيما       ،وأجرة املثل ،فقيمة املثل ،فهو من أركان الشريعة   ،مصلحة الدنيا واآلخرة  
وهو ،والصحيحة أيضـا  ،وما يضمن بالعقود الفاسدة   ،واألموال،واملنافع،واألبضاع،يضمن باإلتالف بالنفوس  

وأنزل فيـه   ،الذي أرسل اهللا بـه الرسـل      ،وهو معىن القسط  ،بل وبني أهل األرض   ،املسلمنيمتفق عليه بني    
 ".العرف والعادة"وهو مثل املسمى ،والسيئة مبثلها،وهو مقابلة احلسنة مبثلها،الكتب

 :فاملسمى يف العقود نوعان
 .فهو العوض املعروف املعتاد، نوع اعتاده الناس وعرفوه- ١
فاألصـل فيـه اختيـار      " مثـن املثـل   : "ويقـال فيـه   ،أو غريها ،أو مضـرة  ،بة نوع نادر لفرط رغ    - ٢

 ٢٤٠.ورغبتهم،وإرادم،اآلدميني
 ِتكَارِري ِفيِه اِالحجا ياٍت :ماهجثَالَثُ ات اكنوه: 

اِالتجاه .  الَ احِتكَار ِإالَّ ِفي الْقُوِت خاصةً        ما ذَهب ِإلَيِه أَبو حِنيفَةَ ومحمد والشاِفِعيةُ والْحناِبلَةُ أَنه        : األَْول  
ِمن قُوٍت وِإداٍم وِلباٍس وغَيِر     ،ويتضررونَ ِمن حبِسِه    ،أَنَّ اِالحِتكَار يجِري ِفي كُل ما يحتاجه الناس         : الثَّاِني  
 ذَِلك .اِلِكيِه الْمِإلَي با ذَهذَا مهِة وِفينالْح ِمن فوسو يأَبةُ و. 

 ٢٤١.وهذَا قَولٌ ِلمحمِد بِن الْحسِن . أَنه الَ احِتكَار ِإالَّ ِفي الْقُوِت والثِّياِب خاصةً : اِالتجاه الثَّاِلثُ 

                                                                                                                                            

من االحتكار، وهو شراء الطعام وأقوات الناس للتجارة، وحبسه ليتربص به الغالء، هذا هو تعريفه اللغوي، وقـد  : ال حيتكر إالَّ خاطئ   
 .فقه احلديث إن شاء اهللا تعاىلاشترط الفقهاء له شروطًا ستأيت يف الكالم على 

اخلطأ العدول عن اجلهة، وذلك إضراب، فلفظته مشتركة مترددة بني معان، ومن تلك املعـاين        : آخره مهزة، قال الراغب   :  واخلاطىء -
 .وهو املراد هنا: أن يريد غري ما حتسن إرادته فيفعله، وهذا هو اخلطأ التام املأخوذ به اإلنسان، قلت

 )٣٣٠/ ٤(حكام من بلوغ املرام توضيح األ - ٢٤٠
 )٩٢/ ٢( وزارة األوقاف الكويتية -املوسوعة الفقهية الكويتية  - ٢٤١



 ١٤٣

وِمن ذَِلك  . بيع ِبأَكْثَر ِمن السعِر الْمحدِد ِفيِه التعِزير        فَالْ: فَإِِنْ كَانَ ذَِلك    ،قَد تدعو الْحال ِلتسِعِري الْحاِجياِت      
احِتكَـار الْحاجـاِت    : وِمن ذَِلك   . فَِفيِه األَْمر ِبالْواِجِب والِْعقَاِب علَى ترِك الْواِجِب        ،اِالمِتناع عِن الْبيِع    : 

 ٢٤٢ِللتحكُِّم ِفي السعِر
 :مني الغموس الي-

ِإنَّ الَِّذين يشترونَ ِبعهِد اللَِّه وأَيماِنِهم ثَمنا قَِليلًا أُولَِئك لَا خلَاق لَهم ِفي الْآِخرِة ولَا يكَلِّمهم                {: قال اهللا تعاىل  
 ].٧٧: آل عمران... [} )٧٧(اب أَِليم اللَّه ولَا ينظُر ِإلَيِهم يوم الِْقيامِة ولَا يزكِّيِهم ولَهم عذَ

عوضا وبدال خسيسا   ،إن الذين يستبدلون بعهد اهللا ووصيته اليت أوصى ا يف الكتب اليت أنزهلا على أنبيام              
وال ينظر  ،وال يكلمهم اهللا مبا يسرهم    ،أولئك ال نصيب هلم من الثواب يف اآلخرة       ،من عرض الدنيا وحطامها   

  ٢٤٣.وهلم عذاب موجع،وال يطهرهم من دنس الذنوب والكفر،ني الرمحةإليهم يوم القيامة بع
وكذلك من حلف ،ويدخل يف ذلك كل من أخذ شيئا من الدنيا يف مقابلة ما تركه من حق اهللا أو حق عباده      

ال نصيب  : أي} ال خالق هلم يف اآلخرة    {فهؤالء  ،على ميني يقتطع ا مال معصوم فهو داخل يف هذه اآلية          
لتقدميهم هوى أنفسهم على رضا رـم       ،يوم القيامة غضبا عليهم وسخطا    } وال يكلمهم اهللا  {ري  هلم من اخل  

موجـع للقلـوب    : أي} وهلم عـذاب ألـيم    {وال يزيل عيوم    ،يطهرهم من ذنوم  : أي} وال يزكيهم {
 ٢٤٤نسأل اهللا العافية،وعذاب جهنم،وهو عذاب السخط واحلجاب،واألبدان

هو علَيها ،من حلَف علَى يِمٍني يقْتِطع ِبها مالَ امِرٍئ مسِلمٍ  «:  قَالَ �عِن النِبي   ،اللَّه عنه عن عبِد اللَِّه رِضي     و
انُ    ،فَاِجربِه غَضلَيع وهو اللَّه الَى  » لَِقيعت لَ اللَّهزا     {: فَأَنمأَيِد اللَِّه وهونَ ِبعرتشي ا قَِليلًا  ِإنَّ الَِّذيننثَم آل [} ِنِهم

كَانت ِلي ِبئْر ِفي    ،ما حدثَكُم أَبو عبِد الرحمِن ِفي أُنِزلَت هِذِه اآليةُ        : فَقَالَ،فَجاَء اَألشعثُ ،اآليةَ] ٧٧:عمران
ِإذًا ،يـا رسـولَ اللَّـهِ     : ،قُلْـت »ينهفَيِم«: قَالَ،ما ِلي شهود  : ،قُلْت»شهودك«: فَقَالَ ِلي ،أَرِض ابِن عم ِلي   

ِلفحي، ِبيالن ذَا احلَِديثَ�فَذَكَره ، ِديقًا لَهصت ذَِلك لَ اللَّهز٢٤٥متفق عليه . "فَأَن  
فَقَد أوجب  ،ٍم ِبيِميِنهِ مِن اقْتطَع حق امِرٍئ مسلِ    «:  قَالَ - � -وعن أِبي أمامةَ رِضي اُهللا عنه أنَّ رسولَ اِهللا          

  ارالن ةَ،اُهللا لَهِه اجلَنلَيع مرحلٌ. »وجر ولَ اِهللا؟ قال: فَقَالَ لَهسا رِسرياً يئاً ييإنْ كَانَ شو :»   إنْ قَِضـيباً ِمـنو
 .٢٤٦أخرجه مسلم. »أراٍك

                                                 
 )٢٨٣/ ١٢( وزارة األوقاف الكويتية -املوسوعة الفقهية الكويتية  - ٢٤٢
 )٥٩/ ١(التفسري امليسر  - ٢٤٣
 )١٣٦: ص(تيسري الكرمي الرمحن = تفسري السعدي  - ٢٤٤
 ).١٣٨(واللفظ له، ومسلم برقم ، ) ٢٣٥٦(خاري برقم متفق عليه، أخرجه الب - ٢٤٥

. كـاذب يف اإلقـدام عليهـا      ) هو عليها فاجر  . (يأخذ قطعة بسبب ميينه   ) يقتطع ا . (على متعلق ميني وهو احمللوف عليه     ) على ميني (
عرضا حقريا مـن أعـراض   ) نا قليالمث. (مبا عاهدهم اهللا عليه من الصدق والوفاء واألمانة وغري ذلك  ) بعهد اهللا . (يستبدلون) يشترون(

آل ./ }أولئك ال خالق هلم يف اآلخرة وال يكلمهم اهللا وال ينظر إليهم يوم القيامة وال يزكيهم وهلم عذاب أليم       {وتتمتها  ) اآلية. (الدنيا
 ]يطهرهم ويثين عليهم) يزكيهم. (نصيب) خالق /. (٧٧عمران 

 ).١٣٧(أخرجه مسلم برقم  - ٢٤٦
 ]على أنه خرب كان احملذوفة أو أنه مفعول لفعل حمذوف تقديره وإن اقتطع قضيبا) أراكوإن قضيبا من (ش [



 ١٤٤

 :ما يؤخذ من احلديث
وميينـه  ،وإنما اقتطعه خبصومته الفاجرة   ،تطع مال امرىٍء بغري حق     يف هذين احلديثني وعيد شديد ملن اق       - ١

 .فهو هالك،ومن غَِضب اهللا عليه،فهذا يلقى اهللا وهو عليه غضبان،الكاذبة اآلمثة
فهو من كبار الذنوب؛ َألنَّ مـا       ،واألميان الكاذبة ،بالدعاوى الفاجرة ، حترمي أخذ أموال الناس وحقوقهم     - ٢

 . فهو كبرية-جلَّ وعال-ب احلليم ترتب عليه غض
 .واملعاهد،وإالَّ فمثله مالُ وحق املعصوم الذمي، تقييده باملسلم من باب التعبري بالغالب- ٣

 .فالتوبةُ تجب ما قبلها باإلمجاع،فإنْ فعل،هذا ما مل يتحلَّل ممن ظلمه
 .قاب ال يستحقه إالَّ العامدليخرج الناسي واجلاهل؛ فإنَّ الع" هو فيها فاجر: " قوله- ٤
} )١١(لَيس كَِمثِْلِه شيٌء وهو السِميع الْبِصري {إثباتاً حقيقيا يليق جبالله؛  ، إثبات صفة الغضب هللا تعاىل     - ٥
 ]الشورى[
يء يريد بذلك الش" وإنْ كان قضيباً من أراك: "-�- أنَّ أموال الناس حرام قليلها وكثريها؛ فقد قال    - ٦ 

إنَّ : " يف حجـة الـوداع     -�-وسائر حقوقهم؛ ولذا قال     ،وأعراضهم،احلقري؛ فكيف يكون ذلك بدمائهم    
أال هـل   ،يف بلدكم هـذا   ،يف شهركم هذا  ،كحرمة يومكم هذا  ،عليكم حرام ،وأموالكم،وأعراضكم،دماءكم

 ].رواه البخاري ومسلم" [بلَّغت
وإنْ -وأنه  ،فاعل الكبرية ليس كافراً وال خارجاً من امللَّة       أمجع السلف على أنَّ     " حرم عليه اجلنة  : " قوله - ٧

 : فلن خيلد بالنار؛ ولذا فسروا مثل هذا احلديث بعدة تفاسري-عذِّب على ذنوبه
 .من فعل ذلك مستحال له: فبعضهم قال
فتبقى ،لتخويف والزجر وإنما قصد ا ا   ،إنَّ مثل هذه األحاديث ال يقصد منها معناها الظَّاهر        : وبعضهم قال 

 .على املراد منها
 .هذا من النصوص اليت تمر كما جاءت بال تفسري: وبعضهم قال

فعمله هـذا   ،فهذا يدفع اآلخر  ،وموجبات الغفران ،فريى أنَّ اإلنسان فيه موجبات العذاب     : أما شيخ اإلسالم  
 .ولكن ما معه من اإلميان مينعه من اخللود فيها،سبب لدخوله النار

ِإنما أَنا بشـر   {:  مل تغريها النبوة والرسالة؛ كما قال تعاىل       -�-أنَّ صفة البشرية للنيب     :  ويف احلديث  - ٨
١١٠: الكهف[} ِمثْلُكُم.[ 

 ].ومسلم ،رواه البخاري " [إنما أنا بشر: "وقال هو عليه الصالة والسالم
إالَّ أن تقتضي احلكمة اطِّالعه على      ،ك من األمور إالَّ ظواهرها     ال يدر  -كما جاء يف هذا احلديث    -وذا فإنه   

ولَو كُنت أَعلَم الْغيب لَاستكْثَرت ِمن الْخيِر وما مسِني {: وإالَّ فاألصل فيه عدمه؛ قال تعاىل     ،أمور من الغيب  
 ٢٤٧].١٨٨: األعراف[} السوُء

 : الكتمان والكذب يف البيع-

                                                 
 )٢٢٠/ ٧(توضيح األحكام من بلوغ املرام  - ٢٤٧



 ١٤٥

حتـى  : أو قـال  ،البيعاِن ِباِخلياِر ما لَم يتفَرقَا    «:  قالَ - � - بِن ِحزاٍم رضي اُهللا عنه عِن النِبي         عن حِكيمِ 
 .٢٤٨ق عليهمتف. »وِإنْ كَتما وكَذَبا مِحقَت بركَةُ بيِعِهما،فَِإنْ صدقَا وبينا بوِرك لَهما ِفي بيِعِهما،يتفَرقَا

احلكمة يف جعل اخليار للمتبايعني إىل أن يتفرقا أنه قد تستزل البادرة من كل واحد منهما ألجل تطلعه إىل                   *
فجعل الشرع له مهلة ما داما يف جملسهما لينظر كـل           ،ما يف يد صاحبه استزالالً ال يؤمن أن يندم على أثره          

 من جملسه وجب البيع؛ ألن ذلك املقـدار مـن       فإذا ض ،ويتمكن من تقليبه  ،واحد منهما ما حصل يف يده     
 .الزمان كاف يف ترويه

 .والتفرق يف اللغة ال حيمل إال على التفرق باألبدان* 
 ).اختر: (ومها بعد يف الس فيقول له،معناه أن خيريه قبل التفرق) إال بيع اخليار: (وقوله *
العمل به على أيب حنيفة ومالك رضـي اهللا         وهذا احلديث هو احلجة للشافعي وأمحد رضي اهللا عنهما يف           *

 ٢٤٩.وتتأكد احلجة فيه على مالك من حيث إنه راوية،عنهما
 .الصدق والبيان: واملعامالت الضارة وأن الفاصل بني النوعني،هذا احلديث أصل يف بيان املعامالت النافعة

. ومن العيـوب والـنقص  ،دةوبني مجيع ما تتوقف عليه املعاملة من األوصاف املقصو،فمن صدق يف معاملته  
ويف . وبرتول الربكـة يف معاملتـه     ،والسالمة من اإلمث  ،فهذه معاملة نافعة يف العاجل بامتثال أمر اهللا ورسوله        

 .والسالمة من العقاب،اآلجلة حبصول الثواب
مىت نزعـت  . وما يف العقود عليه من الصفات فهو مع إمثه معاملته ممحوقة الربكة         ،ومن كذب وكتم العيوب   

 .لربكة من املعاملة خسر صاحبها دنياه وأُخراها
والبخس يف املوازين واملكاييل والذرع     ،وحترمي الغش ،وإخفاء العيوب ،ويستدل ذا األصل على حترمي التدليس     

أو ،واخلداع يف املعامالت وتلقي اجللب ليبيعهم     ، وكذلك حترمي النجش  . وغريها؛ فإا من الكذب والكتمان    
 .يشتري منهم

 .وغري ذلك،ويف وصف املعقود عليه،الكذب يف مقدار الثمن واملثمن: فيهويدخل 
فإنه من باب الكـذب  ،أن كل شيء تكره أن يعاملك فيه أخوك املسلم أو غريه وال خيربك به  : وضابط ذلك 

 .واإلخفاء والغش
كلها يـتعني   ف. وآجاهلا ووثائقها ،واملشاركات ومجيع املعاوضات  ،واإلجارات،البيع بأنواعه : ويدخل يف هذا  
 .وال حيل له الكذب والكتمان،الصدق والبيان،على العبد فيها

                                                 
 ).١٥٣٢(واللفظ له، ومسلم برقم ، ) ٢٠٨٢(متفق عليه، أخرجه البخاري برقم  - ٢٤٨

بني ) بينا. (من جملس العقد  ) مل يتفرقا . (خليار يف أن ميضيا البيع أو ينقضاه      هلما حق ا  ) باخليار. (املتبايعان ومها البائع واملشتري   ) البيعان(
من احملق وهو النقصان وذهاب     ) حمقت. (يف األوصاف ) كذبا. (كل منهما لآلخر ما حيتاج إىل بيانه من عيب وحنوه يف املبيع أو الثمن             

 ]الربكة
 )١٢٧/ ٤(اإلفصاح عن معاين الصحاح  - ٢٤٩



 ١٤٦

ما ،وأن لكل واحد من املتبايعني اخليار بني اإلمضاء أو الفسخ    ،إثبات خيار الس يف البيع    :  ويف هذا احلديث  
ب يوجـب   وليس لواحد منهما بعد ذلك اخليار إال بسـب        ،فإذا تفرقا ثبت البيع ووجب    . داما يف حمل التبايع   

 .أو مثمن،أو تدليس أو تعذر معرفة مثن،أو عيب جيده قد أخفى عليه،كخيار شرط،الفسخ
وكثرياً ما يندم اإلنسان على بيعه أو شرائه؛ فجعل         ،أن البيع يقع كثرياً جداً    : واحلكمة يف إثبات خيار الس    

 ٢٥٠.أو يفسخ؟ واهللا أعلم،هل ميضي: له الشارع اخليار؛ كي يتروى وينظر حاله
 :ما يؤخذ من احلديث

 .من إمضاء البيع أو فسخه، إثبات خيار الس لكل من البائع واملشترى-١
 . أن مدته من حني العقد إىل أن يتفرقا من جملس العقد-٢
 . أن البيع يلزم بالتفرق بأبداما من جملس العقد-٣
لزم ، تبايعا على أن ال خيـار هلمـا        أو، أن البائع واملشترى لو اتفقا على إسقاطه بعد العقد وقبل التفرق           -٤

 . وكيفما اتفقا جاز،ألن احلق هلما،العقد
 . الفرق بني حق اهللا تعاىل وحمض حق اآلدمي-٥

 .كعقود الربا،ال يكفى جلوازه رضا اآلدمي،فما كان هللا
 .ألن احلق ال يعدوه،جاز برضاه املعترب،وما كان لآلدمي

 .لزم البيع به،فما عده الناس مفرقا.  العرففمرجعه إىل، مل حيد الشارع للتفرق حداً-٦
يعد تفرقـاً منـها ملـدة       ،والتنحي يف الصحراء وحنو ذلك    ،أو الصعود إىل أعاله   ،فاخلروج من البيت الصغري   

 .وملزماً للعقد،اخليار
وال حيل له أن يفارقـه      "  قال و  �ملا روى أهل السنن من أن النيب        ،خشية الفسخ ، حرم العلماء التفرق   -٧

 .وألنه حتايل إلسقاط حق الغري،"خشية أن يستقيله ،صاحبه
كما أن الغـش والكـذب      .  أن الصدق يف املعاملة وبيان ما يف السلعة سبب للربكة يف الدنيا واآلخرة             -٨

 .سبب حمق الربكة وزواهلا،والكتمان
ما .احلسنةوتروج سلعهم هم أهل الصدق واملعاملة       ،فإن الذين تنجح تجارم   ،وهذا شيء حمسوس يف الدنيا    

 .وما عند اهللا ألولئك وهؤالء أعظم. إال بسبب اخليانة،خسرت جتارة وفلست
 :اختالف العلماء

 :اختلف العلماء يف ثبوت خيار الس
وابن ،على بـن أيب طالـب     ،ومن هـؤالء  . من الصحابة والتابعني واألئمة إىل ثبوته     ،فذهب مجهور العلماء  

واحلســـن ،وعطاء، بـــن املسيبوســـعيد،وطاوس،وأبـــو برزة،وأبو هريرة،عبـــاس
وأبو ،وإسـحاق ،وأمحد بن حنبل ،والشافعي،وسفيان بن عيينة  ،والليث،واألوزاعى،والزهري،والشعيب،البصري

 .وسائر احملققني اتهدين،والبخاري،ثور

                                                 
 )٩٩: ص(رار وقرة عيون األخيار ط الرشد جة قلوب األب - ٢٥٠
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قال ابن عبد الرب وحديث عبد اهللا بن        . كحديثي الباب وغريمها  ،ودليلهم هذه األحاديث الصحيحة الصرحية    
 . ما نقل اآلحادعمر أثبت

 .ومالك وأكثر أصحاما إىل عدم ثبوت خيار الس،وذهب أبو حنيفة
 .أجاب عنها اجلمهور مبا أوهاها،واعتذروا عن العمل ذه األحاديث بأعذار ضعيفة

 .ومن تلك االعتذارات
 .وعملهم حجة،أن احلديث على خالف عمل أهل املدينة: أوالً

قال ابن عبد   . وسعيد بن املسيب  ،ومنهم الصحابة املتقدم ذكرهم   ،يرون اخليار ،ةورد بأن كثرياً من أهل املدين     
 ومها من أجـل     -ألن سعيد بن املسيب وابن شهاب     ،الرب وال تصح دعوى إمجاع أهل املدينة يف هذه املسألة         

ـ ...  وهو من فقهاء املدينة      -وقد كان ابن أىب ذئب    ، روى عنهما منصوصاً العمل به     -فقهاء املدينة  ر معاص
فكيف يصح ألحد أن يدعى إمجاع أهل املدينة يف هذه املسـألة؟ هـذا ال               ، ينكر عليه ترك العمل به     -ملالك

اليت ثبتت هلا   ،ألن احلجة إمجاع األمة   ،فليس إمجاعهم حبجة  ،وعلى فرض أم جممعون   . أهـ. يصح القول به  
 وإمجاعهم ال يكون حجة فيمـا       فاحلق الذي ال شك فيه أن عمل أهل املدينة        : قال ابن دقيق العيد   . العصمة

طريقه االجتهاد والنظر ألن الدليل العاصم لألمة من اخلطأ يف االجتهاد ال يتناول بعضهم وال مستند للعصمة                 
 .هـ. ا. سواه
 .املتساومان،يف احلديث" املتبايعان " أن املراد بـ : ثانياْ

 .قبول املشترى أو رده،باخليار،واملراد
 .واألصل احلقيقة، بائعا جمازورد بأن تسمية السائم

إذا محل علـى    : قال ابن عبد الرب   . على حال السائمني  ،وأيضاً ال ميكن تطبيق احلديث الذي ذكر فيه التفرق        
املتساومني ال يكون حينئذ يف الكالم فائدة إذ من املعلوم أن كل واحد من املتساومني باخليار على صاحبه ما       

وهذا ما ال يظنه ذو لـب علـى         ! فكيف يرد اخلرب مبا ال يفيد فائدة      ،راضيمل يقع إجياب بالبيع والعقد والت     
 .�رسول اللَه 

 .تفرق األقوال بني البائع واملشترى عند اإلجياب والقبول،أن املراد بالتفرق: ثالثا
أميا رجل ابتاع ِمـن رجـل       " بل خالف نص بعض األحاديث وهو       ،ورد بأنه خالف الظاهر من احلديث     

 ".حىت يتفَرقا ِمن مكاِنِهما ، كل واحٍد ِمنهما باِخليارفإنَ،بيعة
 .وإمنا حصل ما إمجاع والتئام،مل حيصل ما افتراق،وأيضاً اإلجياب والقبول

وهم . سقت منها هذه الثالثة ليعلم القاري أم مل يستندوا على شيء          ،وهذه مناذج من حماولتهم رد احلديث     
 .ا قال ابن عبد الربكم.املالكيون واحلنفيون

وهو مـن   ،لرده احلديث الصحيح  ،حىت نقل عن بعضهم اخلشونة على مالك      . وقد بالغ العلماء بالرد عليهم    
وإن خالف احلكم يف هذين احلديثني     ،وقد روى هذا احلديث من وجوه كثرية عن مجاعة من الصحابة          . رواته
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فإن الشرع قد خيرج بعض اجلزئيـات عـن         بعض ظواهر النصوص من متام البيع بالعقد بدون ذكر التفرق           
 ٢٥١.الكليات تعبدا أو ملصلحة ختصها

ومن غَشـنا  ،من حملَ علَينا السالح فَلَيس ِمنا«:  قال- � -وعن أِبي هريرةَ رِضي اُهللا عنه أنَّ رسولَ اِهللا         
 .٢٥٢أخرجه مسلم. »فَلَيس ِمنا

 أن من محل السالح على املسلمني فليس منهم؛ ألنه ينبغي أن حيمل السالح ليكون               :املراد من هذا احلديث   
 ٢٥٣.فإذا محله عليهم خرج عن ناصر م منهم،عوناً هلم على عدوهم

أن اإلمام أو من استنابه اإلمام إذا ارتاب أو شك أن بعض الناس له يد عادية يف غـض                   : ويف هذا احلديث  
وإن أدى سؤاله وحبثه أن يتصـرف يف        ،وأن يبحث ،ن له أن يسأل يف ذلك     كا،املسلمني أو اهتضام حلقوقهم   

 .مال املظنون به الغش من غري إذنه تصرفا يتوصل به إىل كشف الغش والغل من غري إضرار،جاز له
وعلى هذا فإن   ،حىت نالت البلل  ، يده يف طعام هذا الغاش من غري إذنه        - � -أال ترى إىل غمس رسول اهللا       

ها هنا أنه لـيس مـن خاصـتنا         ) مبن(يعين  ) من غشنا فليس منا   : ( قال له بعد ذلك    - � -رسول اهللا   
 .ونفوسنا؛ إذ ليس جمرد أن الغش مما خيرج به صاحبه عن اإلسالم

 هـذا   - � -إال أن قول النيب     ،وقد ينصرف هذا النطق على أن من غش كل املسلمني فليس من املسلمني            
 ٢٥٤.حتذير من جزء الغش ومجلته

 :ة يف احملرمات التجار-
وِمن الناِس من يشتِري لَهو الْحِديِث ِليِضلَّ عن سِبيِل اللَِّه ِبغيِر ِعلٍْم ويتِخذَها هزوا أُولَِئـك                {: قال اهللا تعاىل  

 ِهنيم ذَابع م٦: لقمان[} )٦(لَه.[ 
ومل يلتمسوا األسباب اليت تفتح     ، يطلبوا اهلدى  بيان حال أولئك الذين مل    ،واملراد من هذا  ،هنا للتبعيض » من«

 :فالناس فريقان.. هلم الطريق إليه
بل أقام وجهه على    ،وفريق مل يرفع إىل اهلدى رأسا     ،وكان من الفائزين املفلحني   ،فهداه اهللا ،فريق طلب اهلدى  

ـ   .. وأمسك بكل ما حيول بينه وبني االجتاه حنوه،وسعى حثيثا إليه  ،الضالل ى جملـس  وبـدال مـن أن يغش
وجيلّى عنـها غواشـى     ،ويتلقى منها النور الذي يضىء جوانب نفسه املظلمة       ،ويستمع إىل آيات اهللا   ،اإلميان

ويشـبع ـا جـوع    ،يترضى ا أهواءه،بتلك األحاديث الالهية التافهة ،شغل نفسه ، بدال من هذا   -الضالل
ا ترد على إنسـان قـد غـرق يف          أل،واختذ آيات اهللا اليت يسمعها هزوا     ،فضلّ بذلك عن سبيل اهللا    ،نزواته

                                                 
  )٤٥٠: ص(تيسري العالم شرح عمدة األحكام  - ٢٥١
 ).١٠١(أخرجه مسلم برقم  - ٢٥٢

ليس على طريقتنا وال متبعا لسنتنا وعليه فقتال املسلمني بغري حق معصية كبرية قد جتر إىل الكفر ومن استحلها فقد كفـر                   ) فليس منا (
 ]لم أن ينصره ويقاتل دونه ال أنه يقاتله أو يرعبهألن من حق املسلم على املس

 )١٣٨/ ٤(اإلفصاح عن معاين الصحاح  - ٢٥٣
 )٩٤/ ٨(اإلفصاح عن معاين الصحاح  - ٢٥٤
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.. ويتعامل به من هلو وضالل    ،فال يرى فيها إال ما اعتاد أن يراه       ،وسكر مبا يتعاطاه من كئوس الضالل     ،اللهو
 .ال جزاء هلم إال النار،فهذا الضال ومن على شاكلته

ِتلْك آيات الِْكتـاِب    «: ميكن أن يعود إىل آيات الكتاب ىف قوله تعاىل        » ويتِخذَها«: والضمري يف قوله تعاىل   
إذ كانت سبيل اهللا هى     .. » ِليِضلَّ عن سِبيِل اللَّهِ   «: كما ميكن أن يعود إىل سبيل اهللا يف قوله تعاىل         » الْحِكيِم

 ..وكشفت للناس معامل الطريق إليها،اليت أقامتها آيات اهللا
وإمنا كـان  ،وتقدير،وتدبر،لضال مل  يكن عن نظر    إشارة إىل أن ضالل هذا ا      -» ِبغيِر ِعلْمٍ «: ويف قوله تعاىل  

ومثـل هـذا    ،لسبب أو ألكثر  ،مث ال يهتدى إليه   ،فقد يطلب اإلنسان اهلدى   . وتسلّط أهواء ،وغباء،عن جهل 
أما مـن تـرك     .. ما دام جادا يف الطلب والبحث     ،اإلنسان ال بد أن جيد الطريق إىل اهلدى يف يوم من األيام           

 ..فإنه لن جيد إال ما متيل إليه نفسه من أهواء وضالالت،ذ بكل ما يلقاهوأخ،لنفسه احلبل على الغارب
» أُولِئك لَهم عذاب مِهني   «: مث مجعه يف قوله تعاىل    » يشتِري لَهو الْحِديثِ  «: ويف إفراد الضمري يف قوله تعاىل     

ـ ،إمنا هو أمر ذاتى  ،أو الضالل ، إشارة إىل أن حتصيل اهلدى     - وحياسـب عليـه   ،ان وحدهيتعلق بذات اإلنس
فـإن كـان مـن أهـل        .. فإنه جيتمع مع مـن هـم علـى شـاكلته          ،أما حني يقع احلساب   .. وحده
اجتمع مع  ،وإن كان من أهل اهلوى والضالل     ،وشاركهم النعيم الذي هم فيه    ،اجتمع إليهم ،واإلحسان،اإلميان

 ٢٥٥.وعذاب،وشاركهم ما يلقون من نكال،أهل اهلوى والضالل
. خيتار ويرغب رغبة من يبذل الثمن يف الشـيء        : أي} يشتِري{هو حمروم خمذول    } اِس من وِمن الن {: أي
فدخل يف هذا كـل كـالم       . الصادة هلا عن أجلِّ مطلوب    ،األحاديث امللهية للقلوب  : أي} لَهو الْحِديثِ {

وال الرادين علـى    ومن أق ،والعصيان،والفسوق،وهذيان من األقوال املرغبة يف الكفر     ،وباطل،وكل لغو ،حمرم
ومن غنـاء ومـزامري     ،وسـب ،وشتم،وكذب،ومنيمة،ومن غيبة ،اادلني بالباطل ليدحضوا به احلـق     ،احلق

 .اليت ال نفع فيها يف دين وال دنيا،ومن املاجريات امللهية،شيطان
عدما ضل  ب: أي} ِبغيِر ِعلْمٍ {الناس  } ِليِضلَّ{عن هدي احلديث    ،يشتري هلو احلديث  ،فهذا الصنف من الناس   

 .ناشئ عن الضالل،ألن اإلضالل،أضل غريه،بفعله
 .والصراط املستقيم،واحلق املبني،والعمل النافع،صده عن احلديث النافع؛ وإضالله يف هذا احلديث

فإذا مجع بـني    ،ومبن جاء ا  ،ويتخذ آيات اهللا هزوا ويسخر ا     ،حىت يقدح يف اهلدى واحلق    ،وال يتم له هذا   
أضل من ال علم عنده وخدعه مبا يوحيـه         ،واالستهزاء به وبأهله  ،والقدح يف احلق  ،فيهمدح الباطل والترغيب    

 .وال يعرف حقيقته،من القول الذي ال مييزه ذلك الضال،إليه
}ِهنيم ذَابع ملَه ٢٥٦.وكذبوا احلق الواضح] بآيات اهللا[واستهزءوا ،مبا ضلوا وأضلوا} أُولَِئك  

وال يثمر خريا وال يؤيت حصيلة تليق بوظيفة اإلنسـان          ، ويأكل الوقت  وهلو احلديث كل كالم يلهي القلب     
هذه الوظيفة اليت يقـرر اإلسـالم طبيعتـها         . املستخلف يف هذه األرض لعمارا باخلري والعدل والصالح       

                                                 
 )٥٥٧/ ١١(التفسري القرآين للقرآن  - ٢٥٥
 )٦٤٧: ص(تيسري الكرمي الرمحن = تفسري السعدي  - ٢٥٦
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والنص عام لتصوير منوذج من الناس موجود يف كل زمان ويف كل            . ويرسم هلا الطريق  ،وحدودها ووسائلها 
 . مكان

وقد كان النضر بـن     .  الروايات تشري إىل أنه كان تصويرا حلادث معني يف اجلماعة اإلسالمية األوىل            وبعض
احلارث يشتري الكتب احملتوية ألساطري الفرس وقصص أبطاهلم وحروم مث جيلس يف طريق الذاهبني لسماع               

غناء ا عن قصص القـرآن       حماوال أن جيذم إىل مساع تلك األساطري واالست        - � -القرآن من رسول اهللا     
وهو يصور فريقا من الناس واضـح  . ولكن النص أعم من هذا احلادث اخلاص إذا صح أنه وارد فيه          . الكرمي

وقد كان قائما على عهد الدعوة األوىل يف الوسط املكي الذي نزلت فيه هذه              . قائما يف كل حني   ،السمات
 .اآليات

يبذل تلـك األمثـان     . ويشتريه حبياته ،يشتريه مباله ويشتريه بوقته   .. » لْحِديِثوِمن الناِس من يشتِري لَهو ا     «
ِليِضلَّ عن سِبيِل اللَِّه    «يشتري هذا اللهو    ،الذي ال يعاد وال يعود    ،يفين فيه عمره احملدود   ،الغالية يف هلو رخيص   

وال يرمي عن حكمة وهو سـيئ النيـة   ،ال يتصرف عن علم،فهو جاهل حمجوب» ِبغيِر ِعلٍْم ويتِخذَها هزواً 
 .يضل نفسه ويضل غريه ذا اللهو الذي ينفق فيه احلياة. يريد ليضل عن سبيل اهللا،والغاية

ومـن مث يعـاجل     . ويسخر من املنهج الذي رمسه اهللا للحياة وللناس       ،وهو سيئ األدب يتخذ سبيل اهللا هزوا      
ووصـف  .. » أُولِئك لَهم عذاب مِهني   «: ل رسم الصورة  القرآن هذا الفريق باملهانة والتهديد قبل أن يكم       

 .العذاب بأنه مهني مقصود هنا للرد على سوء األدب واالستهزاء مبنهج اهللا وسبيله القومي
وهـو  » وِإذا تتلى علَيِه آياتنا ولَّى مستكِْبراً كَأَنْ لَم يسـمعها         «: مث ميضي يف استكمال صورة ذلك الفريق      

ومن مث يعاجله بوخزة مهينة تدعو إىل حتقري هـذه          . شهد فيه حركة ترسم هيئة املستكرب املعرض املستهني       م
وإال فما يسـمعها    ،وكأن هذا الثقل يف أذنيه حيجبه عن مساع آيات اهللا الكرمية          » كَأَنَّ ِفي أُذُنيِه وقْراً   «: اهليئة

فَبشـره  «: مم هذه اإلشارة احملقرة بتهكم ملحـوظ      ويت. إنسان له مسع مث يعرض عنها هذا اإلعراض الذميم        
 ٢٥٧!فما البشارة يف هذا املوضوع إال نوع من التهكم املهني يليق باملتكربين املستهزئني» ِبعذاٍب أَِليٍم

ِإنَّ اَهللا  «: وهو ِبمكَّـةَ  ،ِح يقُولُ عام الفَت   - � -وعن جاِبِر بِن عبِداِهللا رِضي اُهللا عنهما أنه سِمع رسولَ اِهللا            
فَِإنها يطْلَى ِبها   ،أرأيت شحوم املَيتةِ  ،يا رسولَ اهللاِ  : فَِقيلَ. »ورسولَه حرم بيع اخلَمِر واملَيتِة واِخلنِزيِر واألصنامِ      

فُنالس،  ا اجلُلُودِبه نهديا  ،وا النِبه ِبحصتسي؟ فَقال وال«: س، امرح وولُ اِهللا     . »هسقال ر ثُم- � -   ـدِعن 
ذَِلك :»لُوهما جهومحش مرا حِإنَّ اَهللا لَم ودهلَ اُهللا اليقَات،وهاعب ثُم،هن٢٥٨متفق عليه. »فَأكَلُوا ثَم. 

رت من كل ما فيه مضرة تعود على        وحذّ،بكل ما فيه صالح للبشر    ،جاءت هذه الشريعة اإلسالمية السامية    
 .العقول واألبدان واألديان

 .وحرمت اخلبائث.  وهى أغلب ما خلق اهللا يف األرض لنا-فأباحت الطيبات
                                                 

 )٣٥٣٩: ص(لشحود  علي بن نايف ا- ت- ١ط-يف ظالل القرآن للسيد قطب - ٢٥٧
 ).١٥٨١(واللفظ له، ومسلم برقم ، ) ٢٢٣٦(متفق عليه، أخرجه البخاري برقم  - ٢٥٨

شحوم امليتة أو شحوم البقر والغنم كما أخـرب         ) شحومها. (جيعلوا يف مصابيحهم يستضيئون ا    ) يستصبح ا الناس  . (يدهن) يطلى(
 ]أذابوه واستخرجوا دهنه) مجلوه /. (١٤٦األنعام ./ }ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما{تعاىل بقوله 



 ١٥١

فكل واحدا منها يشار به إىل نوع       . ومن تلك اخلبائث احملرمة هذه األشياء األربعة املعدودة يف هذا احلديث          
 .من املضار

اليت ا تزول عن اإلنسان نعمة العقل اليت كرمه         ، هي أم اخلبائث   -وخامر العقل  وهي كل ما أسكر      -فاخلمر
 .اهللا ا

والصد عـن   ،وإشاعة العداوة والبغضاء بني املسلمني    ،ويأيت يف حال سكره وهلوه بأنواع املنكرات والعظائم       
 .اخلري وعن ذكر اهللا

كروبـات واألمـراض أو احـتقن دمهـا يف           إال بعد أن تسـممت بامل      - غالباً -اليت مل متت  ،مث ذكر امليتة  
تعافها ،فهي جيفة خبيثة نتنة جنسـة     ،ومع هذا . وهدم للصحة ،فأكلها مضرة كبرية على البدن    ،فأفسده،حلمها

 .وبالء مع بالء،لصارت مرضاً على مرض،ولو أكلت مع إكراهها والتقزز منها،النفوس
ال تكاد النار ، حيتوى على أمراض وميكروبات   وهو اخلرتير الذي  ،مث ذكر أخبث احليوانات وأكرهها وأبشعها     

 .ومع هذا فهو قذر جنس،ومفاسده متعددة،فضرره عظيم. تقتلها وتزيلها
وهي الـيت ـا   ،وهى األصنام اليت هي ضالل البشرية وفتنتهم     ،مث ذكر ما فيه الضرر أكرب واملفسدة العظمى       

 .وحمط الفتنة،لضاللفهي مصدر ا،حورب اهللا تعاىل وأشركت يف عبادته وحقه على خلقه
وكم ضـل  ،فكم فنت ا من خالئق. وإنقاذ الناس من شرها،وما أرسلت الرسل وأنزلت الكتب إال حملاربتها 

 .وكم استوجبت النار ا،ا من أمم
 .اليت تعود على العقل والبدن والدين،عناوين املفاسد واملضار،فهذه اخلبائث

فاجتناا وقايـة مـن أنـواع       .  يفسد العقول واألبدان واألديان    وصيانة ملا ،فهي أمثلة الجتناب كل خبيث    
 ٢٥٩.املفاسد

ومن صور صـورة فإمنـا يبيـع        ،واألصنام،وكذلك بيع امليتة ومثنها   ،ومثنها حرام ،بيع اخلمر باطل باإلمجاع   
 ٢٦٠.فبيعها حيرم وابتياعها؛  وكذلك حيرم بيع شحوم امليتة،صنما

 :ما يؤخذ من احلديث
وحذَّرت من كل ما فيه مضرة تعود       ،ة اإلسالمية احملمدية بكل ما فيه صالح البشر        جاءت هذه الشريع   - ١

 .واألموال،واألعراض،والعقول،واألبدان،على األديان
كل ما أسكر وغطَّى العقل من أي نوع : واخلمر،وكل وسيلة تعني عليه،وشربه،وبيعه،عمله، حترمي اخلمر- ٢

 .سواء كان سائالً أو جامدا،يكون
وأكرب إمثًـا  ،فما كان أشد منه مفسدة وضررا أشد حرمـة ،وتروجيه،وبيعه،ذا كان اخلمر حراما تناوله     إ - ٣

وهـدمت  ،وأضـاعت األديان  ،وأذهبت األموال ،وأضعفت العقول ،اليت أفسدت األخالق  : وهي املخدرات 
 .الصحة

                                                 
 )٤٨٠: ص(تيسري العالم شرح عمدة األحكام  - ٢٥٩
 )٢٤٩/ ٨(اإلفصاح عن معاين الصحاح  - ٢٦٠



 ١٥٢

 تسري إليه احليـاة مـن    وكل ما ،أو عصبها ،أو دمها ،أو شحمها ،بلحمها: واالنتفاع ا ، حترمي أكل امليتة   - ٤
 .ومضرا على األبدان والصحة،وحرمت لقذراا وجناستها،أجزائها

إذا مل تتبعها أصوهلا؛ ألنه ليس هلا صلة ،والريش،والصوف،والوبر،الشعر:  استثىن مجهور العلماء من امليتة   - ٥
فال يصدق عليها اسم امليتة وتقدم      ،فال يكتسب من خبثها وجناستها؛ فهذه األشياء ال حتلها احلياة         ،مبادة امليتة 

 .وخالف العلماء فيه،يف باب اآلنية الكالم على جلد امليتة
وضـرره  ،فضرره على الدين بالنجاسة والدياثة    ،ألنه خبيث رجس  ، حترمي اخلرتير أكله وبيعه ومالمسته     - ٦

ق صـدقتها  وكـل هـذه املضـار حقـائ    ،وضرره على البدن باألمراض،على العقل بذهاب الغرية الواجبة 
 .االكتشافات العلمية

اليت تعود  ،واألفالم املاجنة ،والصحف،اليت تظهر يف االت   ، مما يلحق باألصنام يف التحرمي الصور اخلليعة       - ٧
الصليب : ومن األصنام ،ملا حتركه من الغرائز اجلنسية    ،وتسبب  فتنة الشباب والشابات    ،على األخالق بالفساد  

ففيها فتنـة  ،متاثيل الزعماء اليت تنصب بامليادين والشـوارع العامـة  ،صنامومن األ،الذي هو شعار النصارى   
 .جير إىل الشرك باهللا تعاىل،وغلو

 أنَّ احملرمات املعدودة يف احلديث ما هي إالَّ مناذج ألنواع اخلبائث اليت يعود ضررها على الضروريات                 - ٨
 .واملال،والعقل،والِعرض،والنفس،الدين: اخلمس وهي

والعلة يف منـع    ،فتتعدى إىل كل جناسة   ،النجاسة: فَِعلَّةُ حترمي بيع امليتة واخلمر واخلرتير     ،ِحكم وعللٌ ولتحرميها  
ومن لك التماثيـل والصـور      ،فكل ما أهلى وشغل عن طاعة اهللا فهو حرام        ،البعد عن طاعة اهللا   ،بيع األصنام 

 .وآالت اللهو والطرب،اسمة
فإنَّ ،وطلي السفن ا  ، على دهن اجللود   -�-فقد أقرهم   ،تعدى جواز استعمال النجاسة على وجه ال ي       - ٩

 .راجع إىل البيع" هو حرام،ال: "-�-الضمري يف قوله 
فليس كل ما حرم بيعه حـرم       ،ينبغي أن يعلم أنَّ باب االنتفاع أوسع من باب البيع         : قال ابن القيم يف اهلدي    

 .اع من حترمي البيعفال يؤخذ حترمي االنتف،إذ ال تالزم بينهما،االنتفاع به
فقالوا حيرم االنتفـاع    ،محله اجلمهور على االنتفاع   " ال هو حرام  : "قوله: أما ابن حجر يف فتح الباري فقال      

 .كما أنه املشهور من مذهب أمحد. وهو اجللد املدبوغ،بامليتة إالَّ ما خصه الدليل
وال حيـل االنتفـاع     ، امليتة وغريهـا   من شحوم ،وال يصح بيع األدهان النجسة العني     "قال يف شرح االقناع     

 ".حلديث جابر،استصباحا وال غريه،ا
فَِبما نقِْضِهم  {: فقال تعاىل ، أنَّ التحايل على حمارم اهللا هو عمل اليهود فقد صب عليهم غضبه ولعنته             - ١٠

         فُونَ الْكَِلمرحةً  يقَاِسي مها قُلُوبلْنعجو ماهنلَع مِميثَاقَه          طَِّلعالُ تزلَا توا ِبِه وا ذُكِّرا ِممظوا حسناِضِعِه ووم نع
مهٍة ِمناِئنلَى خ١٣: املائدة[} ع[ 

ولو مسيت بغـري    ،وأنها ال تغري حقائق األشياء    ،أو ترك الواجبات  ، حترمي اِحليل على استحالل احملرمات     - ١١
 .أو غريت بعض صفاا،أمسائها



 ١٥٣

لئال يصبها ما أصـام مـن غضـب         ،ر هذه األمة مما أقدم عليه اليهود من فعل احملارم باحليل           حتذي - ١٢
 .وأليم عقابه،ولعنته،اهللا

فإنه ال يتغيـر حكمـه بـتغري        ،يف هذا احلديث بطالن كل حيلة حيتال ا املتوسل إىل احملرم          : قال اخلطايب 
 .وتبديل امسه،هيئته
ومل يعصمهم التوسل إىل ذلك بصورة ، اليهود ملا أكلوا مثن ما حرم عليهم أكلهلعن اهللا:  قال ابن القيم - ١٣
وتنتقل إىل ،فإنها بعد اإلذابة يفارقها االسم   ،وأيضا فإنَّ اليهود مل ينفعهم إزالة اسم الشحوم عنها بإذابتها         ،البيع

 .فلما حتيلوا على استحالهلا بإزالة االسم مل ينفعهم ذلك،اسم الودك
فإنَّ اهللا سبحانه مسـخ     ،الوسيلة إىل احلرام حرام يف الكتاب والسنة والفطرة واملعقول        :  معامل السنن  وقال يف 

فإنَّ الطريـق مـيت أفضـت إىل    ،ملا توسلوا إىل البيع احلرام بالوسيلة اليت ظنوها مباحة     ،اليهود ِقردة وخنازير  
فال نتصور أن يبـاح     ،حترمي الغاية مجع بني متناقضني    فإنَّ الشريعة ال تأيت بإباحتها أصالً ألنَّ إباحتها و        ،احلرام

 .ويتعين األول،باطل قطعا: والثاين،أو إباحتها،بل البد من حترميها،شيء وحيرم ما يفضي إليه
" إذا رجحت املفسدة على املصلحة فاملقدم هو درء املفسـدة         : " يدل احلديث على القاعدة املشهورة     - ١٤

 ٢٦١. ألغيت؛ نظرا إىل مفسدة االنتفاع بامليتةفإنَّ املصلحة بشحوم امليتة
 :ما يستفاد من احلديث

 .أو التداوي به، حترمي بيع اخلمر وعمله وما يعينها عليه وشربه-١
أم متـر أم    ،سواء أكان من عنـب    ،سائال أو جامداَ أُخذَ من أي شيء      ،كل مسكر ،ويدخل يف مسمى اخلمر   

 .كلها خبائث حمرمةف،والقات،والدخان،واألفيون،ومثله احلشيش،شعري
وما جتـره مـن     ،واملال،والبدن،والدين، حرمت ملا فيها من املضار الكبرية واملفاسد العظيمة على العقل          -٢

 .إىل غري ذلك من مفاسد ال ختفى،الشرور والعداوات واجلنايات
 .وكل ما تسري احلياة فيه من أجزائها،وعصبها،ودمها،وشحمها،حلمها، حترمي امليتة-٣

ومن أجل  ،فهي كريهة خبيثة  ،فيها من اخلبث والقذارة والنجاسة    . وملا،ا فيها من املضرة على البدن     مل،وحرمت
 .حرم بيعها،هذه املضار وانتفاء املصاحل

فال ،ألنه ليس له صلة ا وال حتله احلياة       ،والريش من امليتة  ،والصوف،والوبر،الشعر، استثىن مجهور العلماء   -٤
 .يكسب من خبثها

فإنه حيل ويطهـر    ،ويزيل الدباغ فضالته اخلبيثة   ،لكن بعد أن يدبغ دبغا جيدا     ،فهو جنس قبل الدبغ   ،أما جلدها 
 .وبعضهم يقصر استعماله على اليابسات. عند اجلمهور
 ) "١(يطهره املاء والقرظ : "  قال�ألن النيب ،واألول أوىل

                                                 
 )٢٢٦/ ٤(توضيح األحكام من بلوغ املرام  - ٢٦١



 ١٥٤

ال مصـلحة   ، اليت هي مفسدة حمضة    فهو من اخلبائث  ، وحيرم أكله ومالمسته وقربه    -:  حترمي بيع اخلرتير   -٥
وهو ،ويورث آكله مـن طباعـه اخلبيثـة   ،ألنه يسمم اجلسد بأمراضه،فضرره على البدن والعقل عظيم   ،فيها

 .فقد عرفوا بالربودة،مشاهد يف األمم اليت تأكله
 .حمادة هللا تعاىل،باختاذها وتروجيها،والدين،ملا جتره من شر كبري على العقل، حترمي بيع األصنام-٦

 .والتماثيل اليت تصنع للزعماء والوزراء. الذي هو شعار النصارى،ومن ذلك الصليب
اليت ،ال سيما الصور اخلليعة العارية املاجنـة      ،ومنها أيضا هذه الصور اليت تظهر يف االت والصحف وغطها         

 .فتنت الشباب وأثارت غرائزهم اجلنسية
 . السافرة عن الدعارة والفجورخصوصا املناظر املاجنة،ومنها األفالم السينمائية

فـاهللا  . حىت صـار معروفـا    ،ولكن ألف الناس املنكر   ،ومفسدة ال مصلحة فيها   ،فهذه كلها شر ال خري فيه     
 .املستعان

 .ال سيما إذا كانت املفاسد أرجح من املصاحل.  أن درء املفاسد مقدم على جلب املصاحل-٧
هو ،ال:  قال-لعلها تسوغ بيعها، ملا عددوا له منافعها-ولذا،هواملعاملة ب،مل تبح بيعها،فإن مصاحل شحوم امليتة   

 .حرام
 .فإنه مل ينههم عنه ملا أعلموه به، استعمال النجاسة على وجه ال يتعدى ال بأس به-٨

 .ال إىل االستعمال،راجع إىل البيع" هو حرام : " والضمري يف قوله
أخف ممن يأتيه متذرعاً إليه     ،عاملا حترميه ،يأيت األمر فإن من   ،سبب لغضبه ولعنه  ، أن التحيل على حمارم اهللا     -٩

 .باحليل
 .ألن األول معترف باالعتداء على حدود اهللا ويرج له الرجوع واالستغفار

 .فيكون حمجوبا عن اهللا تعاىل،فال يتوب،وحبيلته هذه سيصر على آثامه،فهو خمادع هللا تعاىل،وأما الثاين
 . عليهماملغضوب، أن احليل هي سنة اليهود-١٠
وال يزالـون يف غـيهم      ،محلهم على احليل ونقض العهود وغشيان احملرمـات       ، أن حبهم للمادة قدمي    -١١

 .شتت اهللا مشلهم،يعمهون
لعله يستثىن حترميها من هذه     ،ذكروا له منافع يف شحم امليتة يأتوا      ، حترمي هذه األشياء   �قلما ذكر هلم النيب     

ومل ينههم عن   . ال تسوغه هذه املنافع   ،ال تبيعوها فإن بيعها حرام    : فقال،دةهلذه املنافع املقصو  ،األشياء احملرمة 
 .استعماهلا فيما ذكروه

لئال ،حذرهم مما وقع فيه اليهود من استحالل احملرمات باحليل الدنيئة السافرة          ،مث من كان رأفته ونصحه بأمته     
 .جرميتهم بارتكاب احليلفدعا على اليهود باللعن ليشعر أمته عظيم ،يقعوا مثلهم فيما يشبهها

 إىل أن   - من خمادعتهم اهللا تعاىل وعبادم للمـادة       -عمدوا،وبني هلم أنه تعاىل ملا حرم على اليهود الشحوم        
فهم مل يـأكلوا    ،أم مل ارتكبـوا معصـية     ،وزعموا ذا ،وأكلوا مثنه ،أذابوا الشحم احملرم عليهم كله وباعوه     

 .واالستخفاف بأحكامه وحدوده،لتالعب بأوامر اهللا تعاىل ونواهيهوهذا هو ا،وإمنا أكلوا مثن الشحم،الشحم
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لَتركبن سنن مـن كَـان   : " �مصداقاً لقوله   ،وخمادعة اهللا تعاىل  ،ولقد أصابنا ما أصام من ارتكاب احليل      
 .فاهللا املستعان" حىت لَو دخلوا جحر ضب لَدخلتموه . قبلكُم حذو القُذِة يالقُذِة 

 .ويرينا الباطل باطال وارزقنا اجتنابه،وأن يرينا احلق حقا وارزقنا اتباعه،سأل اهللا تعاىل العصمة واهلدايةون
 .ولو مسيت األشياء بغري أمسائها وأزيلت بعض صفاا،وأا ال تغري احلقائق، حترمي احليل-١٢
 .ه على خريهبكل ما فيه اخلري واحلذر من كل ما فيه شر أو رجح شر.  أن الشرع جاء-١٣
أو ،اليت يعود ضـررها علـى الـدين       ، أن احملرمات املعدودة يف احلديث مناذج ألنواع اخلبائث احملرمة         -١٤

 .أو الطباع واألخالق،أو البدن،العقل
 .   ٢٦٢فكأن هذا احلديث سيق لبيان أنواع اخلبائث 

لَعن اُهللا اخلَمر وشاِربها وساِقيها وباِئعهـا       «: - � -قَالَ رسولُ اِهللا    : وعن ابِن عمر رِضي اُهللا عنهما قَالَ      
  .٢٦٣أخرجه أبو داود وابن ماجه. »ومبتاعها وعاِصرها ومعتِصرها وحاِملَها واملَحمولَةَ ِإلَيِه

أو شراء أو شرب أو حنوه أو       لعن ما ال يستحق عقوبة وال مثوبة يريد ا لعن مالبسها ببيع             ) لعن اهللا اخلمر  (
وشارا وساقيها وبائعها ومبتاعهـا وعاصـرها       (إنه إعالم بكراهة ذاا وبعدها عن اهللا وهو األوفق بقوله           

  ٢٦٤فهؤالء تسعة لعنوا يف اخلمر وهي عاشر ما لعن ) ومعتصرها وحاملها واحملمولة إليه وآكل مثنها
 : أخذ الشيء ظلماً-

 ].١٩: الفرقان[} )١٩(يظِْلم ِمنكُم نِذقْه عذَابا كَِبريا ومن {: قال اهللا تعاىل
إذا هم  ،وأن طريق اخلالص مفتوح أمامهم    ،وإمنا هم مازالوا يف هذه الدنيا     ،إنه ليذكرهم بأم ليسوا يف اآلخرة     

 يف غري هذا    وليأخذوا،فلريجعوا إىل اهللا  .. أرادوا أن يلتمسوا وجه النجاة من هذا العذاب الذي رأوه بأعينهم          
وآمنوا باهللا وبآيـات اهللا  ،فإم إن رجعوا إىل اهللا.. ويف رسوله اهللا،الذي يقولونه يف آيات اهللا  ،احلديث املنكر 

 ٢٦٥..فإن اهللا أعد للظاملني عذابا كبريا،وإال فإن أمسكوا مبا هم فيه من ظلم،فقد جنوا بأنفسهم،وبرسول اهللا
 اللحظة اليت تتهيأ فيها لالستجابة وهي متأثرة مبثل ذلك املشـهد  ذلك على طريقة القرآن يف ملس القلوب يف 

وايـة  .  اية االفتراء والتكـذيب واالسـتهزاء      - � -واآلن وقد شهدوا وشهد رسول اهللا       ! املرهوب
 ٢٦٦..االعتراض على بشرية الرسول وأكله الطعام ومشيه يف األسواق 

      هناُهللا ع ِضيٍد ريِن زِعيِد بس نعولَ اِهللا    :  قالَ وسر تِمعقُولُ - � -سي  :» ظَلَم نم     قَهئاً طُويِض شاَألر ِمن
ِضنيِع أربس ٢٦٧متفق عليه. »ِمن. 

                                                 
 )٤٨١: ص(تيسري العالم شرح عمدة األحكام  - ٢٦٢
 ).٣٣٨٠(ذا لفظه، وأخرجه ابن ماجه برقم وه، ) ٣٦٧٤(أخرجه أبو داود برقم / صحيح - ٢٦٣
 )٤٥/ ٩(التنوير شرح اجلامع الصغري  - ٢٦٤
 )١٣٧٠/ ٩(التفسري القرآين للقرآن   - ٢٦٥
 )٣٢٨٧: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-يف ظالل القرآن للسيد قطب - ٢٦٦
 ).١٦١٠(واللفظ له، ومسلم برقم ، ) ٢٤٥٢(متفق عليه، أخرجه البخاري برقم  - ٢٦٧

 ]قدر) قيد. (احذر أن تأخذ منها شيئا بغري حق أو ال تتعاطاها خوفا من أن تقع يف ذلك) اجتنب األرض. (نزاع حول شيء) ومةخص(
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مـن أخـذَ ِمـن اَألرِض شـيئاً ِبغيـِر           «: - � -قال النِبي   : وعن عبِداِهللا بِن عمر رِضي اُهللا عنهما قال       
 .٢٦٨أخرجه البخاري. »ِسف ِبِه يوم الِقيامِة ِإلَى سبِع أرِضنيخ،حقِِّه

وذكر النقاش يف تفسريه أنه مل يأت يف القرآن ذكر عدد األرضني إال يف قوله               ،فيه من الفقه أن األرضني سبع     
؛ وباقي القرآن تعدد السـموات وذكـر األرض         }اهللا الذي خلق سبع مسوات ومن األرض مثلهن       {: تعاىل

 - � -وهذا من حيث التأويل غري ممتنع الوجه إال أن املعول يف ذلك على ما يصح عن رسول اهللا                   ،مفردة
 ٢٦٩.موضحا مبينا

وأشد مـا يكـون     ،إال بطيبة نفسه  ،فال حيل ألحد أخذ شيء من حق أحد       ،مال اإلنسان على اإلنسان حرام    
 .  ظلماً-لطول مدة استمرار االستيالء عليها،ظلم األرض،ذلك
 أخرب أن من ظلم قليال أو كثرياً من األرض جاء يوم القيامة بأشـد مـا يكـون مـن                     �ا فإن النيب    ولذ

جزاء لـه علـى     ،إىل سبع أرضني  ،مث يطوق األرض اليت غصبها وما حتتها      ،وتطول،حبيث تغلظ رقبته  ،العذاب
 .ظلمه صاحب األرض باالستيالء عليها

 :ما يؤخذ من احلديث
 .وجعله بيننا حمرماً،م الذي حرمه اهللا على نفسهألنه من الظل، حترمي الغصب-١
 وهنا فائدة ذكر الشرب،يف القليل والكثري، أن الظلم حرام-٢
ومن احلديث إمكان غصـب     : قال القرطيب . ويكون مستوىل عليه  ، أن العقار يكون مغصوبا بوضع اليد      -٣

 .األرض وأنه من الكبائر
 .ملك باطنها إىل ختومها، أن من ملك ظاهر أرض-٤

ويكون مالكا ملا فيها من أحجار      ،أو جيعل نفقا أو سرباً وحنو ذلك إال بإذنه        ،فال جيوز أن ينقب أحد من حتته      
فمن ملك أرضا ملك ما     ،إن اهلواء تابع للقرار   : كما أن العلماء قالوا   . وله أن حيفر ما شاء    ،أو معادن ،مدفونة
 .فوقها

فإذا اشتبه بغريه واختلط مل     ،ملقبوض غصبا والربا وامليسر   كا،إذا اختلط احلرام باحلالل   :  قال شيخ اإلسالم   -٥
لكـن  . فإذا علم أن يف البلد شيئاً من هذا ال يعلم عينه مل حيرم على الناس الشراء من ذلك البلد                  ،حيرم اجلمع 

وإن كان الغالب علـى     ،على وجهني ) فاجلواب(إذا كان كثر مال الرجل حراما هل حترم معاملته أو تكره؟            
 .ل مل حترم معاملتهماله احلال

فإذا كان بيـد    ،املال إذا تعذر معرفة مالكه صرف يف مصاحل املسلمني عند مجاهري العلماء           :  وقال أيضاً  -٦
أو يصرفها ،اإلنسان غصوب أو عواري أو ودائع أو رهون قد يئس من معرفة أصحاا فإنه يتصدق ا عنهم               

 .مصاحل املسلمنيأو يسلمها إىل عدل يصرفها يف ،يف مصاحل املسلمني
 :فائدة

                                                 
 ).٢٤٥٤(أخرجه البخاري برقم  - ٢٦٨
 )٣٦٨/ ١(اإلفصاح عن معاين الصحاح  - ٢٦٩
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سواء كان واسعا   ،وما كان يف الشوارع والطرقات والرحبات بني العمران فليس ألحد إحياؤه          : قال يف املغين  
وتتعلق بـه   ،ألن ذلـك يشـترك فيـه املسـلمون        ،وسواء ضيق على الناس بذلك أو مل يضـيق        ،أو ضيقا 

ن ذلك للبيع والشراء على وجه ال يضـيق  وجيوز االرتفاق بالقعود يف الواسع م  ،فأشبه مساجدهم ،مصلحتهم
التفاق أهل األمصار يف مجيع األعصار على إقرار الناس على ذلـك مـن غـري                ،وال يضر باملارة  ،على أحد 

 ٢٧٠.كاالجتياز،فلم مينع،وألنه ارتفاق مبباح من غري إضرار،إنكار
 : كتمان الشهادة-

: البقرة... [} )٢٨٣(يكْتمها فَِإنه آِثم قَلْبه واللَّه ِبما تعملُونَ عِليم ولَا تكْتموا الشهادةَ ومن {: قال اهللا تعاىل
٢٨٣.[ 

ألنه يترك ما وجب    ،فكتمها من أعظم الذنوب   ،ألن احلق مبين عليها ال يثبت بدوا      } وال تكتموا الشهادة  {
: وهلذا قال تعاىل  ،ق من له احلق   ويترتب على ذلك فوات ح    ،عليه من اخلرب الصدق وخيرب بضده وهو الكذب       

وقد اشتملت هذه األحكام احلسنة اليت أرشد اهللا عبـاده  } ومن يكتمها فإنه آمث قلبه واهللا مبا تعملون عليم  {
إليها على حكم عظيمة ومصاحل عميمة دلت على أن اخللق لو اهتدوا بإرشاد اهللا لصلحت دنيـاهم مـع                   

وانتظـام أمـر    ،وحفظ احلقوق وقطع املشاجرات واملنازعات    ،ةالشتماهلا على العدل واملصلح   ،صالح دينهم 
 ٢٧١.فلله احلمد كما ينبغي جلالل وجهه وعظيم سلطانه ال حنصي ثناء عليه،املعاش

ولَا تكْتموا الشهادةَ ومـن     {: وأداء الشهادة فرض عني على من حتملها متى دعي إليها؛ لقوله          : قال فقهاؤنا 
 ا فَِإنهمكْتي  هقَلْب آِثم شديد  ] ٢٨٣: البقرة[} ه ـه موضـع العلـم           ،فهذا وعيدالقلـب؛ ألن ما خـصوإن

 ٢٧٢.فدلَّت اآلية على فرضية أدائها عيناً على من حتمل متى دعي إليها،بالشهادة
ِحلُّ لَهن أَنْ يكْتمن ما خلَـق اللَّـه ِفـي           والْمطَلَّقَات يتربصن ِبأَنفُِسِهن ثَلَاثَةَ قُروٍء ولَا ي      {: وقال اهللا تعاىل  

 ].٢٢٨: البقرة[} أَرحاِمِهن ِإنْ كُن يؤِمن ِباللَِّه والْيوِم الْآِخِر
: أي} ثَالثَـةَ قُـروءٍ   {ينتظرن ويعتددن مدة    : أي} يتربصن ِبأَنفُِسِهن {النساء الاليت طلقهن أزواجهن     : أي

وهلذه العـدِة ِعـدةُ     ،احليض،مع أن الصحيح أن القرء    ،ار على اختالف العلماء يف املراد بذلك      أو أطه ،حيض
فال يفضـي إىل    ،علم أنه ليس يف رمحها محل     ،إذا تكررت عليها ثالثة األقراء    ،العلم برباءة الرحم  : منها،ِحكٍَم

كتمان ،وحرم عليهن } ي أَرحاِمِهن ما خلَق اللَّه فِ   {وهلذا أوجب تعاىل عليهن اإلخبار عن       ،اختالط األنساب 
موجب أن تلحقه بغري من ،فكتمان احلمل ،يفضي إىل مفاسد كثرية   ،ألن كتمان ذلك  ،من محل أو حيض   ،ذلك

واحتجـاب  ،حصل من قطع الرحم واإلرث    ،فإذا أحلقته بغري أبيه   ،رغبة فيه واستعجاال النقضاء العدة    ،هو له 
من ،وثبوت توابع ذلك  ،إحلاقه بغري أبيه  ،وحصل يف مقابلة ذلك   ،هورمبا تزوج ذوات حمارم   ،حمارمه وأقاربه عنه  

ما ال يعلمـه إال رب      ،ويف ذلك من الشر والفسـاد     ،أقارب له ،ومن جعل أقارب امللحق به    ،اإلرث منه وله  

                                                 
 )٥٢٣: ص(تيسري العالم شرح عمدة األحكام  - ٢٧٠
 )١٢٠: ص(الرمحن تيسري الكرمي = تفسري السعدي  - ٢٧١
 )١٩٥/ ٧(توضيح األحكام من بلوغ املرام  - ٢٧٢
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وهي ،وفيه اإلصرار على الكبرية العظيمة،إال إقامتها مع من نكاحها باطل يف حقه       ،ولو مل يكن يف ذلك    ،العباد
 . بذلك شراالزنا لكفى

وإباحتها لغريه  ،ففيه من انقطاع حق الزوج عنها     ،بأن استعجلت وأخربت به وهي كاذبة     ،وأما كتمان احليض  
فتأخذ منه  ،لتطول العدة ،وإن كذبت وأخربت بعدم وجود احليض     ،كما ذكرنا ،وما يتفرع عن ذلك من الشر     

 :بل هي سحت عليها حمرمة من جهتني،نفقة غري واجبة عليه
فيكون ،ورمبا راجعها بعد انقضاء العدة،ومن كوا نسبته إىل حكم الشرع وهي كاذبة   ، تستحقه من كوا ال  
وال يِحلُّ لَهن أَنْ يكْتمن ما خلَق اللَّه ِفي أَرحـاِمِهن ِإنْ            {: فلهذا قال تعاىل  ،لكوا أجنبية عنه  ،ذلك سفاحا 

  .}كُن يؤِمن ِباللَِّه والْيوِم اآلِخِر
وعرفن أن  ،وإال فلو آمن باهللا واليوم اآلخر     ،فصدور الكتمان منهن دليل على عدم إميان باهللا واليوم اآلخر         

 .مل يصدر منهن شيء من ذلك،جمزيات عن أعماهلن
كـاحليض  ،من األمر الذي ال يطلع عليه غريها      ،عما خترب به عن نفسها    ،ويف ذلك دليل على قبول خرب املرأة      

 ٢٧٣.واحلمل وحنوه 
فإذا جاءهـا   ، امرأته ىف طهر مل ميسسها فيـه       -والطالق الشرعي هو أن يطلق من انتهى موقفه إىل الطالق         

مث إذا طهـرت وجاءهـا      ،مث إذا طهرت وجاءها احليض طلقها طلقة ثانية       ،احليض طلقها طلقة أوىل رجعية    
 .احليض طلقها الطلقة الثالثة

أي حيرم على املرأة املطلقة املعتدة بالقروء       » من ما خلَق اللَّه ِفي أَرحاِمِهن     وال يِحلُّ لَهن أَنْ يكْت    «: قوله تعاىل 
فإذا مل  ،وما تعلمه هو أمانة محلتـها     ،إذ القول هنا قوهلا   ،فتقر بالواقع ،أن تكتم ما خلق اهللا ىف رمحها من الولد        

 . تؤد األمانة على وجهها فقد أصبحت ىف اخلائنات اآلمثات
فإن من شأن من يؤمن باهللا أن       ،تذكري هلن باهللا وباإلميان به    » ِإنْ كُن يؤِمن ِباللَِّه والْيوِم الْآِخرِ     «:  وقوله تعاىل 

  ٢٧٤.له أو عليه،وأن يقول قولة احلق،يتقيه وأن يستقيم على طريقه القومي
حىت يطهرن منها   أو  ،إن املعىن الذهين املقصود هو أن ينتظرن دون زواج جديد حىت تنقضي ثالث حيضات             

إنه يلقي ظالل الرغبة الدافعـة إىل       .. ولكن التعبري القرآين يلقي ظالال أخرى جبانب ذلك املعىن الذهين           .. 
مع ،واإلمسـاك بزمامهـا   ،رغبة األنفس الـيت يـدعوهن إىل التـربص ا         . استئناف حياة زوجية جديدة   

تدفع إليها رغبة املرأة يف أن تثبت لنفسها        ،وهي حالة طبيعية  . الذي يصاحب صورة التربص   . والتوفز،التحفز
وأن ،وأا قادرة على أن جتتذب رجال آخر    ،ولغريها أن إخفاقها يف حياة الزوجية مل يكن لعجز فيها أو نقص           

ألنه هو الذي طلق بينما يوجد بعنف يف        ،هذا الدافع ال يوجد بطبيعته يف نفس الرجل       .. تنشئ حياة جديدة    
وهكذا يصور القرآن احلالة النفسية من خالل التعبري كمـا          ..  وقع عليها الطالق     نفس املرأة ألا هي اليت    

يتربصن بأنفسهن هذه الفترة كي يتبني براءة أرحامهن مـن آثـار            ..يلحظ هذه احلالة وحيسب هلا حسابا       

                                                 
 )١٠١: ص(تيسري الكرمي الرمحن = تفسري السعدي  - ٢٧٣
 )٢٥٩/ ١(التفسري القرآين للقرآن  - ٢٧٤
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ِإنْ ،ق اللَّه ِفي أَرحاِمِهن   وال يِحلُّ لَهن أَنْ يكْتمن ما خلَ      «: الزوجية السابقة قبل أن يصرن إىل زجيات جديدة       
 ..» كُن يؤِمن ِباللَِّه والْيوِم الْآِخِر

ويلمس قلون بـذكر اهللا الـذي   .. ال حيل هلن أن يكتمن ما خلق اهللا يف أرحامهن من محل أو من حيض          
ن أال يكتمن مـا     فشرط هذا اإلميا  . ويستجيش كذلك شعور اإلميان باهللا واليوم اآلخر      ،خيلق ما يف أرحامهن   

هناك العوض عما قد    .. فهناك اجلزاء   . وذكر اليوم اآلخر بصفة خاصة له وزنه هنا       .. خلق اهللا يف أرحامهن     
فال خيفى  ،وهو يعلمه ألنه هو الذي خلقه     ،وهناك العقاب لو كتمن ما خلق اهللا يف أرحامهن        ،يفوت بالتربص 
ت تأثري أي رغبة أو هوى أو غـرض مـن شـىت             حت - سبحانه   -فال جيوز كتمانه عليه     .. عليه شيء منه    

 .األغراض اليت تعرض لنفوسهن
 .فإنه ال بد من فترة معقولة خيترب فيها الزوجان عواطفهما بعد الفرقة،ومن اجلهة األخرى. هذا من جهة

! ومعان غلبت عليها نزوة أو غلطة أو كربياء       ،وعواطف تستجاش ،فقد يكون يف قلوما رمق من ود يستعاد       
وبرزت ،استصغرت تلك األسباب اليت دفعت إىل الفراق      ،واطمأنت النفس ،وهدأت الشرة ،سكن الغضب فإذا  

أو عاودها التجمل رعاية لواجب مـن       ،وعاودها احلنني إىل استئناف احلياة    ،معان أخرى واعتبار ات جديدة    
 ٢٧٥.كل عالج وهو عملية بتر ال يلجأ إليها إال حني خييب ،والطالق أبغض احلالل إىل اهللا. الواجبات

 : تغيري منار األرض-
ولَعن اُهللا من   ،لَعن اُهللا من لَعن واِلده    «: - � -قَالَ رسولُ اِهللا    : عن عِلي بِن أَِبي طَاِلٍب رِضي اُهللا عنه قَالَ        

 .٢٧٦أخرجه مسلم. » منار اَألرِضولَعن اُهللا من غَير،ولَعن اُهللا من آوى محِدثاً،ذَبح ِلغيِر اِهللا
أي من تسبب إىل لعنهما بأن يؤذي إنساناً بسب أبويه فيلعن أبوي ذلك اإلنسان              ) لعن اهللا من لعن والديه    ( 

من صليب أو صنم أو قرب كما يف زماننـا  ) ولعن اهللا من ذبح لغري اهللا(أو سبهما هو بنفسه فهو أشد وعيداً      
لإلعمار وطريقتهم اليت تسوقهم إىل النار يف دار القرار وما أرى هذه الذبائح             هذا فإنه قد صار ذلك شعاراً       

اليت تنحر على األبواب عند قدوم ملك أو حنوه إىل بلد أو دخل بيتاً وما ذبح على القبور عند دفن امليـت                      
طاغوت عند  وهو العقر املنهي عنه وكذلك ما تذحبه القبائل يف أسواقهم ويسمونه الرضا وما يذحبه حكام ال               

أي ضم إليه وحوي    ) ولعن اهللا من آوى   . (من يترضونه كل هذه مما أهل لغري اهللا وقصد ا تعظيم املخلوق           
اسم فاعل من أحدث إذا أيت جبناية ففر إىل من مينعه من انتصاف خصمه منه فإنه حيرم احليلولة بينه                   ) حمدثاً(

مجع منارة وهي العالمة اليت جتعل بني )  غري منار األرضولعن اهللا من. (وبني ما أمر اهللا به من االنتصاف منه 
احلدين للجارين فيغريها ويدخلها يف أرضه فيكون يف معين الغاصب ومنه منار احلرم وهي أعالمه اليت ضرا                 

                                                 
 )٤٩١: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-يف ظالل القرآن للسيد قطب - ٢٧٥
 ).١٩٧٨(أخرجه مسلم برقم  - ٢٧٦
أما لعن الوالد والوالدة فمن الكبائر وأما الذبح لغري اهللا فاملراد به أن يذبح باسم غري اهللا تعاىل كمن ذبح                    ) لده اخل لعن اهللا من لعن وا      (

للصنم أو للصليب أو ملوسى أو لعيسى صلى اهللا عليهما أو للكعبة وحنو ذلك فكل هذا حرام وال حتل هذه الذبيحة سواء كان الـذابح           
 ]ا وأما احملدث بكسر الدال فهو من يأيت بفساد يف األرض أما منار األرض فاملراد عالمات حدودهامسلما أو نصرانيا أو يهودي
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مللك من ملوك اليمن ذو املنار ألنه أول من ضرب املنار علـى            : وقيل، على أقطاره  - عليه السالم    -إبراهيم  
 ٢٧٧يهتدي به إذا رجع أفاد ذلك الزخمشريالطريق ل

بدليل من فعله مماسا هلـذا  ،ال يبعد أن يريد به من عرض والديه للعن الناس      ) لعن اهللا من لعن والديه    : (وقوله
 .املعىن

ومن آواه فكأنه صار وقاية للمحدث فهو شريكه يف املغىن إذا ،واعلم أنه من أحدث يف الدين فقد أتى عظيما
 وأما تغيري منار األرض قد يكون بني الشريكني فال حيل ألحد الشريكني أن يقدم احلـد وال                  .علم بإحداثه 

فال حيل ألحد تغيريها فيـؤول إىل       ،يؤخره وقد يكون أيضا من األعالم يف الطرق اليت يهتدي ا املسافرون           
 ٢٧٨.إضالل الناس عن طريقهم ومقاصدهم

  كبائر املعاشرات- ٤
 : ظلم الرعية-

 بع نةَ   عاسِن ِشمِن بمحءٍ    : قَالَ،ِد الريش نا عأَلُهةَ أَساِئشع تيأَت،فَقَالَت :  ؟ فَقُلْتتأَن نِل   : ِممأَه لٌ ِمنجر
رِمص،ِذِه؟ فَقَالَ       : فَقَالَته اِتكُمِفي غَز لَكُم كُماِحبكَانَ ص فئًا   : كَييش ها ِمننقَما نِل   ِإنْ كَا ،مجِللر وتمنَ لَي

   ِعريِطيِه الْبعفَي ِعريا الْبِمن،  دبِطيِه الْععفَي دبالْعفَقَةِ  ،وِإلَى الن اجتحيفَقَةَ ،وِطيِه النعفَي،ِني الَِّذي     : فَقَالَتعنملَا ي ها ِإنأَم
        كٍْر أَِخي أَنْ أُخِن أَِبي بِد بمحلَ ِفي موِل اِهللا       فَعسر ِمن تِمعا سم كذَا   ، �ِبرِتي هيقُولُ ِفي بي :»مالله، نم

      ِهملَيع قئًا فَشيِتي شِر أُمأَم ِمن ِليهِ ،ولَيع قُقفَاش،       ِبِهم فَقئًا فَريِتي شِر أُمأَم ِمن ِليو نمِبهِ ،و فُقأخرجه . »فَار
 .٢٧٩مسلم

 :ن احلديثما يؤخذ م
واملوظفني الَّـذين يشـقون علـى أصـحاب         ،والعمال،واألمراء، احلديث فيه وعيد شديد على الوالة      - ١

فمن جعـل   ، دعا على هؤالء وأمثاهلم    -�-وأعماهلم ومعامالم؛ فالنيب    ،واملراجعني يف قضاياهم  ،احلاجات
كما ،عليهم بأن يشق اهللا تعاىل يشق عليهم      فقد دعا   ،فشقوا عليهم ،اهللا حاجاِت الناس وأعمالُ اخللق عندهم     

 .وذوي احلاجات،وعلى املراجعني،شقُّوا على الناس
ممن يرتاحون ألذية اخللق    ،والنفوس املريضة ، كثري من املوظفني ذوي القلوب امليتة      -والعياذ باهللا - يوجد   - ٢

طالت مدة مراجعتهم فيها أم     ،ال الناس وال يهمهم أعم  ،فتجدهم يضيعون الوقت بالقيل والقال    ،باملشقَّة عليهم 
 .ويصرفون الناس عنهم بالوعود الكاذبة،قصرت

ويطيل ،؛ ممـا يعقـد املسـائل   "روتـني العمـل ونظامـه   "فرض ما يسمى :  ومن املشقَّة على الناس - ٣
 .وتسهيل مهمة سري األعمال،ويضيع احلقوق؛ فالواجب ختفيفه ما أمكن احلال،املراجعات

 .وال معرفة له فيه،وال قدرة له عليه، ومن املشقَّة على اخللق تولية من ليس فيه كفاءة على العمل- ٤

                                                 
 )٦٢/ ٩(التنوير شرح اجلامع الصغري  - ٢٧٧
 )٢٧٥/ ١(اإلفصاح عن معاين الصحاح  - ٢٧٨
 ]أي ما كرهنا وهو بفتح القاف وكسرها) ما نقمنا منه شيئا(ش ). [١٨٢٨(أخرجه مسلم برقم  - ٢٧٩
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فاألمثـل يف كـل     ،وخيتار األمثل ،فيجب على الوايل أنْ يستعمل األصلح املوجود      :  قال شيخ اإلسالم   - ٥
 .منصب حبسبه

والقـوةُ يف   ،وإىل اخلربة يف احلروب   ، إىل الشجاعة  فالقوة يف إمارة احلرب ترجع    ،والقوة يف كلِّ والية حبسبها    
 .وإىل القدرة على تنفيد األحكام،ترجع إىل العلم والعدل: احلكم بني الناس

واألشـد  ،ويقدم يف والية القضاء األعلم    ،مثل حفظ األموال وحنوها   ،قُدم األمني ،وإذا كانت يف الوالية أشد    
 .وذلك إنما يتم مبعرفة مقصود الوالية،لحمعرفة األص: وأهم ما يف هذا الباب.ورعا

 ٢٨٠.ويبعد عنهم العسر واملشقَّة، ذه الطريقة يف التعيني على األعمال حتصل السهولة يف أعمال الناس- ٦
وال يشـدد  ،ودل هذا احلديث على أنه ينبغي لكل من توىلَّ أمرا من أمور املسـلمني أن ال يشـق علـيهم       

واملعىن ،" فيعزم علينا يف أشياء ال حنصيها       : " يقون ؛ وهلذا جاء يف هذا احلديث        وال يأمرهم مبا ال يط    ،عليهم
يستحب ألمراء اجلـيش أن ال  : " أن األمري يشدد علينا يف أشياء ال نطيقها ؛ قال اِإلمام ابن هبرية رمحه اهللا       

عوا،وليشـاوروهم يف   بل ليخففوا عنهم ما استطا    ،فيعرضوهم لبعض املخالفة  ،يكثروا العزمات على ااهدين   
  .٢٨١"ويعرفوهم مطالع األحوال اليت عليها تبىن وجوه التدبري للحرب ،األمور

ِإني محدثُك ِبحـِديٍث    : فَقَالَ لَه معِقلٌ  ،ن أَِبي الْمِليِح أَنَّ عبيد اِهللا بن ِزياٍد عاد معِقلَ بن يساٍر ِفي مرِضهِ             وع
ثُم لَـا   ،ما ِمن أَِمٍري يِلي أَمر الْمسـِلِمني      «:   يقُولُ  �سِمعت رسولَ اِهللا    ،ي الْموِت لَم أُحدثْك ِبهِ    لَولَا أَني فِ  
ملَه دهجي،حصنيةَ،ونالْج مهعلْ مخدي ٢٨٢أخرجه مسلم. »ِإلَّا لَم. 

 ٢٨٣. خام وغشهم وقدم مصلحته على مصلحتهموعيد شديد ملن ويل أمر املسلمني مث: يف هذا احلديث
أَي : فَقَالَ،  دخلَ علَى عبيِد اِهللا بِن ِزيادٍ       �وكَانَ ِمن أَصحاِب رسوِل اِهللا      ،أَنَّ عاِئذَ بن عمٍرو   ،وعن الْحسنِ 

ينولَ اِهللا   ،بسر تِمعي سقُولُ�ِإنطَ«:   ياِء الْحعالر رةُِإنَّ شم،مهكُونَ ِمنأَنْ ت اكفَِإي« فَقَالَ لَـه، :  ِلـساج
وِفي ،وهلْ كَانت لَهم نخالَةٌ؟ ِإنما كَانِت النخالَةُ بعدهم       «: فَقَالَ، �فَِإنما أَنت ِمن نخالَِة أَصحاِب محمٍد       

ِرِهم٢٨٤»غَي 

                                                 
 )٤١٩/ ٧(وضيح األحكام من بلوغ املرام ت - ٢٨٠
 )٣٦٢/ ٢(فقه الدعوة يف صحيح اإلمام البخاري  - ٢٨١
 ).١٤٢(أخرجه مسلم برقم  - ٢٨٢
 )٤٢٦: ص(تطريز رياض الصاحلني  - ٢٨٣
 ) ١٨٣٠)(٦٨٠: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ٢٨٤

 برعاية اإلبل يف السوق واإليراد واإلصدار يلقى بعضـها علـى بعـض    قال يف النهاية احلطمة هو العنيف) إن شر الرعاء احلطمة (ش  [
يعين لست من فضالئهم وعلمائهم وأهل املراتب منهم بـل مـن            ) خنالة(ويعسفها ضربه مثال لوايل السوء ويقال أيضا حطم بال هاء           

وهل كانت هلم خنالة؟ إمنا كانـت       (عىن واحد   سقطهم والنخالة هنا استعارة من خنالة الدقيق وهي قشوره والنخالة واحلثالة واحلفالة مب            
هذا من جزل الكالم وفصيحه وصدقه الذي ينقاد له كل مسلم فإن الصحابة رضي اهللا عنهم كلهم هـم                   ) النخالة بعدهم ويف غريهم   

 ]صفوة الناس وسادات األمة وأفضل ممن بعدهم وفيمن بعدهم كانت النخالة
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ويف احلديث  . ب مثالً لوايل السوء الذي ال يرفق بالناس وال يرمحهم         ضر،العنيف بالبهائم يف رعيها   : احلطمة
 ٢٨٥.مشروعية نصيحة اُألمراء

   ِديالْأَز ميرقَالَ ،وعن أيب م هربةَ فَقَالَ   : أَخاِويعلَى مع لْتخا فُلَاٍن      : دأَب ا ِبكنمعا أَنـا     -مقُولُهةٌ تكَِلم ِهيو 
  برالْع- ِبهِ   :  فَقُلْت كِبرأُخ هتِمعِديثًا سولَ اللَِّه    ،حسر تِمعقُولُ - � -سئًا      «:  ييلَّ شجو زع اللَّه لَّاهو نم

     ِتِهماجونَ حد بجتفَاح ِلِمنيسِر الْمأَم ِمن، فَقِْرِهمو لَِّتِهمخـ      ،و » وفَقِْرِه،ِهاحتجب اللَّه عنه دونَ حاجِتِه وخلَِّت
 ٢٨٦والترمذي،رواه أبو داود".فَجعلَ رجلًا علَى حواِئِج الناِس: قَالَ
 :مفردات احلديث* 
 .وملَّكه أمره،جعله والياً عليه: والَّه األمر تولية: يقال:  والَّه-
 .استتر: واحتجب،ستره ومنعه: حجبه يحجبه حجباً: يقال:  احتجب-
ما يفتقـر إليهـا اإلنسـان       : وهي،واحلاجة مجعها حوائج  ،إذا احتاج : حاج الرجل حيوج  : قالي:  حاجة -

 . ويطلبها
 :ما يؤخذ من احلديث* 
واملتولِّي علـى   ،والقـائم بـأمورهم   ،فقد أصـبح أجريهم   ، من والَّه اهللا تعاىل أمراً من أمور املسلمني        - ١

ويوجههم ،م وحاجام؛ ليقضي ما يتعين عليه قضاؤه      ومساع شكاويه ،ومثل هذا جيب عليه مقابلتهم    ،شؤوم
 .إىل ما حيتاجون إليه من التوجيه

فهذا ،مينعون أصحاب احلاجات من الوصول إليه     ،أو جيعل له حجاباً قساةً جفاةً     ، أما من يقفل دوم بابه     - ٢
جزاًء وفاقاً؛ فاجلزاء من جنس ،مةفإنَّ اهللا تعاىل حيتجب عن حاجته يوم القيا،فإِن احتجب عنهم،حرام ال جيوز

 .وكما تدين تدان،العمل
وال بواباً إالَّ لعذٍر؛ َألنَّ احلاجب ربما       ،وال يتخذ القاضي يف جملس احلكم حاجباً      :  قال يف شرح اإلقناع    - ٣

ـ         ،وأخر املتقدم؛ لغرض له   ،قدم املؤخر  ها ليسـت وقتـاً     وليس له أنْ حيتجب إالَّ يف أوقات االستراحة؛ َألن
 .فيكتب األول فاألول،ويكون له من يرتب الناس إذا كثروا،للحكومة

ومروجي الـدعاوى  ، من قرناء السـوء -وكل قائٍم على عمٍل يتصل جبمهور الناس      - فليحذر القاضي    - ٤
وأصحاب األعمال يدركون   ،وبواسطة القرب منه؛ فإنهم ميوهون على الناِس أنَّ هلم تأثرياً على القضاة           ،بامسه

من األمنـاء أصـحاب النفـوس       ،وال يكن حوله إالَّ من يتقي اهللا تعاىل ويراقبـه         ،ليحذروهم،ا مطلوم 
 ٢٨٧.واهللا ويل التوفيق،والضمائر الطيبة،العفيفة

 أو،أو قاضيا ،أو وزيرا ،سواء كان ملكًا  ،وعيد شديد ملن احتجب عن الرعية ومل يقض حوائجهم        : يف احلديث 
 ٢٨٨.أو من دوم ممن له والية على شيء من أُمور املسلمني،أو مديرا،أمريا

                                                 
 )٤٢٧: ص(تطريز رياض الصاحلني  - ٢٨٥
 صحيح) ١٣٣٢) (٦١١/ ٣(وسنن الترمذي ت شاكر ) ٢٩٤٨) (١٣٥/ ٣(نن أيب داود س - ٢٨٦
 )١٨٦/ ٧(توضيح األحكام من بلوغ املرام  - ٢٨٧
 )٤٢٧: ص(تطريز رياض الصاحلني  - ٢٨٨
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 : عقوق الوالدين-
وقَضى ربك أَلَّا تعبدوا ِإلَّا ِإياه وِبالْواِلديِن ِإحسانا ِإما يبلُغن ِعندك الِْكبر أَحدهما أَو ِكلَاهما               {: قال اهللا تعاىل  

واخِفض لَهما جناح الذُّلِّ ِمن الرحمِة وقُـلْ رب     ) ٢٣( تقُلْ لَهما أُف ولَا تنهرهما وقُلْ لَهما قَولًا كَِرميا           فَلَا
 ].٢٤ - ٢٣: اإلسراء[} )٢٤(ارحمهما كَما ربياِني صِغريا 

: فحسن عطف األمر عليه   .. وهو اعبدوا اهللا  ،حيمل معىن األمر  » ِإلَّا ِإياه وقَضى ربك أَلَّا تعبدوا     «: قوله تعاىل 
 ..» وِبالْواِلديِن ِإحساناً«

وقضى ربك  «وأصل النظم   .. ألنه مطلوب اإلحسان وغايته   ،لالهتمام به ،على املصدر ،وقدم معمول املصدر  
 ..» أال تعبدوا إال إياه وإحسانا بالوالدين

 ..» أحسنوا«تقديره ،ذوفونصب إحسانا بفعل حم
واحتفاء ،مزيـد اهتمـام بالوالـدين     ،على النهى عن عبادة غري اهللا     ،وىف عطف األمر باإلحسان إىل الوالدين     

حيث ينظر الناظر إىل مواليـد      ،وذلك ألما مها السبب املباشر ىف إجياد اإلنسان       .. وتنويه بفضلهما ،بقدرمها
 ..وإن كان اخللق كله هللا سبحانه وتعاىل،أو األب واألم،فيجد أا ترجع إىل الذكر واألنثى،احلياة

حىت ،وتنشئته،ويسهران على كفالته،بل إما يقومان على أمره،مث ال يقف أمر الوالدين عند حد والدة املولود
 ..وال عنايتهما بأوالدمها،ال تنقطع رعاية األبوين،وحىت ىف مرحلة الشباب،جياوز مرحلة الطفولة والصبا

قبل أن يوجبـه    ،ويقتضـيه العـدل   ،وهو حق توجبه املروءة   ،ا كان لألبوين هذا احلق ىف عنق األبناء       ومن هن 
 ..وتقتضيه الشريعة،الدين

الـذي  ،اإلحسـان املطلق  ،وهو اإلحسان إليهما  ،ىف صورة عامة جمملة   ،وقد دعت الشريعة إىل أداء هذا احلق      
كل ما هو داخل ىف باب اإلحسان ينبغـى  ف.. أم بالعمل،سواء بالقول.. ويضم كل إحسان  ،يشمل كل خري  

 .» وِبالْواِلديِن ِإحساناً«.. على األبناء أن يقدموه إىل آبائهم
 .» ِإما يبلُغن ِعندك الِْكبر أَحدهما أَو ِكالهما فَال تقُلْ لَهما أُف وال تنهرهما«:  وىف قوله تعاىل-

فيكونان فيها ىف حال من الضـعف       ،يبلغها األبوان ،ومرحلة من مراحلها  ،ياةإشارة إىل مقطع من مقاطع احل     
 ..وذلك حني يتقدم ما العمر،والوهن

أو أن يسـيئوا األدب     ،وهنا قد جيد بعض األبناء أن الفرصة ممكنة هلم ىف أن يتخفّفوا من حقوق الوالـدين               
وما ينبغى أن يكـون  ،قد يبلغها األبوان من العمروهلذا جاء قول اهللا هنا منبها إىل تلك املرحلة اليت    .. معهما

ِإما يبلُغن ِعندك الِْكبر أَحدهما أَو ِكالهما فَال تقُلْ لَهما أُف وال تنهرهمـا  «: عليه سلوك األبناء فيها معهما 
 .» وقُلْ لَهما قَولًا كَِرمياً

 .ة للتوكيدالزائد» وما«،الشرطية» إن«أصلها » إما«و 
 ..والضيق من قائله إىل املقول له،يدل على الضجر،صوت» أف«و 

 ..والتعنيف ىف اخلطاب،الزجر: النهر: وال تنهرمها
 ..ترسم أدب احلديث مع الوالدين ىف حال بلوغهما الكرب،فاآلية الكرمية

 ..تشرح صدريهماوالكلمة الطيبة تنعش روحيهما و،وتكدر خاطرمها،فالكلمة النابية جترح مشاعرمها
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وإمنـا الـذي    ،أو غريمها من متع احلياة    ،إن األبوين ىف حال الكرب ال حيتاجان إىل كثري من الطعام أو الكساء            
إذ كان أكثر ما ميلكانه ويتعامالن به ىف هذه         ،هو اإلحسان إليهما بالكلمة الطيبة    ،حيتاجان إليه ىف تلك احلال    

 ..وعطاء،أخذا،احلال هو الكالم
 ..» واخِفض لَهما جناح الذُّلِّ ِمن الرحمِة وقُلْ رب ارحمهما كَما ربياِني صِغرياً «:قوله تعاىل

 ..» وقُلْ لَهما قَولًا كَِرمياً«: هو معطوف على قوله تعاىل
 .ورقّة احلديث،ولطف املعاشرة،كناية عن لني اجلانب،وخفض اجلناح

جانب ،وجانـب الضـعف   ،جانب القوة .. وجانب الشر ،جانب اخلري .. واإلنسان فيه جانبان من كل شىء     
 ..وهكذا،وجانب اللني،الشدة

حني يريد االجتاه إىل    ،فهو ىف هذا أشبه بالطائر    .. هى اليت ترتع به إىل أي اجلانبني      ،وبني جانىب اإلنسان إرادة   
 ..على حني يفرد اجلناح اآلخر،خيفض جناحه هلا،أية جهة

قد مثّل بطائر أراد أن يأخذ هذا اجلانـب مـن           ،وأن يرق هلما  ،ى إىل أن يلني ألبويه    فكأنّ اإلنسان حني دع   
 ٢٨٩..فخفض جناحه ومال إليه،وهو جانب الرمحة والعطف،جانبيه

} كبى رقَضوا  {قضاء دينيا وأمر أمرا شرعيا      } ودبعأحدا من أهل األرض والسماوات األحيـاء       } أَنْ ال ت
 .واألموات

} اهوله من تلك الصفة أعظمها على وجه       ،ألنه الواحد األحد الفرد الصمد الذي له كل صفة كمال         } ِإال ِإي
وهو املنعم بالنعم الظاهرة والباطنة الدافع جلميع النقم اخلالق الرازق املدبر جلميـع             ،ال يشبهه أحد من خلقه    

 .األمور فهو املتفرد بذلك كله وغريه ليس له من ذلك شيء
أحسنوا إليهما جبميع وجوه اإلحسان    : أي} وِبالْواِلديِن ِإحسانا {: قيام حبق الوالدين فقال   مث ذكر بعد حقه ال    

القويل والفعلي ألما سبب وجود العبد وهلما من احملبة للولد واإلحسان إليه والقرب ما يقتضي تأكد احلق                 
 .ووجوب الرب

إذا وصال إىل هذا السن الذي تضـعف فيـه قوامهـا            : أي} و ِكالهما ِإما يبلُغن ِعندك الِْكبر أَحدهما أَ     {
وهذا أدىن مراتب األذى نبه به على       } فَال تقُلْ لَهما أُف   {. وحيتاجان من اللطف واإلحسان ما هو معروف      

 .واملعىن ال تؤذمها أدىن أذية،ما سواه
بلفـظ حيبانـه وتـأدب      } وقُلْ لَهما قَوال كَِرميا   {،تزجرمها وتتكلم هلما كالما خشنا    : أي} وال تنهرهما {

وذلك خيتلف باختالف األحوال والعوائـد      ،وتلطف بكالم لني حسن يلذ على قلوما وتطمئن به نفوسهما         
 .واألزمان

ل اخلوف  تواضع هلما ذال هلما ورمحة واحتسابا لألجر ال ألج        : أي} واخِفض لَهما جناح الذُّلِّ ِمن الرحمةِ     {
 .وحنو ذلك من املقاصد اليت ال يؤجر عليها العبد،منهما أو الرجاء ملا هلما

 .جزاء على تربيتهما إياك صغريا،ادع هلما بالرمحة أحياء وأمواتا: أي} وقُلْ رب ارحمهما{

                                                 
 )٤٧١/ ٨(التفسري القرآين للقرآن  - ٢٨٩
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دنيـاه تربيـة    وكذلك من توىل تربية اإلنسان يف دينه و       ،وفهم من هذا أنه كلما ازدادت التربية ازداد احلق        
 ٢٩٠.صاحلة غري األبوين فإن له على من رباه حق التربية

» اهوا ِإلَّا ِإيدبعأَلَّا ت كبقَضى رفهو . أمر يف صورة قضاء. فهو أمر بتوحيد املعبود بعد النهي عن الشرك.. » و
قصر الذي يفيده النفي    إىل جانب ال  ،ختلع على األمر معىن التوكيد    » قَضى«ولفظة  . أمر حتمي حتمية القضاء   

 .فتبدو يف جو التعبري كله ظالل التوكيد والتشديد» أَلَّا تعبدوا ِإلَّا ِإياه«واالستثناء 
وهلا يف النفس ركيزة من العقيدة      ،جاءت التكاليف الفردية واالجتماعية   ،وأقيم األساس ،فإذا وضعت القاعدة  

 .ليف واألعمالتوحد البواعث واألهداف من التكا،يف اهللا الواحد
إعالنا لقيمة  ،ومن مث يربط السياق بر الوالدين بعبادة اهللا       ،هي رابطة األسرة  ،والرابطة األوىل بعد رابطة العقيدة    

 وال  أُف: وِبالْواِلديِن ِإحساناً ِإما يبلُغن ِعندك الِْكبر أَحدهما أَو ِكالهما فَال تقُلْ لَهمـا            «: هذا الرب عند اهللا   
رب ارحمهمـا كَمـا ربيـاِني       : وقُلْ،واخِفض لَهما جناح الذُّلِّ ِمن الرحمةِ     ،تنهرهما وقُلْ لَهما قَولًا كَِرمياً    

 .»صِغرياً
ذلك أن  . يستجيش القرآن الكرمي وجدان الرب والرمحة يف قلوب األبناء        ،والصور املوحية ،ذه العبارات الندية  

. إىل الناشئة اجلديـدة   . إىل الذرية . توجه اهتمامهم القوي إىل األمام    ،ياة وهي مندفعة يف طريقها باألحياء     احل
ومـن مث  ! إىل اجليل الذاهب  . إىل احلياة املولية  . إىل األبوة . وقلما توجه اهتمامهم إىل الوراء    . إىل اجليل املقبل  

 .وتتلفت إىل اآلباء واألمهات،خللفحتتاج البنوة إىل استجاشة وجداا بقوة لتنعطف إىل ا
وكما متتص النابتـة    . إىل التضحية بكل شيء حىت بالذات     . إن الوالدين يندفعان بالفطرة إىل رعاية األوالد      

وميتص الفرخ كل غذاء يف البيضة فإذا هي قشر كـذلك ميـتص   ،اخلضراء كل غذاء يف احلبة فإذا هي فتات     
 إن أمهلـهما    -ل اهتمام من الوالدين فإذا مها شيخوخة فانية         األوالد كل رحيق وكل عافية وكل جهد وك       

إىل . ويندفعون بدورهم إىل األمام،فأما األوالد فسرعان ما ينسون هذا كله    !  ومها مع ذلك سعيدان    -األجل  
 .وهكذا تندفع احلياة.. الزوجات والذرية 

استجاشة وجدام بقوة ليـذكروا واجـب   إمنا حيتاج هؤالء إىل   . ومن مث ال حيتاج اآلباء إىل توصية باألبناء       
وهنا جييء األمر باإلحسان إىل الوالدين يف صورة قضـاء  ! اجليل الذي أنفق رحيقه كله حىت أدركه اجلفاف    

 .بعد األمر املؤكد بعبادة اهللا،من اهللا حيمل معىن األمر املؤكد
ذكريات الطفولة ومشاعر احلب    مث يأخذ السياق يف تظليل اجلو كله بأرق الظالل ويف استجاشة الوجدان ب            

وضعف الكرب له إحياؤه    ،والكرب له جالله  .. » ِإما يبلُغن ِعندك الِْكبر أَحدهما أَو ِكالهما      «: والعطف واحلنان 
فَـال تقُـلْ لَهمـا أُف وال        «.. تصور معىن االلتجاء واالحتماء يف حالة الكرب والضعف         » ِعندك«وكلمة  

رهنماتوما ،وهي أول مرتبة من مراتب الرعاية واألدب أال يند من الولد ما يدل على الضجر والضـيق                » ه
 ..يشي باإلهانة وسوء األدب 

                                                 
 )٤٥٦: ص(تيسري الكرمي الرمحن = تفسري السعدي  - ٢٩٠
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واخِفض «. وهي مرتبة أعلى إجيابية أن يكون كالمه هلما يشي باإلكرام واالحترام          » وقُلْ لَهما قَولًا كَِرمياً   «
فهي الرمحة  . ويبلغ شغاف القلب وحنايا الوجدان    ،وهنا يشف التعبري ويلطف   » لرحمِةلَهما جناح الذُّلِّ ِمن ا    

وكأمنا للذل جناح خيفضه إيذانا بالسالم      . وال يرفض أمرا  ،ترق وتلطف حىت لكأا الذل الذي ال يرفع عينا        
ذكرى الطفولـة الضـعيفة     . نيةفهي الذكرى احلا  » رب ارحمهما كَما ربياِني صِغرياً    : وقُلْ«. واالستسالم

وهو التوجه إىل اهللا أن يرمحهما      . ومها اليوم يف مثلها من الضعف واحلاجة إىل الرعاية واحلنان         ،يرعاها الولدان 
وهو أقدر على جزائهما مبا بذال من دمهما وقلبـهما         . وجناب اهللا أرحب  ،ورعاية اهللا أمشل  ،فرمحة اهللا أوسع  

 ٢٩١.مما ال يقدر على جزائه األبناء
 :يفهم مما ذكر أن اآليات ترشد إىل األحكام التالية

 .واإلشراك رأس الكفر والضالل، التوحيد أساس اإلميان-١
وجعل بـر الوالـدين     ،وقد أمر اهللا سبحانه بعبادته وتوحيده     ، اإلحسان إىل الوالدين فرض الزم واجب      -٢

 :فقال،كما قرن شكرمها بشكره،مقرونا بذلك
 .ِإلَي الْمِصري،أَِن اشكُر ِلي وِلواِلديك: وِبالْواِلديِن ِإحساناً وقال،تعبدوا ِإلَّا ِإياهوقَضى ربك أَلَّا 

 . من الرب باألبوين واإلحسان إليهما أال يتعرض لسبهما وال لعقوقهما فإن ذلك من الكبائر بال خالف-٣
فتجب ،كما أن برمها موافقتهما على أغراضـهما      ،ة هلما خمالفتهما يف أغراضهما اجلائز   :  عقوق الوالدين  -٤

 . وال جتب طاعتهما يف املعصية،طاعتهما يف املباح املعروف غري املعصية
وحيسن إليهما إذا كان هلمـا      ،بل جيب برمها ولو كانا كافرين     ، ال خيتص بر الوالدين بأن يكونا مسلمني       -٥

ِن الَِّذين لَم يقاِتلُوكُم ِفي الديِن ولَم يخِرجوكُم ِمن ِدياِركُم أَنْ تبروهم            ال ينهاكُم اللَّه ع   : قال اهللا تعاىل  ،عهد
 ] .٨/ ٦٠املمتحنة [

إذ عاهدوا الـنيب    ،قدمت أمي وهي مشركة يف عهد قريش ومدم       «: ويف صحيح البخاري عن أمساء قالت     
وهي ،إن أمي قـدمت   :  صلّى اهللا عليه وآله وسلّم فقلت      فاستفتيت النيب ،مع أبيها ،صلّى اهللا عليه وآله وسلّم    

 .» صلي أمك،نعم: أفأصلها؟ قال،راغبة
 . من اإلحسان إىل األبوين والرب ما إذا مل يتعني اجلهاد أال جياهد الولد إال بإذما-٦

نه يف جاء رجل إىل النيب صـلّى اهللا عليـه وآلـه وسـلّم يسـتأذ     : روى مسلم عن عبد اهللا بن عمرو قال 
 .» ففيهما فجاهد«: قال،نعم: ؟ قال» أحي والداك«: فقال،اجلهاد

 .له أن يغزو بغري إذما: وقال الشافعي،ال يغزو إال بإذما: أما الوالدان املشركان فكان الثوري يقول
 مسعت رسول اهللا صلّى اهللا    : صلة أهل ودمها،ففي صحيح مسلم عن ابن عمر قال        :  من متام بر الوالدين    -٧

 »بعد أن يولّي،صلة الرجل أهل ود أبيه: إن من أبر الرب«: عليه وآله وسلّم يقول

                                                 
 )٢٨٩٨: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-يف ظالل القرآن للسيد قطب - ٢٩١



 ١٦٧

ربكُم أَعلَم ِبما ِفي نفُوِسكُم أي من       : هناك رقابة خاصة من اهللا تعاىل على معاملة األبوين لقوله سبحانه           -٨
 ٢٩٢.عل ظاهر برمها رياءأو من ج،أو من غري ذلك من العقوق،اعتقاد الرمحة ما واحلنو عليهما

والشفقة والرمحة؛ ألا احلالة اليت ،والعطف،والرب،لقد خص اهللا حالة الكرب للوالدين مبزيد من األمر باإلحسان
فألزم سبحانه وتعاىل يف هذه احلالة من مراعـاة         ،والكرب،حيتاجان فيها إىل بره؛ لتغري احلال عليهما بالضعف       

فيحتاجان أن يلي منهما يف الكرب ما ،ألما يف هذه احلالة قد صارا كال عليهأحواهلما أكثر مما ألزمه من قبل؛ 
وأيضا فطـول املكـث للمـرء يوجـب     ،كان حيتاج يف صغره أن يليا منه؛ وهلذا خص هذه احلالة بالذكر          

ويسـتطيل  ،وتنتفخ هلما أوداجه  ،فيظهر غضبه على أبويه   ،ويكثر الضجر ،وحيصل امللل ،االستثقال للمرء عادة  
وقد أمر اهللا أن يقابلـهما  ،وأقل املكروه ما يظهر بتنفسه املتردد من الضجر  ،ما لقلة دينه وضعف بصريته    عليه

 ٢٩٣بالقول املوصوف بالكرامة وهو السامل عن كل عيب
) ثَالثـاً (ِر الكَباِئِر؟   أال أنبئُكُم ِبأكْب  «:  فَقَالَ - � -كُنا ِعند رسوِل اِهللا     : وعن أِبي بكْرةَ رِضي اُهللا عنه قَالَ      

 متِكئـاً   - � -وكَـانَ رسـولُ اِهللا      ). »أو قَولُ الـزورِ   (،وشهادةُ الزورِ ،وعقُوق الواِلدينِ ،اِإلشراك ِباهللاِ 
لَسا،فَجى قُلْنتا حهركَرالَ يا زفَم :كَتس هت٢٩٤متفق عليه. لَي. 

ِإنَّ ِمن أكْبِر الكَباِئِر أنْ يلْعن الرجلُ       «: - � -قَالَ رسولُ اِهللا    :  عمرو رِضي اُهللا عنهما قَالَ     وعن عبِداِهللا بنِ  
ويسب ،فَيسب أباه ،يسب الرجلُ أبا الرجلِ   «: وكَيف يلْعن الرجلُ واِلديِه؟ قال    ،يا رسولَ اهللاِ  : ِقيلَ. »واِلديِه

هأُم بسفَي ه٢٩٥متفق عليه. »أُم. 
 : قطع األرحام-

أُولَِئك الَِّذين لَعنهم   ) ٢٢(فَهلْ عسيتم ِإنْ تولَّيتم أَنْ تفِْسدوا ِفي الْأَرِض وتقَطِّعوا أَرحامكُم           {: قال اهللا تعاىل  
هارصى أَبمأَعو مهمفَأَص اللَّه ٢٣ - ٢٢: حممد[} )٢٣(م.[ 

وتوٍل ،وإما إعراض عن ذلك   ،فثم اخلري والرشد والفالح   ،وامتثال ألوامره ،إما التزام لطاعة اهللا   ،فهما أمران : أي
 .فما مث إال الفساد يف األرض بالعمل باملعاصي وقطيعة األرحام،عن طاعة اهللا

} الَِّذين لَ{وقطعوا أرحامهم   ،أفسدوا يف األرض  } أُولَِئك اللَّه مهنوقربوا من سخط   ،بأن أبعدهم عن رمحته   } ع
 .اهللا
}  مهارصى أَبمأَعو مهمولكن ال تسـمع  ،فلهم آذان،جعلهم ال يسمعون ما ينفعهم وال يبصرونه     : أي} فَأَص

ولكـن ال يبصـرون ـا العـرب     ،وهلم أعني،وإمنا تسمع مساعا تقوم به حجة اهللا عليها،مساع إذعان وقبول  
 ٢٩٦.وال يلتفتون ا إىل الرباهني والبينات،واآليات

                                                 
 )٦١/ ١٥(التفسري املنري للزحيلي  - ٢٩٢
 )٤٩٦/ ٢(فقه الدعوة يف صحيح اإلمام البخاري  - ٢٩٣
 .، واللفظ له)٨٧(ومسلم برقم ، ) ٢٦٥٤(متفق عليه، أخرجه البخاري برقم  - ٢٩٤
 ).٩٠ (واللفظ له، ومسلم برقم، ) ٥٩٧٣(متفق عليه، أخرجه البخاري برقم  - ٢٩٥

 ]يسب ويشتم) يلعن. (أفظع الذنوب وأشدها عقابا) أكرب الكبائر(
 )٧٨٨: ص(تيسري الكرمي الرمحن = تفسري السعدي  - ٢٩٦



 ١٦٨

وهو أم إذا مل يستجيبوا لدعوة      ،الذين ىف قلوم مرض   ،هو بيان للحال اليت سينتهى إليها أمر هؤالء املؤمنني        
 فإن هذا سينتهى م إىل أخذ طريق غري        -وجياهدوا ىف سبيل اهللا   ،ومل يسمعوا ويطيعوا  ،اهللا سبحانه وتعاىل هلم   

 ..إىل ما كانوا عليه من كفر،مث ميضى م هذا الطريق رويدا رويدا إىل اخلروج عن اإلميان،املؤمننيطريق 
إشارة إىل هذا األمـر الـذي وقـع عليـه           ،إىل هذه اجلماعة من املؤمنني    » عسى«وىف إسناد فعل الرجاء     

وهذا ال  .. إعراضهم عن اهللا  و،بتولّيهم، وأم إمنا يرجونه هم ألنفسهم     -وتقطيع األرحام ،وهو اإلفساد ،الرجاء
: هو هذا الشر الصراح   ،ويرجوه هلا ،حىت لقد أصبح ما يتمناه لنفسه     ،وخان إنسانيته ،يكون إال ممن سفه نفسه    

 !.وتقطيع األرحام،اإلفساد ىف األرض
أو يؤدى لذى رحم    ،أتراه يرى إلنسان حرمة   .. وال يرجو هللا وقارا؟     ،وماذا يكون من شأن من ال يؤمن باهللا       

ىف ،فهل يكـون منـه غـري اإلفسـاد        .. متلبد اإلحساس ،غليظ القلب ،سفيه الرأى ،ا؟ إنه إنسان ضال   حقّ
 ..أو بعيد،من قريب،وقطع كل سبب طيب يصل بينه وبني الناس،األرض

ال يرجى  ، هو إشارة إىل أن هذا الذي تولّى وأعرض عن اإلميان باهللا           -واختصاص ذوى األرحام بالذكر هنا    
 ..وملا قطع صلة الرحم بينه وبينهم،لكان ذلك ىف أهله،كان فيه خري يرجىولو ،منه خري إلنسان

 .. هو اإلعراض عن االستجابة لدعوة اهللا والرسول إىل اجلهاد- واهللا أعلم-واملراد بالتولّى هنا
ر على هؤالء الذين دعوا     هو حكم صاد  ..» أُولِئك الَِّذين لَعنهم اللَّه فَأَصمهم وأَعمى أَبصارهم      «:قوله تعاىل 
 ..فإذا هم ىف الكافرين،مث مضوا على غري طريق اإلميان.. وتولّوا،فأعرضوا- قوال وعمال-إىل االميان

 ..ومل يروا طريق هدى،فلم يسمعوا كلمة خري،فأصام بالصمم والعمى،فهؤالء قد لعنهم اهللا
 :وانظر

فَهلْ عسيتم ِإنْ تولَّيتم    «: لّ وعال ىف قوله تعاىل    لقد كان هؤالء املؤمنون ىف موقف خطاب من رب العزة ج          
     كُمحاموا أَرقَطِّعتِض ووا ِفي الْأَرفِْسدم كـانوا ىف مجاعـة      ، كانوا هنا ىف موقـف اخلطـاب       -» أَنْ تأل

 ..وليأخذوا السبيل اليت يأخذها املؤمنون الصادقون،وكانت الدعوة إليهم ليصححوا إميام،املؤمنني
فإم اآلن بعد حكـم صـدر       » أُولِئك الَِّذين لَعنهم اللَّه فَأَصمهم وأَعمى أَبصارهم      «: ىف قوله تعاىل  ،أما هنا 
 فقذف م بعيدا عن هـذا املـوطن         - وهو أم يولّون وجوههم إىل طريق آخر غري طريق اإلسالم          -عليهم

بعوا ذا احلكم الذي يأخذ طريقه معهم إىل حيـث انتـهى ـم              مث أت ،الكرمي الذي كانوا فيه بني املؤمنني     
 ٢٩٧..» فَأَصمهم وأَعمى أَبصارهم،أُولِئك الَِّذين لَعنهم اللَّه«: املطاف

هذَا : فَقَالَت،امِت الرِحم ِإنَّ اَهللا خلَق الْخلْق حتى ِإذَا فَرغَ ِمنهم قَ        :"�قَالَ رسولُ اِهللا    : قَالَ،وعن أَِبي هريرةَ  
فَذَاِك : قَالَ،بلَى: وأَقْطَع من قَطَعِك؟ قَالَت   ،أَما ترضين أَنْ أَِصلَ من وصلَكِ     ،نعم: قَالَ،مقَام الْعاِئِذ ِمن الْقَِطيعةِ   

تم ِإنْ تولَّيتم أَنْ تفِْسدوا ِفي الْـأَرِض وتقَطِّعـوا          فَهلْ عسي {: اقْرُءوا ِإنْ ِشئْتم  : �ثُم قَالَ رسولُ اِهللا     "لَِك  

                                                 
 )٣٥٧/ ١٣(التفسري القرآين للقرآن  - ٢٩٧



 ١٦٩

كُمامحأَر،      مهارصى أَبمأَعو مهماُهللا فَأَص مهنلَع الَِّذين ـا       ،أُولَِئكلَى قُلُوٍب أَقْفَالُهع آنَ أَمونَ الْقُرربدتأَفَلَا ي {
 ٢٩٨]٢٣:حممد[

من وصلَِني وصلَه : الرِحم معلَّقَةٌ ِبالعرِش تقُولُ«: - � -قَالَ رسولُ اِهللا : ي اُهللا عنها قَالَتوعن عاِئشةَ رِض
 .٢٩٩متفق عليه. »ومن قَطَعِني قَطَعه اُهللا،اُهللا
تعلِّقَةٌ ِبذَيِلِه مستِجريةٌ ِمن الْقَِطيعِة مخِبرةٌ عـن        أَي مستمِسكَةٌ ِبعرِش الرحمِن م    ) : » الرِحم معلَّقَةٌ ِبالْعرشِ  «

أَو علَـى  ،ِبطَِريِق الِْإخباِر ِبدايةً وِروايةً وِحكَايةً وتلَذُّذًا ِبما سِمعت ِمن اللَِّه تعـالَى       : أَي) تقُولُ(حكِْم الصلَِة   
» ومن قَطَعِني قَطَعه اللَّه   «( ِبحسِن ِرعايِتِه وِبجِميِل ِحمايِتِه     : أَي،) » ِني وصلَه اللَّه  من وصلَ «( سِبيِل الدعاِء   

 (ِتهِ  : أَيايِن ِعنيع نأْفَِتهِ   ،عرِتِه ومحاِل ركَم ِمنو،      هوِل ِمنالْقَبِه واِل ِإلَيِن الِْإقْبةٌ عايلُ ِكنصفَالْو،ةٌ   وـارِعب الْقَطْع
    هناِض عرالِْإعِه ولَيِب عضِن الْغع . ِويوا فَِقيلَ       : قَالَ النهِصلَت بجِحِم الَِّتي يالر دلَفُوا ِفي حتِحٍم   : اخِفي كُلِّ ر

         اكَحنم تمرثَى حأُن رالْآخا وا ذَكَرهدكَانَ أَح ثُ لَويٍم ِبحرحاممهامِ     ،تمالْأَع لَادلُ أَوخدذَا لَا يلَى هفَع، لَادأَوو
وجواز ذَِلك ِفي   ،واحتج هذَا الْقَاِئلُ ِبتحِرِمي الْجمِع بين الْمرأَِة وعمِتها أَو خالَِتها ِفي النكَاِح ونحِوهِ            ،الْأَخواِل

ويدلُّ علَيِه  ،هو عام ِفي كُلِّ رِحٍم ِمن ذَِوي الْأَرحاِم ِفي الِْمرياِث يستِوي الْمحرم وغَيره            : وِقيلَ،بناِت الْأَعمامِ 
  لُهقَو- � " :» اكنأَد ثُم، اكنأَد ثُم « "الَى    : قُلْتعِلِه تِلقَو ِحيحالص وذَا ههو :}  عاِم بحأُولُوا الْأَرلَى  وأَو مهض

فَِإنما هو تعِريف ِذي رِحِم محرٍم لَا مطْلَق        ،وأَما ما قَالَه الْقَاِئلُ الْأَولُ    ،] ٧٥: األنفال[} ِببعٍض ِفي ِكتاِب اللَّهِ   
 ٣٠٠.واللَّه أَعلَم،الرِحِم

متفـق  . »الَ يدخلُ اجلَنةَ قَـاِطع رِحـمٍ      «:  قَالَ - � -لَ اِهللا   وعن جبيِر بِن مطِْعٍم رِضي اُهللا عنه أَنَّ رسو        
 .٣٠١عليه

 :ما يؤخذ من احلديث

                                                 
 )٢٥٥٤)(٩١٢: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ٢٩٨

ترب إمنا هي معىن من املعاين ليست جبسم وإمنا هي قرابة ونسب جتمعه رحم قال القاضي عياض الرحم اليت توصل وتقطع و       ) الرحم(ش  [
والدة ويتصل بعضه ببعض فسمي ذلك االتصال رمحا واملعىن ال يأيت منه القيام وال الكالم فيكون ذكر قيامها هنا وتعلقها ضرب مثـل          

 واصليها وعظيم إمث قاطعيها بعقوقهم وهلذا مسي العقوق وحسن استعارة على عادة العرب يف استعمال ذلك واملراد تعظيم شأا وفضيلة        
) أن أصل من وصلك   (املستعيذ وهو املعتصم بالشيء امللتجئ إليه املستجري به         ) العائذ(قطعا والعق الشق كأنه قطع ذلك السبب املتصل         

ته إياهم وعطفه بإحسانه ونعمه أوصلتهم      قال العلماء حقيقة الصلة العطف والرمحة فصلة اهللا سبحانه وتعاىل عبارة عن لطفه م ورمح              
 ]بأهل ملكوته األعلى وشرح صدورهم ملعرفته وطاعته

 .، واللفظ له)٢٥٥٥(ومسلم برقم ، ) ٥٩٨٩(متفق عليه، أخرجه البخاري برقم  - ٢٩٩
 )٣٠٨٦/ ٧(مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح  - ٣٠٠
 .، واللفظ له)٢٥٥٦(رقم ومسلم ب، ) ٥٩٨٤(متفق عليه، أخرجه البخاري برقم  - ٣٠١

أي قاطع رحم واملراد به هنا من استحل القطيعة أو أي قاطع واملراد ال يدخلها قبل أن حياسب ويعاقب علـى                     ) ال يدخل اجلنة قاطع   (
 ]قطيعته وقطع الرحم هو ترك الصلة واإلحسان والرب باألقارب
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} )٢٧(ويقْطَعونَ ما أَمر اللَّه ِبِه أَنْ يوصلَ ويفِْسدونَ ِفي الْأَرِض أُولَِئك هم الْخاِسـرونَ               {:  قال تعاىل  - ١
أُولَِئك الَِّذين  ) ٢٢(يتم ِإنْ تولَّيتم أَنْ تفِْسدوا ِفي الْأَرِض وتقَطِّعوا أَرحامكُم          فَهلْ عس {: وقال تعاىل ].البقرة[

 مهارصى أَبمأَعو مهمفَأَص اللَّه مهنحممد[} )٢٣(لَع.[ 
           يبهـذا مقـام    : فقالت،مقامت الرح : " قال -�-وجاء يف البخاري ومسلم من حديث أيب هريرة؛ أنَّ الن

فذلك : قال،بلى: قالت! وأقطع من قطعك؟،أما ترضني أنْ أصلَ من وصلك،نعم: قال،العائذ بك من القطيعة   
 ".لِك
 :وحيرم قطعها إىل ثالثة أقوال، واختِلف يف الرحم اليت جيب وصلها- ٢

مل يصـح النكـاح     ،آلخر أُنثى وا،أنها الرحم اليت حيرم النكاح بينهما؛ حبيث لو كان أحدمها ذكرا          : أحدها
 .وال أوالد األخوال واخلاالت،فعلى هذا ال يدخل أوالد األعمام والعمات،بينهما

وبني املرأة وخالتها يف النكاح؛ فإنه مل حيرم إالَّ         ،بتحرمي اجلمع بني املرأة وعمتها    : واحتج أصحاب هذا القول   
 .خيشى من قطيعتهافليس هناك رحم ،وما دام أنه مل حيرم،خشية القطيعة

؛ فاحلث هنا علـى األدىن  "مثَّ أدناك أدناك: "-�-أنه من كان بينهما توارث؛ واحتج هؤالء بقوله       :  الثاين
 .والقرابة املوالية هى الوارثة،فاألدىن
 .أنها عموم القرابة بقطع النظر عن حرمة النكاح أو اإلرث: الثالث

 .وباختالف القدرة واحلاجة،والرب حبسب القرب والبعد بينهموهذا قولٌ وجيه؛ ولكنها ختتلف الصلة 
وحنو ، الصلة احلقيقية والرب ليست ملن بينك وبينه من أقاربك تبادل بالصلة والـرب والعطـاء والزيـارة                 - ٣

 .فهذا يسمى مكافئًا،ذلك
       يبلَّذي إذا قطعت رمحـه     ولكن الواصل ا  ،ليس الواصل باملكاىفء  : " قال -�-فقد جاء يف البخاري أنَّ الن

 ".وصلها
واألوىل ،فهذه هي الصلة الكاملة   ،فهذا يدل على أنَّ الوصل املمدوح حقا هي الصلة يف القريب الَّذي قطعك            

 .محيدة أيضا
 . قاطع-. مكاىفء-. واصل-: فالدرجات مع األقارب ثالث- ٤
إنَّ يل قرابـةً    !  اهللا يارسـول : أنَّ رجـالً قـال    : " جاء يف صحيح مسلم من حـديث أيب هريـرة          - ٥

إنْ كُنـت   : -�-وجيهلون علي؟ فقال النيب     ،وأحلم عنهم ،ويسيئون إيلَّ ،وأُحسن إليهم ،ويقطعونين،أصلهم
 ".وال يزال معك من اهللا ظهري عليهم ما دمت على ذلك،فكأنما تِسفهم املَلَّ،كما قلت

وحتقـرهم يف أنفسـهم؛ لكثـرة       ،ليهم حتزنهم إنك بإحسانك إ  : " قال اإلمام النووي يف معىن احلديث      - ٦
هو الرماد الَّذي حيمى    : واملل،فهم من اخلزي واحلقارة عند أنفسهم كمن يسف امللَّ        ،وقبيح فعلهم ،إحسانك

 ٣٠٢.ليدفن فيه اخلبز لينضج
 : الطعن يف األنساب-

                                                 
 )٣٢٤/ ٧(توضيح األحكام من بلوغ املرام  - ٣٠٢
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ٍم عسى أَنْ يكُونوا خيرا ِمنهم ولَا ِنساٌء ِمـن ِنسـاٍء      ياأَيها الَِّذين آمنوا لَا يسخر قَوم ِمن قَو       {: قال اهللا تعاىل  
                   لَـم نماِن والِْإمي دعب وقالْفُس ماِلاس وا ِبالْأَلْقَاِب ِبئْسزابنلَا تو كُمفُسوا أَنلِْمزلَا تو نها ِمنريخ كُنى أَنْ يسع

 ].١١: احلجرات[} )١١(ِلمونَ يتب فَأُولَِئك هم الظَّا
والنظر إليهـا   ،استخفاف مجاعة جبماعة  ،إن من أفتك اآلفات اليت تغتال مشاعر اإلخاء واملودة بني اتمعات          

ونظـروا إلـيهم    ،فإن ذلك من شأنه أن يغرى هؤالء املستخفّني املستهزئني مبن اسـتخفوا م            ،نظرا ساخرا 
 على أن تدافع عن     -املستصغر لشأا ،مل اجلماعة املستخف ا   مث هو من جهة أخرى حي     ،باستصغار واستهزاء 

وهـذا  .. وهزءوا م ،ممن سخروا منهم  ،وهذا االستهزاء بالسخرية واالستهزاء   ،وأن ترد هذه السخرية   ،نفسها
 ..كما يقولون،فإن احلرب أوهلا الكالم.. أول قدح لشرارة احلرب

من هـؤالء   ، الساخرين قد يكونون أقل عند اهللا شأنا       فإن هؤالء املستهزئني  ،ومن جهة أخرى  ،هذا من جهة  
 ..الذين اختذوهم غرضا للهزء والسخرية

فكيف يكون احلال لو أن هؤالء املستهزأ م كانوا عنـد           .. ووزن األمور عليها  ،فال ينبغى االخنداع بالظاهر   
 اهللا أفضل وأكرم من هؤالء املستهزئني؟
وأكرم منـهم   ،؟ أال يستحون أن يستخفّوا مبن هم أثقل منهم ميزانـا          أال خيافون أن ينتقم منهم اهللا ألوليائه      
 .ولفظه العدل واإلنصاف،وجفاه املنطق،ورفضته املروءة،ألنكره العقل،معدنا؟ إن هذا أمر لو مل يؤمثه الدين

حني تكون  ،إشارة إىل أن هذه السخرية إمنا تكون على غايتها من الشناعة والسوء           ،وىف مجع الرجال والنساء   
 .وتوقعهم ىف هذا البالء،إذ أا تشد أعدادا كثرية من الناس إىل هذا الشر، صورة مجاعيةىف

وال تلِْمزوا أَنفُسكُم وال تنابزوا ِبالْأَلْقاِب ِبئْس اِلاسم الْفُسوق بعد الِْإمياِن ومن لَم يتب فَأُولِئك               «: وقوله تعاىل 
 ..» هم الظَّاِلمونَ

 ..الترامي ا: والتنابز باأللقاب.. والتلويح ا،للّمز هو الغمز باملعايبا
وعدم التحرج مـن ذكـر      ،شيوع االستخفاف بأنفسهم  ،وتقوض بنيانه ،ومن اآلفات اليت دد كيان اتمع     

 تتبادل  اليت،فهذا إمنا يكون من إفرازات اجلماعات املتحلّلة من القيم اخللقية         ،بعضهم بعضا باملقابح واملساويء   
 ..املنكرات كما تتبادل السلع الرخيصة ىف البيع والشراء

وأن يرمجوه بكل   ،ال يسوؤه كثريا أن يعيبه الناس     ،ويرميهم مبا يسوء من األلقاب    ،ذلك أن الذي يعيب الناس    
 »وال تلِْمزوا أَنفُسكُم«:  هو ما قصد إليه قوله تعاىل- واهللا أعلم-وهذا.. سوء

 ..فكأم إذ يلمزون غريهم يلمزون أنفسهم ضمنا،همبأيقاع الفعل علي
أي بئس االسم الذي يطلق عليكم بعد أن يـرتع عـنكم            » ِبئْس اِلاسم الْفُسوق بعد الِْإميانِ    «: وقوله تعاىل 

مث هـا   ،فقد كنتم مؤمنني  .. اإلميان الذي خرجتم منه مبا كان منكم من ملز ألنفسكم وتنابز باأللقاب بينكم            
 ..ذا اللغو الساقط من الكالم،أي خارجني عن اإلميان،والء أصبحتم فاسقنيأنتم أ

 ..بعد أن كنتم مؤمنني،فبئس هذا االسم الذي مسيتم به فاسقني
أي ومن مل يرجـع عـن هـذا الترامـي بكلمـات             ..» ومن لَم يتب فَأُولِئك هم الظَّاِلمونَ     «: قوله تعاىل 

 ومن  -وجتنب اللغو والسقط من الكالم    ،من القول املعروف  ، إليه دينه ومروءته   ويستقيم على ما يدعوه   ،السوء
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فهو من الظاملني وللظـاملني عـذاب       ،مث يرضى لنفسه أن يقيم على الفسق ويهجر اإلميان        ،مل يرجع عن هذا   
: ٣١.. (» اباً أَِليمـاً يدِخلُ من يشاُء ِفي رحمِتِه والظَّـاِلِمني أَعـد لَهـم عـذ         «: كما يقول سبحانه  ،أليم

 ٣٠٣)اإلنسان
وفعل دال  ،وقول،بكل كالم } ال يسخر قَوم ِمن قَومٍ    {أن  ،بعضهم على بعض  ،من حقوق املؤمنني  ،وهذا أيضا 

وعسـى أن يكـون     ،وهو دال على إعجاب الساخر بنفسه     ،ال جيوز ،فإن ذلك حرام  ،على حتقري األخ املسلم   
ال تقع إال من قلب ممتلئ من مسـاوئ         ،فإن السخرية ،غالب والواقع كما هو ال  ،املسخور به خريا من الساخر    

 "أن حيقر أخاه املسلم،حبسب امرئ من الشر "�وهلذا قال النيب ،متحل بكل خلق ذميم،األخالق
وكالمهـا  ،بالفعل: واهلمز،بالقول: واللمز،ال يعب بعضكم على بعض    : أي} وال تلِْمزوا أَنفُسكُم  {: مث قال 

 .متوعد عليه بالنار،ممنهي عنه حرا
ألن املؤمنني ينبغـي أن     ،نفسا ألخيه ) ٢(ومسي األخ املؤمن    ،اآلية} ويلٌ ِلكُلِّ همزٍة لُمزةٍ   {: كما قال تعاىل  

 .فيكون هو املتسبب لذلك،أوجب للغري أن يهمزه،وألنه إذا مهز غريه،يكون هكذا حاهلم كاجلسد الواحد
وهـذا هـو    ) ٣(ويلقبه بلقب ذم يكره أن يطلق عليه        ،ال يعري أحدكم أخاه   : أي} وال تنابزوا ِباأللْقَابِ  {

 .فال تدخل يف هذا،وأما األلقاب غري املذمومة،التنابز
باإلعراض عن ،وما تقتضيه،بئسما تبدلتم عن اإلميان والعمل بشرائعه: أي} ِبئْس االسم الْفُسوق بعد اإلميانِ    {

 .الذي هو التنابز باأللقاب، والعصيانباسم الفسوق،أوامره ونواهيه
وخيرج من حق ،أن يتوب إىل اهللا تعاىل،الواجب على العبد] هو[فهذا } ومن لَم يتب فَأُولَِئك هم الظَّاِلمونَ   {

 .ذمه] على[واملدح له مقابلة ،واالستغفار،باستحالله،أخيه املسلم
وال مث قسم ثالث ،وتائب مفلح،ظامل لنفسه غري تائب: فالناس قسمان} مونَومن لَم يتب فَأُولَِئك هم الظَّالِ  {

 ٣٠٤.غريمها
لَا تلِْمـزوا   {ومعنى  ،وتحِرِمي اللَّمِز وهو الِْغيبةُ والْوِقيعةُ    ،اشتملَت هِذِه الْآيةُ علَى تحِرِمي اِلاسِتهزاِء والسخِريةِ       

كُمفُسا    ]: ١١: تاحلجرا[} أَنضعب مهضعب لِْمزلَا ي أَي،         وعدأَنْ ي اِحدالْو عدأَنْ ي وِر ِبالْأَلْقَاِب هابنالت ِرميحتو
 وهأَب اهمِمِه الَِّذي سِباس هاِحبِب،ص هوعدفَي ِتِذلَّهسي ِبِه أَو هِشينأَنْ ي ِريدا يلَقَب لَه عضيقَالَ،ِهو ثُم :}  ـماِلاس ِبئْس

والِْإميانُ يوِجـب  ،فَأَبانَ أَنَّ ِفعلَ هِذِه الْمحظُوراِت فُسوق بعد الِْإميانِ       ،]١١: احلجرات[} الْفُسوق بعد الِْإميانِ  
} ومن لَم يتب فَأُولَِئك هم الظَّـاِلمونَ      {: ثُم قَالَ ،ِهمواصلَةَ أَقْداِرِه اِلاعِتراض علَى الْموجوِد ِمنه ِبما لَا يِليق بِ         

 ٣٠٥"والْعذَاِب الْأَِليِم ،أَي هم الظَّاِلمونَ أَنفُسهم ِبسوِقها ِإلَى الناِر] ٧١: ص]: [١١: احلجرات[
. رد فيه كرامته اليت ال متس     ولكل ف ،إن اتمع الفاضل الذي يقيمه اإلسالم دى القرآن جمتمع له أدب رفيع           

 .كرامتها واحدة،ألن اجلماعة كلها وحدة،وملز أي فرد هو ملز لذات النفس. وهي من كرامة اموع

                                                 
 )٤٤٨/ ١٣(ين للقرآن التفسري القرآ - ٣٠٣
 )٨٠١: ص(تيسري الكرمي الرمحن = تفسري السعدي  - ٣٠٤
 ]٦٩/ ٩[شعب اإلميان  - ٣٠٥
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وينهاهم أن يسخر قـوم     . »يا أَيها الَِّذين آمنوا   «: والقرآن يف هذه اآلية يهتف للمؤمنني بذلك النداء احلبيب        
أو أن يسخر نساء من نساء فلعلهن خري منهن يف ميـزان            ،هم عند اهللا  فلعلهم خري من  ،أي رجال برجال  ،بقوم
 .اهللا

ويف التعبري إحياء خفي بأن القيم الظاهرة اليت يراها الرجال يف أنفسهم ويراها النساء يف أنفسهن ليست هي                  
 .ا العبادويزن ،يعلمها اهللا،قد تكون خافية عليهم،فهناك قيم أخرى. اليت يوزن ا الناس،القيم احلقيقية

والرجل السوي من الرجـل     ،والرجل القوي من الرجل الضعيف    . وقد يسخر الرجل الغين من الرجل الفقري      
وذو العصبية مـن    . وقد يسخر ذو األوالد من العقيم     . وقد يسخر الذكي املاهر من الساذج اخلام      . املؤوف
 ...اليتيم 

ولكن هـذه   .. والغنية من الفقرية    ،دلة من املشوهة  واملعت،والشابة من العجوز  ،وقد تسخر اجلميلة من القبيحة    
ولكـن القـرآن ال     ! فميزان اهللا يرفع وخيفض بغري هذه املوازين      ،وأمثاهلا من قيم األرض ليست هي املقياس      

ويذكر الذين آمنوا بأم نفس واحدة من يلمزها فقد ،بل يستجيش عاطفة األخوة اإلميانية   ،يكتفي ذا اإلحياء  
ولكن للفظة جرسا وظال فكأمنا هي وخزة حسية ال عيبة          . العيب: واللمز.. » لِْمزوا أَنفُسكُم وال ت «: ملزها

ومن حـق  . وحيسون فيها سخرية وعيبا،ومن السخرية واللمز التنابز باأللقاب اليت يكرهها أصحاا  ! معنوية
وقد غري  . يؤذي أخاه مبثل هذا    ومن أدب املؤمن أال      -املؤمن على املؤمن أال يناديه بلقب يكرهه ويزري به          

مبـا  ،وقلبـه الكرمي  ،أحس فيها حبسه املرهف   ، أمساء وألقابا كانت يف اجلاهلية ألصحاا      - � -رسول اهللا   
وبعـد استجاشـة    ،واآلية بعد اإلحياء بالقيم احلقيقة يف ميزان اهللا       . أو يصفهم بوصف ذميم   ،يزري بأصحاا 

وحتذر املؤمنني من فقدان هذا الوصف     ،تستثري معىن اإلميان  ،دةبل شعور االندماج يف نفس واح     ،شعور األخوة 
فهو شـيء   . »الْفُسوق بعد الِْإميانِ  : ِبئْس اِلاسم «: والفسوق عنه واالحنراف بالسخرية واللمز والتنابز     ،الكرمي

 لَم يتب فَأُولِئك ومن«: والظلم أحد التعبريات عن الشرك ،ودد باعتبار هذا ظلما   ! يشبه االرتداد عن اإلميان   
 ٣٠٦.وبذلك تضع قواعد األدب النفسي لذلك اتمع الفاضل الكرمي.. » هم الظَّاِلمونَ

          ِبيأنَّ الن هناُهللا ع ِضير ِريعاِلٍك اَألشأَِبي م نعـِة ال         «:  قَالَ - � -وـِر اجلَاِهِليأم ِتـي ِمـنِفي أم عبأر
نهكُونرتاِب:يسِفي اَألح روِم، الفَخجقَاُء ِبالنِتساالساِب،وسِفي اَألن نالطَّعةُ،واحيالن٣٠٧أخرجه مسلم. »و. 

عبأَر (ةٌ  : أَيكَاِئن عبالٌ أَرِخص) . ِتيِفي أُم ( ِنِهنالَ كَوح) .  ِةاِهِليِر الْجأَم ِمن (ـاِلهِ   : أَيِخصو وِرِهمأُم ِمن م
الْمعنى أَنَّ هِذِه الِْخصالَ تـدوم      : قَالَ الطِّيِبي . غَاِلبا: أَي) لَا يتركُونهن . (طُِبع علَيِهن كَِثري ِمن الْأُمةِ    ،الْمعتادِة

. فَِإنهن ِإنْ يتركْهن طَاِئفَةٌ جاَءهن آخرونَ     ؛ يِة  ِفي الْأُمِة لَا يتركُونهن ِبأَسِرِهم تركَهم ِلغيِرها ِمن سنِن الْجاِهلِ         
)رالْفَخ (أَِي :اراِلافِْتخ) . ِابسِفي الْأَح (ا  : أَيِبهبسا وأِْنهاِل الَِّتي       ،ِفي شالِْخص لُ ِمنجالر هدعا يم بسالْحو

                                                 
 )٤١٨٦: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-يف ظالل القرآن للسيد قطب - ٣٠٦
 ).٩٣٤(أخرجه مسلم برقم  - ٣٠٧

واالستسـقاء  (كل الترك إن تتركه طائفة يفعله آخرون أي ) ال يتركون (أي خصال أربع كائنة يف أميت من أمور اجلاهلية          ) أربع(ش  [
يعين اعتقادهم نزول املطر بسقوط جنم يف املغرب مع الفجر وطلوع آخر يقابله من املشرق كما كانوا يقولون مطرنا بنـوء        ) بالنجوكم

 ]يصيعين يسلط على أعضائها اجلرب واحلكة حبيث يغطي بدا تغطية الدرع وهو القم) ودرع من جرب(كذا 
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قَـالَ ابـن    . الْحسب ما يعده الِْإنسانُ ِمن مفَاِخِر آباِئهِ      : وِقيلَ،حِة وغَيِر ذَِلك  كَالشجاعِة والْفَصا : تكُونُ ِفيهِ 
والشرف والْمجد لَا يكُوناِن ِإلَّـا      ،وِإنْ لَم يكُن ِلآباِئِه شرف    ،الْحسب والْكَرم يكُوناِن ِفي الرجلِ    : السكِّيِت

من فَات حسبه لَم ينتِفع ِبحسـِب       : وِمنه قَولُهم ،ومآِثِر آباِئهِ ،ِفي الْفَاِئِق الْفَخر تعداد الرجِل ِمن مآِثِرهِ      ،الْآباَء
. رجِل نفْسه علَى غَيِرِه ِليحقِّره لَا يجوز      وتفِْضيِل ال ،ومآِثِر آباِئهِ ،التفَاخر والتكَبر والتعِظيم ِبعد مناِقِبهِ    : أَِي،أَِبيِه

وتفِْضيلُ آباِئِه  ،والْمعنى تحِقري الرجِل آباَء غَيِرهِ    ،ِإدخالُ الْعيِب ِفي أَنساِب الناسِ    : أَي) والطَّعن ِفي الْأَنسابِ  (
: ِإلَّا ِإذَا أَراد أَذَى مسِلٍم وقَـالَ الطِّيِبـي        : قُلْت،والْكُفِْر، اللَّهم ِإلَّا ِبالِْإسلَامِ   ولَا يجوز الْمظْهر  ،علَى آباِء غَيِرهِ  

لَ وأَنْ يحم ،فَيجتِمع لَه الْحسب والنسب   ،ويجوز أَنْ يكَنى ِبالطَّعِن ِفي أَنساِب الْغيِر عِن الْفَخِر ِبنسِب نفِْسهِ          
ـ      ومحلُّ الْأَوِل ِإذَا كَانَ مراده أَذَى غَيِرِه ِبالتصِريِح أَِو         ؛ ِفي كُلٍّ ِمنهما نظَر     . علَى الطَّعِن ِفي نسِب نفِْسِه اه

ومحلُّ الثَّاِني أَنْ يكُـونَ     ،ا ِبِنعمِة ربهِ  ِبِخلَاِف ما ِإذَا كَانَ تحدثً    ،أَو يكُونُ ِإثْباته كَذَّابا ِفي نفِْس الْأَمرِ      ،الِْكنايِة
    نطْعيِر وفِْس الْأَما ِفي نِسيبِعيدِ   ،ناِخلًا ِفي وكُونُ دبٍ      : فَيبِر سغَي ا ِمننع اِرجالْخ اللَّه نلَع،    ا ِمـناِخلَ ِفينالدو

ِي الشرِف مثَلًا ِبالزوِر فَيِجب علَيِه أَنْ يطْعـن ِفـي نسـِب نفِْسـِه               أَما ِإذَا كَانَ بعض قَوِمِه يد     ،غَيِر نسبٍ 
قَالَ . ِبسبِبها: أَي) ِبالنجوِم. (طَلَب السقْيا : أَي) واِلاسِتسقَاُء. (واللَّه أَعلَم ،ِليظِْهر الْحق ويذِْهب الْباِطلَ   ،ِحينِئٍذ
أَ: الطِّيِبيي :  ا أَيقْيالس اءِ      : طَلَبووِم ِفي الْأَنجقُوِع النو نطَاِر عالْأَم قُّعوقُولُونَ  ،توا يا كَانِء   : كَمـوا ِبننِطرم

ـ  مِطرنـا  : أَنْ يقَـالَ  وِإنما يِجب   ،والْمعنى أَنَّ اعِتقَاد الرجِل نزولَ الْمطَِر ِبظُهوِر نجِم كَذَا حرام         . كَذَا اه
والندبةُ ِعنـد شـماِئِل     ،وا حسـرتاه  ،وا ويلَاه : وهو قَولُ ،ِبالرفِْع وِهي الراِبعةُ  ) والنياحةُ. (ِبفَضِل اللَِّه تعالَى  

 ٣٠٨.الَِّتي صنعتها النياحةُ: أَِي) الناِئحةُ (�نِبي ال: أَِي) وقَالَ. (وا جبلَاه،وا أَسداه،ِمثْلَ وا شجاعاه،الْميِت
 : هجر املسلم بال سبب-

الَ يِحلُّ ِلمسِلٍم أَنْ يهجر أَخاه فَوق       «:  قَالَ - � -عن أَِبي أَيوب اَألنصاِري رِضي اُهللا عنه أَنَّ رسولَ اِهللا           
 .٣٠٩متفق عليه. »ويعِرض هذَا وخيرهما الَِّذي يبدأُ ِبالسالَِم،اِن فَيعِرض هذَايلْتِقي،ثَالَِث لَياٍل

 :ما يؤخذ من احلديث
 .-�-جاءت يف كتاب اهللا تعاىل وسنة رسوله ،كثرية، للمسلم على املسلم حقوق كبرية- ١

وجتيبـه إذا   ،أنْ تسـلِّم عليـه إذا لقيته      : منها،طيبةبطائفة  " اإلحياء"فجاء منها يف    ،وقد تتبعها اِإلمام الغزايل   
وحتفظه بظهر الغيب   ،وتنصح له إذا استنصحك   ،وترب قَسمه ،وتشهد جنازته إذا مات   ،وتعوده إذا مرض  ،دعاك

وهذه اخلصال الطيبة مستقاة من أحاديـث       ،وتكره له ما تكره لنفسك    ،وحتب له ما حتب لنفسك    ،إذا غاب 
 .صحيحة

فكيـف جيمـل بـك أنْ       ،احلقـوق الـيت حـثَّ عليهـا دينـك احلنيف           إذا كانت هذه بعـض       - ٢
 !!ال شك أن هذا خلق مناف آلداب اإلسالم كل املنافاة! وتعِرض عنه؟،وتقاطعه،جره

 .فال حيل أنْ يزاد عليها، حيرم هجر املسلم أكثر من ثالثة أيام- ٣
                                                 

 )١٢٣٤/ ٣(مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح  - ٣٠٨
 .، واللفظ له)٢٥٦٠(ومسلم برقم ، ) ٦٠٧٧(متفق عليه، أخرجه البخاري برقم  - ٣٠٩

 ]أفضلهما وأكثرمها ثوابا) خريمها. (بوجهه وينصرف) فيعرض. (يقاطع) يهجر(
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فيقطع اهلجر؛ روي   ،ه سبب التحاب للخري   واهلجر املنهي عنه يزول بالسالم؛ ألن     :  قال يف شرح اإلقناع    - ٤
 ".السالم يقطع اهلجران: "مرفوعا

 ".وخريمها الَّذي يبدأ بالسالم،ويعرض هذا،فيعرض هذا،يلتقيان: "ويدل على هذا ما جاء باحلديث
 .وزوال اهلجر بالسالَم هو مذهب مجهور العلماء

ها الشارع احلكيم مدة ثالثة أيام تقضي وطرهـا ممـن            النفس البشرية حتب التشفي واالنتقام؛ فاعطا      - ٥
 .ومل يزد على ذلك،أغضبها

ذلك أنه اسـتطاع  ،ويزيل ما بينهما من التهاجر والتقاطع  ، يف احلديث فضيلة الَّذي يبدأ صاحبه بالسالم       - ٦
ا تستِوي الْحسنةُ ولَا السيئَةُ     ولَ{: فيسامح صاحبه ويصافيه؛ قال تعاىل    ،أنْ يتغلَّب على نفسه األمارة بالسوء     

             ِميمح ِليو هةٌ كَأَناودع هنيبو كنيفَِإذَا الَِّذي ب نسأَح ِبالَِّتي ِهي فَعا      ) ٣٤(ادموا وربص ا ِإالَّ الَِّذينلَقَّاها يمو
 ].فصلت[} )٣٥(يلَقَّاها ِإالَّ ذُو حظٍّ عِظيٍم 

 فهجـره  -أو اعتقادية،أو قولية،سواٌء أكانت فعلية-من أعلن املعاصي :  وقال يف شرح منظومة اآلداب   - ٧
 .أو إلمهال أوامره،سنة يثاب اإلنسان على فعلها؛ حيث كان اهلجر هللا تعاىل غضبا الرتكاب معاصيه

 كعبـا  -�-وقد جفى الـنيب  ،رجعإذا علم أنه مقيم على معصيٍة مل يأمث إنْ جفاه حتى ي        : قال اإلمام أمحد  
 ٣١٠.وأمر الصحابة جرهم مخسني يوما،وصاحبيه

ويـوم  ،تفْـتح أَبـواب اجلَنـِة يـوم اِالثْنينِ        «:  قَالَ - � -وعن أَِبي هريرةَ رِضي اُهللا عنه أَنَّ رسولَ اِهللا          
أَنِظروا هـذَيِن   : فَيقَالُ،ِإالَّ رجالً كَانت بينه وبين أَِخيِه شحناءُ      ، ِباِهللا شيئاً  فَيغفَر ِلكُلِّ عبٍد الَ يشِرك    ،اخلَِميِس

 .٣١١أخرجه مسلم. »أَنِظروا هذَيِن حتى يصطَِلحا،أَنِظروا هذَيِن حتى يصطَِلحا،حتى يصطَِلحا
وإمنا يؤخر غفـران  ،أي أخرومها حىت يرجعا عن التقاطع   ) ىت يفيئا اركوا هذين ح  (ومعىن  ،العداوة: والشحناء

 .ويف هذا حتذير من العداوة واللجاج،ما بينهما ألجل أن أمرمها مل ينفصل بعد بينهما
وتكون ،ويتأخر عنـه يومـان    ،يتقدم كل يوم منهما يومان    ،وإمنا جعل هذان اليومان كالفصلني يف األسبوع      

 .اجلمعة منفردة بنفسها
أعلم أمته بأن اهللا يستعرض صـحائف اخللـق يف كـل أسـبوع            - � -ه تنبيه على أن رسول اهللا       وفي* 

إال حالة املتشاحنني؛ فإنه لو غفر أحدمها كان ذلك طيـا     ،ويعفو عن الزلة  ،ويغفر اهلفوة ،فيمحو السيئة ،مرتني
مـا يفضـي إليـه      فلما كان األمر بينها واقفا من جهتهما معا وقف األمر يف قضيتهما على              ،حلق مشاحنه 

وهي أن يطيع كـل مـن املسـلمني شـحناه يف            ،وكان هذا شديدا يف حتذير املؤمن من املشاحنة       ،حاهلما
 .ويتبع حقده ودخله ووتره،اآلخرة

وأكثر ما يعرض   ،فمنها ما يكون من حسد يبلغ بصاحبه إىل بغض احملسود ومشاحنته          ،فأما موجباا فكثرية  * 
 .ارا أو والية فاألقربهذا يف األقرب نسبا أو حاال أو د

                                                 
 )٣٣٩/ ٧(توضيح األحكام من بلوغ املرام  - ٣١٠
 ]أي أخرومها) أنظروا هذين(أي عداوة وبغضاء ) شحناء(ش ). [٢٥٦٥(أخرجه مسلم برقم  - ٣١١
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وقد يكون الشحناء عن الكرب؛ فإين رأيت أكثر ما يثري الشر بني املسلمني الكرب؛ ألن اهللا سبحانه وتعـاىل         * 
 .يعين حل لطباعه أن متتد إىل ما تقصر عنه مقاديرهم} إن يف صدورهم إال كرب ما هم ببالغيه{: قال

إين أخاف أن أكون قد أحللـت  : فقلت له،وأنا يف املخزن،رةولقد كتبت إىل اإلمام املقتفي رضي اهللا عنه م       
وإذا أقمت أنت أمري على ما أنزلتين       ،فاقطع أنا مبقتضى ظين قطعا زائدا     ،نفسي منك مبرتلة مل حتلين أنت ا      

فيثبت ذلـك فيمـا بيننـا يف األحـوال          ،كان ذلك املقام متأخرا عن املقام الذي طمعت فيه        ،فيه من ظنك  
ولكن تشـهد بـه     ،مسألة خالف تثري جدال ال تنطق به األلسن وال حتتوي عليه الطـروس            فتعود  ،واألقوال
فقد رأيت أن أتداوى من هذا الداء أنين ال أشري إىل مرتبة إال وأقمت نفسي               ،وتفصح عنه االتفاقات  ،األحوال

 .وال أجنذب بطبعي إىل درجة إال أنزلت نفسي إىل االحنطاط عنها،دوا
حىت يعمل على ذلك    ،فإن من يتكرب ال يقنع بأن يتكرب هو على الناس نفسه          ،عليه الناس فالكرب أصل فساد ما     

وحيبون منها مـا    ،من حيث إم يظهرون شعارا السنة اليت تكسر بدعته        ،فيلوم أهل التواضع فعلهم إياه    ،غريه
 .أماته من جهله

طويل ،طيب الريح ،ل الثوب فليس منه أن يكون الرجل مجي     ،هذا هو حده  ،والكرب فهو غمط الناس وبطر احلق     
وكونه وفقا للسـنة يف   ،وحله يف جنسه  ،وإن من مجال ثوب اإلنسان طهارته يف نفسه       ،كرمي اجللساء ،السمت

 .وال أن جيعله يسحب من ورائه،وليس من مجاله أن يبالغ يف ترقيعه،هيئته
ل احلقن كما قـال     وأظهره وأشده الذي يفضي بصاحبه إىل قتال أه       ،والبغي يتنوع ،البغي: ومن الشحناء * 

وقد ذكرنا فيما تقدم من ذلك ما فيـه وضـوح حبمـد اهللا              . اآلية} فإن بغت إحدامها  {: سبحانه وتعاىل 
 .سبحانه

وهذا فيه خالص له من دائه هذا بأن   ،ويرى أن أخاه هو الباغي    ،ومن البغي أيضا أن يبغي الرجل على أخيه       * 
 . وله قنع،ادافإن حكم الشرع لصاحبه انق،حيكم يف علته أمر الشرع

وحيتاج إىل بيـان هـذين   ،وأن الكرب هو بطر احلق وغمط الناس،وقد بينا أن الشحناء نتيجة الكرب وفرعه   * 
 .احلدين اللذين حيتوي الكرب عليهما لينتهى عنهما؛ فنحيت الشيء من أصله وحيسم مادته من بابه

حقه حذرا من أن يتجاوز بنفسه يف رؤيته أنه فأما بطر احلق؛ فالذي أراه فيه أنه ينبغي للمحق أن يكون يف * 
ويكون على حنو الذنب الذي ال يتوب منه صاحبه؛ ألنـه           ،فيبطر بذلك احلق طرا يظهر عليه يف الناس       ،حمق

 .فهذه من آفات احملقني،يرى أنه قد استطال بواجب مشخ على الناس حبق
بني عند بطرهم هم حلقهم فيسـف وحيـف         فينبغي أن يكونوا على حنو من أن يثقل يف امليزان انكسارا ملذن           

 .ويرزن بتواضعهم فيه،ويثقل انكسار املذنبني،حبقهم ببطرهم فيه
وهذا فإمنا يكون السامل منه من وفقه اهللا يف حقه؛ ألن يكون متمنيا أن يبلغ إليه كـل مسـلم مل يلحـق                       

عرض املقصـود عمـن   وأن هذا من آفات هذا البطر أن ي       ،وأن يرحم من قصرت به قدرته عن حلاقه       ،درجته
قصده وال سيما إذا كان قصده يف الدين أو يشرع يف تنفري خلق اهللا عن أبواب اهللا أو يشدد عليـه حكـم        

 .إذا سأله عنه بغري ما أمر اهللا به إىل غري ذلك من آفات بطر احلق،اهللا
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 احتقـار   وكالمهـا يعـود إىل    ،واملعنيان متقاربان ،فأما غمط الناس؛ فقد روي ذلك بالطـاء والصـاد         * 
فدل هذا احلديث الذي حنن يف تفسريه أن اهللا تعاىل يغفر يف كل اثنني ومخيس للعباد                ،والتطاول عليهم ،الناس

واملتشاحنان أن يكون كل منهما ذا شحناء فال يتناول هذا النطق أن يكون رجل خياف شر                ،إال للمتشاحنني 
خياف اآلخر؛ فإن ذلك اخلائف ال يزول       كما  ،وذلك اآلخر غري خائف منه    ،رجل وال يأمن السوء من جهته     

 .استحاشة مما خيافه إال بوجود أمنة منه؛ فال يكون اخلائف أحد املتشاحنني
ولئال يراه املسـلمون زائـرا      ،وهجره ألجل اهللا تعاىل   ،وكذلك رجل هجر رجل يف بدعة ابتدعها يف الدين        

 على هجرانه ذلك ألجل هذه احلـال؛        فيعتقدون صحة ما عليه املبتدع؛ فاستمر     ،ومقاربا سبيله ) ب/٢٨(،له
فليس ذلك مبشاحن؛ إال أنه ينبغي له أن        ،واجتهد يف إصالحه فلم ينصلح؛ فهجره     ،بعد أن نصحه فلم ينتصح    
ويرده إىل احلقن كما روي عن أمحد رضي اهللا عنه مـن            ،وداعيا له بأن يرمحه اهللا    ،يكون رامحا له يف الباطن    
 .الدعاء يف ذلك مبا قدمناه

ن التشاحن الرجالن يكون بينهما احلكومة أو العرض أو املعاملة فيبغي أحدمها على اآلخر كمـا                وليس م * 
 .}وإن كثريا من اخللطاء ليبغي بعضهم على بعض{: قال سبحانه

إال أن هذا يف اخللطاء من املؤمنني ال ينبغي أن يبلغ م إىل التقاطع والتهاجر؛ بل أحبهما إىل اهللا أرفقهمـا                     
وخريمها الذي يبدأ   ،يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا    : (وأصربمها على رفيقه لقوله   ،سرمها ألخيه وأي،بصاحبه
 ).بالسالم

فأما املتشاحنان الذي ينصرف إليهما إرجاء الغفران؛ فإما قد يكونا متحاسدين أو متكربين أو باغيني أو                * 
وليغفرها ألخيـه خائفـا أن      ،ن هذه احلالة  متقاطعني أو متنافسني أو متماثلني أو متقاربني؛ فليحذر املؤمن م         

يفوته شحناء أخيه ود وحمبة اهللا هلن وليبادر الفيئة منها؛ فإن من استبدل من حمبة اهللا ومغفرته شحناء أخيـه                    
 ٣١٢.}بئس للظاملني بدال{: ملمن يشمله قول اهللا عز وجل

 ِمعس هأَن هناُهللا ع ِضير لَِمياٍش السأَيب ِخر نعولَ اِهللا وسقُولُ- � - ري  :»    ـوةً فَهـنس ـاهأَخ رجه نم
 .٣١٣أخرجه أمحد وأبو داود. »كَسفِْك دِمِه

كَما أَنَّ سفْك دِمـِه     ،السفْك الِْإراقَةُ والصب يعِني مهاجرةُ الْأَِخ الْمسِلِم سنةً توِجب الْعقُوبةَ         ) كَسفِْك دِمهِ (
بها فَِهي شِبيهةٌ ِبالسفِْك ِمن حيثُ حصولُ الْعقُوبِة ِبسبِبها ِلأَنها ِمثْلُه ِفي الْعقُوبِة ِلأَنَّ الْقَتلَ كَِبريةٌ عِظيمةٌ                 يوِج

   هِمن ظَمِك أَعرالش دعكُونُ بلَا ي،ِع عنا ِفي الْمأِْكيدانُ ِبِه ترالِْهج هباةُ ِفـي   فَشـاوسكِْفي الْمِة تهابشِفي الْمو هن
 .كَذَا ذَكَره بعض شراِح الْحِديِث،بعِض الصفَاِت

 ةِ    : قَالَ الطِّيِبيالَغبِه ِللْمِإلَي ارصا يمِإن ِبيهشقَالُ ،التا يكَم :      ِد ِفي الْجِبالْأَس اقًا لَهِد ِإلْحكَالْأَس ِزيد   هِظرين هأَناَءِة ور
دلَّ " » لَا يِحلُّ ِلمؤِمٍن أَنْ يهجر مؤِمنا فَوق ثَلَاثٍ       «: " �ِلأَنَّ قَولَه   ،ولَم يقِْصد ِبِه أَنه دونه كَذَِلك ههنا      ،ِفيها

    امرالثَّلَاِث ح قفَو راجهلَى أَنَّ التا،ع اِكبر هاِكبرلِْإثِْمو،  ـنع اِفرسالْمو اِئبا الْغِفيه رجهٍة يدِإلَى م دتفَِإذَا ام

                                                 
 )٧٤/ ٨(اإلفصاح عن معاين الصحاح  - ٣١٢
 ).٤٩١٥(وأخرجه أبو داود برقم ) ١٧٩٣٥(أخرجه أمحد برقم / صحيح - ٣١٣
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وهذَا معنى تخِصيِص ِذكِْرِه السنةَ واللَّه      ،فَيبلُغُ ِإثْمه أَيضا ِإلَى الْغايةِ    ،أَهِلِه غَاِلبا بلَغَ التهاجر والتقَاطُع ِإىل الْغايةِ      
 ٣١٤.أَعلَم اهـ

 ٣١٥.وأن ذلك كإراقة دم املهجور ِيف اإلمث،وعيديد شديد ملن هجر سنة: يف هذا احلديث
للحـديث  ،الَ ِخالَف بين الْفُقَهاِء ِفي أَنه يحرم علَى الْمسِلِم هجر أَِخيِه الْمسِلِم فَوق ثَالَِث لَياٍل ِبأَياِمهـا                  

ِديثُ نص ِفي منِع ما زاد علَى الثَّالَِث ِفي حق الْمسِلِم وقَد عد ابن تيِميـةَ وابـن حجـٍر                    فَهذَا الْح ،السابق
بوِت الْوِعيـِد   وثُ،ِلما ِفيِه ِمن التقَاطُِع واإلِْيذَاِء والْفَساِد       ،الْهيتِمي هجر الْمسِلِم أَخاه فَوق ثَالٍَث ِمن الْكَباِئِر         

 ...علَيِه ِفي اْآلِخرِة 
دِليل الِْخطَاِب  ،فَجماِهري الْفُقَهاِء علَى ِإباحِتها اعِتبارا ِلمفْهوِم الْمخالَفَِة        ،أَما ِهجرةُ الْمسِلِم ألَِِخيِه مدةَ ثَالٍَث       

فَعِفي عـِن   ، ِفي الثَّالَِث ؛ ألَِنَّ اْآلدِمي مجبولٌ علَى الْغضِب ونحِوِه           وِإنما عِفي عنها  : قَالُوا  . ِفي الْحِديِث   
     اِرضالْع ذَِلك بذْهِة ِفي الثَّالَثَِة ِليرالِْهج .   طَّاِبيا       : قَال الْخِة ثَالٍَث ِلِقلَِّتهدِفي م لَه صخا   ،فَراَءهرا وِعل مجو

الثَّالَثُ آِخر حـد    : ِر وقَد بين الْقَاِضي أَبو الْوِليِد بن رشٍد وجه تحِديِد الترِخيِص ِبثَالٍَث فَقَال                تحت الْحظْ 
ِع ِبها ِعند وقُـوِع  فَاستخف ِفي الْمهاجرِة ِلجرِي الْعادِة ِفي الطِّبا،الْيِسِري ِفي أَشياَء كَِثريٍة ِمن أَحكَاِم الشرِع      

 . ما يِثريها 
 .ِإنَّ الْحِديثَ الَ يقْتِضي ِإباحةَ الِْهجرِة ِفي الثَّالَِث: وأَما من الَ يعتد ِبمفْهوِم الْمخالَفَِة ِمن الْفُقَهاِء فَقَال 

ِفي الْحِديِث دالَلَةٌ علَـى حرمـِة        : - أَِي الْحنِفيِة    -أَِئمِتنا  قَال أَكْمل الديِن ِمن     : جاَء ِفي ِمرقَاِة الْمفَاِتيِح     
فَمـن قَـال   ،وأَما جواز ِهجراِنِه ِفي ثَالَثَِة أَياٍم فَمفْهوم ِمنه الَ منطُوق    ،ِهجراِن األَِْخ الْمسِلِم فَوق ثَالَثَِة أَياٍم       

فْهِة الْميجِتِه ِبحاحقُول ِبِإبأَنْ ي لَه ازِة جاِفِعيالَ فَالَ ،وِم كَالش نمو. 
ِبأَنْ يهجر أَخاه ِفـي عتـٍب       ،وقَد حمل الْفُقَهاُء الْهجر الْمنِهي عنه فَوق ثَالٍَث علَى ما كَانَ ِلحظِّ اإلِْنساِن              

فَـِإنَّ  ،دونَ ما كَانَ ِفي جاِنِب الـديِن     ،ونُ ِمنه أَو تقِْصٍري ِفي حقُوِق الِْعشرِة والصحبِة         وموِجدٍة أَو ِلنبوٍة تكُ   
قِإلَى الْح وعجالرةُ وبوالت مهِمن رظْهت ا لَمقَاِت ماألَْو رلَى مةٌ عاِئمِع دالِْبداِء وول األَْهةَ أَهرِهج... 

ِفيِه ِهجرانُ أَهل الِْبدِع والْفُسوِق ومناِبِذي السنِة مع الِْعلِْم : قَال النوِوي ِفي تعِليِقِه علَى أَثَِر عبِد اللَِّه بِن مغفٍَّل 
اٍم ِإنما هو ِفيمن هجر ِلحظِّ نفِْسـِه ومعـاِيِش   والنهي عِن الِْهجراِن فَوق ثَالَثَِة أَي  ،وأَنه يجوز ِهجرانه داِئما     ،

 .وأَما أَهل الِْبدِع فَِهجرانهم داِئما ،الدنيا 
     رِد الْببع نثَالٍَث         : قَال اب قانُ فَورالِْهج وزجالَ ي هلَى أَنوا ععمأَجو،    كَالَمم ِمن افخ نِإالَّ ِلم    فِْسـدا يِتِه م

ورب هجٍر جِميـٍل خيـر ِمـن    ،فَِإنْ كَانَ كَذَِلك جاز ،علَيِه ِدينه أَو يدخل ِمنه علَى نفِْسِه أَو دنياه مضرةٌ        
 .مخالَطٍَة مؤِذيٍة 

ِد والزوِج ِللزوجِة واألُْستاِذ ِلِتلِْميِذِه ومن كَانَ ِفي معناهم الَ          وذَهب بعض الْفُقَهاِء ِإلَى أَنَّ ِهجرانَ الْواِلِد ِللْولَ       
أَو حمالً ِللِْهجرِة الْمحرمِة علَى الَِّتي ،يِضيق ِبالْمنِع فَوق ثَالٍَث حمالً ِللْحِديِث علَى الْمتآِخييِن أَِو الْمتساِوييِن      

                                                 
 )٣١٥٣/ ٨(مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح  - ٣١٤
 )٨٩٣: ص(تطريز رياض الصاحلني  - ٣١٥
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أَما األَْبـواِن فَـالَ     ،وهذَا ِفي غَيِر األَْبويِن     ،وأَنَّ غَيرها مباح أَو ِخالَف األَْولَى       ،مع الْعداوِة والشحناِء    تكُونُ  
 ٣١٦.يجوز ِللْولَِد هجرهما ولَو ِلطَرفَِة عيٍن 

فَلْيلْقَـه  ،فَِإنْ مرت ِبِه ثَلَاثٌ   ،ا يِحلُّ ِلمؤِمٍن أَنْ يهجر مؤِمنا فَوق ثَلَاثٍ       لَ«:  قَالَ �أَنَّ النِبي   ،وعن أَِبي هريرةَ  
سلِّم ِمـن   وِإنْ لَم يرد علَيِه فَقَد باَء ِبالِْإثِْم وخرج الْم        ،فَِإنْ رد علَيِه السلَام فَقَِد اشتركَا ِفي الْأَجرِ       ،فَلْيسلِّم علَيهِ 

 ٣١٧»الِْهجرِة
فَِفيِه ،ولَم يعودوا ِإلَيها  ،فَأَما مع الرد ِإذَا كَانَ بينهما قَبلَ الْهجِر مودةٌ        ،  هذَا ِفيما ِإذَا امتنع الْآخر ِمن الرد علَيهِ       

ظَرمِ     . نِة الْأَثْرايِفي ِرو دمقَالَ أَح قَدلَامِ  ،وِن السِئلَ عسانَ؟ فَقَالَ  : ورالِْهج قْطَعي :       ـدص قَـدِه ولَيع لِّمسي قَد
هنع،     ِبيقَالَ قَالَ الن قُولُ �ثُمذَا    «:  يه دصيذَا وه دصاِن فَيِقيلْتي «،          أَو ـهكَلِّمأَنْ ي أَي هدـوع فَِإذَا كَانَ قَد

اِفحصيِة. هدوِة ِإلَى الْمدووِن الْعةُ ِبدرالِْهج قَِطعنقَالَ لَا ت هاِلٍك أَنم نع ِوير كَذَِلكو. 
لَاِف ِبِخ،يزولُ الِْهجرةُ بيـنهم ِبمجـرِد السـلَامِ       : فَقَالَ ِفي الْأَجاِنبِ  ،وفَرق بعضهم بين الْأَقَاِرِب والْأَجاِنبِ    

 ٣١٨.وِإنما قَالَ هذَا ِلوجوِب ِصلَِة الرِحِم،الْأَقَاِرِب
 : التنابر باأللقاب-

ياأَيها الَِّذين آمنوا لَا يسخر قَوم ِمن قَوٍم عسى أَنْ يكُونوا خيرا ِمنهم ولَا ِنساٌء ِمـن ِنسـاٍء             {: قال اهللا تعاىل  
   خ كُنى أَنْ يسع                لَـم نماِن والِْإمي دعب وقالْفُس ماِلاس وا ِبالْأَلْقَاِب ِبئْسزابنلَا تو كُمفُسوا أَنلِْمزلَا تو نها ِمنري

 ].١١: احلجرات[} )١١(يتب فَأُولَِئك هم الظَّاِلمونَ 
فَقَد يكُـونُ   ،واستصغاِر شـأَِنِهم  ،واالستهزاِء ِبِهم ،اِنِهم املُؤِمنني ينهى اُهللا تعاىل املُؤمنني عِن السخِريِة ِمن ِإخو       

اِخِر ِمنهالس اِهللا ِمن دِعن مأ بِه أكْرهزتاملُس،املُحتِقر لهاُهللا،و هقَّرو نقِري محه ِبتفْسن ظْلمفَي. 
فَقَد تكُونُ املُستهزأ ِبها أكرم ِعند اِهللا       ، يسخرنَ ِمن أخواِتِهن املُؤِمناتِ    كَما نهى تعاىل النساَء املُؤِمناِت عن أنْ      

وبأنْ ال يطْعن ،وبأنْ الَ يِعيب بعضهم بعضاً،كَما أمر اُهللا املُؤِمنني بأالَّ يغتاب بعضهم بعضاً. ِمن الساِخرِة ِمنها  
ألنَّ املُسـِلمني   ،وطَعنه أخاه كَطَعِنِه يف نفِْسهِ    ،واعتبر تعاىل لَمز اِإلنساِن أخاه كَلمِزِه نفْسه      .  بعضٍ بعضهم يف 

 .�كَما قَالَ رسولُ اِهللا . ِجسد واِحد ِإِن اشتكَى ِمنه عضو تداعى لَه ساِئر اجلَسِد بالسهِر واحلمى
  وأمر        ههكْرأو ي هوؤسضاً ِبلَقَِب يعب مهضعو بعدبأنْ الَ ي ِمننياىل املُؤعِلِم،اهللا تألِخيِه املُس ِلمسقُولَ ميا : كَأنْ ي
فَاِجر،اِفقنا ماِهللا أو ي ودا عأو ي ا غَاِدري أو. . . 

ومن مل يتب ِمن نبـزِه      . ني أنْ يذكَروا بالفُسوِق بعد دخوِلهم يف اإلميانِ       وِبئْس االسم للْمؤِمن  ،وِبئْسِت الصفَةُ 
   ههكْرِبلَقَِب ي املُؤِمن اهأخ،     هتوزِه إخلَم ِمن بتي لَم نمم  ،وهِتِه ِمنِريخس ِمنو . .   الظَّاِلمونَ الـِذين مه فأولِئك

عمال ،يراعـى احلسـب واملـال     : وقـال اجلمهـور   .كْسبوها ِعقَاب اِهللا ِبِعصياِنِهم إياه    ظَلَموا أنفُسهم فَأ  
 ٣١٩.وحتقيقا هلدف الزواج وهو الدوام واالستقرار،ومراعاة لواقع احلياة املعيشية،باألعراف

                                                 
 )١٦٥/ ٤٢( وزارة األوقاف الكويتية -فقهية الكويتية املوسوعة ال - ٣١٦
 حسن ) ٤٩١٢)(٢٧٩/ ٤(سنن أيب داود  - ٣١٧
 )٢٦٩/ ٢(جامع العلوم واحلكم ت األرنؤوط  - ٣١٨
 )، بترقيم الشاملة آليا٤٥٠٢: ص(أيسر التفاسري ألسعد حومد  - ٣١٩
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. »وِقتالُه كُفْر ،املُسِلِم فُسوق  ِسباب«: - � -قَالَ رسولُ اِهللا    : وعن عبِداِهللا بِن مسعوٍد رِضي اُهللا عنه قَالَ       
 .٣٢٠متفق عليه

 :ما يؤخذ من احلديث
وأنَّ سباب املسلم من معاصيه اليت ـى عنـها          ، الفسوق هو اخلروج عن طاعة اهللا تعاىل إىل معصيته         - ١

 .وحرمها
وقد نهي عن أذيته؛    ،يةٌ له ولكن إنْ كان كافرا معاهدا فهو أذ      ،أنَّ سباب الكافر جائز   :  مفهوم احلديث  - ٢

 .فال يعمل مبفهوم احلديث يف حقِّه من أدلَّة واعتبارات أَخر
أما الَّـذي خلـع جلبـاب       ، املراد هنا حترمي سباب املسلم املستور الَّذي ظاهره العدالة واالسـتقامة           - ٣ 

كل أميت  : " قال -�-النيب  وال لسبابه حرمة؛ فقد أخرج مسلم أنَّ        ،فهذا ال غيبة له   ،وجاهر باملعاصي ،احلياء
 .فهتكوا ما ستر اهللا عليهم،وهم الَّذي جاهروا مبعاصيهم،]رواه البخاري ومسلم " [معاىف إالَّ ااهرين

فهو كافر كفرا خيرج من امللَّة؛ ذلـك َألنـه          ،أنه إن استحل قتال املسلم    : فمعناه" وقتاله كفر : " وقوله - ٤
فاملراد بــالكفر هنــا كفــر ،وأما إذا مل يســتحل قتالــه،صــرحيةمكــذِّب للنصــوص الصــحيحة ال

فهو كفر نعمة ال خيرج ،فإنكار هذه املعاين اإلسالمية الكرمية جحود هلا ،واألخوة اإلسالمية ،واإلحسان،النعمة
 ٣٢١.واهللا أعلم،من اإلسالم

فَسألْته عـن   ،وعلَى غُالِمِه حلَّةٌ  ،وعلَيِه حلَّةٌ ، ذَر ِبالربذَةِ  لَِقيت أبا : وعن املَعروِر بِن سويٍد رِضي اُهللا عنه قَالَ        
هِ    : فَقَالَ،ذَِلكِبأم هتريال فَعجر تبابي سإن،    ِبيالن فَقَالَ ِلي- � - :»        ِفيك ؤرام كِه؟ إنِبأم هتريأع ا ذَرا أبي

ولْيلِْبسه ،فَلْيطِْعمه ِمما يأْكُلُ  ،فَمن كَانَ أخوه تحت يِدهِ    ،جعلَهم اُهللا تحت أيِديكُم   ،كُم خولُكُم إخوان،جاِهِليةٌ
سلْبا يِمم،مهِلبغا يم مكَلِّفُوهال تو،موهفَأِعين موهم٣٢٢متفق عليه. »فَإنْ كَلَّفْت. 

" وشـتمته  ،وهو بالل رضي اهللا عنه" أي ختاصمت مع رجل " ساببت رجالً  " عنه  يقول أبو ذر رضي اهللا      
وخالفت بـذلك شـريعة     ،يا ابن السـوداء   : حيث قلت له  ،أي فعبت أمه ووصفتها بالسواد    " فعريته بأمه   

إنّ أكـرمكم   : (وال تفضل إنساناً على آخر إلّا بالتقوى كما قال تعاىل         ،اليت ال تفرق بني لون ولون     ،اإلسالم

                                                 
 ).٦٤(ومسلم برقم ، ) ٦٠٤٤(متفق عليه، أخرجه البخاري برقم  - ٣٢٠

السب يف اللغة الشتم والتكلم يف عرض اإلنسان مبا يعيبه والفسق يف اللغة اخلروج واملراد بـه يف الشـرع                    ) اب املسلم فسوق  سب(ش  [
الظاهر من قتالـه املقاتلـة   ) وقتاله كفر(اخلروج عن الطاعة وأما معىن احلديث فسب املسلم بغري حق حرام بإمجاع األمة وفاعله فاسق  

 ]وز أن يكون املراد املشارة واملدافعةاملعروفة قال القاضي وجي
 )٤١٢/ ٧(توضيح األحكام من بلوغ املرام  - ٣٢١
 ).١٦٦١(واللفظ له، ومسلم برقم ، ) ٣٠(متفق عليه، أخرجه البخاري برقم  - ٣٢٢

ثل ما يلـبس    عن سبب إلباسه عبده م    ) عن ذلك . (عبده ومملوكه ) غالمه. (ثوبان إزار ورداء  ) حلة. (موضع قريب من املدينة   ) الربذة(
بسبب أمه وكانـت    ) بأمه. (نسبته إىل العار  ) فعريته. (هو بالل احلبشي رضي اهللا عنه     ) رجال. (شامتت) ساببت. (ألنه خالف املعهود  

الـذين خيولـون    ) إخوانكم خولكم . (خصلة من خصال اجلاهلية وهي التفاخر باآلباء      ) فيك جاهلية . (سوداء فقال له يا ابن السوداء     
. يف رعـايتكم وحتـت سـلطانكم      ) حتت أرجلكم . ( من العبيد واخلدم هم إخوانكم يف الدين أو اآلدمية         -يصلحوا   أي   -أموركم  

 ]يعجزون عن القيام به) يغلبهم(
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: - � -فقال يل النيب    " " ال فضل لعريب على عجمي إالّ بالتقوى         " - � -وكما قال   ) عند اهللا أتقاكم  
وأنت تعلـم أن    ،وتستنقصه بـذلك  ،أي كيف تعيبه بسواد أمه    ،وهذا استفهام إنكاري تعجيب   " أعريته بأمه   

أي " إنك امرؤ فيك جاهلية     " صاحل  وإمنا يفاضل بينهم بالتقوى والعمل ال     ،اِإلسالم ال مييز بني الناس باأللوان     
وأثر من آثار التمييز العنصري الذي كان موجـوداً قبـل           ،إن ما فعلته معه من تعيري بسواد أمه نعرة جاهلية         

أي إن هؤالء اخلدم ليسوا يف احلقيقة سوى إخوانكم يف الدين أو اِإلنسـانية             " إخوانكم خولكم   . " اِإلسالم
فمن كان أخـوه    " أي حتت سلطتكم وطوع أمركم      " هللا حتت أيديكم    جعلهم ا " سخرهم اهللا لكم حيث     

فإن عاطفة األخوة تقتضي مـنكم      ،أي وما داموا إخوة لكم    " حتت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس         
وإطعامهم من طعامكم وإلباسـهم     ،وتوفري العيش الكرمي هلم   ،والرفق م ومراعاة مشاعرهم   ،حسن معاملتهم 

وال يقـدرون   ،أي وال تكلفوهم من األعمال الشاقة ما ال يطيقونه        " ال تكلفوهم ما يغلبهم     و" من لباسكم   
أي فإن كلفتموهم من العمل ما يشق عليهم فيجب عليكم إعانتهم عليه            " فإن كلفتموهم فأعينوهم    " ،عليه

ألن تعيري املـرء  ،كما ترجم له البخاري،أن مرتكب املعصية ال يكفر: أوالً: ومساعدم ويستفاد منه ما يأيت 
والظاهر من كالمه وكالم العيين أن      ،كما نبه عليه ابن بطال    ، كفراً - � -ومع ذلك مل يسمه     ،بأمه معصية 

 ٣٢٣.أن من حماسن اِإلسالم إلغاء التمييز العنصري الذي كان يف اجلاهلية: ثانياً. تعيري املرء بأمه كبرية
 .فألبس غالمه حلة كما لبس هو حلة،نه عمل ذا احلديثيف هذا احلديث من الفقه أن أبا ذر رضي اهللا ع* 
 .واحللة عند العرب ثوبان،وفيه أيضا دليل على جواز لبس الرجل الصاحل حلة* 
وأما إطعام الرجل عبده مما يأكل فقـد ينصـرف إىل   ، مسى اململوكني إخوانا  - � -وفيه أن رسول اهللا     * 

 .اجلنس وغن كان دون ما يأكله السيد يف قدره
فإن كلفه السيد ذلك مث أعانه عليه فال بأس لقول          ،وقد دل احلديث على أنه ال جيوز تكليف العبد ما يغلبه          * 

 ).فإن كلفتموهم فأعينوهم (- � -النيب 
لكن هذا األمـر علـى      ) فليبعه (- � -ويف احلديث أن يؤمر الشاق على رفيقه بالبيع لقول رسول اهللا            * 

 .طريق الوعظ ال اإلجبار
 ٣٢٤.املعىن قد بقي فيك من أخالق القوم شيء) إنك امرؤ فيك جاهلية: (قولهو* 
 : اإلساءة إىل اجلار-

         ِبيأنَّ الن هناُهللا ع ِضيٍح ريرأِبي ش نقَالَ - � -ع  :»  ِمنؤاِهللا ال يو،  ِمنؤاِهللا ال يو،  ِمنؤاِهللا ال يِقيـلَ . »و :
 .٣٢٥أخرجه البخاري. »الَِّذي ال يأْمن جاره بواِئقَه«: ومن يا رسولَ اِهللا؟ قَالَ

. »ال يدخلُ اجلَنةَ من ال يأْمن جـاره بواِئقَـه    «:  قَالَ - � -وعن أِبي هريرةَ رِضي اُهللا عنه أنَّ رسولَ اِهللا          
 .٣٢٦أخرجه مسلم

                                                 
 )١١٥/ ١(منار القاري شرح خمتصر صحيح البخاري  - ٣٢٣
 )١٦٨/ ٢(اإلفصاح عن معاين الصحاح  - ٣٢٤
 ).٦٠١٦(أخرجه البخاري برقم  - ٣٢٥
 ).٤٦(لم برقم أخرجه مس - ٣٢٦
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    اِئقَهوب هارج نأْمالَِّذي لَا ي (مج     ةُ أَياِهيالد ِهيِز وماِئقٍَة ِبالْهب ـةِ      : عايها ِفي النلَى مع هوررشو اِئلَهغَو، ذَِلكو
 ٣٢٧ِلأَنَّ كَمالَ الِْإمياِن هو الْعملُ ِبالْقُرآِن

واعبـدوا  { : قَال اللَّه عز وجل     .  الْجاِر   وِرعايِة حق ،جاَءِت النصوص الشرِعيةُ تحض علَى احِتراِم الِْجواِر        
اللَّه والَ تشِركُوا ِبِه شيئًا وِبالْواِلديِن ِإحسانا وِبِذي الْقُربى والْيتامى والْمساِكِني والْجاِر ِذي الْقُربى والْجـاِر                

ِن السابِب وناِحِب ِبالْجالصِب ونا الْجوراالً فَختخكَانَ م نم ِحبالَ ي ِإنَّ اللَّه كُمانمأَي لَكَتا ممِبيل و {. 
 أَما السـنةُ . هو الَِّذي الَ قَرابةَ بينك وبينه : والْجار الْجنب . هو الَِّذي بينك وبينه قَرابةٌ     ،فَالْجار ذُو الْقُربى    

 .فكاألحاديث املارة 
وتكِْريِرِه الْيِمني ثَـالَثَ مـراٍت      ، علَى ذَِلك    �ِفي هذَا الْحِديِث تأِْكيد حق الْجاِر ِلقَسِمِه        : قَال ابن بطَّاٍل    

والَ شك أَنَّ الْعاِصي غَيـر      . ميانُ الْكَاِمل   ومراده اإلِْ ،أَو ِبالِْفعل   ،وِفيِه نفْي اإلِْمياِن عمن يؤِذي جاره ِبالْقَول        ،
 .كَاِمل اإلِْمياِن
   ماسذَا واِر  ( هالْج (       ِلمسل الْممشقَاِم يذَا الْماَء ِفي هِلِم   ،جسالْم رغَيو،   الْفَاِسقو اِبدالْعو،  لَِديالْبو ِريبالْغو

، ارالضو اِفعالنو،و ِبيناألَْجو الْقَِريب، دعاألَْبا وارد باألَْقْرٍض ،وعب لَى ِمنا أَعهضعب اِتبرم لَهو. 
   دمانُ ثَالَثَةٌ   : قَال أَحالِْجري :    قح لَه اراِر       ،جالِْجو قح لَه ِبيناألَْج يالذِّم وهقَّـاِن     . وح لَه ارجو :و  ـوه

وهو الْمسِلم الْقَِريب لَه حق الِْجواِر : وجار لَه ثَالَثَةُ حقُوٍق . وحق اإلِْسالَِم ،الْمسِلم األَْجنِبي لَه حق الِْجواِر 
 .وحق اإلِْسالَِم وحق الْقَرابِة  

حق الِْجواِر ِفـي    : باب  : وِإلَى هذَا أَشار الْبخاِري ِحني قَال       . قْربهم بابا   وأَولَى الِْجواِر ِبالرعايِة من كَانَ أَ     
ِإنَّ ِلي جاريِن فَـِإلَى     ،يا رسول اللَِّه    : قَالَت  . وأَدرج تحته حِديثَ عاِئشةَ رِضي اللَّه عنها        . قُرِب األَْبواِب   

ا أُهِهما: ِدي ؟ قَال أَيابِك با ِمنِبِهمِإلَى أَقْر. 
فَِإنَّ ،بل احِتمال األَْذَى    ،لَيس حق الِْجواِر كَف األَْذَى فَقَطْ       : وِمن حقُوِق الِْجواِر ما ذَكَره الْغزاِلي ِفي قَوِلِه         

      أَذَاه كَف ا قَدضأَي ارالْج،   قَض ِفي ذَِلك سال األَْذَى       فَلَيِتمكِْفي احالَ يو قفِْق      ،اُء حالر ِمن دل الَ باِء ،بدِإسو
ويهنئَه ِعند  ،ويعزيه ِعند الْمِصيبِة    ،ويعوده ِفي الْمرِض    ،أَنْ يبدأَ جاره ِبالسالَِم     : وِمنها  . . الْخيِر والْمعروِف   

ويحفَظَ علَيـِه داره ِإنْ     ،ويغض بصره عن محاِرِمِه     ،ويتجاوز عن زالَِّتِه    ،ويشاِركَه السرور ِبالنعمِة    ، الْفَرِح
  لَِدِه   ،غَابِبو لَطَّفتيو،         اهيندِر ِديِنِه وأَم ِمن لُههجا يِإلَى م هِشدريذَا ِإلَ . . وـِة      هامِة ِلعقُوِق الثَّاِبتلَِة الْحمى ج

 ِلِمنيسالْم. 
وتحرم علَيِه ما الَ يحرم علَـى       ،ِإنَّ الْمجاورةَ توِجب ِلكُلٍّ ِمن الْحق ما الَ يِجب ألَِجنِبي           : وقَال ابن تيِميةَ    

  ِبيناالِ  . األَْج ارالِْجو ِبيحاِر        فَيِر الْجرض اِلي ِمناِر الْخِبِملِْك الْج ِتفَاعاِر ِإذَا كَانَ      ،نِبِملِْك الْج ِتفَاعاِالن مرحيو
ارر٣٢٨ِفيِه ِإض.    

                                                 
 )٣١٠٩/ ٧(مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح  - ٣٢٧
 )٢١٧/ ١٦( وزارة األوقاف الكويتية -املوسوعة الفقهية الكويتية  - ٣٢٨
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أَو يبِني ،حاِئِط جاِرِه كَأَنْ يحِفر كَِنيفًا ِإلَى جنِب . وِلذَا الَ يجوز أَنْ يحِدثَ ماِلك الْبيِت ِفيِه ما يضر ِبجاِرِه        
 .أَو أَنْ يعمل دكَّانَ ِحدادٍة أَو نحِوها ِمن الِْمهِن الَِّتي يتأَذَّى ِمنها جار الْبيِت ،أَو تنورا ،حماما 

ِإما أَنْ يختص ِبِملِْكِه أَحدهما     : فَلَه حالَتاِن   ،ينهما  كَالِْجداِر الْفَاِصل ب  ،أَما ِفي الْمراِفِق الَِّتي تكُونُ بين الْبيتيِن        
أَو ،فَيحرم علَيِه وضع األَْخشـاِب  . فَلَيس ِلْآلِخِر التصرف ِفيِه ِبما يضر مطْلَقًا . ويكُونُ ساِترا ِلْآلِخِر فَقَطْ  ،

وهذَا الَ ِخالَف ِفيِه ،ونحوها ِمن التصرفَاِت الَِّتي تضر الِْجدار وتؤثِّر ِفي تحمِلِه       ، الْعقُوِد   أَو ِبناءُ ،مد الْجسوِر   
 ..بين أَهل الِْعلِْم 

          ِعفُهضالَ يو ارالِْجد رضالَ ي فرصا ِإذَا كَانَ التأَم،  وزجـا   ،فَيِلص بدنل ياِلِه      بمـِتعـاِرِه ِباسِحِبِه اإلِْذْنُ ِلج
 ٣٢٩.والتصرِف ِفيِه ؛ ِلما ِفيِه ِمن اإلِْرفَاِق ِبالْجاِر والتوِسعِة علَيِه 

هو :  مؤِمنا؟ وِإنما يقَالُ   أَم لَا يسمى  ،هلْ يسمى مؤِمنا ناِقص الِْإميانِ    : وقَِد اختلَف الْعلَماُء ِفي مرتِكِب الْكَباِئرِ     
ِلمسِن،ملَيلَى قَوِمٍن عؤِبم سلَيو،دماِم أَحِن الِْإماِن عتايا ِرومهو. 

   اِئرغالص كَبتا ِمِن ارةِ     ،فَأَماِن ِبالْكُلِّيالِْإمي ماس هنولُ عزـ     ،فَلَا ي الِْإمي اِقصن ِمنؤم ولْ هاِنـِه     ،اِنبِإمي ِمـن قُصني
ذَِلك ِمن كَبتا ارِب مسِبح. 

     قَالُ لَهاِئِر يالْكَب ِكبترلُ ِبأَنَّ مالْقَوِد اللَّهِ        : وبِن عاِبِر بج نع ِويراِن مالِْإمي اِقصن ِمنؤِك    ،ماربِن الْملُ ابقَو وهو
وذَكَـر  ،لَيس ِبمؤِمٍن مرِوي عن أَِبي جعفٍَر محمِد بِن عِلي        ،والْقَولُ ِبأَنه مسِلم  ، وغَيِرِهم وِإسحاق وأَِبي عبيدٍ  

 ٣٣٠.بعضهم أَنه الْمختار ِعند أَهِل السنِة
 : أذى الناس-

الْمؤِمناِت ثُم لَم يتوبوا فَلَهم عذَاب جهنم ولَهم عذَاب الْحِريـِق           ِإنَّ الَِّذين فَتنوا الْمؤِمِنني و    {: قال اهللا تعاىل  
 ].١٠: الربوج... [} )١٠(

وأخذوهم بالبأساء والضـراء ليفتنـوهم ىف       ،أي الذين كادوا هلم ىف دينهم     : الذين فتنوا املؤمنني واملؤمنات   
 وتعـاىل لكـل مـن تعـرض ألوليائـه املـؤمنني             وهذا وعيد من اهللا سـبحانه     .وخيرجوهم منه ،دينهم

فهؤالء الذين آذوا املؤمنني واملؤمنات بسبب      .. أو يصدهم عنه  ،يريد أن يصرفهم عن اإلميان    ،بأذى،واملؤمنات
مبا فيها من   ،فقد أعد اهللا هلم عذاب جهنم     ،ومل يرجعوا إىل اهللا مؤمنني تائبني     ،إذا مل يرتعوا عما هم فيه     ،إميام

ومن غسـاق يقطـع     ،ومن محيم يصب فوق الـرءوس     ،ومن شد إىل السالسل واألغالل    ،دمقامع من حدي  
كما ترعى النـار    ،الذي يرعى أجسامهم  ،أي عذاب النار ذاا   ،مث هلم فوق ذلك كله عذاب احلريق      .. األمعاء
 ٣٣١.احلطب

 .تية هناكفالبقية آ. إن الذي حدث يف األرض ويف احلياة الدنيا ليس خامتة احلادث وليس اية املطاف
وواقع ،وهو مقرر مؤكـد   . ويفصل فيما كان بني املؤمنني والطاغني آت      ،واجلزاء الذي يضع األمر يف نصابه     

مل يندموا على ما ،ومضوا يف ضاللتهم سادرين   .. » ِإنَّ الَِّذين فَتنوا الْمؤِمِنني والْمؤِمناتِ    «: كما يقول عنه اهللا   
                                                 

 )٢٢٨/ ٨( وزارة األوقاف الكويتية -املوسوعة الفقهية الكويتية  - ٣٢٩
 )٣٠٣/ ١(جامع العلوم واحلكم ت األرنؤوط  - ٣٣٠
 )١٥١٦/ ١٦(قرآن التفسري القرآين لل - ٣٣١
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وهـو  .. » الْحِريـقِ «وينص على   .. » فَلَهم عذاب جهنم ولَهم عذاب الْحِريقِ     «.. » ثُم لَم يتوبوا  «فعلوا  
وبنفس اللفظ الذي . ولكنه ينطق به وينص عليه ليكون مقابال للحريق يف األخدود    . مفهوم من عذاب جهنم   

. يوقـدها اخللـق   وحريق الدنيا بنار    ! ولكن أين حريق من حريق؟ يف شدته أو يف مدته         . يدل على احلدث  
ومع ! وحريق اآلخرة آباد ال يعلمها إال اهللا     ،وحريق الدنيا حلظات وتنتهي   ! وحريق اآلخرة بنار يوقدها اخلالق    

ومع حريـق اآلخـرة غضـب       . حريق الدنيا رضى اهللا عن املؤمنني وانتصار لذلك املعىن اإلنساين الكرمي          
 ٣٣٢!واالرتكاس اهلابط الذميم،اهللا

فَقَِد احتملُوا بهتانـا وِإثْمـا مِبينـا         الَِّذين يؤذُونَ الْمؤِمِنني والْمؤِمناِت ِبغيِر ما اكْتسبوا      و{: وقال اهللا تعاىل  
 ].٥٨: األحزاب[} )٥٨(

ولكنها حني تكون يف حق الـنيب تكـون         .. أيا كان موقع هذه اجلنايات    ،إن أهل السوء مؤاخذون جبنايام    
 - واحلال كذلك  -فإذا مل يكن  .. ورسول هدى ورمحة  ،إذ كان النىب داعية خري    ،دوانا آمثا وع،جنايات غليظة 

فهو ،فإذا كان بغى وعـدوان    .. فال أقلّ من أال يكون بغى وعدوان      ،لقاء هذا اإلحسان  ،مثة جزاء باإلحسان  
 ..واإلمث العظيم،البالء املبني

 بغـري مـا     -والعدوان عليهم .. رسله بني الناس  و،وهم جنده يف األرض   ،هم أولياء اهللا  ،واملؤمنون واملؤمنات 
فإن الذين يؤذون املؤمنني واملؤمنات بغري مـا        ،ومن مثّ .. واجتراء على حرم اهللا   ، عدوان على احلق   -اكتسبوا
 ..يلقون جزاءه عذابا ونكاال،وباءوا بإمث عظيم،أي افتراء وعدوانا على احلق،فقد احتملوا تانا،اكتسبوا

.. احتراس من األذى الذي ينال املؤمنني واملؤمنات مبا كسبت أيـديهم          » غيِر ما اكْتسبوا  ِب«: ويف قوله تعاىل  
قـد يسـرقان   ،فاملؤمن واملؤمنة .. فهذا األذى ال يدخل يف احلكم الذي ينال من يؤذوم لغري ذنب ارتكبوه            

وهكذا كل أذى يقـع     .. اولكنه أذى ال يؤاخذ عليه من أقام احلد عليهم        ،وهذا أذى هلما  .. فتقطع أيديهما 
 ..على املؤمن واملؤمنة يف مقابل ذنب

حيث ال يتصور أن يكون من      » ِإنَّ الَِّذين يؤذُونَ اللَّه ورسولَه    «: ومل جيىء هذا االحتراس يف قوله تعاىل      ،هذا
.. زالـق ومحاه من املعاثر وامل،فقد حرسه اهللا من كل سوء   ! ومعاذ اهللا .. رسول اهللا كسب يستحق عليه أذى     

  ٣٣٣!وجعل أذاه أذى له،إذ ضمه إىل جنابه،وأكثر من هذا فقد جعله اهللا يف ضمانه
بنشر قالة السـوء  ،وهذا التشديد يشي بأنه كان يف املدينة يومذاك فريق يتوىل هذا الكيد للمؤمنني واملؤمنات  

واملؤمنـون  . وهو عام يف كل زمان ويف كـل مكـان         . وإشاعة التهم ضدهم  ،وتدبري املؤامرات هلم  ،عنهم
واهللا . والذين يف قلوم مرض   ،واملنافقني،واملؤمنات عرضة ملثل هذا الكيد يف كل بيئة من األشرار املنحرفني          

 ٣٣٤.وهو أصدق القائلني. ويصم أعداءهم باإلمث والبهتان،يتوىل عنهم الرد على ذلك الكيد

                                                 
 )٤٨٠٦: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-يف ظالل القرآن للسيد قطب - ٣٣٢
 )٧٥٠/ ١١(التفسري القرآين للقرآن  - ٣٣٣
 )٣٦٥٤: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-يف ظالل القرآن للسيد قطب - ٣٣٤
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         رم هناُهللا ع ِضيام رن ِحزِكيم بام أَنَّ حِهش نعاسٍ   ولَى أُناِم عِبالش ،قَدسِ   وموا ِفي الشلَـى    ،أُِقيمع ـبصو
 تيالز ُءوِسِهماجِ     : فَقَالَ،رونَ ِفي اخلَرذَّبعذَا ِقيلَ؟ يا هولَ اِهللا      : فَقَالَ،مسر تِمعي سا ِإنقُـولُ  - � -أَمي  :

 .٣٣٥أخرجه مسلم. »الدنياِإنَّ اَهللا يعذِّب الَِّذين يعذِّبونَ ِفي «
قَد أُِقيمـوا ِفـي     ،مر ِهشام بن حِكيِم بِن ِحزاٍم علَى أُناٍس ِمن الْأَنبـاِط ِبالشـامِ            : قَالَ،عن أَِبيهِ ،وعن ِهشامٍ 

ِإنَّ «: يقُولُ،�لَسِمعت رسولَ اِهللا    أَشهد  : فَقَالَ ِهشام ،حِبسوا ِفي الِْجزيةِ  : ما شانهم؟ قَالُوا  : فَقَالَ،الشمِس
 ٣٣٦»اَهللا يعذِّب الَِّذين يعذِّبونَ الناس ِفي الدنيا

يـا  : فَقَالَ،مر ِبعميِر بِن سعٍد وهو يعذِّب الناس ِفي الِْجزيِة ِفـي الشـمسِ            ،أَنَّ حِكيم بن ِحزامٍ   ،وعن عروةَ 
ريمولَ اللَِّه     ،عسر تِمعي سقُولُ - � -ِإنا       «:  يينِفي الد اسونَ النذِّبعي الَِّذين ذِّبعي قَالَ»ِإنَّ اللَّه، : باذْه

مِبيلَهلِّ س٣٣٧.فَخ 
 قَوما ِفي أَيِديِهم ِمثْـلُ      أَنْ ترى ،ِإنْ طَالَت ِبك مدةٌ   ،يوِشك«: - � -قَالَ رسولُ اِهللا    : وعن أيب هريرة قَالَ   

 ٣٣٨رواه مسلم» ويروحونَ ِفي سخِط اِهللا،يغدونَ ِفي غَضِب اِهللا،أَذْناِب الْبقَِر
يغدونَ ِفي غَِضِب   ،سيكُونُ ِفي آِخِر الزماِن شرطَةٌ    «:  يقُولُ - � -سِمعت رسولَ اِهللا    : وعن أَِبي أُمامةَ قَالَ   

 ٣٣٩رواه الطرباين  » فَِإياك أَنْ تكُونَ ِمن ِبطَانِتِهم،ويروحونَ ِفي سخِط اِهللا،اِهللا
:  قَـالَ أَبـو عبيـدٍ      -أَنَّ عمر بن الْخطَّاِب أُِتي ِبماٍل كَـِثٍري         ،عن أَِبيهِ ،وعن عبِد الرحمِن بِن جبيِر بِن نفَيرٍ      

هِسبقَالَ،أَح :ةَ   ِمنيفَقَالَ - الِْجز  :»    اسالن ملَكْتأَه قَد كُمي لَأَظُنا        : ،قَالُوا»ِإنـفْوا صفْوا ِإلَّا عذْنا أَخاللَِّه ملَا و
لَـا ِفـي    الْحمد ِللَِّه الَِّذي لَم يجعلْ ذَِلـك علَـى يـدي و           «: قَالَ،نعم: قَالُوا» ِبلَا سوطَ ولَا نوطَ؟   «: قَالَ

   .٣٤٠»سلْطَاِني
لقدَ تضمنت هِذِه النصوص كُلُّها أَنَّ الْمسِلم لَا يِحلُّ ِإيصالُ الْأَذَى ِإلَيِه ِبوجٍه ِمن الْوجوِه ِمن قَوٍل أَو ِفعـٍل                    

قِر حي٣٤١ِبغ 
                                                 

 ).٢٦١٣(أخرجه مسلم برقم  - ٣٣٥
ى التعذيب بغري حق فال يدخل فيه التعذيب حبق كالقصاص واحلدود والتعزير وغـري            هذا حممول عل  ) إن اهللا يعذب الذين يعذبون    (ش  [

 ]ذلك
 ]هم فالحو العجم) األنباط(ش ) [٢٦١٣)(٩٢٧: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ٣٣٦
 صحيح) ٥٦١٣) (٤٢٩/ ١٢( خمرجا -صحيح ابن حبان  - ٣٣٧
 )٢٨٥٧ (- ٥٣) ٢١٩٣/ ٤(صحيح مسلم  - ٣٣٨
 حسن) ٧٦١٦) (١٣٦/ ٨( الكبري للطرباين املعجم - ٣٣٩

الشرطي واحد الشرطة للسلطان وهم خنبة أصحابه الذين يقدمهم على سائر اجلند مسوا بذلك ألن هلم عالمة يعرفـون ـا       : يف النهاية 
يف غضـبه   أي يغدون بكرة النهار ويروحون آخـره وهـم          ) يغدون يف غضب اهللا ويروحون يف سخط اهللا       (وأشراط الساعة عالماا    

أي احذر أن تكون منهم وبطانة الرجل صاحب سره وداخلة أمره وصفيه الذي يقضي حوائجه     ) فإياك أن تكون من بطانتهم    (وسخطه  
ويف رواية يوشك إن طالت بك مـدة أن  : ثقة به شبه ببطانة الثوب كما يقال فالن شعاري قال يف الفردوس عقب سياق هذا احلديث    

 )١٢٨/ ٤(فيض القدير " مثل أذناب البقر يغدون يف غضب اهللاترى قوما يف أيديهم أسواط
 حسن) ١١٤) (٥٤:ص(األموال للقاسم بن سالم  - ٣٤٠
 )٢٨٢/ ٢(جامع العلوم واحلكم ت األرنؤوط  - ٣٤١



 ١٨٦

 ٣٤٢حلبس يف غري العقوبات الشرعيةوالجيوز للشرط أو غريهم أن يعتدوا على الناس بالتعذيب أو الضرب أو ا
 : الكالم مبا يسخط اهللا-

ولَِئن سأَلْتهم لَيقُولُن ِإنما كُنا نخوض ونلْعب قُلْ أَِباللَِّه وآياِتِه ورسوِلِه كُنـتم تسـتهِزئُونَ               {: قال اهللا تعاىل  
)٦٥ (     ِإمي دعب متكَفَر وا قَدِذرتعلَا ت              ـِرِمنيجوا مكَـان مهطَاِئفَةً ِبـأَن ذِّبعن كُمطَاِئفٍَة ِمن نع فعِإنْ ن اِنكُم
 ].٦٦ - ٦٥: التوبة... [} )٦٦(

وهو أم إذا ضبطهم القـرآن  .. من وجوه النفاق اليت يظهر ا املنافقون ىف الناس     ،هو كشف عن وجه آخر    
وما جـرى   ،المهم الئم على ما انكشف من مستور تدبريهم السيء        أو  ،متلبسني جبرمية من جرائمهم املنكرة    

أي مل  » ِإنما كُنا نخوض ونلْعب   «:قالوا معتذرين ،على ألسنتهم من هزؤو سخرية برسول اهللا وباملؤمنني باهللا        
 إال  ال جيد ما يستر بـه نفاقـه       .. وهكذا املنافق ! ومفاكهة،وإمنا هو لعب وعبث   ،نكن جادين فيما كنا فيه    

وقد أمر اهللا سبحانه نبيه الكـرمي أن يـرد علـيهم             ..ونفاق يدارى نفاقا  ،فهو كدب يستر كذبا   .. الكذب
قُلْ أَِباللَّـِه   «.. وأن يفضح عذرهم املفضوح الذي اعتذروا به      ،وأن يسفّه باطلهم الذي هم فيه     ،زعمهم هذا 

 خيوض فيه اخلائضون ويلعب الالعبون؟ إنه لعذر أقبح مـن           أفهذا مقام .. » وآياِتِه ورسوِلِه كُنتم تستهِزؤنَ؟   
وقد كـانوا يـذيعون ىف النـاس    ،قيل إن مجاعة من املنافقني الذين كانوا ىف غزوة تبوك مع املسلمني   ! ذنب

وما هم ،إن حممدا وأصحابه لن يثبتوا للروم: ويقولون فيما يقولون،أحاديث يسخرون فيها من النىب وأصحابه
وأراه وجوههم،وأطلعه منهم   ،وقد كشفهم اهللا سبحانه وتعاىل للنىب     .. ردة ليد الروم إذا التقوا م     إال غنيمة با  

وقيل إنـه   ! »  قالوا إمنا كنا خنوض ونلعب     -فلما أنبأهم النىب ذا الذي كان منهم      .. على ما كانوا يقولون   
   لو كان حممدا متصـال     : ملنافقونفقال ا .. فجعل أصحابه يبحثون عنها   ، ناقة ىف هذه الغزوة    �ضلّت للنىب

وقد » ؟! أنه يوحى إليه من ربه     - مع هذا  -فكيف يدعى !  ألخربه باملكان الذي فيه ناقته     - كما يقول  -بربه
إمنـا  «: قالوا،فلما أنبأهم النىب ذا اإلمث الذي تعاطؤه      ،أطلع اهللا سبحانه النىب على ما دار بني هؤالء املنافقني         

مث .. » أبا هللا وآياته ورسوله كنتم تستهزئون     «: أخزاهم اهللا سبحانه وتعاىل بقوله    وقد  !! كنا خنوض ونلعب  
فوجدوها ،فأشار إىل أصحابه إليه   ،إذ أطلع النىب على املكان الذي شردت إليه الناقة        ،أخزهم خزيا بعد خزى   

ف عن طاِئفٍَة ِمنكُم نعذِّب طاِئفَةً ِبـأَنهم        ال تعتِذروا قَد كَفَرتم بعد ِإمياِنكُم ِإنْ نع       «: قوله تعاىل ! حيث أشار 
 ِرِمنيجوا مألنه كذب  ،فال يقبل هلم عذرهم الذي اعتذروا به      .. ىف هذه اآلية يأخذ اهللا املنافقني بنفاقهم      » كان

د بع،بسبب هذا النفاق الذي لبسوه    ، عليهم بالكفر  - سبحانه وتعاىل  -مث حيكم .. ونفاق إىل نفاق  ،إىل كذب 
 وبعـد أن افتضـح      -وذا.. أن نزعوا ثوب اإلميان الذي كانوا خيفون به ما انطوت عليه قلوم من نفاق             

وهذا ما يشري إليه قوله     .. مؤمنني ظاهرا ،بعد أن كانوا كافرين باطنا    .  صاروا كافرين ظاهرا وباطنا    -أمرهم
 ٣٤٣..» قَد كَفَرتم بعد ِإمياِنكُم.. ال تعتِذروا«: تعاىل

                                                 
 )١٦٥٢: ص(املهذب يف فقه السياسة الشرعية  - ٣٤٢
 )٨٣٤/ ٥(التفسري القرآين للقرآن  - ٣٤٣
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ويف هذه اآليات دليل على أن من أسر سريرة خصوصا السريرة اليت ميكر فيها بدينه ويستهزئ به وبآياتـه                   
 ورسوله فإن اهللا تعاىل يظهرها ويفضح صاحبها ويعاقبه أشد العقوبة

وأن من استهزأ بشيء من كتاب اهللا أو سنة رسوله الثابتة عنه أو سخر بذلك أو تنقصه أو استهزأ بالرسول                    
 ٣٤٤و تنقصه فإنه كافر باهللا العظيم وأن التوبة مقبولة من كل ذنب وإن كان عظيماأ

فَاِعلُه مرتد عِن اإلِْسالَِم    ،أَو اِالعِتقَاِد حرام    ،أَِو الِْفعل   ،أَجمع الْفُقَهاُء علَى أَنَّ اِالسِتخفَاف ِباَللَِّه تعالَى ِبالْقَول         
 .سواٌء أَكَانَ ماِزحا أَم جادا  ،حكَام الْمرتدين تجِري علَيِه أَ

      ةُ ِبِهمانِتهاِالسو مهِتقَاصاناِء وِبيِباألَْن فَافِتخواِالس،  ِهمبٍة     ،كَساِئناٍء شمِبأَس ِتِهمِميست ِبِصفَاٍت   ،أَو ِفِهمصو أَو
وأَنَّ ما جاَء ِبِه زور وباِطلٌ      ،وأَنه يضر مِن اتبعه     ،أَو محتالٌ   ،أَو خاِدع   ،ي ِبأَنه ساِحر    ِمثْل وصِف النبِ  ،مِهينٍة  

   ذَِلك وحنى              . ووريفَظُ وحي رعِم ؛ ألَِنَّ الشتلَغَ ِفي الشا كَانَ أَبرعش ذَِلك ظْمفَِإنَّ ن،  ثِّرؤيا   وفُوِس كَِثريِفي الن
  ٣٤٥.وكَذَِلك ِإذَا استعِمل ِفي الِْغناِء أَِو اإلِْنشاِد ، أَكْثَر ِمن تأِْثِري الْبراِهِني - مع الِْعلِْم ِببطْالَِنِه -

 ِبيِن النع هناُهللا ع ِضيةَ رريرأِبي ه نعكَ«:  قَالَ- � -وتلَي دباِن اِهللاِإنَّ العوِرض ِة ِمنِبالكَِلم ا ،لَّملِْقي لَهال ي
. »يهِوي ِبها ِفي جهنم   ،ال يلِْقي لَها باالً   ،وِإنَّ العبد لَيتكَلَّم ِبالكَِلمِة ِمن سخِط اهللاِ      ،يرفَعه اُهللا ِبها درجاتٍ   ،باالً

 .٣٤٦متفق عليه
: فَقَالَ علْقَمةُ ،وهو جاِلس ِبسوِق الْمِدينةِ   ،مر ِبِه رجلٌ ِمن أَهِل الْمِدينِة لَه شرف       : قَالَ،وعن علْقَمةَ بِن وقَّاصٍ   

وِإني سـِمعت   ،وِإني قَد رأَيتك تدخلُ علَى هؤلَاِء الْأُمراِء فَتكَلَّم ِعندهم        ،وِإنَّ لَك حقا  ،ِإنَّ لَك حرمةً  ،يا فُلَانُ 
ِإنَّ أَحدكُم لَيتكَلَّم   «: - � -قَالَ رسولُ اللَِّه    : ،قَالَ- � -ِبلَالَ بن الْحاِرِث الْمزِني صاِحب رسوِل اللَِّه        

وِإنَّ أَحـدكُم  ،ها ِرضوانه ِإلَى يوِم يلْقَـاه   فَيكْتب اللَّه لَه بِ   ،ما يظُن أَنْ تبلُغَ ما بلَغت     ،ِبالْكَِلمِة ِمن ِرضواِن اللَّهِ   
قَـالَ  » فَيكْتب اللَّه لَه ِبها سخطَه ِإلَى يوِم الِْقيامـةِ ،ما يظُن أَنْ تبلُغَ ما بلَغت  ،لَيتكَلَّم ِبالْكَِلمِة ِمن سخِط اللَّهِ    

رواه . فَرب كَلَام قَد منعِني ما سِمعته ِمن ِبلَاِل بِن الْحـاِرثِ          ،وماذَا تكَلَّم ِبهِ  ،ولُانظُر ويحك ماذَا تقُ   : علْقَمةُ
 ٣٤٧ابن ماجة وابن حبان

أي من كلمات اخلري اليت ترضي اهللا عـز         " إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان اهللا        : " - � -يقول النيب   
ال يلقي  " أو دفع مظلمة    ،أو ي عن منكر   ،أو إصالح بني الناس   ،مبعروفأو أمر   ،وجل من نصيحة أو تعليم    

                                                 
 )٣٤٣: ص(رمحن تيسري الكرمي ال= تفسري السعدي  - ٣٤٤
 )٢٤٩/ ٣( وزارة األوقاف الكويتية -املوسوعة الفقهية الكويتية  - ٣٤٥
 ).٢٩٨٨(واللفظ له، ومسلم برقم ، ) ٦٤٧٨(متفق عليه، أخرجه البخاري برقم  - ٣٤٦
. يعتد ا وال يعيها بقلبـه     ال يبايل ا وال يلتفت إىل معناها خاطره وال          ) ال يلقي هلا باال   . (مما يرضي اهللا تعاىل   ) من رضوان اهللا  (ش  [  

 ]يسقط بسببها) يهوي ا. (مما يغضبه وال يرضاه) سخط اهللا(
) ٥٥٩/ ٤(وسنن الترمذي ت شاكر     ) ٣٩٦٩) (١٣١٢/ ٢(وسنن ابن ماجه    ) ٢٨٠) (٥١٤/ ١( خمرجا   -صحيح ابن حبان     - ٣٤٧

 صحيح) ٢٣١٩(
. أي تلك الكلمة مـن رضـوان اهللا       ) أن تبلغ . (وان اهللا تعاىل  أي من الكلمات اليت تكون سببا لرض      ) بالكلمة من رضوان اهللا    (-ش  [
أي يرى أنه حيصل ا شيء من الرضوان على تقدير القبول عنده تعاىل وال يرى أنه حيصل هلا القدر الذي                    . من احلد والقدر  ) مابلغت(

 .]وباجلملة فاملتكلمال بد له من النظر التنام يف حسن الكالم وقبحه. حصل
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أي يرفع اهللا ا ذلـك املـتكلم        " يرفع اهللا ا درجات     " وال يقيم هلا وزناً     ،أي ال يعريها اهتماماً   " هلا باالً   
اهللا أي من الكلمات الـيت تسـخط        " وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط اهللا        " درجات عالية يف اجلنة     

أي يسقط بسببها يف جهـنم يـوم        " ال يلقي هلا باالً يهوي ا يف جهنم         " كالغيبة والنميمة والكذب مثالً     
 ".يهوي ا يف النار أبعد ما بني املشرق واملغرب : " ويف رواية،القيامة

ـ  ،التحذير من عثرات اللسان وخماطرها    : أوالً: دل هذا احلديث على ما يأيت     : فقه احلديث  ة الشـر   ألن كلم
إنك تطيـل   : قيل لبكر بن عبد اهللا املزين     ،كالقذيفة املدمرة اليت تعود على صاحبها فتحرقه بنارها يف جهنم         

. وصحبة األنذال ،السخافة كثرة الكالم  : وكان املأمون يقول  . إن لساين سبع إن تركته أكلين     : الصمت فقال 
فهي كـرت مـن كنـوز       ،ِإلنسان يف الدنيا واآلخرة   وكوا سبباً يف رفعة ا    ،الترغيب يف الكلمة الطيبة   : ثانياًً
 ٣٤٨".أفضل اجلهاد كلمة حق عند سلطان جائر : " - � -وقد قال ،اخلري
 � -أال تراه   ، على التبني للقول قبل النطق به      - � -أن يفهم منه حض النيب      : هذا احلديث من الفقه   ويف  

لو تبني  : - � -وذلك من البيان؛ يعين     ،تفعل: والتبني،)إن الرجل ليتكلم بالكلمة ال يتبني فيها      : ( يقول -
 .فيها ال طلع على ما خياف من إلقائها معه؛ فإذا نطق ا فاته زمان التبني

 � - مل يذكر هلا مثالًا؛ فيفهم من تركه         - � -أال يذكر هلذه الكلمة مثال؛ فإن النيب        : ومن الفقه فيه  * 
خنشى منه كل عوراء من الكالم مما يوتغ دنيا أو          ، إيثاره  ذكر املثال هلا مع تشديده يف التحذير من ذكرها         -

 . منها- � -يج فتنة أو يثري بني الناس شرا؛ لتجويز أن تكون هي الكلمة اليت حذر رسول اهللا 
أنه علـى حنـو   ،يلقي: - � -؛ يعين )إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان اهللا ال يلقي هلا بالًا      : (وقوله* 

 . إذا نطق فيها ال جيد هلا مؤنة يرفعه اهللا ا درجاتفكأنه،جيد: قولنا
 فيما حدثين أن الرجل إذا حضر يف جملس ملك أو - رمحه اهللا-ولقد حدثين الشيخ أبو عبد اهللا حممد بن حيىي

فقطـب  ،وكان إىل جانب ذلك املستضعف رجل مؤمن      ،فصال ذلك اجلبار على مستضعف يف جملسه      ،جبار
ن يبسط وجهه عند الصيال على املستضعف أو أكرم اجلبار مؤمنا فيبسط وجهه             املؤمن وجهه كالنافر من أ    

أو كما قال   ،فإنه يرفعه اهللا به درجة    ،نافرا من أن يقبض وجهه يف موضع يستحسن منه بسطه إلكرام املؤمن           
 .رمحه اهللا

وقـد  ،ينكر منكرا مثل أن يرى مؤمنا     ،وهذا أيسر من النطق؛ فإن اإلنسان قد يتكلم الكلمة من رضوان اهللا           
فهي كلمة لطيفة ليست عليه فيها مؤنة يرفعـه         ،ال ختذل احلق  : فيقول لذلك ،اعترض اآلخر ينكر على املنكر    

 ٣٤٩.اهللا ا درجات
 : تكفري املسلم-

} )٥٨(ا بهتانا وِإثْما مِبينا     والَِّذين يؤذُونَ الْمؤِمِنني والْمؤِمناِت ِبغيِر ما اكْتسبوا فَقَِد احتملُو        {: قال اهللا تعاىل  
 ].٥٨: األحزاب[

                                                 
 )٢٩٦/ ٥(اري شرح خمتصر صحيح البخاري منار الق - ٣٤٨
 )٢٤٢/ ٦(اإلفصاح عن معاين الصحاح  - ٣٤٩
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فَـِإنهم  ،ِبأَنْ ينسبوا ِإليِهم أَعماالً لَم يعملُوها على سبيِل العيـِب والتنقُّصِ          ،والذَين يؤذُونَ املُؤِمنني واملُؤِمناتِ   
والـِذين  ،فَالِذين يؤذُونَ املُؤِمنني يؤذُونَ رسـولَ اهللاِ      ،عِظيماً واِضحاً وذَنباً  ،يكُونونَ قَِد اجترحوا كَِذباً فَِظيعاً    

 ٣٥٠.يؤذُونَ الرسولَ يؤذُونَ اَهللا
          ِبيالن ِمعس هأن هناُهللا ع ِضير أِبي ذَر نعقُولُ - � -وـوقِ   «:  يـالً ِبالفُسجلٌ رجِمي ررِميـِه  ،ال يرال يو

 .٣٥١متفق عليه.»ِإنْ لَم يكُن صاِحبه كَذَِلك،ِإال ارتدت علَيِه،ِبالكُفِْر
فإنه ذا احلديث على يقني من ارتدادها إليه إن مل          ،وفيه أيضا شدة احلظر على من رمى أخاه املسلم بالكفر         

ن يرميه بالفسق فإنه علـى  وكذلك أ،فليحذر أن يقوهلا أبدا ملن هو من أمره يف شك    . يكن أخوه كما ادعاه   
 ٣٥٢.سبيله يف ارتداده عليه إن مل يكن كما ذكره بيقني

كمـا يف احلـديث     ،وتكفري من رمى املؤمن بالكفر    ،تفسيق من رمى غري الفاسق بالفسق     : ي هذا احلديث  و
 .٣٥٣» إال حار عليه،من رمى رجالً بالكفر أو قال عدو اهللا وليس كذلك«: اآلخر

 :ة سؤال الناس من غري حاج-
حتى يأِتي يوم   ،ما يزالُ الرجلُ يسألُ الناس    «: - � -قَالَ النِبي   : عن عبداِهللا بن عمر رِضي اُهللا عنهما قَالَ       

 .٣٥٤متفق عليه. »الِقيامِة لَيس ِفي وجِهِه مزعةُ لَحٍم
أي ما  ،" يأيت يوم القيامة ليس يف وجهه مزعة حلم          ما يزال الرجل يسأل الناس حىت     : " - � -يقول النيب   

وإمنا يسأل تكثراً ويذل نفسه ،يزال الرجل املتسول يكثر من التسول ويلح يف سؤال الناس عن غري عوز وفاقة            
 .وميتهن كرامته اليت أوجب اهللا عليه صيانتها

فيسلخ له  ،ضحه على رؤوس األشهاد   ويف،فيغضب اهللا عليه فيذله ويهينه يوم القيامة كما أذل نفسه يف الدنيا           
حىت يأيت أمام الناس وليس يف وجهه قطعة حلم جزاًء وفاقاً ملا فعله يف الدنيا مـن إراقـة مـاء                     ،وجهه كله 

 ٣٥٥"،الوجه
ومال ،ألن حسن الوجه هو مبا فيه من اللحم       ،معناه أنه ليس يف وجهه شيء من احلُسن       : وقال ابن أيب جمرة   

فإذا جاء ال حلم بوجهه كانـت       ،وإىل أن السر فيه أن الشمس تدنو يوم القيامة        ،رهامللهب إىل محله على ظاه    
وأما من سـأل    ،من سأل تكَثُّرا وهو غين ال حتل له الصدقة        : واملراد به : قال. أَِذيةُ الشمس له أكثر من غريه     

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٣٤٧٢: ص(أيسر التفاسري ألسعد حومد  - ٣٥٠
 ).٦١(واللفظ له، ومسلم برقم ، ) ٦٠٤٥(متفق عليه، أخرجه البخاري برقم  - ٣٥١

. رجعت عليه فكان هـو فاسـقا أو كـافرا         ) ارتدت عليه ( اهللا تعاىل    املعصية واخلروج عن طاعة   ) بالفسوق. (ينسب ويتهم ) يرمي(
قال يف الفتح تقدم صدره يف مناقب قريش باإلسناد املذكور هنا فهـو حـديث               . كما رماه وامه  ) كذلك. (املرمي واملتهم ) صاحبه(

 ]واحد فرقه البخاري حديثني
 )١٧٠/ ٢(اإلفصاح عن معاين الصحاح  - ٣٥٢
 )٨٧٢: ص(حلني تطريز رياض الصا - ٣٥٣
 ).١٠٤٠(واللفظ له، ومسلم برقم ، ) ١٤٧٤(متفق عليه، أخرجه البخاري برقم  - ٣٥٤

 .نتفة حلم عالمة على ذله بالسؤال) مزعة حلم. (يطلب منهم املال من غري حاجة) يسأل الناس(
 )٤٨/ ٣(منار القاري شرح خمتصر صحيح البخاري  - ٣٥٥
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الشفاعة عقـب   وذا تظهر مناسبة إيراد هذا الطرف من حديث         ،فذلك مباح فال يعاقب عليه    ،وهو مضطر 
 .هذا احلديث
لكن ملا  ،والفرق بينهما ظاهر  ،والترمجة ملن سأل تكثرا   ،لفظ احلديث قال على ذم تكثري السؤال      : قال ابن املنري  

نزل البخـاري  ،وأن سؤال ذي احلاجة مباح،هو السائل عن غىن ،على ما تشهد به القواعد    ،كان املتوعد عليه  
 ٣٥٦.احلديث على من يسأل ليكثر ماله

وقد توعـد اهللا    ،ألن هذا الوعيد ال يترتب إالّ على معصية       ، احلديث على حترمي السؤال على الغين تكثراً       ودل
ألن السؤال  ،واجلزاء من جنس العمل   ،كما أراق ماء وجهه يف الدنيا     ،املتسول تكثراً بسلخ وجهه يوم القيامة     

 ٣٥٧.واهللا ال يرضى للمسلم أن يعرض نفسه هلذه املهانة إالّ لضرورة،مذلة
فَِإنما يسـألُ   ،من سألَ الناس أموالَهم تكَثُّراً    «: - � -قَالَ رسولُ اِهللا    : وعن أِبي هريرةَ رِضي اُهللا عنه قَالَ      

 .٣٥٨أخرجه مسلم. »فَلْيستِقلَّ أو ِليستكِْثر،جمراً
وأن الكـالم سـيق     ،البدل هو املقصود بالذات   وقد تقرر عند العلماء أن      ،"الناس"بدل اشتمال من    : أمواهلم
طالبا لكثرة املال ال لـدفع  : مفعول ألجله أي:  تكثُّرا-.فيكون القصد من هذا السؤال هو نفس املال  ،ألجله

وإن شاء ،إن شاء أخذ قليالً:  فليستقلّ أو ليستكثر-.نارا متقدة يأكلها يف جوفه    : أي:  مجرا -.احلاجة والفقر 
 .وهذا أمر قصد به التهديد والوعيد بالعذاب الشديد،أخذ كثريا

 :ما يؤخذ من احلديث* 
 .وإمنا يريد أن يتكثر جبمع املال، احلديث يدل على حترمي املسألة بدون حاجة إليها- ١
إمنا جيمع مجرا يوقد عليه يف نار جهنم؛ ألنـه          ،ومجعا بدون حاجة له   ، فالسائل الذي يسأل تكثرا للمال     - ٢

 .والوسيلة يف مجعه حمرمة،فاملال اموع ذه الطريق حرام،االً حرامامجع م
 .وحنوها وله ما يكفيه،أو الكفارة،وصدقة التطوع،وحيرم سؤال الزكاة": شرح اإلقناع"قال يف 

 .واملسالة يف احلصول عليه جائزة،فإنه حالل، مفهوم احلديث أنَّ من سأل من حاجة ال تكثرا- ٣ 
وغري ذلك أبيح له سؤاله     ،وكفارٍة،وصدقة تطوع ،ومن أبيح له أخذ شيء من زكاة      ": اإلقناعشرح  "قال يف   

 .وطلبه؛ ألنه يطلب حقه الذي أبيح له
بأنَّ ما أخذ ذه الطريق فهو مجر من نار         ،ديد له على سؤاله بدون حاجة     ": فليقل أو ليستكثر  : " قوله - ٤

 ٣٥٩. ما سأل يف الدنياعلى قدر،فليأخذ منه قليالً أو كثريا،جهنم
 : نشوز الزوجة-

واللَّاِتي تخافُونَ نشوزهن فَِعظُوهن واهجروهن ِفي الْمضاِجِع واضِربوهن فَِإنْ أَطَعنكُم فَلَـا            {: قال اهللا تعاىل  
 ].٣٤: ءالنسا[} )٣٤(تبغوا علَيِهن سِبيلًا ِإنَّ اللَّه كَانَ عِليا كَِبريا 

                                                 
 )٣٩٠/ ١٢( صحيح البخاري كوثر املعاين الدراري يف كشف خبايا - ٣٥٦
 )٤٩/ ٣(منار القاري شرح خمتصر صحيح البخاري  - ٣٥٧
 ).١٠٤١(أخرجه مسلم برقم  - ٣٥٨
 )٤٠٩/ ٣(توضيح األحكام من بلوغ املرام  - ٣٥٩
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 ..وال ينتظم شأا مع شأنه،يقطعها الرجل مع املرأة اليت ال يتسق خطوها مع خطوه،إا مراحل ثالث
.. وإصالح أمرها ،ويكون فيه شفاؤها  ،وقد تقبل املرأة هذا الدواء    .. بالكلمة اللينة ،وإسداء النصح ،العظة أوال 

ومل تؤثّر فيها الكلمة الطيبة،ملوعظةمث جتىء املرحلة الثانية ملن مل تنفعها ا.وهذا عالج نفسى.. 
عـاد إليهـا    ،فإذا كان ىف ذلك شفاؤها من دائها      ..وهذا عقاب بدين ونفسى معا    !.وهى اهلجر ىف املضاجع   

 ..وهو عقاب بدين خالص! وهى الضرب.. وإال كانت املرحلة الثالثة..الزوج بصفحه ومودته ورمحته
فـإن  .. كما يؤدب األب صغاره  ،شعور التأديب واإلصالح  وينبغى أن يكون هذا الضرب أوال وأخريا حتت         

 .» ِإنَّ اللَّه ال يِحب الْمعتِدين«مال إىل التشفّي واالنتقام كان عدوانا 
 ..وضبط حلدودها،رسم للطريق القومي هلذه املرحلة» فَِإنْ أَطَعنكُم فَال تبغوا علَيِهن سِبيلًا«: وىف قوله تعاىل

وأم إذا  ،ىف علوه وكربيائـه   ،تذكري للرجال مبا هللا من سلطان     » ِإنَّ اللَّه كانَ عِليا كَِبرياً    «: ه سبحانه وىف قول 
٣٦٠!كانت يد اهللا مبسوطة عليهم بالعقاب واالنتقام،بسطوا أيديهم بالبغي وجماوزة احلد 

»   نفَِعظُوه نهوزشخافُونَ ناللَّاِتي توهذا هو أول واجبات القيم     .. املوعظة  .. ألول  هذا هو اإلجراء ا   .. » و
يا أَيها الَِّذين آمنـوا قُـوا أَنفُسـكُم وأَهِلـيكُم           «: مطلوب منه يف كل حالة    . عمل ذييب . ورب األسرة 

عـالج  هو  . يتجه اجتاها معينا هلدف معني    ،ولكنه يف هذه احلالة بالذات    .. » وقُودها الناس والِْحجارةُ  ،ناراً
أو انفعـاال   ،ألن هناك هـوى غالبـا     . ولكن العظة قد ال تنفع    . أعراض النشوز قبل أن تستفحل وتستعلن     

تنسي الزوجة أا شـريكة يف      . أو بأي قيمة من القيم    .. أو مبركز عائلي    . أو مبال . أو استعالء جبمال  ،جاحما
 ! ..وليست ندا يف صراع أو جمال افتخار،مؤسسة

حركة استعالء نفسية من الرجل على كل ما تدل به املرأة من مجال وجاذبية أو               .. اين  هنا جييء اإلجراء الث   
 .أو عن مكان الشريك يف مؤسسة عليها قوامة،ترفع ا ذاا عن ذاته،قيم أخرى

 قمـة   اليت تبلغ فيها املرأة الناشز املتعالية     ،واملضجع موضع اإلغراء واجلاذبية   .. » واهجروهن ِفي الْمضاِجعِ  «
فقد أسقط من يد املـرأة الناشـز أمضـى          ،فإذا استطاع الرجل أن يقهر دوافعه جتاه هذا اإلغراء        . سلطاا

وأمام ،أمام هذا الصمود من رجلها    ، أميل إىل التراجع واملالينة    - يف الغالب    -وكانت  . أسلحتها اليت تعتز ا   
.. لى أن هناك أدبا معينا يف هذا اإلجراء         ع! .. يف أحرج مواضعها  ،بروز خاصية قوة اإلرادة والشخصية فيه     

ال يكون هجرا أمام    .. وهو أال يكون هجرا ظاهرا يف غري مكان خلوة الزوجني           .. إجراء اهلجر يف املضاجع     
. فتزداد نشوزا،وال هجرا أمام الغرباء يذل الزوجة أو يستثري كرامتها.. يورث نفوسهم شرا وفسادا  ،األطفال

وكال اهلدفني يبدو أنه مقصود مـن هـذا         ! .. ال إذالل الزوجة وال إفساد األطفال     فاملقصود عالج النشوز    
 ولو أنه   -فهل تترك املؤسسة تتحطم؟ إن هناك إجراء        .. ولكن هذه اخلطوة قد ال تفلح كذلك        .. اإلجراء  
واستصـحاب املعـاين    .. » واضربوهن«:  ولكنه أهون وأصغر من حتطيم املؤسسة كلها بالنشوز        -أعنف  

ابقة كلها واستصحاب اهلدف من هذه اإلجراءات كلها مينع أن يكون هذا الضرب تعـذيبا لالنتقـام                 الس
ومينع أن يكون أيضا للقسر واإلرغام علـى معيشـة ال           . ومينع أن يكون إهانة لإلذالل والتحقري     . والتشفي

                                                 
 )٧٨٣/ ٣(التفسري القرآين للقرآن  - ٣٦٠
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 مع أبنائه وكما    مصحوب بعاطفة املؤدب املريب كما يزاوله األب      ،وحيدد أن يكون ضرب تأديب    .. ترضاها  
 أن هذه اإلجراءات كلها ال موضع هلا يف حالة الوفاق           - بالضرورة   -ومعروف  .. يزاوله املريب مع تلميذه     

فهي ال تكـون إال وهنـاك       . وإمنا هي ملواجهة خطر الفساد والتصدع     . بني الشريكني يف املؤسسة اخلطرية    
 ..احنراف ما هو الذي تعاجله هذه اإلجراءات 

ومن ،ال بد أن يكون هذا االحنراف من نوع آخـر         .. وال جيدي اهلجر يف املضاجع      ،دي املوعظة وحني ال جت  
واملالحظـات  ،وشواهد الواقع ! وقد جتدي فيه هذه الوسيلة    .. ال جتدي فيه الوسائل األخرى      ،مستوى آخر 

 نفسـي  إن هذه الوسيلة تكون أنسب الوسائل إلشباع احنـراف    : تقول،على بعض أنواع االحنراف   ،النفسية
على أنه من غري أن يكون هناك هذا االحنراف    ! يف الوقت ذاته  .. وإرضائه  .. وطصالح سلوك صاحبه    ،معني

فهو ،»علمية«الذي يعينه علم النفس التحليلي باالسم إذ حنن ال نأخذ تقريرات علم النفس مسلمات       ،املرضي
فرمبا كان من النساء مـن ال       ،»ريلألكسيس كا «كما يقول الدكتور    ،باملعىن العلمي » علما«مل يصبح بعد    

وليست هـذه   ! إال حني يقهرها عضليا   ،حتس قوة الرجل الذي حتب نفسها أن جتعله قيما وترضى به زوجا           
.. وهو الذي قد حيتاج إىل هذه املرحلة األخـرية          . ولكن هذا الصنف من النساء موجود     . طبيعة كل امرأة  

 !م وطمأنينةيف سل.. ويبقي على املؤسسة اخلطرية . ليستقيم
وكل جدال بعـد قـول      . وهو أعلم مبن خلق   . هو الذي خلق  ،فالذي يقرر هذه اإلجراءات   ،وعلى أية حال  

.. مفض إىل اخلروج من جمال اإلميان كله        ،العليم اخلبري مهاترة وكل مترد على اختيار اخلالق وعدم تسليم به          
وحتدد الغايـة مـن     ،لنية املصاحبة هلا  وحتدد ا ،يف جو ويف مالبسات حتدد صفتها     ، يقررها - سبحانه   -وهو  
حبيث ال حيسب على منهج اهللا تلك املفهومات اخلاطئة للناس يف عهود اجلاهلية حني يتحول الرجل                . ورائها
 أو حني يتحول الرجل امرأة وتتحول املرأة        -!  باسم الدين  - وتتحول املرأة رقيقا     -!  باسم الدين  -جالدا  

 فهذه كلها   - باسم التطور يف فهم الدين       -ثالث مائع بني الرجل واملرأة      رجال أو يتحول كالمها إىل صنف       
وقد أبيحت هذه اإلجراءات    ! أوضاع ال يصعب متييزها عن اإلسالم الصحيح ومقتضياته يف نفوس املؤمنني          

. فور تقريرها وإباحتها  ، وأحيطت بالتحذيرات من سوء استعماهلا     - قبل استفحاهلا    -ملعاجلة أعراض النشوز    
 .....وبتوجيهاته الكالمية عالج الغلو هنا وهناك، بسنته العملية يف بيته مع أهله- � -توىل الرسول و

 عند مرحلة من مراحـل      - مىت حتققت الغاية     -وعلى أية حال فقد جعل هلذه اإلجراءات حد تقف عنده           
 ..» ا علَيِهن سِبيلًافَِإنْ أَطَعنكُم فَال تبغو«: فال تتجاوز إىل ما وراءها. هذه اإلجراءات

وهي طاعة االستجابة .  هي املقصودة- غاية الطاعة -مما يدل على أن الغاية . فعند حتقق الغاية تقف الوسيلة
 ٣٦١.قاعدة اجلماعة،فهذه ليست طاعة تصلح لقيام مؤسسة األسرة. ال طاعة اإلرغام

       ِبيِن النع هناُهللا ع ِضيةَ رريرأِبي ه نعا     «:  قَالَ - � -  وِجهوز اشةً ِفراِجرأةُ هِت املَراتا املَالِئكَةُ  ،ِإذَا بهتنلَع
ِبحصى تت٣٦٢متفق عليه. »ح. 

                                                 
 )٩٨٩: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-يف ظالل القرآن للسيد قطب - ٣٦١
 .، واللفظ له)١٤٣٦(ومسلم برقم ، ) ٣٢٣٧( أخرجه البخاري برقم متفق عليه، - ٣٦٢



 ١٩٣

فتكون ،كانت ظاملة مبنعها إياه حقـه ،أن الرجل إذا دعا امرأته إىل فراشه فامتنعت  : يف هذا احلديث من الفقه    
وبكوا عرضـت   ،وبسوء الرفقـة  ،وبتكدير عيش الصاحب  ،ن العشري وبكفرا،وبالظلم،عاصية هللا مبنع احلق   

 أـا إذا رجعـت      - � -ويعين  ،زوجها ونفسها لفتنة؛ فلذلك لعنتها املالئكة حىت تصبح أو حىت ترجع          
 ٣٦٣.لكن ما مضى من اللعنة فبحاله إال أن يعفو اهللا عز وجل،قطعت املالئكة لعنتها
 :ما يؤخذ من احلديث

الرجالُ قَوامونَ علَى النساِء ِبمـا      {: ِعظم حق الزوج على زوجته؛ كما قال تعاىل        احلديث يدل على     - ١
اِلِهموأَم فَقُوا ِمنا أَنِبمٍض وعلَى بع مهضعب لَ اللَّه٣٤: النساء[} فَض.[ 

عن معاذ بن جبل أنَّ      وجيب له عليها السمع والطاعة يف املعروف؛ فقد جاء يف املسند وسنن ابن ماجه                - ٢
  يبد بيده   : " قال -�-النا    ! والذي نفس حممولو سـأهلا   ،حىت تؤدي حق زوجهـا    ،ال تؤدي املرأة حق ر
 ".مل تمنعه،وهي على قَتٍب،نفسها

وأنَّ ،أو تتكره على زوجها إذا دعاها إىل فراشه من أجل اجلمـاع ،أو متاطل، أنه حيرم على املرأة أن متنع      - ٣
 .اعها هذا يعترب كبريةً من كبائر الذنوب؛ فإنه يترتب عليه أنَّ املالئكة تلعنها حىت تصبحامتن

 .أو ترك واجٍب حمتم، واللعن ال يكون إالَّ لفعل حمرٍم كبري
وتلبيـة  ، أنَّ العشرة احلسنة والصحبة الطيبة هي أنْ تسعى املرأة يف قضاء حقوق زوجها الواجبة عليها               - ٤

 . تؤديها على أكمل وجه ممكنوأن،رغباته
إالَّ ِلما يترتب على عصـياا مـن       ، الشارع احلكيم مل يرتب هذا الوعيد على الزوجة العاصية لزوجها          - ٥

فضـاع دينـه    ،أغواه الشـيطان بـالوقوع يف احلرام      ،فإنَّ الرجل السيما الشاب إذا مل جيد حاللًـا        ،شرور
 .وخرب بيته وأسرته،وفسد نسله،وخلقه

فَالصاِلحات قَاِنتات حاِفظَات ِللْغيِب ِبمـا حِفـظَ   {:  الزوجة الصاحلة هي اليت وصفها اهللا تعاىل بقوله        - ٦
ك       : " بقوله -�-ووصفها النيب   ] ٣٤: النساء[} اللَّهتإليها سـر ـا   ،خري النساء امرأة إذا نظرتوإذا أمر

 ".مالكوإذا ِغبت عنها حفظتك يف نفسها و،أطاعتك
زجر هلا يف : ويف اإلخبار عن لعن املالئكة ، ويف احلديث دليل على جواز لعن العصاة ولو كانوا مسلمني          - ٧

 .وردع لغريها عن الوقوع يف مثله،االستمرار يف العصيان
وإمنا يقيد  ، احلديث فيه وجوب طاعة الزوجة زوجها عند طلبها لفراشه من غري حتديد بوقت وال عدد               - ٨

 .أو يشغلها عن واجب،رهامبا يض
                 يبال تؤدي املرأة : " قال -�-فأما الوقت فقد روى أمحد وابن ماجه من حديث عبد اهللا بن أيب أوىف أنَّ الن

 ".مل متنعه،وهي على قتب،ولو سأهلا نفسها،حق را حىت تؤدي حق زوجها
ب الزوجة؛ ألنَّ اهللا قدر ذلك يف أربعة        ويلزمه الوطء إن قدر عليه ثُلث سنة مرة بطل        : قال يف الروض وغريه   
واختـار الشـيخ أنَّ الـوطء الواجـب يكـون بقـدر             ،فكـذلك يف حـق غريه     ،أشهر يف حق املُوِلي   

                                                 
 )١٥٨/ ٧(اإلفصاح عن معاين الصحاح  - ٣٦٣



 ١٩٤

وحصول الضرر للزوجة بترك الوطء مقـتٍض للفسـخ   ،وقدرته،كما يطعمها بقدر حاجتها ،وقُدرته،حاجتها
 .بكل حال

فإن أضر ا فال؛    ،ما مل يضر ا   ،وال يقيد ،ال يتحدد حبد  ،من ذلك وله اإلكثار   : وقال الشيخ حممد بن إبراهيم    
 ٣٦٤].رواه األربعة" [ضاره اهللا،من ضار: "وحلديث،]أخرجه أمحد وابن ماجه" [وال ضرار،ال ضرر: "حلديث

: اًًثاني". لعنتها املالئكة حىت تصبح     : " - � -وجود املالئكة لقوله    : أوالً: ودل هذا احلديث على ما يأيت     
وإلّا ملا ترتب عليه    ،وكونه كبرية ،سيما فيما يتعلق بالفراش واملعاشرة الزوجية     ،أنه حيرم عصيان املرأة لزوجها    

يف احلديث إخبار بأنه جيب على املـرأة إجابـة          : قال الصنعاين : ثالثاً. وهو لعن املالئكة  ،هذا الوعيد الشديد  
على ،ودليل الوجوب لعن املالئكة هلـا     ،اية عن اجلماع  كن" إىل فراشه   " ألن قوله   ،زوجها إذا دعاها للجماع   

 ٣٦٥.وال عقوبة إلّا على ترك واجب،وال يكون إالّ عقوبة،إذ ال يلعنون إالّ عن أمر اهللا،امتناعها
تصدقْن وأكِْثرنَ  ! يا معشر النساءِ  «:  أنه قَالَ  - � -وعن عبِداِهللا بِن عمر رِضي اُهللا عنهما عن رسوِل اِهللا           

فَارِتغارِ   ،اِإلسِل النأه أكْثَر كُنتأيي رفَإن« .نهأةٌ ِمنرلَةٌ،فَقَالَِت امزاِر: جِل النأه ولَ اِهللا أكْثَرسا را يا لَنمقال،و :
»ِشرينَ العكْفُرتو،ننَ اللَّعكِْثر٣٦٦متفق عليه. »ت. 

فإنه فيه دواء من ذلك باالستغفار وإكثار الصدقة        ،شارة إىل أن من كانت حاله حال أهل النار        فيه من الفقه إ   
 ٣٦٧).تصدقن وأكثرن االستغفار: ( هلن- � -بقوله 

وتعلميهن أحكام اِإلسالم وتذكريهن مبا جيب عليهن وحـثَّهن علـى           ،استحباب وعظ النساء  : ويف احلديث 
 .الصدقة واالستغفار

 .لصدقة واالستغفار من دوافع العذابأن ا: وفيه
واستدل به على جواز صدقة املرأة      ،بذل النصيحة واإلخالص للمحتاجني ولو كان الطالب غري حمتاج        : وفيه

 ٣٦٨.واهللا أعلم. من ماهلا من غري توقف على إذن زوجها أو على مقدار معني
 : ظلم الرجل زوجته-

تِميلُوا كُلَّ الْميِل فَتذَروها كَالْمعلَّقَـِة       تعِدلُوا بين النساِء ولَو حرصتم فَلَا     ولَن تستِطيعوا أَنْ    {: قال اهللا تعاىل  
 ].١٢٩: النساء... [} )١٢٩(وِإنْ تصِلحوا وتتقُوا فَِإنَّ اللَّه كَانَ غَفُورا رِحيما 

                                                 
 )٣٧٠/ ٥(توضيح األحكام من بلوغ املرام  - ٣٦٤
 )١٦١/ ٤(منار القاري شرح خمتصر صحيح البخاري  - ٣٦٥
 .، واللفظ له)٧٩(ومسلم برقم ، ) ٣٠٤(متفق عليه، أخرجه البخاري برقم  - ٣٦٦

 ]اللب هو العقل واملراد كمال العقل) لب(هو يف األصل املعاشر مطلقا واملراد هنا الزوج ) العشري(ش [
 لغـري  فراشه من امتناعها حترمي على دليل هذا) تصبح حىت املالئكة لعنتها (ش[. امتنعت عن إجابته  ) فأبت. (أي ليجامعها ) إىل فراشه (

 تزول حىت عليها تستمر اللعنة أن احلديث ومعىن اإلزار فوق ا االستمتاع يف حقا له نأل االمتناع يف بعذر احليض وليس شرعي عذر
 الفراش إىل ورجوعها بتوبتها أو عنها واالستغناء الفجر بطلوع املعصية

 )٤١/ ٨(اإلفصاح عن معاين الصحاح  - ٣٦٧
 )١٠٧٤: ص(تطريز رياض الصاحلني  - ٣٦٨



 ١٩٥

وذلك ألن العدل يستلزم وجود ،لعدل التام بني النساءأن األزواج ال يستطيعون وليس يف قدرم ا: خيرب تعاىل
وهـذا  . مث العمل مبقتضى ذلـك    ،وامليل يف القلب إليهن على السواء     ،والداعي على السواء  ،احملبة على السواء  
ا فَال تِميلُوا كُلَّ الْميِل فَتذَروه    {: وى عما هو ممكن بقوله    ،فلذلك عفا اهللا عما ال يستطاع     ،متعذر غري ممكن  

بل افعلوا ما هو باسـتطاعتكم مـن        ،ال متيلوا ميال كثريا حبيث ال تؤدون حقوقهن الواجبة        : أي} كَالْمعلَّقَِة
 .العدل

فإن الزوجة  ،خبالف احلب والوطء وحنو ذلك    ،فالنفقة والكسوة والقسم وحنوها عليكم أن تعدلوا بينهن فيها        
وال ذات زوج يقوم    ، هلا فتستريح وتستعد للتزوج    صارت كاملعلقة اليت ال زوج    ،إذا ترك زوجها ما جيب هلا     

 .حبقوقها
احتسابا وقياما حبـق  ،بإجبار أنفسكم على فعل ما ال واه النفس،ما بينكم وبني زوجاتكم  } وِإنْ تصِلحوا {

وهذا يستلزم احلث ،وتصلحوا أيضا بني الناس فيما تنازعوا فيه،وتصلحوا أيضا فيما بينكم وبني الناس،الزوجة
 . كل طريق يوصل إىل الصلح مطلقا كما تقدمعلى

يغفر ما صدر   } فَِإنَّ اللَّه كَانَ غَفُورا رِحيما    {. والصرب على املقدور  ،اهللا بفعل املأمور وترك احملظور    } وتتقُوا{
 ٣٦٩.ويرمحكم كما عطفتم على أزواجكم ورمحتموهن،منكم من الذنوب والتقصري يف احلق الواجب

 :رىف هذه اآلية أمو
 -وهو،ودعى من اهللا إىل الوفاء ـا      ،اليت محلها الزوج  ،ىف القسمة بني الزوجات   » العدل«ضياع أمانة   : أوال

 ..وعدوان عليها، هو تضييع لتلك األمانة-وإن يكن أمرا قد جتاوز اهللا سبحانه وتعاىل عنه ىف تلك احلال
ويعرض نفسه ألن يكون    ، هذه التجربة  وهذا أقل ما فيه أنه يدعو اإلنسان أن يفكر طويال قبل أن يدخل ىف             

 .وهذا أقلّ ما فيه أيضا أن يزهد اإلنسان ىف التزوج بأكثر من وحدة.. ىف عداد الظاملني املعتدين
 إذا مجع أكثر مـن امـرأة ىف         -يقطع كل أمل عند من حتدثه نفسه بأنه       » ولَو حرصتم «: قوله تعاىل : وثانيا

 ..ل بينهما قادر على أن حيقق العد-عصمته
 �وهلذا كان النىب    .. وال سلطان لإلنسان على قلبه    ،إذ كان احلكم فيه للقلب    ،فذلك أمر فوق مقدور البشر    

» فال تلمىن فيما ال أملك ومتلك     ،هذا قسمى فيما أملك   «: يقول متوجها إىل ربه ىف قسمته وعدله بني نسائه        
. 

 فعليه أن يستشعر دائما أن ميزان العـدل         - من زوجة   جتربة اجلمع بني أكثر    -من ابتلى ذه التجربة   : وثالثا
.. وهكـذا .. ومييل هنـاك مـرة    ،مييل هنا مرة  ،فهو قلق مضطرب  ،املمسك به بني زوجاته لن يستقيم أبدا      

وإال شالت إحدى كفتيه    ،مع ميله واضطرابه  ،واملطلوب منه ىف تلك احلال أن حيفظ توازن هذا امليزان ىف يده           
 .. وذا يفقد امليزان أثره وفاعليته.. هوت األخرى فلصقت باألرضعلى حني ،فكانت ىف السماء

فلم يعطها من حقوق ،الضمري هنا للمرأة اليت جار عليها زوجها.. » فَتذَروها كَالْمعلَّقَِة«: قوله تعاىل: ورابعا
 ..وإطالقها ىف تلك احلال خري من إمساكها.. فهى زوج وليست زوجا.. الزوجية شيئا

                                                 
 )٢٠٧: ص(تيسري الكرمي الرمحن = تفسري السعدي  - ٣٦٩



 ١٩٦

إيذان من اهللا سـبحانه وتعـاىل       » وِإنْ تصِلحوا وتتقُوا فَِإنَّ اللَّه كانَ غَفُوراً رِحيماً       «: قوله تعاىل : وخامسا
بالتجاوز عن االضطراب الذي يقع ىف ميزان العدل بني الزوجات إذا اتقى الزوج ربه ىف النساء الالئـي ىف                   

 ٣٧٠.ال تناله مغفرة اهللا ورمحته، فهو آمث ظاملوإال.. وأعطى كل واحدة منهن حقها قدر املستطاع،يده
ومن مث أعطاهـا هلـذه امليـول    . يعلم من فطرا أا ذات ميول ال متلكها  ،إن اهللا الذي فطر النفس البشرية     

من هذه امليول أن مييل القلب البشري إىل إحـدى          ! ال ليعدمها ويقتلها  ،خطاما لينظم حركتها فقط   . خطاما
وهذا ميل ال حيلة له     . فيكون ميله إليها أكثر من األخرى أو األخريات       . ألخرياتالزوجات ويؤثرها على ا   

فماذا؟ إن اإلسالم ال حياسبه على أمر ال ميلكه وال جيعل هذا إمثا يعاقبه عليـه                .. فيه وال ميلك حموه أو قتله       
وا أن يعدلوا بني النساء     بل إنه يصارح الناس بأم لن يستطيع      ! فيدعه موزعا بني ميل ال ميلكه وأمر ال يطيقه        

هناك العـدل يف    . ولكن هنالك ما هو داخل يف إرادم      ..  ألن األمر خارج عن إرادم       - ولو حرصوا    -
حىت االبتسـامة يف  ،العـدل يف احلقـوق الزوجيـة كلـها    . العدل يف النفقـة . العدل يف القسمة  . املعاملة
لينظمه ال  . هذا هو اخلطام الذي يقود ذلك امليل      . بهوهذا ما هم مطالبون     .. والكلمة الطيبة باللسان    ،الوجه
 ..» فَال تِميلُوا كُلَّ الْميِل فَتذَروها كَالْمعلَّقَِة«! ليقتله

وامليل الذي حيرم األخرى حقوقها فال تكون زوجة وال تكون          ،امليل يف املعاملة الظاهرة   . فهذا هو املنهي عنه   
 . يف النفوس املؤمنة والتجاوز عما ليس يف طاقة اإلنسانومعه اهلتاف املؤثر العميق.. مطلقة 

 .»وِإنْ تصِلحوا وتتقُوا فَِإنَّ اللَّه كانَ غَفُوراً رِحيماً«
وألن اإلسالم يتعامل مع النفس البشرية جبملة ما فيها من مزاج فريد مؤلف من القبضة من الطني والنفخـة                   

اليت تضع قدميها ،أو مثاليتها الواقعية،وبواقعيتها املثالية. دادات وطاقاتوجبملة ما فيها من استع   . من روح اهللا  
 .دون تناقض ودون انفصام،وترف بروحها إىل السماء،على األرض

 هو الصورة الكاملة لإلنسانية حني تبلـغ أوجهـا مـن           - � -كان نيب اإلسالم    .. ألن اإلسالم كذلك    
 .وا متوازنا متكامال يف حدود فطرة اإلنسانالكمال فتنمو فيها مجيع اخلصائص والطاقات من

ال ينكر أنـه يـؤثر      ،ويعدل يف هذه القسمة   ، وهو يقسم بني نسائه فيما ميلك      - � -وكان هذا الرسول    
 ٣٧١.وأن هذا خارج عما ميلك. بعضهن على بعض

ةَ وعاِئشع ن،ولُ اللَِّه    : قَالَتسِدلُ  �كَانَ رعفَي قِْسمقُولُ، ييو :»ِمي  اللَّهذَا قَسه ِني   ،ملُمفَلَا ت ِلكا أَما ،ِفيمِفيم
ِلكمت،ِلكلَا أَمو« .داوو دقَالَ أَب :ِني الْقَلْبع٣٧٢ي 

 أَعلَم  وهو غَير ملُوٍم ِفي ذَِلك إذْ كَانَ ذَِلك ِمما لَا ِفعلَ لَه ِفيِه فَكَانَ معنى ذَِلك ِعندنا واهللاُ                 :" قال الطحاوي   
               نهنيِتِه بمِفي ِقس هِمن ِلمع كُونَ قَداِهللا أَنْ ي ِمن لَامِه السلَيع هِة ِمنمحالرفَاِق ولَى الِْإشع،     جـرخي ِإنْ كَانَ لَمو

وذَِلك ِمما هو منِهي عنه وِمما الِْعباد       ،ِه إلَى بِقيِتِهن  ِفيها عِن الْعدِل ميلًا ِمن قَلِْبِه إلَى بعِضِهن ِبما لَم يِملْ ِبِمثْلِ           
قَالَ قَالَ رسـولُ  ،فعن أَِبي هريرةَ، ِفي التحِذيِر ِمن ِمثِْل ذَِلك- � -ِفيِه سواٌء كَما قَد رِوي عن رسوِل اِهللا         

                                                 
 )٩٢٠/ ٣(التفسري القرآين للقرآن  - ٣٧٠
 )١١٣٨: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-يف ظالل القرآن للسيد قطب - ٣٧١
  وصحح إرساله مجعحسن ) ٢١٣٤)(٢٤٢/ ٢(سنن أيب داود  - ٣٧٢



 ١٩٧

  لَامِه السلَياِهللا ع " : كَان نِه              مِشقَّي دأَحِة وامالِْقي مواَء يى جرِن الْأُخا عماهدإح عِميلُ ماِن فَكَانَ يتجوز لَه ت
 ولَن تستِطيعوا أَنْ تعِدلُوا بـين النسـاِء ولَـو        {: وقَد رِوي ِفي تأِْويِل قَوِل اِهللا تعالَى      " ساِقطٌ  : أَو قَالَ ،ماِئلٌ

متصرضٍ          ]. ١٢٩: النساء[} حعونَ بد ِضِهنعِلب ِفي قُلُوِبكُم قَعا يِبِه م أُِريد إذْ    ،أَنَّ ذَِلك هنع ملَه فُوعم ذَِلكو
 يجتِلبوه إلَى قُلُوِبِهم فَكَانَ الَِّذي لَا يستِطيعونَ دفْعه عن قُلُوِبِهم غَير أَنه قَد يجوز أَنْ يكُونَ يِزيد علَى ذَِلك ما         

          ـا قَـدإلَى قَلِْبِه ِمم ِبقسا يِة ِممبهلَى الرعفَاِق ولَى الِْإشِه عبر ِمن هادا أَرِمم لَامِه السلَيوِل اِهللا عسر كَانَ ِمن
      غَلَب ِبِه ِمنقُر عم هنع هدر ِطيعتسهِ يلَيـا           ،ِتِه عِمم اِعيزٍن الْخيصِديِث حِمثْلُ الَِّذي ِفي ح لَماُهللا أَعا وندذَا ِعنهو

 غَير  وما أَخطَأَه فَهو  ،وما تعمد ، إياه أَنْ يدعو ِبِه ربه تعالَى أَنْ يغِفر لَه ما أَخطَأَ           - � -قَد علَّمه رسولُ اِهللا     
مأْخوٍذ ِبِه لَما خاف علَيِه أَنْ يكُونَ تقَربه ِمما تعمده وقَد روينا هذَا الْحِديثَ ِفيما تقَدم ِمنـا ِفـي ِكتاِبنـا              

 ٣٧٣.واَهللا نسأَلُه التوِفيق،هذَا
ِإنْ كَِره ِمنها خلُقـاً     ،ال يفْرك مؤِمن مؤِمنةً   «: - � - رسولُ اِهللا    قَالَ: وعن أِبي هريرةَ رِضي اُهللا عنه قَالَ      

را آخهِمن ِضيقال. »ر أو :»هر٣٧٤أخرجه مسلم. »غَي. 
للزوج يف معاشرة زوجته من أكرب األسـباب والـدواعي إىل حسـن العشـرة               ،�هذا اإلرشاد من النيب     

وأمره أن يلحظ ما فيها من      . والنهي عن الشيء أمر بضده    . رته لزوجته فنهى املؤمن عن سوء عش    ،باملعروف
وأن جيعلها يف مقابلة ما كره من أخالقها؛ فإن الزوج إذا تأمل مـا يف               ،واألمور اليت تناسبه  ،األخالق اجلميلة 

ونظر إىل السبب الذي دعاه إىل التضـجر منـها وسـوء            ،واحملاسن اليت حيبها  ،زوجته من األخالق اجلميلة   
فإذا كان منصـفاً غـض عـن مسـاوئها          . وما فيها مما حيب أكثر    ،رآه شيئاً واحداً أو اثنني مثالً     ،شراع

 .الضمحالهلا يف حماسنها
وأمـا  .وتؤدى احلقوق الواجبة واملستحبة ورمبا أن ما كره منها تسعى بتعديله أو تبديله  ،تدوم الصحبة : وذا

 .وال يكاد يصفو مع زوجته. فهذا من عدم اإلنصاف. لةوحلظ املساوئ ولو كانت قلي،من غض عن احملاسن
 :والناس يف هذا ثالثة أقسام

 .وغض عن املساوئ بالكلية وتناساها،من حلظ األخالق اجلميلة واحملاسن: أعالهم
وجعل املساوئ نصـب    ،فأهدر احملاسن مهما كانت   ،من عكس القضية  : وأقلهم توفيقاً وإمياناً وأخالقاً مجيلة    

 .كما هو الواقع، مددها وبسطها وفسرها بظنون وتأويالت جتعل القليل كثرياًورمبا. عينيه
 .وعامل الزوجة مبقتضى كل واحد منها،ووازن بينهما،من حلظ األمرين: والقسم الثالث
 .ولكنه قد حرم الكمال.  وهذا منصف

ني؛ فإن نفعه الـديين     ينبغي سلوكه واستعماله مع مجيع املعاشرين واملعامل      ،�وهذا األدب الذي أرشد إليه      
ويف السبب الذي يدرك بـه القيـام بـاحلقوق الواجبـة            . والدنيوي كثري وصاحبه قد سعى يف راحة قلبه       

وتوطني النفس على ما جييء من      . وحسب الفاضل أن تعد معايبه    . واملستحبة؛ ألن الكمال يف الناس متعذر     
                                                 

  ) ٢٣٤ - ٢٣٣) (٢١٥/ ١ (-شرح مشكل اآلثار  - ٣٧٣
 ) ١٤٦٩)(٥٠٨: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ٣٧٤

 ]قال أهل اللغة فركه يفركه إذا أبغضه والفرك البغض) ال يفرك مؤمن مؤمنة(ش [



 ١٩٨

واهللا . وفعل املعروف واإلحسـان مـع النـاس       ،املعاشرين مما خيالف رغبة اإلنسان يسهل عليه حسن اخللق        
 ٣٧٥.املوفق

         ِبيِن النع هناُهللا ع ِضيةَ رريرأِبي ه نعِم اْآلِخرِ     «:  قَالَ - � -وواليِباِهللا و ِمنؤكَانَ ي نـراً    ،مأم ِهدفَِإذَا ش
   كُتسِلي ٍر أويِبخ كَلَّمتاءِ ،فَلْيسوا ِبالنصوتاسِضلَعٍ    ،و ِمن ِلقَتأةَ خفَِإنَّ املَر،الهلَِع أعٍء ِفي الضيش جوِإنَّ أعِإنْ ،و

هتركَس هِقيمت تبذَه،جولْ أعزي لَم هكْترِإنْ تراً،وياِء خسوا ِبالنصوت٣٧٦متفق عليه. »اس. 
فال ،إشارة إىل أن أصل خلقها زائغ عن االسـتقامة        ) خلقت املرأة من ضلع   : (املراد من هذا احلديث أن قوله     

فال يكلفها مقتضيات كل رأيه؛ بل يستمت هبها يف علم ما خلقت عليـه  ،ينبغي للرجل أن حيمله على عقله  
فيبين أمرها  ،مستوصيا ا خريا من حيث عرفانه بفضله عليها يف الرأي والعقل؛ فيكون يف ذلك كالراحم هلا               

 .على املساحمة
 فيما أراه أن حنوها الذي يبدو منها؛ إمنا هـو عـن             - � -يعين به   ،)أعوج ما يف الضلع أعاله    : (هوقول* 

 .وذلك احلنو فيه عوج،فإن أعال ما فيها احلنو،وهو أعال ما فيها من حيث الرفعة على ذلك،عوج خلق فيها
 أي طريقة أردت مـن       أا كثرية التلون والتقلب يف     - � -يعين  ،)لن تستقيم لك على طريقة    : (وقوله* 

وال ميتنع مع ذلك أن     ،وهذا ينصرف إىل الغالب منهن واألكثر فيهن      ،سلوكها مل تستقم عليها كل االستقامة     
 . تربز فيهن الصاحلات احلافظات بالغيب مبا حفظ اهللا

إذا أردت تقـيم    : فالذي أراه أن املعىن   ،)وكسرها طالقها ،وإن ذهبت تقيمها كسرا   : (- � - وأما قوله   
 .العوج الذي ا كسرت الضلع

 :حيتمل وجهني) وكسرها طالقها: (مث قوله* 
 ٣٧٧.أنك تستغين عن كسره؛ بأن تطلقها: واآلخر،أنك مىت أردت أن تقيمها طلقها: أن يكون املعىن: أحدمها

 فـاتقوا اهللا  : " يف حجة الوداع قوله    -�-فقد جاء يف خطبة النيب      ،ويدل احلديث على الوصية بالنساء خريا     
 ".واستحللتم فروجهن بكلمة اهللا،فإنكم أخذمتوهن بأمانة اهللا،يف النساء

يوصي وحيث على العناية والرعاية بـاجلنس الصـغري والضـعيف مـن             ،فاهللا تعاىل من رمحته ولطفه خبلقه     
كُلُونَ أَمـوالَ   ِإنَّ الَِّذين يـأْ   {: وتوعد على أكلها فقال   ،وى عن إضاعتها  ،فاليتامى أمر حبفظ أمواهلم   ،خلقه

وهذه املرأة الضعيفة األسرية يف ] النساء[} )١٠(الْيتامى ظُلْما ِإنما يأْكُلُونَ ِفي بطُوِنِهم نارا وسيصلَونَ سِعريا 
ثْـلُ  ولَهن مِ {: وقال تعاىل ،]١٩: النساء[} وعاِشروهن ِبالْمعروفِ {: بيت زوجها يوصي ا تعاىل فيقول     

 ].٢٢٨: البقرة[} الَِّذي علَيِهن ِبالْمعروِف
 ".وأنا خريكم ألهلي،خريكم خريكم ألهله: "-�-وقال 

                                                 
 )١٢٢: ص(جة قلوب األبرار وقرة عيون األخيار ط الرشد  - ٣٧٥
 .، واللفظ له)١٤٦٨(ومسلم برقم ، ) ٥١٨٦(متفق عليه، أخرجه البخاري برقم  - ٣٧٦

 ]لقت من أعوج أجزاء الضلع فال يتهيأ االنتفاع ا إال بالصرب على تعوجهايعين أا خ) وإن أعوج شيء يف الضلع أعاله(ش [
 )١٦٠/ ٧(اإلفصاح عن معاين الصحاح  - ٣٧٧



 ١٩٩

وهذا بيان لطبيعـة    " وأنَّ أعوج شيء يف الضلَِع أعاله     ،أنهن خِلقن من ِضلع   " بالنساء ذكر    -�-وملا وصى   
وكسرها ،كسرا،فإن ذهبت تقيمها  : "ليهن ولذا قال  والصرب ع ،وهو متهيد لألمر باحتماهلن   ،النساء وخلقهن 

 ".فاستوصوا بالنساء خريا،وإن استمتعت؛ ا استمعت ا على ِعوج،طالقها
فيسـلك  ،حيدد موقف الرجل من زوجته    ،-�-والوصية الكرمية منه    ،والتصوير البارع ،فهذا الوصف الرائع  
 .واإلحسان،والرب،والرمحة،معها سبيل احلكمة

 ٣٧٨.عليهما السالم،خلق أُمنا حواء من ِضلع آدم: يعين،راد خبلقها من الِضلعوامل
         يبِن النع هناُهللا ع ِضيةَ رريرأِبي ه نعقَالَ - � -و  :»     مـواَء يا جماهدالَ ِإلَى ِإحاِن فَمأَترام لَه تكَان نم

 .٣٧٩اود والترمذيأخرجه أبو د. »الِقيامِة وِشقُّه ماِئلٌ
ضد االعتدال  : وامليل،مال مييل ميلًا  :  مائل -.جانبه ونصفه : أي،وتشديد القاف ،بكسر الشني املعجمة  : ِشقُّه

 .واالستقامة
 :ما يؤخذ من احلديثني

ترِجي من تشـاُء ِمـنهن      {:  بني نسائه؛ لقوله تعاىل    -�- تقدم لنا أنَّ القسم ليس واجبا على النيب          - ١
تو          كلَيع احنفَلَا ج لْتزع نِمم تيغتِن ابماُء وشت نم كِوي ِإلَي؛ ومع هذا فقد كان      ]٥١: األحزاب[} ؤ-
فال تلمين فيما   ،اللَّهم هذا قسمي فيما أملك    : " يقسم بينهن يف النفقة واملبيت والطواف عليهن مث يقول         -�

 . ما يتبعهامث،يشري إىل املودة،"متلك وال أملك
فيمـا  ،وحيرم عليه امليل إىل إحداهن عن األخرى      ، أنَّ القَسم واجب على الرجل بني زوجتيه أو زوجاته         - ٢

 .وحنو ذلك،وحسن املقابلة،واملبيت،يقدر عليه من النفقة
وال مـا   ،يل القليب وامل،وهو ما يتعلَّق بالقلب من احملبة     ، أنه ال جيب على الرجل القَسم فيما ال يقدر عليه          - ٣

لَا يكَلِّف اللَّـه    {،يترتب عليه من رغبة يف مجاع واحدة دون األخرى؛ فهذه أمور ليست يف طوق اإلنسان              
ففيه دليلٌ على السماحة يف بعـض       ،]١٢٩: النساء[} فَلَا تِميلُوا كُلَّ الْميلِ   {: وقال تعاىل ،}نفْسا ِإلَّا وسعها  

لَو أَنفَقْت ما ِفـي     {: وقال تعاىل ،]٢٤: األنفال[} لَموا أَنَّ اللَّه يحولُ بين الْمرِء وقَلِْبهِ      واع{: قال تعاىل ،امليل
مهنيب أَلَّف اللَّه لَِكنو قُلُوِبِهم نيب ا أَلَّفْتا مِميعِض ج٦٣: األنفال[} الْأَر.[ 

وغري ،واجلريان،واألقارب،واألوالد،ت تصرفه من الزوجات  العدل مطلوب من اإلنسان يف كل ما هو حت         - ٤
 .وأبعد عن التهمة يف التحيز وامليل،وأصفى للنفوس على مودته،ذلك؛ فهو أمجع للقلوب على حمبته

كَذَِلك يِضلُّ اللَّه من يشاُء ويهـِدي مـن         {: كما قال تعاىل  ، وفيه بيان أنَّ القلوب بني يدي اهللا تعاىل        - ٥
اُءيويلح عليه يف الـدعاء بـأن يهديـه الصـراط           ،؛ فيجب على اإلنسان أن يتعلَّق بربه      ]٣١: املدثر[} ش

وأن ال يزيغ قلبه بعد إذ ،وأن يثبت قلبه على دينه،وأن يثبته بالقول الثَّابت يف احلياة الدنيا ويف اآلخرة،املستقيم
 .هداه

                                                 
 )٣٥٠/ ٥(توضيح األحكام من بلوغ املرام  - ٣٧٨
 ).١١٤١(وهذا لفظه، وأخرجه الترمذي برقم ، ) ٢١٣٣(أخرجه أبو داود برقم / صحيح - ٣٧٩



 ٢٠٠

جاء يوم القيامة ،الرجل ملا مال يف الدنيا من زوجٍة إىل أخرىأنَّ اجلزاء يكون من جنس العمل فإنَّ :  وفيه-٦
 .مائالً أحد ِشقيه عن اآلخر؛ فكما تدين تدان

وينام علـى   ،وفيه يسكن إىل أهله   ،وعماد القَسم الليل؛ ألنه مأوى اإلنسان إىل مرتله       : " قال يف شرح املنتهى   
رحمِتِه جعلَ لَكُم اللَّيلَ والنهار ِلتسكُنوا ِفيِه وِلتبتغـوا         وِمن  {: واالشتغال؛ قال تعاىل  ،والنهار للمعاش ،فراشه

أنَّ سودة وهبت يومهـا     : "ملا روي -فيدخل يف القسم تبعا     ،والنهار يتبع الليل  ،]٧٣: القصص[} ِمن فَضِلهِ 
ويتبع الليلة  ،وإنما قبض ارا  ،"ويف يومي ، يف بييت  -�-قُِبض رسول اهللا    : "وقالت عائشة ،متفق عليه " لعائشة
 ٣٨٠.املاضية

ذَهب الْفُقَهاُء ِإلَى أَنه يِجب علَى الزوِج الْعدل بين زوجتيِه أَو زوجاِتِه ِفي حقُوِقِهن ِمن الْقَسِم والنفَقَِة                 : قلت
فَِإنْ ِخفْـتم أَالَّ تعـِدلُوا   { : واألَْصل ِفيِه قَول اللَِّه تعالَى ، ِفي ذَِلك وهو التسِويةُ بينهن،والِْكسوِة والسكْنى  

ندب اللَّه تعالَى   ،}فَانِكحوا ما طَاب لَكُم ِمن النساِء مثْنى وثُالَثَ ورباع          { : عِقيب قَوله تعالَى    } فَواِحدةٌ  
  اِحدِة        ِإلَى ِنكَاِح الْواديل ِفي الزدِك الْعرِف توخ داِجِب      ،ِة ِعنِك الْورلَى تع افخا يمِإنل    ،ودلَى أَنَّ الْعل عفَد

      اِجبفَقَِة والنِم وِفي الْقَس نهنيل         ،بجو زِلِه عِة ِبقَوِفي آِخِر اْآلي ارِه أَشِإلَيى أَالَّ  { : ونأَد ولُوا   ذَِلكعت {، أَي
ِإنَّ اللَّه يأْمر   { : والْجور حرام فَكَانَ الْعدل واِجبا ضرورةً ؛ وألَِنَّ الْعدل مأْمور ِبِه ِفي قَوله تعالَى               ،تجوروا  

فَِإنـه  ،د ِبدِليٍل ؛ وألَِنَّ النساَء رِعيةُ الـزوِج         علَى الْعموِم واإلِْطْالَِق ِإالَّ ما خص أَو قُي       } ِبالْعدل واإلِْحساِن   
 ِهنلَيع ِفقنيو نفَظُهحِتِه ،يِعيل ِفي ردِبالْع ورأْماٍع مكُل رو. 

أَما ما الَ   ،بيتوتِة والتأِْنيِس ونحِو ذَِلك     والْعدل الْواِجب ِفي الْقَسِم يكُونُ ِفيما يمِلكُه الزوج ويقِْدر علَيِه ِمن الْ           
فَِإنه الَ يِجب علَى الزوِج الْعدل . . وكَالْميل الْقَلِْبي والْمحبِة ،يمِلكُه الزوج والَ يقِْدر علَيِه كَالْوطِْء ودواِعيِه     

وهو ما الَ يمِلك توِجيهه والَ      ،نه مبِني علَى النشاِط ِللِْجماِع أَو دواِعيِه والشهوِة         بين الزوجاِت ِفي ذَِلك ؛ ألَِ     
وٍر علَى توِجيِهِه   وكَذَِلك الْحكْم ِبالنسبِة ِللْميل الْقَلِْبي والْحب ِفي الْقُلُوِب والنفُوِس فَهو غَير مقْد           ،يقِْدر علَيِه   

ولَن تستِطيعوا أَنْ تعِدلُوا بين النسـاِء  { : وقَد قَال ابن عباٍس رِضي اللَّه تعالَى عنهما ِفي تفِْسِري قَوله تعالَى          ،
   متصرح لَواِع     } والِْجمو بِني ِفي الْحعي،    ِضيةُ راِئشع قَالَتا   وهنالَى ععت ول اللَِّه : اللَّهسكَانَ ر� قِْسمي 

فَالَ تلُمِني ِفيما تمِلك والَ أَمِلك يعِني الْمحبةَ وميل الْقَلِْب ؛          ،اللَّهم هذَا قَسِمي ِفيما أَمِلك      : ويعِدل ثُم يقُول    
 . يصرفُها كَيف شاَءألَِنَّ الْقُلُوب ِبيِد اللَِّه تعالَى

ونص الْحنِفيةُ والشاِفِعيةُ والْحناِبلَةُ علَى أَنه يستحب ِللزوِج أَنْ يسوي بين زوجاِتِه ِفي جِميِع اِالسـِتمتاعاِت             
وِليحِصنهن عِن اِالشِتهاِء ِللزنا والْميل ِإلَى الْفَاِحشِة       ،عدل بينهن   ِمن الْوطِْء والْقُبلَِة ونحِوِهما ألَِنه أَكْمل ِفي الْ       

 .فَقَد رِوي أَنه كَانَ يسوي بين ِنساِئِه حتى ِفي الْقُبل، �واقِْتداًء ِفي الْعدل بينهن ِبرسول اللَِّه ،
  ةُ عاِلِكيالْم صنِم    وداِت ِبعجوى الزداٍر إلِِحرِد ِإضاٍل ِإالَّ ِلقَصِتِه ِفي كُل حطِْء ِلطَِبيعِفي الْو كرتي جولَى أَنَّ الز

تتوفَّر لَذَّته ِلزوجِتِه    كَكَفِِّه عن وطِْئها مع ميل طَبِعِه ِإلَيِه وهو ِعندها لِ          - سواٌء تضررت ِبالِْفعل أَم الَ       -الْوطِْء  
 .فَيِجب علَيِه ترك الْكَف ؛ ألَِنه ِإضرار الَ يِحل،األُْخرى 
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                 ذْراِر عِتشاِالنِة واِعيِم الددطَْء ِلعالْو كرِإنْ ت جول الِْعلِْم أَنَّ الزِض أَهعب نع اِبِدينع نقَل ابنِإنْ،وو   عم كَهرت 
 .الداِعيِة ِإلَيِه لَِكن داِعيته ِإلَى الضرِة أَقْوى فَهو ِمما يدخل تحت قُدرِتِه 

ك أَنْ يفَضـل    فَهل يجوز لَه بعد ذَلِ    ،وِإذَا قَام الزوج ِبالْواِجِب ِمن النفَقَِة والِْكسوِة ِلكُل واِحدٍة ِمن زوجاِتِه            
      ى ِفي ذَِلكرِن األُْخع ناهدِإح،               ذَِلـك اِجِب ِمنلَى الْوع ادا زطَاِء ِفيمِفي الْع نهنيب يوسِه أَنْ يلَيع ِجبي أَم

 :ك كَما وجبت علَيِه التسِويةُ ِفي أَصل الْواِجِب ؟ اختلَف الْفُقَهاُء ِفي ذَِل
                  ِجبا ياِتِه مجوز ٍة ِمناِحدِلكُل و ِإنْ أَقَام جوِة ِإلَى أَنَّ الزاِلِكيالْم دِعن راألَْظْه وهاِبلَةُ ونالْحةُ واِفِعيالش بفَذَه

قَل ابن قُدامةَ عن أَحمد ِفي الرجل لَه امرأَتاِن         ون،فَالَ حرج علَيِه أَنْ يوسع علَى من شاَء ِمنهن ِبما شاَء            ،لَها  
لَه أَنْ يفَضل ِإحداهما علَى األُْخرى ِفي النفَقَِة والشهواِت والِْكسوِة ِإذَا كَانـِت األُْخـرى ِكفَايـةً                 : قَال  

،      تِذِه وِب هثَو ِمن فَعِذِه أَرِله ِريتشيٍة  وِفي ِكفَاي كُونُ ِتلْك، قشذَا كُلِِّه تةَ ِفي هِويسذَا ألَِنَّ التهو، بجو فَلَو
 .كَالتسِويِة ِفي الْوطِْء ،فَسقَطَ وجوبه ،لَم يمِكنه الِْقيام ِبِه ِإالَّ ِبحرٍج 

وعلَّل بعضهم ذَِلك ِبأَنه ِللْخـروِج ِمـن        ،رجل بين زوجاِتِه ِفي ذَِلك      ِإنَّ األَْولَى أَنْ يسوي ال    : لَِكنهم قَالُوا   
 هبجأَو نِخالَِف م. 

هن مـا   يِجب أَنْ يعِدل الزوج بين زوجاِتِه ِفيما يعِطي ِمن ماِلِه بعد ِإقَامِتِه ِلكُل واِحدٍة ِمـن               : وقَال ابن ناِفٍع    
 .يِجب لَها 

ونص الْحنِفيةُ علَى وجوِب التسِويِة بين الزوجاِت ِفي النفَقَِة علَى قَول من يرى أَنَّ النفَقَةَ تقَدر ِبحسِب حال                  
فَالَ تِجب  ،حاِلِهما فَالَ تِجب التسِويةُ وهو الْمفْتى ِبِه        أَما علَى قَول من يرى أَنَّ النفَقَةَ تقَدر ِبحسِب          ،الزوِج  

 ٣٨١.التسِويةُ بين الزوجاِت ِفي النفَقَِة ألَِنَّ ِإحداهما قَد تكُونُ غَِنيةً وأُخرى فَِقريةً 
 : التبتل واخلصاء-

 لَا تحرموا طَيباِت ما أَحلَّ اللَّه لَكُم ولَا تعتدوا ِإنَّ اللَّه لَا يِحب الْمعتـِدين  ياأَيها الَِّذين آمنوا  {: قال اهللا تعاىل  
 ].٨٧: املائدة... [} )٨٧(

وأنت أيهـا  . وأمر التحليل موكول إىل خالق اآلله اإلنسانية،إن أمر التحرمي موكول إىل خالق اآلله اإلنسانية       
وأحياناً يكون تدخل   ،ألن تدخل اإلنسان يكون أحياناً بتحرمي ما أحل اهللا        . يف ذلك أبداً  اإلنسان ال تتدخل    

 .اإلنسان بتحليل ما حرم اهللا
ال ،وحنن هنا أمام مراحل عدة    . وإياك أن حتلل ما حرم اهللا عليك      ،إياك أيها اإلنسان أن حترم ما أحل اهللا لك        

وال متتنع عن أمر حلله اهللا      ،إن هناك أمراً حلله اهللا هو حرام      وال تقل   ،تعتقد أن هناك أمراً حلله اهللا هو حرام       
فال ينـذر   ،وال جتعل أمراً حلله اهللا فتحرمه على نفسك       ،وال تفِْت بأمر حلله اهللا على أنه حرام       ،ظناً أنه حرام  

األشياء ألن حترمي ، ألن النذر يف ذلك ليس حالالً     - على سبيل املثال     -أحد أال يأكل حلم الضأن أو الربتقال        
 ] .١: التحرمي[} ِلم تحرم مآ أَحلَّ اهللا لَك{: ولذلك علمنا احلق قائالً لرسوله. احملللة بالنذر هو أمر حمرم

                                                 
 )١٨٤/ ٣٣( وزارة األوقاف الكويتية -املوسوعة الفقهية الكويتية  - ٣٨١



 ٢٠٢

ملاذا؟ ألن يف ذلك ،ال تنذر،ال تفِْت،ال متتنع،ال تقل ،ال تعتقد : ال بد لنا أن نعى ذلك األمر وأن نعرف مراحله         
} الَ تحرمواْ طَيباِت مآ أَحلَّ اهللا لَكُم والَ تعتدوا ِإنَّ اهللا الَ يِحب املعتدين             {: يقول احلق تبارك وتعاىل   .اعتداء

 ] .٨٧: املائدة[
وهـو  . أي أن اهللا حيب من يقف عند احلدود       . وما االعتداء؟ إنه جتاوز احلد فيما حرم اهللا أو فيما حلل اهللا           

ِتلْك حـدود اهللا فَـالَ      {: ومرة يقول ] .١٨٧: البقرة[} الَ تقْربوها ِتلْك حدود اهللا فَ   {: سبحانه يقول مرة  
 ال تتعد؛ : ويف ما أحله اهللا. ال تقترب: فهي املنهيات] .٢٢٩: البقرة[} تعتدوها

فهناك كـثري   ،وأنت أيها اإلنسان ال تقلب الوسيلة إىل غاية       . إذن فكل كائن له مميزات وله مهمة يف الوجود        
خلوقات هي وسائل وال تصلح أن تكون غايات؛ ولذلك أمرنا احلق بأن نأخذ ما ننتفع به مباشرة وأن              من امل 

 حلم اخلرتير؛ ألن اخلرتير خملوق ليخلصـك  - على سبيل املثال -نترك األشياء اليت حرمها علينا؛ فال نقرب        
نسان أن حتتفظ بالوسيلة كوسيلة وعليك أيها اإل. فإن أكلته تكون قد قلبت الوسيلة إىل غاية     ،من امليكروبات 

 .إنه اهللا. . والذي حيدد لك ذلك هو من صنعك.وأن حتتفظ بالغاية كغاية
إن اهللا  . ودليل ذلك أن خصوم اإلسالم يكتشفون كل يوم املميزات اليت جاء ا اإلسالم فيتجهـون إليهـا                

والكفار الـذين مل يـأمنوا اضـطرم        ،بتحرميه وبإمياننا ذا التحرمي منعنا من متاعب التجربة إىل أن تثبت          
وعلى ذلك فكل شيء حملل أو حمرم بأوامر اهللا يظهر لنا فائدته أو ضرره طبقاً لقول احلق            ،الظروف إىل تناوله  

ك أَنه علـى    سنِريِهم آياِتنا ِفي اآلفاق ويف أَنفُِسِهم حىت يتبين لَهم أَنه احلق أَولَم يكِْف ِبرب             {: سبحانه وتعاىل 
ِهيدٍء شي٥٣: فصلت[} كُلِّ ش. [ 

ويأيت . إذن فال اعتقاد يف شيء حالل أنه حرام وال قول مبثل ذلك وال امتناع عنه وال يفيت إنسان مبثل ذلك                   
أو ونعرف أن االعتداء إمنا هو أن نتجاوز احلد فيما حـرم            . } والَ تعتدوا ِإنَّ اهللا الَ يِحب املعتدين      {: األمر

. فال يقرا اإلنسان حىت ال حتدثه نفسـه مبعصـية   . واحلق سبحانه حيب من يقف عند حدود اهللا       ،فيما حلل 
 .وعندما يبتعد املسلم عنها فهو يتقي الشبهات

فيجب أن نأخذ من اخلالق مواصفات      . واحلق يبني لنا قد أحللت لكم كذا وحرمت عليكم كذا وهو اخلالق           
بقاء هو ما نصنعه حنن حينما خنترع آلة توفر علينا احلركة وتعطينا الثمـرة بأقـل             ما يبقي لنا احلياة؛ هذا اإل     

وال يستطيع املسـتعمل  ،فحني يصنع الصانع آلة من اآلالت يصنع هلا ما يوجد هلا الطاقة لتقوم بعملها  ،جمهود
النا بالذي خلق؟ إنـه     فما ب . فاآللة ال تؤدي مهمتها   ،فإن غري نوع الطاقة   ،هلذه اآللة أن يغري وقود هذه الطاقة      

هنا جيب أن   . وال يصح أن تدخل عليها ما حرمت عليك       ،حني يوضح أنّ هذه اآللة ال تصلح إال مبا أحللت         
فلنرد ،ومل يدع أحد يف الكون أنه خلق نفسـه        . نطيع اخلالق؛ ألنه هو الذي يعلم ما يصلح لنا وما ال يصلح           

 تصلح بـأن تفعـل      - اإلنسان   -فاآللة  ،نبعد عما حرمه  ولنأخذ ما حلله و   ،اقتياتنا وحفظ حياتنا إىل خالقنا    
وهناك أشياء مل يأت فيها احلل أو . وهناك أشياء ال تفعل،إذن هناك أشياء تفعل. احلالل وأن تترك فعل احلرام

واحلـق سـبحانه    . وإن مل يقبل عليها اإلنسان فهي تصلح أيضاً       ،فإن أقبل عليها اإلنسان فهي تصلح     ،احلرمة
فإنا أعلم مبا يعطيها مدد الطاقـة       ، وأنا الذي خلقتها   - اإلنسان   - أنكم مل ختلقوا هذه اآللة       :وتعاىل يوضح 

 .فإن صنعتم غري ذلك كنتم معتدين،ومدد البقاء
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ولذلك خياطب احلق الذين آمنوا بأنه خلقهم من عدم وأمدهم مـن عـدم ورزقهـم السـتبقاء حيـام                
وسـبحانه  . } الَ تحرمواْ طَيباِت مآ أَحـلَّ اهللا لَكُـم  {: موعليهم أن يأخذوا من اهللا هذه األحكا  ،ونوعهم
 . إن الذي يؤمن بأين إله فليأخذ مين مواصفات استبقاء حياته: يوضح

وعلى اإلنسـان أن    . وإذا كان اهللا قد حرم أشياء وحلل أشياء فهذا مبقتضى صالحية األشياء احملللة لإلنسان             
كما عرفنـا أننـا     ،رمة على أا رزق غري مباشر ألا وسيلة إىل رزق مباشر          ينظر إىل األشياء املوجودة احمل    

حيوانـات  ،والعامل كله حلقات  . إذن فالثعبان خملوق ملهمة ختدم اإلنسان     ،نستخلص من سم الثعبان عالجاً    
 .» ملاذا خلق إذا كان قد حرم«فال يقولن إنسان ،تستفيد من أذى بعضها إىل أن يصل اخلري كله إىل املؤمن

وحني ينظر اإلنسان إىل الغابة     ،فبترك االعتداء ينتظم الوجود   ،فال تعتد لتحلل ما حرمه اهللا وحترم ما حلله اهللا         
لقد حرم احلق بعض    . هذه املهمة تؤدي إىل الصالح فيما يصلح لإلنسان       ،جيد أن لكل حيوان مهمة مع غريه      

والرزق ، هو ما يأكله اإلنسان مباشرة وما يلبسهوالرزق املباشر. األشياء كرزق مباشر؛ ألا رزق غري مباشر
 .وما حرمه اهللا هي أشياء خملوقة كوسائل إىل صحة غريها،غري املباشر هو وسيلة إىل الرزق املباشر

جتعلـوا  وال  ،أي ال جتعلوا احلرام حالالً    } ياأيها الذين آمنواْ الَ تحرمواْ طَيباِت مآ أَحلَّ اهللا لَكُم والَ تعتدوا           {
: وهذا هو معـىن قولـه احلـق       ،أي كلوا من الطبيات دون أن تتجاوزوا احلد       » ال تعتدوا «و  ،احلالل حراماً 

 ٣٨٢] .٣١: األعراف[} وكُلُواْ واشربوا والَ تسرفوا{
يسألُونَ عن ِعبادِة   ،- � -  جاَء ثَالثَةُ رهٍط ِإلَى بيوِت أزواِج النِبي      : وعن أنِس ابِن ماِلٍك رِضي اُهللا عنه قَالَ       

 ِبيا،- � -النقَالُّوهت مهوا كَأنِبرا أُخفَقَالُوا،فَلَم: 
  ِبيالن ِمن نحن نأيو- � -رأخا تمِبِه وذَن ِمن مقَدا تم لَه غُِفر ؟ قَد،مهدـلَ : قال أحلِّي اللَّيي أُصا فَِإنا أنأم 

 -فَجاَء رسـولُ اِهللا     ،أنا أعتِزلُ النساَء فَال أتزوج أبداً     : وقَالَ آخر ،أنا أصوم الدهر وال أُفِْطر    : وقَالَ آخر ،أبداً
لَِكني أصوم وأفِْطر،وأُصلِّي ،هأنتم الَِّذين قُلْتم كَذَا وكَذَا؟ أما واِهللا ِإني ألخشاكُم ِهللا وأتقَاكُم لَ    «:  فَقَالَ - �

قُدأراَء،وسالن جوزأتي،وِمن سِتي فَلَينس نع ِغبر ن٣٨٣متفق عليه. »فَم. 
ومن ذلـك فضـل الصـالة وقـت األمـر           ،يف هذا احلديث من الفقه أن معىن العبادة امتثال أمر املعبود          

 بعبادات  - � -وقد جاءت شريعة رسول اهللا      ،ائر العبادات وكذلك س ،وتركها وقت األمر بتركها   ،بفعلها
وتعلم وتعليم  ،وقراءة،وابتغاء ولد خيلف أباه يف عبادة ربه وبره       ،وإنفاق،وجهاد،وحج،وصالة،كثرية من صوم  

                                                 
 )٣٣٥٠/ ٦(تفسري الشعراوي  - ٣٨٢
 ).١٤٠١(واللفظ له، ومسلم برقم ، ) ٥٠٦٣(متفق عليه، أخرجه البخاري برقم  - ٣٨٣

) ذنبه. (عدوها قليلة ) تقالوها. ( اهللا عنهم  وعثمان بن مظعون رضي   . قيل هم علي بن أيب طالب وعبد اهللا بن عمرو بن العاص           ) رهط(
كفعله خالف األوىل   .  على حسب مقامه وما يعترب ذنبا يف حقه ليس هو من جنس الذنوب حقيقة ولو فعله غريه ال يسمى ذنبا                    -ذنبه  

أكثـركم خوفـا منـه      ) ألخشاكم هللا واتقاكم له   . (أي أواصل الصيام يوما بعد يوم     ) الدهر. (دائما دون انقطاع  ) أبدا. (وحنو ذلك 
أي ليس مبسلم إن كان ميله عنها كرها هلا ) فليس مين. (مال عن طريقيت وأعرض عنها) رغب عن سنيت . (أنام) أرقد. (واشدكم تقوى 

 ]أن كان غري ذلك فإنه خمالف لطريقيت السهلة السمحة اليت ال تشدد فيها وال عنت. أوعن عدم اعتقاد ا



 ٢٠٤

فمىت مد العابد الزمان يف عبادة واحدة أضر بباقي العبادات فبحسب ما يزيد يف شيء يـنقص                 ،إىل غري ذلك  
 . يصلحمن غريه وذلك ال

 - � -إنا لسنا كرسول اهللا ،فإنه قاله جوابا للقائلني) وأتقاكم له،إين ألخشاكم هللا: (- � -وأما قوله * 
فأعملهم أنه مل يزده ذلك إال خشية من اهللا وانفا له؛ لئال يظنـوا            ،ألنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر         

ومل يكن كذلك بل الذي فعله هو       ، تقدم من ذنبه وما تأخر     أنه خفف عبادة ربه اتكالًا على أنه قد غفر له ما          
وال يكون اإلنسان قادرا على اتباع أمر       ،الغاية القصوى يف اجلمع بني العبادات كلها وعمارة األرض بأسرها         

 يف عمارة الطرق بأسرها حىت يكون وفق الشرع فريى النكاح عبادة والنظر عبـادة إىل   - � -رسول اهللا   
 ٣٨٤.حوال اليت يقوى على عمارة مجيع الطرقغريمها من األ

ألَِنَّ ِإتعـاب الـنفِْس ِفيهـا       ،ِفيِه دِليلٌ علَى أَنَّ الْمشروع هو اِالقِْتصاد ِفي الطَّاعاِت          : قَال ِفي نيل األَْوطَاِر     
والشِريعةُ النبِويةُ بِنيت   ،لَن يشاد أَحد الدين ِإالَّ غَلَبه       و،والدين يسر   ،والتشِديد علَيها يفِْضي ِإلَى ترِك الْجِميِع       

 ٣٨٥.علَى التيِسِري وعدِم التنِفِري 
سٍ وعقَي اهللاِ  : قَالَ،ن دبع تِمعقُولُ،سوِل اِهللا      :"يسر عو مزغا ناءٌ  ، �كُنا ِنسلَن سا،لَيِصـي؟   أَلَا: فَقُلْنختسن 

  ذَِلك نا عانهٍل          ،فَنِب ِإلَى أَجأَةَ ِبالثَّورالْم ِكحنا أَنْ نلَن صخر اهللاِ   "ثُم دبأَ عقَر وا لَـا      {: ،ثُمنآم ا الَِّذينها أَيي
وا ِإنَّ اَهللا لَا يدتعلَا تو لَّ اُهللا لَكُما أَحاِت مبوا طَيمرحتِدينتعالْم ٣٨٦]٨٧:املائدة[} ِحب 

أال ،يـا رسـولَ اهللاِ    : فَقُلْنا، لَيس لَنا ِنساءٌ   - � -كُنا نغزو مع النِبي     : وعِن ابِن مسعوٍد رِضي اُهللا عنه قَالَ      
ذَِلك نا عانهِصي؟ فَنختس٣٨٧أخرجه البخاري. ن. 

    ِمياَء اْآلدأِْتي        ِإنَّ ِخصا يلَى مع هنِي عهوِد النرا ِلوكَِبري ا كَانَ أَوِغريص امرٍر : حجح نقَال ابو :   ـيهن ـوه
  مِني آدِرٍمي ِبالَ ِخالٍَف ِفي بحت. 

       كِْثِري النت ِمن اِرعالش هادا أَرم ِخالَف هاِء أَنِع الِْخصنةُ ِفي مالِْحكْمالْكُفَّاِر و ادِجه ِمرتسل ِليأَِذنَ  ،س ِإالَّ لَـوو
              الْكُفَّـار كْثُريِقطَاِعِه وونَ ِبانِلمسِقل الْمل فَيسالن قَِطعنِه فَيلَيع مهداروت كشألََو ِفي ذَِلك،    ِخـالَف ـوفَه

 ِبيثَِة النعب وِد ِمنقْصالْم�.  
وِفيـِه  . تعِذيب النفِْس والتشِويه مع ِإدخال الضرِر الَِّذي قَد يفِْضي ِإلَى الْهـالَِك             ،نَّ ِفيِه ِمن الْمفَاِسِد     كَما أَ 

ِفيِه تشبه ِبـالْمرأَِة واخِتيـار      و،وكُفْر النعمِة   ،وتغِيري خلِْق اللَِّه    ،ِإبطَال معنى الرجوِليِة الَِّتي أَوجدها اللَّه ِفيِه        
 ٣٨٨.النقِْص علَى الْكَمال 

                                                 
 )٢٥٢/ ٥(اإلفصاح عن معاين الصحاح  - ٣٨٤
 )١٨١/ ٤( وزارة األوقاف الكويتية -املوسوعة الفقهية الكويتية  - ٣٨٥
 ) ١٤٠٤)(٤٧٧: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ٣٨٦

أي أال نفعل بأنفسنا ما يفعل بالفحول من سل اخلصى ونزع البيضة يشق جلدها حىت خنلص من شهوة الـنفس                    ) أال نستخصى (ش  [
 ]ووسوسة الشيطان

 ).٥٠٧١(أخرجه البخاري برقم  - ٣٨٧
 )١٢٠/ ١٩( وزارة األوقاف الكويتية -املوسوعة الفقهية الكويتية  - ٣٨٨



 ٢٠٥

 : امتناع املرأة من فراش زوجها-
لَعنتها املَالِئكَةُ ،ِإذَا باتِت املَرأةُ مهاِجرةً ِفراش زوِجها«: - � -قالَ النِبي  : عن أِبي هريرةَ رِضي اُهللا عنه قالَ      

تحِجعر٣٨٩متفق عليه. »ى ت. 
فتكون ،كانت ظاملة مبنعها إياه حقـه ،أن الرجل إذا دعا امرأته إىل فراشه فامتنعت  : يف هذا احلديث من الفقه    

وبكوا عرضـت   ،وبسوء الرفقـة  ،وبتكدير عيش الصاحب  ،وبكفران العشري ،وبالظلم،عاصية هللا مبنع احلق   
 أـا إذا رجعـت      - � -ويعين  ،حىت تصبح أو حىت ترجع    زوجها ونفسها لفتنة؛ فلذلك لعنتها املالئكة       

 ٣٩٠.لكن ما مضى من اللعنة فبحاله إال أن يعفو اهللا عز وجل،قطعت املالئكة لعنتها
ته ما ِمن رجٍل يدعو امرأ! والَِّذي نفِْسي ِبيِدِه«: - � -قالَ رسولُ اِهللا    : وعن أِبي هريرةَ رِضي اُهللا عنه قالَ      

 .٣٩١أخرجه مسلم. »حتى يرضى عنها،ِإال كَانَ الَِّذي ِفي السماِء ساِخطاً علَيها،فَتأْبى علَيِه،ِإلَى ِفراِشها
              باِض أَسِتراع داَء ِإالَّ ِعنى شتطِْء مِبالْو هتجوز طَاِلبِج أَنْ يواُء ِإلَى أَنَّ ِللزالْفُقَه بذَه     ـهٍة ِمناِنعٍة مِعيراٍب ش

     ِو ذَِلكحناِم وراإلِْحاِر والظِّهفَاِس والنِض ويـا          ،كَالْحهلَيع ـتبجةُ وِعيرالش اِنعوفَِت الْمتانا ِبِه وهفَِإنْ طَالَب
 .وذَِلك فَرض واِجب علَيها،ه ِإذَا طَلَبها ِإلَى الِْفراِشيِجب علَيها أَنْ تِطيع: قَال ابن تيِميةَ . اِالسِتجابةُ 

وقَد عد الذَّهِبي والراِفِعي والنوِوي وابن الرفْعِة والْهيتِمي وغَيرهم امِتناع الْمرأَِة عن ِفراِش زوِجها ِإذَا دعاها                
رذٍْر شوِزِبالَ عشالن ا ِمنبرض اِئِر،ِعيالْكَب ةً ِمنكَِبريِديِد ِفيِه ،وِعيِد الشوِد الْورِلو ذَِلكو. 

                لَع ِتِهنابلَى ِإجال عجالر ِبرأُج لَو هطِْء ألَِنأَةُ ِللْورالْم هتعةُ ِإذَا دابِه اإلِْجلَيع ِجبل فَالَ يجا الروا أَمـزِإذْ الَ  ،ج
      ِتِهنابلَى ِإجى ِفي كُل آٍن عالْقُو مهطَاِوعِم            ،تـدعى وِف الْقُوعال ِلضواألَْح ِفي كَِثٍري ِمن ذَِلك مى لَهأَتتالَ يو

د الرجل ِباِالمِتناِع مضارتها فَيحرم علَيِه      ِإالَّ أَنْ يقْصِ  . والْمرأَةُ يمِكنها التمِكني ِفي كُل وقٍْت وِحٍني        ،اِالنِتشاِر
٣٩٢.ذَِلك 

 : نكاح املتعة-
أال ِإنها حرام ِمـن     «: وقَالَ، نهى عِن املُتعةِ   - � -عِن الرِبيع بن سبرةَ اجلُهِني رِضي اُهللا عنه أنَّ رسولَ اِهللا            

 .٣٩٣أخرجه مسلم. »فَال يأْخذْه ومن كَانَ أعطَى شيئاً، الِقيامِةيوِمكُم هذَا ِإلَى يوِم
ِإنَّ ناسا أَعمـى اُهللا     «: فَقَالَ،قَام ِبمكَّةَ ،أَنَّ عبد اِهللا بن الزبيرِ    ،أَخبرِني عروةُ بن الزبيرِ   : وعن ابِن ِشهاٍب قَالَ   

مهقُلُوب،  صى أَبما أَعكَممهةِ ،ارعتونَ ِبالْمفْتلٍ »يجِبر ضرعي،،اهادافٍ  : فَقَالَ،فَنج لَِجلْـف كِري،ِإنمفَلَع،  لَقَـد
        ِقنيتاِم الْمِد ِإمهلَى علُ عفْعةُ تعتِت الْمولَ اِهللا     -كَانسر ِريدـرِ       -  � ييبالز ـناب فَقَالَ لَـه  :»  بـرفَج

                                                 
 ).١٤٣٦(واللفظ له، ومسلم برقم ، ) ٥١٩٤(متفق عليه، أخرجه البخاري برقم  - ٣٨٩

يض بعذر يف االمتناع ألن له حقـا  هذا دليل على حترمي امتناعها من فراشه لغري عذر شرعي وليس احل    ) لعنتها املالئكة حىت تصبح   (ش  [
يف االستمتاع ا فوق اإلزار ومعىن احلديث أن اللعنة تستمر عليها حىت تزول املعصية بطلوع الفجر واالسـتغناء عنـها أو بتوبتـها                       

 ]ورجوعها إىل الفراش
 )١٥٨/ ٧(اإلفصاح عن معاين الصحاح  - ٣٩٠
 ).١٤٣٦(أخرجه مسلم برقم  - ٣٩١
 )٣٨/ ٤٤( وزارة األوقاف الكويتية -الكويتية املوسوعة الفقهية  - ٣٩٢
 ).١٤٠٦(أخرجه مسلم برقم  - ٣٩٣



 ٢٠٦

فَأَخبرِني خاِلد بن الْمهاِجِر بـِن سـيِف        : ،قَالَ ابن ِشهابٍ  »لَِئن فَعلْتها لَأَرجمنك ِبأَحجاِرك   ،فَواِهللا،ِسكِبنفْ
:  لَه ابن أَِبي عمرةَ الْأَنصاِري     فَقَالَ،فَأَمره ِبها ،جاَءه رجلٌ فَاستفْتاه ِفي الْمتعةِ    ،أَنه بينا هو جاِلس ِعند رجلٍ     ،اِهللا

ِإنها كَانت رخصةً ِفـي أَوِل      «ابن أَِبي عمرةَ    : قَالَ،لَقَد فُِعلَت ِفي عهِد ِإماِم الْمتِقني     ،ما ِهي؟ واهللاِ  : قَالَ،مهلًا
: قَالَ ابن ِشـهابٍ   » ثُم أَحكَم اُهللا الدين ونهى عنها     ،ولَحِم الِْخنِزيرِ ،والدِم،كَالْميتِة،الِْإسلَاِم ِلمِن اضطُر ِإلَيها   

    ِنيهةَ الْجربس نب ِبيعِني رربأَخقَالَ  ،و اهوِل اِهللا        «: أَنَّ أَبسِد رهِفي ع تعتمتاس تكُن ِنـي      �قَدب أَةً ِمنرام  
يحدثُ ،وسِمعت رِبيع بن سبرةَ: قَالَ ابن ِشهاٍب"،»  عِن الْمتعِة�ثُم نهانا رسولُ اِهللا ، أَحمريِنعاِمٍر ِببرديِن

 ٣٩٤"وأَنا جاِلس ،ذَِلك عمر بن عبِد الْعِزيِز
وعن أَكْـِل لُحـوِم الْحمـِر       ،تعِة النساِء يوم خيبر     نهى عن م    �أَنَّ رسولَ اِهللا    «،وعن عِلي بِن أَِبي طَاِلبٍ    

 ٣٩٥»الِْإنِسيِة
ِإني كُنت أَِذنـت لَكُـم ِفـي        : " قَالَ -�-أَنَّ رسولَ اللَِّه    ،-رِضي اللَّه عنه  -عن أَِبيِه   ،وعن رِبيِع بِن سبرةَ   

وال ،فمن كَانَ ِعنده ِمنهن شيٌء فَلْيخِل سـِبيلَها       ،َهللا قَد حرم ذِلك إلَى يوِم الِقيامةِ      وِإنَّ ا ،االسِتمتاِع ِمن النساءِ  
 ٣٩٦.وابِن ِحبانَ،وأَحمد،وابن ماجه،والنساِئي،وأبو داود،أَخرجه مسِلم" تأْخذُوا ِإذَا آتيتموهن شيئًا

 :حاديثما يؤخذ من األ
سميت بذلك؛ ألنَّ الغرض أن يتمتع الرجل باملرأة املعقود عليهـا إىل            ، املتعة مشتقةٌ من التمتع بالشيء     - ١

 . أنَّ الرجل يتزوج املرأة إىل مدة معلومٍة أو جمهولٍة: وتعريف عقدها.مدة
وينتـهي  ،ة وأربعني يوما  وغايته إىل مخس  ، ونظامها عند الرافضة هي نكاح مؤقت بأمٍد معلوٍم أو جمهول          - ٢

 .العقد بانقضاء الزمن املؤقت
 .وإنما فيه االسترباء،وليس له عدة،وال نسب،وال حيصل به توارث، وهو عندهم ال يوجب نفقة- ٣
فهذا الترخيص املؤقت أوجد شبهةً عند نفٍر ،مث حرمت حترميا مؤبدا، رخص يف املتعة زمن يسري للضرورة- ٤

فقد رجع وقـال    ،ومنهم ابن عباس  ،مث رجعوا أيضا عن هذا الترخيص     ،فيها أيضا عند الضرورة   رخصوا  ،قليٍل
 .مث انعقد إمجاع املسلمني على حترميها حترميا مؤبدا مطلقًا،بالتحرمي

 .ال خالف بينهم يف ذلك،أمجعوا على أنَّ نكاح املتعة باطل: قال ابن هبرية

                                                 
 )١٤٠٦)(٤٧٩: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ٣٩٤

قال ابن السكيت وغريه اجللف هو اجلايف وعلى        ) إنك جللف جاف  (يعرض بابن عباس لتجويزه املتعة      ) إن ناسا أعمى اهللا قلوم    (ش  [
فواهللا لـئن  (مجع بينهما توكيدا الختالف اللفظ واجلايف هو الغليظ الطبع القليل الفهم والعلم واألدب لبعده عن أهل ذلك         هذا قيل إمنا    

هذا حممول على أنه أبلغه الناسخ هلا وأنه مل يبق شك يف حترميها فقال إن فعلتها بعد ذلك ووطئـت فيهـا           ) فعلتها ألرمجنك بأحجارك  
  ألنه   �سيف اهللا هو خالد بن الوليد املخزومي مساه بذلك رسول اهللا            ) سيف اهللا ( اليت يرجم ا الزاين      كنت زانيا ورمجتك باألحجار   

 ]ينكأ يف أعداء اهللا
ش ) [١٤٠٧)(٤٧٩: ص( علـي بـن نـايف الشـحود          -وذيب صحيح مسـلم    ) ٤٢١٦)(١٣٥/ ٥(صحيح البخاري    - ٣٩٥

 ]اإلنسية هي األهلية)اإلنسية(
 ).٤١٤٦(ابن حبان ). ١٩٦٢(، ابن ماجة )٣٣٦٨(، النسائي )٢٠٧٢(، أبو داود )٤٠٤/ ٢(، أمحد )١٤٠٦(مسلم  - ٣٩٦
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والصواب؛ أنها بعـد  ،متواطئة على أنَّ اهللا تعاىل حرم املتعة بعد إحالهلا  الروايات املتواترة   : قال شيخ اِإلسالم  
 .مل حتل بعد ذلك،وأنها ملَّا حرمت عام فتح مكة،أن حرمت مل حتل

مث أمجع السلف   ،وأنه حرمت بعد ذلك   ،الروايات كلها متفقة على أنَّ زمن إباحة املتعة مل يطل         : قال القرطيب 
 .إالَّ من ال يلتفت إليه من الروافض،هاواخللف على حترمي

وأنَّ الرخصة فيهـا    ،وذلك يف شوال من عام مثانية من اهلجرة       ، وفيها دليل على حترمي املتعة عام أوطاس       - ٥
 .ثالثة أيام فقط

 .وأنها بعد هذا الترخيص حرمت حترميا مؤبدا إىل يوم القيامة، وفيه دليل أنه حصل يف املتعة ترخيص- ٦
ليـذهنب  ،وإخالء سبيل هؤالء املستمتع ن   ،فيه دليل على وجوب اإلقالع يف احلال عن هذه الرخصة          و - ٧

 . إىل أهلهن
يوجـب الطـالق    ،مما يدل على أنه ليس بعقـد حقيقي       ، ومل يذكر يف هذا اإلخالء طالق وال فسخ        - ٨ 

 .فيترك يذهب إىل أهله،وإمنا املرأة أشبه باألجري تنتهي مدته،والفسخ
 . ى عن األخذ مما أُعطيت من أجر؛ ألنه عوض عن استمتاعه ا هذه املدة اليت أقامت عنده- ٩

 .مث حرمت فيها،هناك حديثان يدالن على أنَّ املتعة أُبيحت قبل خيرب- ١٠
م حرمت  ثُ،وكانت حاللًا قبل خيرب   ،الصحيح املختار أنَّ حترمي املتعة وإباحتها كانا مرتني       : قال اإلمام النووي  

مثَّ حرمت بعد ثالثة أيام حترميا مؤبدا إىل يوم         ،التصاهلما،وهو يوم أوطاس  ،مثَّ أبيحت يوم فتح مكَّة    ،يوم خيرب 
وأنَّ الذي كان يوم    ،والتحرمي يوم خيرب للتأبيد   ،إنَّ اإلباحة خمتصةٌ مبا قبل يوم خيرب      : وال جيوز أن يقال   ،القيامة

 من غري تقدم إباحة يوم الفتح؛ ألنَّ الروايات اليت ذكرها مسلم يف اإلباحة يوم               فتح مكة جمرد توكيد التحرمي    
 .وال مانع مينع من تكرير اإلباحة،فال جيوز إسقاطها،الفتح صرحيةٌ يف ذلك

اتفق العلمـاء علـى حتـرمي       : قال يف شرح السنة   :  قال الشيخ صديق حسن خان يف الروضة الندية        - ١١
وال يعارضـه مـا     ،ورواية حترميها إىل يوم القيامة هي احلجة يف هذا الباب         ،ا متواترة واألحاديث يف هذ  ،املتعة

فإنَّ من علـم    ،وبعد موته إىل آخر أيام عمر     ،-�-روي عن بعض الصحابة أنهم ثبتوا على املتعة يف حياته           
 .اسخواستمرار من استمر عليها إنما كان لعدم علمه بالن،النسخ املؤبد حجة على من مل يعلم

وحديث حترميها على التأبيد ظين؛ والظـين ال  ،وأما ما يقول به مجاعة من املتأخرين من أنَّ حتليل املتعة قطعي    
 : فاجلواب،ينسخ القطعي

فليس بقطعي  ،وإن كان قطعي املنت   ،فذلك، أن كون التحليل قطعيا؛ لكونه منصوصا عليه يف الكتاب العزيز         
 :الداللة ألمرين

 .ن محله على االستمتاع بالنكاح الصحيحأنه ميك: أحدمها
 .وهو ظين الداللة،أنه عموم: الثاين

ِإلَّـا علَـى    {: إنما كانت املتعة حىت نزل قوله تعـاىل       : "على أنه قد روى الترمذي عن ابن عباس أنه قال         
مهانمأَي لَكَتا مم أَو اِجِهمو٦: املؤمنون[} أَز.[ 
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فيكون ما هو قطعي املنت ناسخا      ،وهذا يدل على أنَّ التحرمي بالقرآن     ،رج سوامها حرام  فكل ف : قال ابن عباس  
 .ملا هو قطعي املنت

قد وقع اإلمجاع أيضا    : فيقال،وإن كان التحليل قطعيا لكونه قد وقع اإلمجاع من اجلميع عليه يف أول األمر             
 هل رِفع أم ال؟: وإنما اخلالف يف التأبيد،على التحرمي يف اجلملة من اجلميع

فاحلاصل أنَّ الناسخ للتحليل امع عليه      ،الذي رفع النسخ به   ،ال يستلزم ظنية التحرمي   ،وكون هذا التأبيد ظنيا   
فهذا على التسليم أنَّ ناسخ القطعـي ال        ،وهو التأبيد؛ فالناسخ قطعي   ،املقيد بقيد ظين  ،هو التحرمي امع عليه   

 ٣٩٧.ره مجهور أهل األصولكما قر،يكون إالَّ قطعيا
 : اخللوة باملرأة األجنبية-

فَقَالَ رجـلٌ  . »ِإياكُم والدخولَ علَى النساِء«:  قَالَ- � -عن عقْبةَ بِن عاِمٍر رِضي اُهللا عنه أنَّ رسولَ اِهللا           
 .٣٩٨متفق عليه. »املَوت احلَمو«: أفَرأيت احلَمو؟ قال،يا رسولَ اِهللا: ِمن األنصاِر
إال كان الشـيطان    ،فإنه ماخال رجل بامرأة   ،واخللوة ن ، من الدخول على النساء األجنبيات     �حيذر النيب   

فنهى عن اخللوة ن ابتعادا عن الشـر        ،فتقع احملرمات ،والدوافع إىل املعاصي قوية   ،ثالثهما فإن النفوس ضعيفة   
 .وأسبابه

إىل دخول بيت قريبه الزوج     ،فرمبا احتاج ،عن احلمو الذي هو قريب الزوج     ،أخربنا يا رسول اهللا   : فقال رجل 
 .أما له من رخصة؟،وفيه زوجته

فيخلو بـاملرأة   ،وعدم اسـتنكار ذلـك    ،ألن الناس قد جروا على التساهل بدخوله      ،احلمو املوت : �فقال  
فليس له  ،والدمار األبدي ،فيكون اهلالك الديين  ،فرمبا وقعت الفاحشة وطالت على غري علم وال ريبه        ،األجنبية
 .إن كنتم غيورين،بل احذروا منه ومن خلواته بنسائكم،رخصة

 :ما يستفاد من احلديث
 .سدا لذريعة وقوع الفاحشة، النهي عن الدخول على األجنبيات واخللوة ن-١
وال بد : لعيدقال ابن دقيق ا  . الذين ليسوا حمارم للمرأة   ، أن ذلك عام يف األجانب من أخي الزوج وأقاربه         -٢

 .أما إذا مل يقتض ذلك فال ميتنع،من اعتبار أن يكون الدخول مقتضيا للخلوة
 .والوسائل هلا أحكام املقاصد، من باب حترمي الوسائل-هنا- التحرمي -٣
 .خشية الوقوع يف الشر، االبتعاد عن مواطن الزلل عامة-٤

                                                 
 )٢٩٤/ ٥(توضيح األحكام من بلوغ املرام  - ٣٩٧
 ).٢١٧٢(، ومسلم برقم )٥٢٣٢(متفق عليه، أخرجه البخاري برقم  - ٣٩٨

أفرأيـت  . (ول يستلزم منع اخللوة من باب أوىل      احذروا من الدخول على النساء غري احملارم ومنع الدخ        ) إياكم والدخول على النساء   (
) احلمو املـوت  . (أخربين عن دخول احلمو على املرأة واملراد باحلمو أقارب الزوج من غري احملارم كاألخ والعم واخلال وأبنائهم                ) احلمو

ة الرجل بزوجة أخيه واخللوة ـا  لقاؤه اهلالك ألن دخوله أخطر من دخول األجنيب وأقرب إىل وقوع اجلرمية ألن الناس يتساهلون خبلط   
 ]فيدخل بدون نكري فيكون الشر منه أكثر والفتنة به أمكن
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وأال يسكن املتأهل بني    ،يسكنوا بني املتأهلني  كان عمر بن اخلطاب يأمر العزاب أال        :  قال شيخ اإلسالم   -٥
 ٣٩٩.�وهكذا فعل املهاجرون ملا قدموا املدينة على عهد النيب ،العزاب

ال يخلُونَّ رجلٌ ِبامرأٍة ِإال ومعها «:  يخطُب يقُولُ- � -سِمعت النِبي : وعن ابن عباٍس رِضي اُهللا عنه قالَ
 رحمٍ      ،ٍمذُو مرحِذي م عأةُ ِإال ماِفِر املَرسال تلٌ فَقَالَ  . »وجر ـولَ اهللاِ    : فَقَامسـا ري !     ـتجرأِتـي خرِإنَّ ام

 .٤٠٠متفق عليه. »انطَِلق فَحج مع امرأِتك«: قال،وِإني اكْتِتبت ِفي غَزوِة كَذَا وكَذَا،حاجةً
 :ما يؤخذ من احلديثني

وهي هنا املرأة اليت ليست بذات حمرم للرجل اخلـايل          ، احلديثان يدالن على حترمي اخللوة باملرأة األجنبية       - ١
 ".ما خال رجل بامرأة إالَّ كان الشيطان ثالثهما: "ا؛ فقد جاء يف احلديث اآلخر

وابن ،أخوهو قريب الزوج من     - عن خلوة احلمو     -�- ال شك يف خطورة هذا األمر؛ ولذا ملا سئل           - ٢
ه يدخل وخيلو بال نكري؛ فيقع احملذور"احلمو املوت: "-�- قال -وحنومها،عم؛ ألن. 
وال يغـار عليهـا مثـل       ،وهي ال تكاد تقي نفسها؛ لضعفها ونقصـها       ، املرأة مظنة الشهوة والطمع    - ٣

 .حضور األجنيبالَّذين يرون النيل منها نيالً من كرامتهم وشرفهم؛ لذا حتتم وجود احملرم عند ،حمارمها
ووساوس ،وإغواء الشيطان ، فهو خبلوته باملرأة األجنبية معرض للفتنة      -وإنْ كان صاحلًا  - كما أنَّ الرجل     - ٤

 .ومل يتساهل فيه،النفس األمارة بالسوء؛ لذا شدد الشارع احلكيم يف هذا املقام
 -مع ما فيه من اإلمث    -وهذا  ،اخني وحنوهم وأرخوا للنساء العنان مع السائقني والطب     ، الناس اآلن تساهلوا   - ٥

 .واهللا املستعان،والِعرض من أهم الضرورات اخلمس،ففيه خطورة على العار والِعرض
 :تعريف اخللوة

 .فهو خاٍل،خال الشيء خيلو خلوة: قال علماء اللغة
وخال ،ذا مل يكن به أحـد     إ: خال املكان والشيء خيلو خلوا    : ويقال.املكان اخلايل الَّذي ال شيء به     : واخلال

وِإذَا خلَـوا   {: واجتمع معه يف خلوة؛ ومنه قوله تعاىل      ،وانفرد به ،إذا اجتمع إليه  : ومعه،وإليه،الرجل بصاحبه 
كُمعا مقَالُوا ِإن اِطيِنِهمي١٤: البقرة[} ِإلَى ش .[ 

 .هذا تعريف اخللوة عند اللغويني
 .ال خيرج استعمال الفقهاء هلذا املصطلح عن معناه اللغويو: قال أصحاب املوسوعة الفقهية الكويتية

 :خالف العلماء* 
وبني املرأة واملرأة إذا مل حيدث ما هو        ،اخللوة مبعىن االنفراد بالغري تكون مباحة إذا كانت بني الرجل والرجل          

 .حمرم شرعا؛ كاخللوة الرتكاب معصية
 .أو بني الرجل وزوجته،هوإحدى حمارم،وكذلك اخللوة مباحة فيما بني الرجل

                                                 
 )٥٩٠: ص(تيسري العالم شرح عمدة األحكام  - ٣٩٩
 .، واللفظ له)١٣٤١(ومسلم برقم ، ) ٣٠٠٦(متفق عليه، أخرجه البخاري برقم  - ٤٠٠
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حبيـث ال حتتجـب    ،ومرآهم إليهما ،انفراد الرجل باملرأة األجنبية منه يف وجود النـاس        : ومن اخللوة املباحة  
 .ويسمعون كالمهما غري الكالم املخافت به،أشخاصهما عنهم

-�- جاءت امرأة من األنصـار إىل الـنيب    : قال،من حديث أنس بن مالك    ،فقد جاء يف صحيح البخاري    
 .فخال ا،

باب ما جيوز أنْ خيلو الرجل بـاملرأة عـن          : "فقال،وجعل هلذا احلديث اإلمام البخاري عنوانا يف صحيحه       
إذا ،بل حبيث ال يسمعون كالمهما    ،وال خيلو ا حبيث حتتجب أشخاصهما عنهم      : مث قال عقب ذلك   ،"الناس

 .كان مبا خيافت به
واختلفوا يف حكم خلوة الرجل باألجنبية مع وجود أكثر من .جنبية حراموقد اتفق العلماء على أنَّ اخللوة باأل   

 :امرأة واحدة أو وجود عدد من الرجال بامرأة
لعدم ،ال محرم له فيهن   ،أَنَّ املشهور من مذهب الشافعي جواز خلوة رجل بنسوة        : فذكر النووي يف اموع   

 .ور حترميهفاملشه،أو رجال بامرأة،وإنْ خال رجالن،املفسدة غالبا
 .جاز،إنْ كانوا ممن تبعد مواطأم على الفاحشة: وقيل

 إىل جواز اخللوة بأكثر من امرأة،: وذهب احلنفية
 .كأنْ خيلو عدد من الرجال بامرأة،أو العكس،إىل حترمي خلوة الرجل مع عدد من النساء: وذهب احلنابلة

إما ،واملَحرم من حيرم نكاحها على التأبيـد      ،رماوال مح ،واألجنبية اليت حترم اخللوة ا هي من ليست زوجة        
 .أو باملصاهرة،أو بالرضاع،بالقرابة

وال خيلونَّ رجلٌ بامرأٍة    : " قال -�-من حديث ابن عباس؛ أنَّ النيب       ،ما جاء يف البخاري   : واألصل يف ذلك  
 ".إالَّ مع ذي حمرٍم

 :ومما تقدم عرفنا ما يلي
 :اخللوة قسمان

 .يف مكان يأمنان فيه من اطالع الغري عليهما،وهي اجتماع الرجل مع املرأة األجنبية منه: غلَّظة خلوة م- ١
حبيـث ال حتتجـب أشخاصـهما       ،أمام الناس ،وهي اجتماع الرجل باملرأة األجنبية منه     :  خلوة خمفَّفة  - ٢

 .إالَّ أنه ال يسمع ختافتهما،عنهم
 .وأمثال ذلك كثري،فهذا من االنفراد املريب،ع واألسواقانفرادمها يف سيارة يف الشوار: ومثال ذلك

والوسائل هلا أحكام املقاصد؛ ولكن احلال ختتلـف        ، وسيلة إىل الوقوع يف احملرم     -مغلظة أو خمففة  -واخللوة  
 ٤٠١.واملالبسات،والظروف،حبسب األشخاص

 : عدم العدل بني األوالد-
      هناُهللا ع ِضيِشٍري ران بن بمعِن النا           عِنهاِلِه ِالبم ِة ِمنِهباملَو ضعب اهأَب أَلَتةَ ساحور تِبن هـا   ، أَنّ أُمى ِبهوفَالت

وأَنا ،فَأَخذَ أَِبي ِبيِدي  ، علَى ما وهبت ِالبِني    - � -الَ أَرضى حتى تشِهد رسولَ اِهللا       : فَقَالَت،ثُم بدا لَه  ،سنةً

                                                 
 )٥٩٨/ ٥(توضيح األحكام من بلوغ املرام  - ٤٠١



 ٢١١

أَعجبها أَنْ أُشِهدك علَـى     ،ِبنت رواحةَ ،يا رسولَ اِهللا إنّ أُم هذَا     :  فَقَالَ - � -فَأَتى رسولَ اِهللا    ، غُالَم يومِئٍذ
لّهـم  أَكُ«: فَقَالَ،نعم: قَالَ» يا بِشري أَلَك ولَد ِسوى هذَا؟     «: - � -فَقَالَ رسولُ اِهللا    ،الِّذي وهبت ِالبِنها  
 .٤٠٢متفق عليه. »فَالَ تشِهدِني إذاً فَإني الَ أَشهد علَى جوٍر«: قَالَ،الَ: قَالَ» وهبت لَه ِمثْلَ هذَا؟

 أَنـي  اشهد،يا رسولَ اِهللا:  فَقَالَ- � -انطَلَق ِبي أَِبي يحِملُِني ِإلَى رسوِل اِهللا       : قَالَ،وعِن النعماِن بِن بِشريٍ   
: قَالَ،لَا: قَالَ» أَكُلَّ بِنيك قَد نحلْت ِمثْلَ ما نحلْت النعمانَ؟       «: فَقَالَ،قَد نحلْت النعمانَ كَذَا وكَذَا ِمن ماِلي      

 ٤٠٣»فَلَا ِإذًا«: قَالَ،بلَى: قَالَ» أَيسرك أَنْ يكُونوا ِإلَيك ِفي الِْبر سواًء؟«: ،ثُم قَالَ»فَأَشِهد علَى هذَا غَيِري«
أن أباه خصه بصدقة من بعض ماله فأرادت أمه أن توثقها بشهادة الـنيب              : ذكر النعمان بن بشري األنصاري    

 . عليها�بيه أن يشهد النيب  إذ طلبت من أ�
أتصدقت مثل هذه الصدقة علـى ولـدك        : �قال له النيب    ، ليتحمل الشهادة  �فلما أتى به أبوه إىل النيب       

 .ال: كلهم؟ قال
أو تفضيل بعضهم على بعض عمل مناف للتقوى وأنه من اجلور           ،ومبا أن ختصيص بعض األوالد دون بعض      

ويسبب عداوم وبغضـهم    ،يعة املفضل عليهم ألبيهم وابتعادهم عنه     إذ يسبب قط  ،ملا فيه من املفاسد   ،والظلم
 .إلخوام املفضلني

اتقوا اهللا واعدلوا بني أوالدكم وال تشهدين علـى جـور           : "  له �ملا كانت هذه بعض مفاسده قال النيب        
 .أشهد على هذا غريي: ووخبه ونفَّره عن هذا الفعل بقوله" وظلم 

 .عنه إال أن رجع بتلك الصدقة كعادم يف الوقوف عند حدود اهللا تعاىلفما كان من بشري رضى اللَه 
 اختالف العلماء

ملا يف  ) ١(حىت كان السلف يسوون بينهم يف القبل        ،أمجع العلماء على مشروعية التسوية بني األوالد يف اهلبة        
 .سد عنهموتصفية قلوم وإبعاد البغض واحلقد واحل،ذلك من العدل وإشعارهم مجيعاً باملودة

 .ولكن اختلف العلماء يف وجوب املساواة بينهم يف اهلبة
أو ختصـيص   ،ومجاعة إىل وجوا وحترمي التفضيل بينـهم      ،والثوري،وإسحاق،والبخاري،فذهب اإلمام أمحد  
 .أخذاً بظاهر احلديث،بعضهم دون بعض

 .قنع فيهوأطالوا االعتذار عن هذا احلديث مبا ال م،وذهب اجلمهور إىل أا مستحبة فقط
 .وما يف ضده من املضار،وملا فيه من املصاحل،لظاهر احلديث،وجوب املساواة،واحلق الذي الشك فيه
وهو قول اجلمهـور ومنـهم      " سو بينهم   " لقوله لبشري   ،التسوية بني الذكر واألنثى   ،كما أن ظاهر احلديث   

 .واحلارثي" قيل ابن ع" اختارها من أصحابه ،ورواية عن ااإلمام أمحد،األئمة الثالثة

                                                 
 .، واللفظ له)١٦٢٣(ومسلم برقم ، ) ٢٥٨٧( أخرجه البخاري برقم متفق عليه، - ٤٠٢

فالتوى ـا   (هكذا هو يف معظم النسخ ويف بعضها بعض املوهبة وكالمها صحيح وتقدير األول بعض األشياء املوهوبة                 ) املوهوبة(ش  [
اجلور هو امليل عـن االسـتواء       ) جور(سم منه   أي ظهر له يف أمرها ما مل يظهر أوال والبداء وزان سالم ا            ) مث بدا له  (أي مطلها   ) سنة

 ]واالعتدال وكل ما خرج عن االعتدال فهو جور سواء كان حراما أم مكروها
 )١٦٢٣ (- ١٧) ١٢٤٣/ ٣(صحيح مسلم  - ٤٠٣



 ٢١٢

فهو أن يقسم بينهم على قدر إرثهم للذكر مثل حظ األنثـيني وهـو              ،وأما املشهور من مذهب اإلمام أمحد     
 ".ابن تيمية " اختيار شيح اإلسالم 

 :فائدة
 .ما مل يكن ثَم سبب موجب لذلك،وحترمي التخصيص أو التفضيل،ذكر وجِوب العدل بني األوالد يف اهلبة

أو ،أو زمنا ،أو أعمى ،كأن يكون أحدهم مريضاً   ،فال بأس ، يدعو إىل التفضيل أو التخصيص     فإن كان هناك ما   
 .بتفضيله لشيء من هذه املقاصد،فال بأس،وحنو ذلك من األسباب،كان ذا أسرة كبرية أو طالب علم

وكرهـه إذا   ،ال بأس إذا كان حلاجة    : - يف ختصيص بعضهم بالوقف    -وقد أشار إىل ذلك اإلمام أمحد بقوله      
 .كان على سبيل األثرة
 نـوع   -١. مث هنا نوعان  ... واحلديث واآلثار تدل على وجوب العدل       ": ابن تيمية   " وقال شيخ اإلسالم    

وال فرق  ،فالعدل فيه أن يعطى كل واحد ما حيتاج إليه        ،حيتاجون إليه من النفقة يف الصحة واملرض وحنو ذلك        
 .بني حمتاج قليل أو كثري

 .فهذا ال ريب يف حترمي التفاضل فيه. أو تزويج،أو نفقة،من عطية،ليه ونوع تشترك حاجتهم إ-٢
مثل أن يقضى عن أحدهم دينا وجب       ،وهو أن ينفرد أحدهم حباجة غري معتادة      ،وينشأ من بينهما نوع ثالث    

ففي وجوب إعطاء اآلخـر مثـل   ،وحنو ذلك،أو يعطيه نفقة الزوجة،أو يعطى عنه املهر   ،عليه من أرش جناية   
 .هـ من االختيارات. ا" ذلك نظر

 :ما يؤخذ من األحاديث
 .ذكرهم وأنثاهم سواء. وحترمي التفضيل أو التخصيص، وجوب العدل بني األوالد-١
 .الذي ال جتوز فيه الشهادة حتمال وأداء، أن ذلك من اجلور والظلم-٢
 .حىت يتساووا، وجوب رد الزائد أو إعطاء اآلخرين-٣
ألنه على خـالف    ،وال يعترب عقدها الصوري   ،وال تنفذ ،ف الشرع تبطل   أن األحكام اليت تقع على خال      -٤

 ٤٠٤.املقتضى الشرعي
اعـِدلُوا بـين    «: - � -قَالَ رسولُ اللَِّه    : يقُولُ،سِمعت النعمانَ بن بِشريٍ   : قَالَ،وعِن الْمفَضِل بِن الْمهلَّبِ   

اِئكُمنأَب نيِدلُوا باع لَاِدكُم٤٠٥ رواه أبو داود»أَو 
اتفَق الْفُقَهاُء علَى أَنَّ اإلِْنسانَ مطَالَب ِبالتسِويِة بين أَوالَِدِه ِفي الِْهبِة ِبدوِن محاباٍة وتفِْضيٍل ِلبعِضـِهم علَـى                  

 ...بعٍض 
 قُلُوِبِهم أِْليفت مهنيِة بِويسألَِنَّ ِفي التفِْض،والتلَى وةُ أَوِويسِت التفَكَان مهنيب فُورالنةَ واِهيالْكَر عرزيل ي. 

 ِإذَا كَانت هناك حاجةٌ تدعو ِإلَيِه ِمثْل اخِتصاِص أَحـِد           - ِفي الْمذَاِهِب األَْربعِة     -والَ يكْره ذَِلك التفِْضيل     
اجح ٍض أَورالَِدِه ِبماِئل أَوالْفَض ِوِه ِمنحناِلِه ِبالِْعلِْم وِتغاِئلَِتِه أَِو اشِة عكَثْر ٍة أَو. 

                                                 
 )٥٤١: ص(تيسري العالم شرح عمدة األحكام  - ٤٠٤
 صحيح) ٣٥٤٤) (٢٩٣/ ٣(سنن أيب داود  - ٤٠٥



 ٢١٣

أَِو اخِتصاِص أَحِدِهم ِبما يقْتِضي منع الِْهبِة عنه ِلِفسِقِه أَو يستِعني ِبما يأْخذُه علَى معِصيِة اللَِّه أَو ينِفقُه ِفيهـا              
،ما فَيِحقُّهتسي نا ِلمِطيهعيةَ والِْهب هنع عن. 

 و ِإلَى ذَِلكعدةٌ تاجح اكنه كُنت اِبلَِة ِإذَا لَمنِر الْحغَي دِعن هكْريو. 
وِإمـا  ، ِإما ِبرد ما فَضل ِبِه الْبعض        - ِإنْ فَعل    -يحرم التفِْضيل ِحينِئٍذ وتِجب علَيِه التسِويةُ       : وقَال الْحناِبلَةُ   

 .ِبِإتماِم نِصيِب اْآلخِر 
ألَِنَّ الْواِلد تصرف ِفـي     ،ويجوز التفِْضيل قَضاًء    ،الَ يِجب علَيِه التسِويةُ     : وقَال الْحنِفيةُ والْماِلِكيةُ والشاِفِعيةُ     

وهو مأْمور ِبِه   ،ألَِنه لَيس ِبعدٍل    ،ِإالَّ أَنه يكُونُ آِثما ِفيما صنع ِبدوِن داٍع لَه          ،الَ حق ألَِحٍد ِفيِه     ،ِه  خاِلِص ِملْكِ 
 .}  ِإنَّ اللَّه يأْمر ِبالْعدل واإلِْحساِن { : ِفي قَوِلِه تعالَى 

  ِة الْمِويسةُ التِفيكَيِة  وِة     -طْلُوباِفِعيالشِة وِفينالْح دلَـى            - ِعناًء عا ِبناممت ِطي الذَّكَرعا يثَى ِمثْل ماألُْن ِطيعأَنْ ي 
 .ظَاِهِر الْحِديِث 

فَيجعل ِللذَّكَِر ِمثْل حظِّ ،ِقسمِة الِْمرياِث التسِويةُ أَنْ يقِْسم بين أَوالَِدِه علَى حسِب        : وِعند الْماِلِكيِة والْحناِبلَِة    
 ٤٠٦.ألَِنَّ ذَِلك نِصيبه ِمن الْمال لَو مات عنه الْواِهب ،األُْنثَييِن 

 : ذو الوجهني-
بيتونَ ما لَا يرضى ِمـن الْقَـوِل        يستخفُونَ ِمن الناِس ولَا يستخفُونَ ِمن اللَِّه وهو معهم ِإذْ ي          {: قال اهللا تعاىل  

 ].١٠٨: النساء... [} )١٠٨(وكَانَ اللَّه ِبما يعملُونَ مِحيطًا 
بعيدا ،وحذر،ىف خفاء ،ويؤامرون أنفسهم وأصحام على املنكر    ،هو ديد ووعيد هلؤالء الذين يدبرون السوء      

 ..فسد تدبريهموي،وينفضح حاهلم،حىت ال ينكشف أمرهم،عن أعني الناس
ولكن أين يذهب هؤالء الذين أخفوا مكرهم السيء عن الناس؟ إم إن استخفوا من الناس فلن يسـتخفوا                  

يعلَم خاِئنةَ الْأَعيِن وما تخِفي      «- سبحانه -فهو.. الذي ال خيفى عليه شىء ىف األرض وال ىف السماء         ،من اهللا 
وردالص «.. 

 »ذْ يبيتونَ ما ال يرضى ِمن الْقَوِلمعهم ِإ«: وهو سبحانه
وأـم وقـد    ، قد غاب أمرهم عن اهللا     - وقد استخفوا عن الناس    -حيسبون أم .. إم ىف سكرة يعمهون   ! 

وإن ما بيتوه من سوء قد سـجله اهللا   ،فإن عني اهللا ال تغفل    ،وكلّا!  لن متسك م يد اهللا     -أفلتوا من يد الناس   
 ٤٠٧.» وكانَ اللَّه ِبما يعملُونَ مِحيطاً«. .وسيأخذهم به،عليهم

وهم يبيتون ما يبيتون مـن    ،زرية مبا فيها من ضعف والتواء     . وهي صورة زرية داعية إىل االحتقار والسخرية      
بينما الذي ميلـك    . والناس ال ميلكون هلم نفعا وال ضرا      . الكيد واملؤامرة واخليانة ويستخفون ا عن الناس      

وهم يـزورون مـن     . عهم وهم يبيتون ما يبيتون مطلع عليهم وهم خيفون نيام ويستخفون          النفع والضر م  
 فأي موقف يدعو إىل الزراية واالستهزاء أكثر من هذا املوقف؟! القول ما ال يرضاه

                                                 
 )١٦٧/ ٣٦(وزارة األوقاف الكويتية  -املوسوعة الفقهية الكويتية  - ٤٠٦
 )٨٩١/ ٣(التفسري القرآين للقرآن  - ٤٠٧
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واهللا . يبيتونواهللا معهم إذ    . فأين يذهبون مبا يبيتون   .. إمجاال وإطالقا   ... » وكانَ اللَّه ِبما يعملُونَ مِحيطاً    «
 ٤٠٨بكل شيء حميط وهم حتت عينه ويف قبضته؟

ِإنَّ الْمناِفِقني يخاِدعونَ اللَّه وهو خاِدعهم وِإذَا قَاموا ِإلَى الصلَاِة قَاموا كُسالَى يراُءونَ الناس              { : وقال تعاىل   
ني بين ذَِلك لَا ِإلَى هؤلَاِء ولَا ِإلَى هؤلَاِء ومن يضِلِل اللَّه فَلَن تِجد لَه               مذَبذَِب) ١٤٢(ولَا يذْكُرونَ اللَّه ِإلَّا قَِليلًا      

 ]١٤٢،١٤٣: النساء[} )١٤٣(سِبيلًا 
وِمنهم من  ، هم مع الكَاِفِرين   والَ،ظَاِهراً وباِطناً ،فَالَ هم مع املُؤِمِنني   ،املُناِفقُونَ محيرونَ بين اِإلمياِن وبين الكُفْرِ     

 كِريِه الشتعالَءِ   ،يؤِميلُ إلَى هةً يارفَت،   لَِئكِميلُ إلَى أُوةً يارتى      . وطَِريِق اهلُد نالَى ععاُهللا ت فَهرص نمو،  ِجدت فَلَن
 ٤٠٩.وهم يسأَلُونَ،والَ يسألُ عما يفْعلُ،ب علَى حكِْمِهفَِإنه تعالَى الَ معقِّ،لَه منِقذاً والَ مرِشداً

ِن         : أَيالْفَِريقَي اِحٍد ِمناِب ِإلَى وِتسونَ ِفي اِلانلُصخكُـونُ          ؛ لَا يت ـنونَ ِلمرـدلَا يةَ وفَعنونَ الْمطْلُبي مهِلأَن
فَمتى ظَهرِت الْغلَبةُ التامةُ ِلأَحِد الْفَِريقَيِن ادعوا أَنهم        ،ِمِني تارةً وِإلَى الشماِل أُخرى    فَهم يِميلُونَ ِإلَى الْي   ،الْعاِقبةُ

هنِ        ،ِمنيتِن الْآيياتلَ هِة الَِّتي قَبالَى ِفي الْآيعت هنيا ببِ      : كَمس لَه ِجدت ِلِل اُهللا فَلَنضي نميلًاو،ةُ   : أَينس تقَض نمو
اِهللا ِفي أَخلَاِق الْبشِر وأَعماِلِهم أَنْ يكُونَ ضالا عِن الْحق موِغلًا ِفي الْباِطِل فَلَن تِجد لَه أَيها الرسولُ أَو أَيهـا     

    اِدكِتهاجو أِْيكِة ِبرايِبيلًا ِللِْهدس اِمعلُ       فَِإنَّ،السوحتلَا تلُ ودبتالَى لَا تعاِهللا ت ننـلَاِل اِهللا       ، سـى ِإضنعم وذَا هه
ولَيس معناه أَنه   ،وتظْهر ِبِه ِحكْمته ِفي التكِْليِف والْجزاءِ     ،تعالَى الَِّذي يتِفق ِبِه نصوص ِكتاِبِه بعضها مع بعضٍ        

ئُ ِفطْرةَ بعِض الناِس علَى الْكُفِْر والضلَاِل فَيكُونُ مجبورا علَى ذَِلك لَا عملَ لَه ولَا اخِتيار ِفيـِه كَعمـِل                  ينِش
 ٤١٠.كَما توهم من لَا عقْلَ لَه ولَا ِعلْم،والْقَلِْب ِفي دورِة الدِم،الْمِعدِة ِفي الْهضِم

وال من الكـافرين ظـاهرا      ،فال من املؤمنني ظاهرا وباطنا    . رددين بني فريق املؤمنني وفريق الكافرين     مت: أي
ومن يضِلِل اللَّه   {: وهلذا قال . وهذا أعظم ضالل يقدر   ،أعطوا باطنهم للكافرين وظاهرهم للمؤمنني    . وباطنا

وصار بدله  ،ألنه انغلق عنه باب الرمحة    ،لترك غوايته لن جتد طريقا هلدايته وال وسيلة       : أي} فَلَن تِجد لَه سِبيال   
من الصـدق ظـاهرا     ،فهذه األوصاف املذمومة تدل بتنبيهها على أن املؤمنني متصفون بضـدها          .كل نقمة 

وأم . وكثرة ذكرهم هللا تعاىل   ،ونشاطهم يف صالم وعبادام   ،وأم ال جيهل ما عندهم    ،واإلخالص،وباطنا
فليعرض العاقل نفسه على هذين األمـرين وليختـر أيهمـا أوىل          . اط املستقيم قد هداهم اهللا ووفقهم للصر    

 ٤١١.وباهللا املستعان،به
تِجد ِمن شر الناِس يـوم الِقيامـِة ِعنـد اِهللا ذَا            «: - � -قَالَ النِبي   : وعن أِبي هريرةَ رِضي اُهللا عنه قَالَ      

 .٤١٢متفق عليه. »وهؤالِء ِبوجٍه،ؤالِء ِبوجٍهالَِّذي يأِْتي ه،الوجهيِن

                                                 
 )١١١٨: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-يف ظالل القرآن للسيد قطب - ٤٠٨
 )، بترقيم الشاملة آليا٦٣٦: ص(أيسر التفاسري ألسعد حومد  - ٤٠٩
 )٣٨٣/ ٥(تفسري املنار  - ٤١٠
 )٢١١: ص(ن تيسري الكرمي الرمح= تفسري السعدي  - ٤١١
 ).٢٥٢٦(واللفظ له، ومسلم برقم ، ) ٦٠٥٨(متفق عليه، أخرجه البخاري برقم  - ٤١٢

 ]املنافق الذي يتخذ مواقف خمتلفة ويتلون حسب املصلحة اخلاصة) ذا الوجهني. (من أسوئهم خلقا وأكثرهم فسادا) من شر الناس



 ٢١٥

: بينـه بقولـه   ) ذا الوجهني . (أوضعهم مرتلة وأبعدهم من كرامته    ) وجتدون شر الناس يوم القيامة عند اهللا      (
إمنا كان شـر    : جعل تلونه يف الصفة كتلونه يف الذات قال العراقي        ) وهؤالء بوجه ،الذي يأيت هؤالء بوجه   (

هو :  حال املنافقني إذ هو يتخلق بالباطل وبالكذب مدخالً للفساد بني الناس وقال النووي               الناس ألن حاله  
وصنيعه نفاق حمض وخـداع وتصـنع       ،الذي يأيت كل طائفة مبا يرضيها فيظهر هلا أنه منها وخيالف لضدها           

 ٤١٣.وحتيل على االطالع على أسرار الفريقني وهي مداهنة خمزية
  كبائر األخالق- ٥
 : الكذب-

ومن أَظْلَم ِممِن افْترى علَى اللَِّه كَِذبا أَو كَذَّب ِبالْحق لَما جاَءه أَلَيس ِفي جهـنم مثْـوى                  {: قال اهللا تعاىل  
 ٦٨: العنكبوت[} )٦٨(ِللْكَاِفِرين.[ 

أو التكذيب  ،على اهللا افتراء الكذب   ،فكيف لو اجتمعا  ،ممن كان فيه أحد الوصفني    ،ال أعظم ظلما وعنادا   : أي
 ٤١٤.والظامل ال يفلح أبدا،فإن هذا أظلم الناس،اليت جاءت ا املرسلون،بآياته

أَو أَنَّ غَيره يدعى معـه أَو  ،أَي لَا أَحد أَظْلَم ِممِن افْترى علَى اِهللا كَِذبا كَزعِم من زعم أَنَّ لَه ولَدا أَو شِريكًا       
 أَو زاد ِفي ِديِنِه،ِنِه ويتخذُ وِليا لَه يقَرب الناس ِإلَيِه زلْفَى ويشفَع لَهم ِعندهِمن دو

ِتِه أَِو الَِّتي يؤيد ِبهـا  أَو آياِتِه الْكَوِنيِة الدالَِّة علَى وحداِني،ما لَيس ِمنه أَو كَذَّب ِبآياِتِه الْمنزلَِة كَالْقُرآِن الْمِجيدِ     
لَهساِحِبِه         ،رلَى صع طْلَقيةً ِفي الظُّلِْم وغَاي هدحو دعاِء ياِلافِْترالْكَِذِب و ذَِلككِْذيِب وذَا الته ِإذَا كَانَ كُلٌّ ِمنو

        هنيب عمج نالُ مكُونُ حي ففِْضيِل ِفيِه فَكَيالت مِة         اسثِْبتالْمِحيِد ووِة ِللتثِْبتاِتِه الْمِبآي كَذَّبلَى اِهللا وع ا فَكَذَبم
 ِللرسالَِة؟

أَِي ،اِلهذَا اسِتئْناف بياِني وقَع موِقع جواِب السؤ      ) ِإنه لَا يفِْلح الظَّاِلمونَ   : (ثُم بين سوَء عاِقبِة الظَّاِلِمني فَقَالَ     
الْحالُ والشأْنُ أَنَّ الظَّاِلِمني عامةً لَا يفُوزونَ ِفي عاِقبِة أَمِرِهم يوم الِْحساِب والْجزاِء ِبالنجاِة ِمن عـذَاِب اِهللا                  

ةُ من وِصف ِبأَنه لَا أَحد أَظْلَم ِمنه ِلافِْتراِئـِه          ولَا ِبنِعيِم الْجنِة مهما يكُن نوع ظُلِْمِهم فَكَيف تكُونُ عاِقب         ،تعالَى
 علَى اِهللا تعالَى أَو ِلتكِْذيِبِه ِبآياِتِه أَو عاِقبةُ من جمع بين الْأَمريِن فَكَانَ أَظْلَم الظَّاِلِمني؟

   ِفي الْكَاِفِرين لَتزةُ نالْآي،  فُلُ النغذَا يفَِله     أَو ـهفْسي نمسي وهالَى وعلَى اِهللا تع كَذَب نلَى ما عِقهِصد نع اس
أَو ،كَأَنْ يقُولَ ِبقَوِل أُولَِئك الْمشِرِكني فَيتِخذَ غَير اِهللا وِليا ويدعوه ِليشفَع ِعنده           ،يسميِه الناس مؤِمنا أَو مسِلما    

قُولُ     يأْيِه فَيِفي ِديِن اِهللا ِبر لَالٌ   : ِزيدذَا حهو اِجبذَا وـا            ،هلَا كَانَ ِمما ويحِل اُهللا ِبِه وزني ا لَمِفيم امرذَا حهو
 ولُهسر هلَّغِديِنِه�ب ٤١٥. ِمن 

الغالب يف السياق القـرآين عـن       وهو التعبري   . يف صورة التفظيع له والتقبيح    . والظلم هنا كناية عن الشرك    
. وظلم للناس ،وظلم للنفس ،ذلك أن الشرك ظلم للحق    . وذلك حني يريد أن يبشع الشرك وينفر منه       . الشرك

واعتداء على النفس بإيرادها مـوارد      .  يف أن يوحد ويعبد بال شريك      - سبحانه   -هو اعتداء على حق اهللا      
                                                 

 )٩/ ٥(التنوير شرح اجلامع الصغري  - ٤١٣
 )٢٥٣: ص(يسري الكرمي الرمحن ت= تفسري السعدي  - ٤١٤
 )٢٨٧/ ٧(تفسري املنار  - ٤١٥
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وإفساد حيام باألحكام واألوضاع اليت تقوم      ،لغري رم احلق  واعتداء على الناس بتعبيدهم     . اخلسارة والبوار 
ولن يفلح الشـرك وال  . كما يقول عنه رب العاملني  ،ومن مث فالشرك ظلم عظيم    .. على أساس هذا االعتداء     

 ٤١٦..» ِإنه ال يفِْلح الظَّاِلمونَ«: املشركون
        ِبيِن النع نهاُهللا ع ضيِداِهللا ربع نعقَالَ - � -و  :»    ِدي ِإلَى الِبرهي قدـِدي ِإلَـى       ،ِإنَّ الصهي ِإنَّ الِبـرو

وِإنَّ الفُجور يهـِدي ِإلَـى      ،وِإنَّ الكَِذب يهِدي ِإلَى الفُجورِ    . وِإنَّ الرجلَ لَيصدق حتى يكُونَ ِصديقاً     ،اجلَنِة
 .٤١٧متفق عليه. »تى يكْتب ِعند اِهللا كَذَّاباًح،وِإنَّ الرجلَ لَيكِْذب،الناِر

         ِبيِن النع هناُهللا ع ِضيةَ رريرأِبي ه نعاِفِق ثَالثٌ  «:  قَالَ - � -وةُ املُنآي،   ثَ كَـذَبـدإذَا ح،  ـدعإذَا وو
لَفانَ،أخخ ِمنتإذَا اؤ٤١٨متفق عليه. »و. 

 الرجل يصدق مث يصدق إىل أنت ينتهي به إكثار الصـدق إىل أن يكتـب                يف هذا احلديث من الفقه أن     * 
 .وحاله يصدق مقاله،والصديق هو الصادق يف مقاله ويف حاله فمقاله يصدق حاله،صديقًا

وصديق فعيل من الصدق يسمى به كل مكثر من الصدق كما يقال سكيت وشريب أي كثري السكوت                 * 
ومل يأت يف اللغة كذيب ألن الكذب عورة    ،تب عند اهللا كذابا   وكذلك إذا كذب مث كذب فإنه يك      ،والشرب

 ٤١٩.فقليلها مذموم فلم بني هلا بناء ائيا مبالغة ليحذر القليل منها
 :ما يؤخذ من احلديث

عدم مطابقة اخلرب للواقع؛ هذه حقيقتهما عنـد مجهـور          : والكذب،هو مطابقة اخلرب للواقع   :  الصدق - ١
 .العلماء

والرب هو الطريق املسـتقيم     ،ألمر بالصدق؛ ألنه يدل ويوصل إىل الرب الذي هو مجاع اخلري           احلديث فيه ا   - ٢
 ].االنفطار[} )١٣(ِإنَّ الْأَبرار لَِفي نِعيٍم {إىل اجلنة؛ 

 إنَّ الصدق خلق كرمي حيصلُ باالكتساب والتحصيل وااهدة؛ فإنَّ الرجل ما يزال يصدق يف أقوالـه                 - ٣
وسجية من طبعه؛ فيكون عند     ،ى الصدق فيهما حىت يكون الصدق خلقًا له متأصالً يف نفسه          وأفعاله ويتحر 

 .اهللا تعاىل من الصديقني واألبرار
؛ فالصدق خلق كرمي    ]٢٣: األحزاب[} ِمن الْمؤِمِنني ِرجالٌ صدقُوا ما عاهدوا اللَّه علَيهِ       {:  قال تعاىل  - ٤

فمن اتصف الصدق يف مجيع ذلك فهو ِصديق؛ ألنه صيغة مبالغـة            ،واإلرادة،نيةوال،يتضمن الصدق يف القول   
 .واهللا أعلم،فهو صادق بالنسبة إليه،وبقدر ما يتمكن من هذه املقامات،من الصدق

                                                 
 )١٤٨٣: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-يف ظالل القرآن للسيد قطب - ٤١٦
 .، واللفظ له)٢٦٠٧(ومسلم برقم ، ) ٦٠٩٤(متفق عليه، أخرجه البخاري برقم  - ٤١٧

يصبح ) صديقا. (يعتاد الصدق يف كل أمر) ليصدق. (كل ذماسم جامع لكل خري أي العمل الصاحل اخلالص من ) الرب. (يوصل) يهدي(
اسم جامع لكل شر أي امليل إىل الفساد واالنطـالق إىل           ) الفجور. (الصدق صفة ذاتية له فيدخل يف زمرة الصديقني ويستحق ثوام         

 ]صيغة مبالغة من الكذب وهو من يصبح الكذب صفة مالزمة له) كذابا(حيكم له ) يكتب. (املعاصي
 ).٥٩(ومسلم برقم ، ) ٣٣(متفق عليه، أخرجه البخاري برقم  - ٤١٨
 )٧٧/ ٢(اإلفصاح عن معاين الصحاح  - ٤١٩



 ٢١٧

حىت يصبح  ،وحتريه قولًا وفعالً  ،وختلقه به ،فهو خلق ذميم يكتسبه صاحبه من طول ممارسته       :  أما الكذب  - ٥
 .عدمي الصدق،مث يكتب عند اهللا كثري الكذب، قبيحةً فيهخلقًا وسجية

فتصري أعماله وأقواله   ، ويدل احلديث على التحذير من الكذب؛ ألنَّ الكذب يوصل إىل الفسق والفجور            - ٦
واخلروج عن طاعتـه هـو اهلاويـة الـيت تقـود            ،خارجة عن طاعة اهللا تعاىل    ،كلها على خالف احلقيقة   

 ٤٢٠.ار جهنموتزج به يف ن،صاحبها
 : قذف احملصنات-

ِإنَّ الَِّذين يرمونَ الْمحصناِت الْغاِفلَاِت الْمؤِمناِت لُِعنوا ِفي الدنيا والْآِخرِة ولَهم عذَاب عِظيم             {: قال اهللا تعاىل  
 ].٢٣: النور... [} )٢٣(

والذين ال زال ىف أنفسهم بقية      ، احلديث هو وعيد ألولئك الذين مل ميسكوا ألسنتهم بعد عن اخلوض ىف هذا           
 ..من شك ىف براءة أم املؤمنني وطهرها

فلم ،وهى الغافلة عن هذا املنكر،أي الطاهرة املربأة من السوء، احملصنة-وتعاىل، كما وصفها اهللا سبحانه-فهى
الذاكرة ،ا الوثيق املتحصنة بإميا ،الكاملة اإلميان ،وهى املؤمنة ،ومل يقع ىف خطرة من خطرات نفسها      ،يطف ا 

والوقوع ىف هـذا  ،وىف كل صفة من هذه الصفات عاصم يعصم املتصف ا من الزلل     .. جلالل را وخشيته  
واحلبيبة بنت احلبيب إىل رسـول      ،الصديقة بنت الصديق  ،ىف أم املؤمنني  ،وكيف وقد اجتمعن مجيعا   .. املنكر

 صلوات اهللا وسالمه عليه؟،اهللا
 هو اجلزاء الذي يلقاه كل من خيـوض ىف          -» ا ِفي الدنيا والْآِخرِة ولَهم عذاب عِظيم      لُِعنو«:  وقوله تعاىل  -

وإن كان مسـاقا    ،قائم أبدا الدهر  ،فاحلكم عام .. وتانا،ويرميهم بالفاحشة،كذبا ،أعراض املؤمنني واملؤمنات  
وأنه إذا كان أناس    .  قلوم مرض  الذي رميت به أم املؤمنني من املنافقني والذين ىف        ،ىف معرض احلديث اآلمث   

 فإن هناك أناسا  -وغفر هلم ،فقبلهم اهللا ،واستغفروا لذنبهم ،وأنابوا إىل اهللا  ،ممن خاضوا ىف هذا احلديث قد تابوا      
لُِعنوا ِفي الدنيا والْآِخرِة ولَهم عـذاب       «: فهؤالء.. إذ أمسكوا به ىف أنفسهم    ،قد هلكوا ذا احلديث   ،آخرين
ِظيم٤٢١.» ع 

وليس موضوعه من رمى    ،وهي اليت عرفت بالتقوى والبعد عن اخلنا      ،هذه اآلية عامة يف كل من يرمى حمصنة       
بني املـؤمنني يف    ،يرسـل القـول إرسـاال     ، بل من يكون لسانه غـري منضبط       - رضي اهللا عنها     -عائشة  

 الكامل يعف لسـانه  وإن،ألدىن شبهة،فهي تعم كل من ليس عفيف اللسان يرمى النساء بالفحش       ،احملصنات
 .عن النطق باهلجر

الغافلة هي الطيبة   ) الْغاِفالِت(،ومل تعرف بالفجر  ،وهي عفيفة عرفت بالعفة   ،واحملصنة هي اليت مل ترتكب اخلنا     
وشأن املرأة التقية أن تكون يف غفلة عما يلهو بـه           ،وال معرفة بأحوال الناس   ،الطاهرة اليت ليس عندها خربة    

واملنافق خب لئيم   ،غر كرمي : واملؤمن كما يف األثر   ،وسذاجة،فيها غرارة ،لة وال ترتكبها  لَا تعرف الرذي  ،الناس

                                                 
  )٤٨٠/ ٧(توضيح األحكام من بلوغ املرام  - ٤٢٠
 )١٢٥٤/ ٩(التفسري القرآين للقرآن  - ٤٢١
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وقـد  . بل تفسر الغافلة بأا الساذجة املستقيمة النفس اليت تعيش بالفطرة وال جتانفها،وليس املراد أا بلهاء  ،
لقلوب الاليت لـيس فـيهن      الغافالت السليمات الصدور التقيات ا    : قال الزخمشري يف تفسري معىن الغافالت     

 .ألن لَا يعرفن األمور ومل يرزن األحوال فال يفطن ملا تفطن له اربات العارفات،وال مكر،دهاء
وسوق الفاسدين إىل القضاء ليقيم عليهن      ،وال يعملن على ردها   ،وإن الغافالت أيضا لَا ينتبهن ملقاالت اآلمثني      

 اللجاجة يف األذى واالستهتار يف القول من غري تـأمث وال            وأدل على ،وقذف هؤالء أعظم جرما   ،حد القذف 
وقد ،ويزيدهن عفة فوق عفتهن بالفطرة السليمة النقية الطاهرة       ،أي الاليت جيملهن اإلميان   ،)الْمؤِمناِت(،حترج

أي ) لُِعنوا ِفي الـدنيا واآلِخـرةِ     : (ذكر سبحانه عقاب خسة هؤالء الذين يرمون احملصنات الغافالت فقال         
ولعنوا يف  ،وال احترام خلساسـة نفوسـهم     ،وال كرامة هلم  ،فليس هلم فيها ذكر طيب    ،طردوا ونبذوا يف الدنيا   

ألم قد دنسوا ألسنتهم بإشـاعة هـذا       ،وال يكلمهم ،وعن أن ينظر إليهم   ،اآلخرة فهم مبعدون عن رضا اهللا     
 ٤٢٢.وهو دخوهلم يف اجلحيم) ولَهم عذَاب عِظيم(،اهلجر من القول
والَِّذين يرمونَ الْمحصناِت ثُم لَم يأْتوا ِبأَربعِة شهداَء فَاجِلدوهم ثَماِنني جلْدةً ولَا تقْبلُـوا              {: وقال اهللا تعاىل  

 ].٤: النور[} )٤(لَهم شهادةً أَبدا وأُولَِئك هم الْفَاِسقُونَ 
واآلية كما يف صحيح البخاري نزلت ،بعد بيان حكم من فعله، ِإىل غريههذه اآلية مبينة حكم من نسب الزىن

 .نزلت بسبب قصة اإلفك: وقيل،يف عومير بن أمية بعد ما قذف زوجته خولة بنت عاصم بشريك ابن مسحاء
مث ،قذفـه : أي،رمى احلجر أَو السـهم    : تقول،يستعمل يف قذف الشيء باليد وحنوها     : والرمى يف أَصل اللغة   

وذلك خـاص   ،واملراد منه هنا السب بالزىن بقرينة اشتراط شـهود أَربعـة          ، جمازا يف السب والشتم    استعمل
فقراَءة الفتح على معىن الالتى ،وقد قرئت بفتح الصاد وبكسرها،واملراد باحملصنات هنا النساُء العفيفات،بالزىن

: أحصـنت املـرأة أَي    : اليق،وقراَءة الكسر على معىن الاليت نشأْن يف حصـانة وعفـة          ،أحصنهن أَهلهن 
واقتصار اآلية على النساء العفيفات ال مينع       ،فالفعل الزم ومتعد  ،ربوها على العفة  : وأحصنها أهلها أَي  ،عفت

من إجياب حد القذف على من يقذف الرجال األعفاَء باللواط فيما بينهم أَو بالزىن وهذا أمر داخل يف اآلية                   
فاِإلسالم حـريص علـى     ، لتخصيص النساء ذا احلكم دون الرجال      فإنه ال وجه  ،وحكم جممع عليه  ،باملعىن

وأَن النفوس  ،واحلكمة يف التصريح بالنساء يف اآلية أَن رميهن بالفاحشة أَكثر وأشنع            ،كرامة اإلنسان بنوعيه  
ومثل ذلك  ،فلهذا خصمهن بالذكر يف اآلية مبالغة يف محاية أعراضهن        ،تسرع إىل تصديق القذف فيهن أَكثر     

َألنه ال وجه لتخصـيص     ،وقد دخل يف حكمه الشحم والغضاريف     ، تعاىل نص على حرمة حلم اخلرتير      أَن اهللا 
 .حلمه باحلرمة دون شحمه وغضاريفه

ويثبـت  .وليس يف هذا نزاع بـني العلمـاء       ،ِإذا كان املقذوف رجلًا فكذلك جيلد قاذفه      : ويقول ابن كثري  
ويشترط فيمن قذفه   ،أو بشهادة رجلني أَو رجل وامرأتني     ،بإقرار القاذف ا  ،العفة يف املقذوت  : أَي،اإلحصان

                                                 
 )٥١٧٠/ ١٠(زهرة التفاسري  - ٤٢٢
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محاية للمسلمني مـن سـوِء      ، لكي يقام عليه حد القذف أن يكون بالغا عاقلًا بأَنه زنى أَو فُِعلَ به اللواط                
 ٤٢٣.وكفا َأللسنة الناس عن اخلوض يف الباطل،القالة

وال خمالطته علـى    ،وأنه ال جتوز مقارنته   ،ناوكذا رمجه إن كان حمص    ،ملا عظم تعاىل أمر الزاين بوجوب جلده      
والَِّذين يرمونَ  {: بني تعاىل تعظيم اإلقدام على األعراض بالرمي بالزنا فقال        ،وجه ال يسلم فيه العبد من الشر      

واملـراد بـالرمي الرمـي      ،ال فرق بني األمرين   ،وكذاك الرجال ،النساء األحرار العفائف  : أي} الْمحصناِت
يشهدون بـذلك   ،رجال عدول : أي} ِبأَربعِة شهداءَ {على ما رموا به     } ثُم لَم يأْتوا  {،ل السياق بدلي،بالزنا

ألن القصد التأديب ال ،وال يبالغ بذلك حىت يتلفه،يؤمل فيه،بسوط متوسط} فَاجِلدوهم ثَماِنني جلْدةً {،صرحيا
وأما قذف ،ملقذوف كما قال تعاىل حمصنا مؤمناولكن بشرط أن يكون ا   ،ويف هذا تقدير حد القذف    ،اإلتالف

 .فإنه يوجب التعزير،غري احملصن
ولو حـد علـى     ،وهو أن شهادة القاذف غري مقبولة     ،هلم عقوبة أخرى  : أي} وال تقْبلُوا لَهم شهادةً أَبدا    {

الـذين قـد كثـر      ،اخلارجون عن طاعـة اهللا    : أي} وأُولَِئك هم الْفَاِسقُونَ  {،حىت يتوب كما يأيت   ،القذف
وإزالة األخوة  ،وتسليط الناس على الكالم مبا تكلم به      ،وانتهاك عرض أخيه  ،وذلك النتهاك ما حرم اهللا    ،شرهم

وهذا دليل على أن القذف من كبائر       ،وحمبة أن تشيع الفاحشة يف الذين آمنوا      ،اليت عقدها اهللا بني أهل اإلميان     
  ٤٢٤.الذنوب

 بـدون دليـل     - وهن العفيفات احلرائر ثيبـات أو أبكـارا          -صنات  إن ترك األلسنة تلقي التهم على احمل      
فتصـبح  ! يترك اال فسيحا لكل من شاء أن يقذف بريئة أو بريئا بتلك التهمة النكراء مث ميضي آمنا                ،قاطع

ومسعتها ملوثة وإذا كل فرد فيها متهم أو مهدد باالام وإذا كل زوج             ،وإذا أعراضها جمرحة  ،اجلماعة ومتسي 
وهي حالة من الشك    .. وكل بيت فيها مهدد بااليار      ،وكل رجل فيها شاك يف أصله     ،ا شاك يف زوجه   فيه

 .والقلق والريبة ال تطاق
ذلك إىل أن اطراد مساع التهم يوحي إىل النفوس املتحرجة من ارتكاب الفعلة أن جو اجلماعة كله ملـوث                   

وشـعوره  ،وون يف حسه بشاعتها بكثرة تردادها     ،وأن الفعلة فيها شائعة فيقدم عليها من كان يتحرج منها         
ومن مث ال جتدي عقوبة الزنا يف منع وقوعه واجلماعة متسي وتصبح وهي تتنفس يف               ! بأن كثريين غريه يأتوا   

 .ذلك اجلو امللوث املوحي بارتكاب الفحشاء
شـدد القـرآن    .. هم  ومحاية ألصحاا من اآلالم الفظيعة اليت تصب علي       ،وصيانة لألعراض من التهجم   ،هلذا

والوصم بالفسق ،مع إسقاط الشهادة.. مثانني جلدة .. فجعلها قريبة من عقوبة الزنا ،الكرمي يف عقوبة القذف
والثانية أدبية يف وسط اجلماعة ويكفي أن يهدر قول القاذف فال يؤخـذ لـه               . والعقوبة األوىل جسدية  .. 

والثالثة دينية فهو منحرف عن     ! تهما ال يوثق له بكالم    وأن يسقط اعتباره بني الناس وميشي بينهم م       ،بشهادة

                                                 
 )١٣٦٢/ ٦( جممع البحوث -التفسري الوسيط  - ٤٢٣
 )٥٦١: ص(تيسري الكرمي الرمحن = عدي تفسري الس - ٤٢٤
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أو بثالثة معه إن    ،ذلك إال أن يأيت القاذف بأربعة يشهدون برؤية الفعل        .. اإلميان خارج عن طريقه املستقيم      
 .ويوقع حد الزنا على صاحب الفعلة. فيكون قوله إذن صحيحا. كان قد رآه

وعـدم  ،ة غري حمققة كما ختسر بشيوع االام والتـرخص فيه         واجلماعة املسلمة ال ختسر بالسكوت عن م      
ويظنوا ،وحتريض الكثريين من املتحرجني على ارتكاب الفعلة اليت كانوا يستقذروا         ،التحرج من اإلذاعة به   

وذلك فوق اآلالم الفظيعة اليت تصيب احلرائر الشريفات واألحـرار الشـرفاء            . ممنوعة يف اجلماعة أو نادرة    
 ٤٢٥.ار اليت تترتب عليها يف حياة الناس وطمأنينة البيوتوفوق اآلث

         ِبيِن النع هناُهللا ع ِضيةَ رريرأِبي ه نعاملُوِبقَاتِ  «:  قَالَ - � -و عبوا السِنبتولَ اهللاِ  : قالوا. »اجسا را ،يمو
والتـولِّي  ،وأكْلُ ماِل اليِتيِم،وأكْلُ الربا،حرم اُهللا ِإال ِباحلَق    لَِّتيوقَتلُ النفِْس ا  ،والسحر،الشرك ِباهللاِ «: هن؟ قال 

 .٤٢٦متفق عليه. »وقَذْف املُحصناِت املُؤِمناِت الغاِفالِت،يوم الزحِف
تل بغري حـق    وأن الق . وهو ظاهر ال خفاء فيه    ،أن أكرب املعاصي الشرك باهللا    : هذا احلديث فيه  : قال النووي 

واملفاسـد املرتبـة    ،وخيتلف أمرها باختالف األحوال   ،وما سوامها فلها تفاصيل وأحكام تعرف مراتبها      . يليه
 ٤٢٧.عليها

حتذير الناس من الكبـائر وخاصـة املوبقـات الـيت لـك اإلنسـان               ،من املوضوعات املهمة يف الدعوة    
إذا مالت  ،ألنه حيبط العمل وخيلد صاحبه يف النار      الشرك باهللا تعاىل ؛     : وأعظمها جرما وأكربها قبحا     ،املسلم
 }  ِإنه من يشِرك ِباللَِّه فَقَد حرم اللَّه علَيِه الْجنةَ ومأْواه النار وما ِللظَّاِلِمني ِمن أَنصاٍر { : لقوله تعاىل ،عليه

ولكن جيمعها أن كل ذنب ترتب عليه حد يف         ،حتصروالكبائر ال   ،مث تأيت الكبائر بعده يف اجلرم وعظم الذنب       
فهو من الكبائر وأشد    ،أو حنو ذلك  ،أو نفي اإلميان  ،أو العذاب ،أو الغضب ،أو اللعنة ،أو توعد عليه بالنار   ،الدنيا

 . هذه الكبائر إمثا وعقابا السبع املوبقات املذكورة يف هذا احلديث 
ولكن يهتم اهتماما كبريا يف التحذير والزجر عن        ،ا وصغريها فعلى الداعية أن حيذر الناس من الذنوب كبريه       

 . هذه املوبقات السبع 
ودل هذا احلديث على أن املدعو املوفق هو الذي يسأل عما أشكل عليه ومل يفهمه ؛ ألن الصحابة رضـي                    

 �بني هلم النيب    ف" وما هن ؟    : " فقالوا  " اجتنبوا السبع املوبقات    : "  عندما قال    �اهللا عنهم سألوا النيب     
 .ما أشكل عليهم 

ويظهـر يف هـذا     ،ال شك أن أسلوب الترهيب خيوف املدعو وحيذِّره من كل ما يضره يف الـدنيا واآلخرة               
وهذا اللفظ خيوف املـدعو     ،" اجتنبوا السبع املوبقات    : "  هلذا األسلوب يف قوله      �احلديث استخدام النيب    

                                                 
 )٣٢١٥: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-يف ظالل القرآن للسيد قطب - ٤٢٥
 ).٨٩(واللفظ له، ومسلم برقم ، ) ٢٧٦٦(متفق عليه، أخرجه البخاري برقم  - ٤٢٦
) احملصـنات الغـافالت املؤمنـات      (هي املهلكات يقال وبق الرجل يبق ووبق يوبق إذا هلك وأوبق غريه إذا أهلكه             ) املوبقات(ش  [-

احملصنات بكسر الصاد وفتحها قراءتان يف السبع واملراد باحملصنات هنا العفائف وبالغافالت الغافالت عن الفواحش وما قذفن به وقدور   
 ]رد اإلحصان يف الشرع على مخسة أقسام العفة واإلسالم والنكاح والتزويج واحلرية

 )٩٠٤ :ص(تطريز رياض الصاحلني  - ٤٢٧
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ة أن يستخدم هذا األسلوب مع املدعوين ويوضح هلم أن انتشار هذه            مما يهلكه ويضره ؛ وهلذا ينبغي للداعي      
 .  واالحنالل واالختالف ،واالحنراف،والضالل،املهلكات يف اتمعات من أسباب اهلالك

 : �وهو ظاهر يف هذا احلديث يف قوله ،إمجاال مث تفصيال مهم يف الدعوة إىل اهللا تعاىل: أسلوب ذكر العدد 
ومن املعلوم أن اإلخبار باإلمجال حيصل به       ، ما أمجل  �فقد أمجل أوال مث فسر      ،" ملوبقات  اجتنبوا السبع ا  " 

فيكون ذلك أوقع يف النفس وأعظم يف الفائدة        ،مث تبقى متشوقة إىل معرفة معناه     ،للنفس املعرفة بغاية املذكور   
.٤٢٨ 

 : الغيبة والنميمة-
ِنبوا كَِثريا ِمن الظَّن ِإنَّ بعض الظَّن ِإثْم ولَا تجسسوا ولَا يغتب بعضكُم            ياأَيها الَِّذين آمنوا اجت   {: قال اهللا تعاىل  

                   ِحـيمر ابـوت ِإنَّ اللَّـه قُوا اللَّهاتو وهمتا فَكَِرهتيأَِخيِه م مأْكُلَ لَحأَنْ ي كُمدأَح ِحبا أَيضع١٢(ب( { ...
 ].١٢: احلجرات[

كالظن اخلايل من احلقيقة ،وذلك} ِإنَّ بعض الظَّن ِإثْم{فـ ،ى اهللا تعاىل عن كثري من الظن السوء  باملؤمنني   
ال ،فإن بقاء ظن السـوء بالقلـب      ،واألفعال احملرمة ،الذي يقترن به كثري من األقوال     ،وكظن السوء ،والقرينة

إساءة ،ويف ذلك أيضا،ويفعل ما ال ينبغي،ل ما ال ينبغيحىت يقو،بل ال يزال به،يقتصر صاحبه على جمرد ذلك 
 .وعداوته املأمور خبالف ذلك منه،وبغضه،الظن باملسلم

واسـتعملوا  ،واتركوا املسلم علـى حاله    ،وال تتبعوها ،ال تفتشوا عن عورات املسلمني    : أي} وال تجسسوا {
 .ظهر منها ما ال ينبغي،التغافل عن أحواله اليت إذا فتشت

}اوضعب كُمضعب بتغذكرك أخاك مبا يكره ولو كان فيه : " �كما قال النيب ،والغيبة} ال ي" 
شبه أكل حلمـه    } أَيِحب أَحدكُم أَنْ يأْكُلَ لَحم أَِخيِه ميتا فَكَِرهتموه       {: فقال،مث ذكر مثال منفرا عن الغيبة     

فاقد ،وخصوصا إذا كان ميتا   ،فكما أنكم تكرهون أكل حلمه    ،تيابهباغ،] غاية الكراهة [املكروه للنفوس   ،ميتا
 .وأكل حلمه حيا،غيبته] فلتكرهوا[،فكذلك،الروح

}     ِحيمر ابوت ِإنَّ اللَّه قُوا اللَّهاتبقبول ،مث يتـوب عليـه    ،فيوفقـه هلـا   ،الذي يأذن بتوبة عبده   ،والتواب} و
دليل على التحذير الشـديد     ،ويف هذه اآلية  ،وقبل منهم التوبة  ،حيث دعاهم إىل ما ينفعهم    ،رحيم بعباده ،توبته

 ٤٢٩.وذلك من الكبائر،ألن اهللا شبهها بأكل حلم امليت،وأن الغيبة من الكبائر،من الغيبة
فال يتركوا نفوسهم با لكل ما يهجس فيها حول اآلخرين مـن            ،إن اآلية تأمرهم باجتناب كثري من الظن      

وما دام النـهي منصـبا علـى أكثـر     . »ِإنَّ بعض الظَّن ِإثْم«:  األمر وتعلل هذا . ظنون وشبهات وشكوك  
ألنه ال يدري   ،فإن إحياء هذا التعبري للضمري هو اجتناب الظن السيء أصال         ،والقاعدة أن بعض الظن إمث    ،الظن

ويدعه نقيا  فيقع يف اإلمث    ،ذا يطهر القرآن الضمري من داخله أن يتلوث بالظن السيء         ! أي ظنونه تكون إمثا   
أبيض يكن إلخوانه املودة اليت ال خيدشها ظن السوء والرباءة الـيت ال تلوثهـا          ،بريئا من اهلواجس والشكوك   

                                                 
 )١٨٣/ ١(فقه الدعوة يف صحيح اإلمام البخاري  - ٤٢٨
 )٨٠١: ص(تيسري الكرمي الرمحن = تفسري السعدي  - ٤٢٩
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! وما أروح احلياة يف جمتمع بريء مـن الظنـون    . والطمأنينة اليت ال يعكرها القلق والتوقع     ،الريب والشكوك 
بل إن هذا النص    . وضيء يف تربية الضمائر والقلوب    ولكن األمر ال يقف يف اإلسالم عند هذا األفق الكرمي ال          

وال ،فال يؤخذون بظنـة   ،وسياجا حول حقوق الناس الذين يعيشون يف جمتمعه النظيف        ،يقيم مبدأ يف التعامل   
وال للتحقيق  ،بل ال يصح أن يكون أساسا للتحقيق معهم       . حياكمون بريبة وال يصبح الظن أساسا حملاكمتهم      

 . حوهلم
حىت يتبني بوضوح أم ارتكبوا مـا       . واعتبارهم،وحريام،مصونة حقوقهم ،ل الناس أبرياء  ومعىن هذا أن يظ   

فأي مـدى مـن   ! وال يكفي الظن م لتعقبهم بغية التحقق من هذا الظن الذي دار حوهلم       . يؤاخذون عليه 
 به أحسن   وأين أقصى ما تتعاجب   ! صيانة كرامة الناس وحريام وحقوقهم واعتبارهم ينتهي إليه هذا النص         

البالد دميقراطية وحرية وصيانة حلقوق اإلنسان فيها من هذا املدى الذي هتف به القـرآن الكـرمي للـذين      
 بعد أن حققه يف واقع الضمري؟،وحققه يف واقع احلياة،وقام عليه اتمع اإلسالمي فعال،آمنوا

 ..»  تجسسواوال«: مث يستطرد يف ضمانات اتمع إىل مبدأ آخر يتصل باجتناب الظنون
واالطالع علـى  ،والتجسس قد يكون هو احلركة التالية للظن وقد يكون حركة ابتدائية لكشف العـورات             

 .السوءات
لتطهري القلب من مثل هذا االجتاه اللئيم لتتبع عورات         ،والقرآن يقاوم هذا العمل الدينء من الناحية األخالقية       

. ولكن األمر أبعد من هذا أثـرا      . يف نظافة األخالق والقلوب   ومتشيا مع أهدافه    . اآلخرين وكشف سوآم  
 .ويف إجراءاته التشريعية والتنفيذية،فهو مبدأ من مبادئ اإلسالم الرئيسية يف نظامه االجتماعي

وال أن متس حبال مـن      ،إن للناس حريام وحرمام وكرامام اليت ال جيوز أن تنتهك يف صورة من الصور             
آمنني على  ،آمنني على بيوم  ،مع اإلسالمي الرفيع الكرمي يعيش الناس آمنني على أنفسهم        ففي ات . األحوال
 النتهاك حرمات األنفس والبيوت واألسرار      - مهما يكن    -وال يوجد مربر    . آمنني على عورام  ،أسرارهم

 .والعورات
فالنـاس علـى    . لى الناس حىت ذريعة تتبع اجلرمية وحتقيقها ال تصلح يف النظام اإلسالمي ذريعة للتجسس ع            

 .وليس ألحد أن يأخذهم إال مبا يظهر منهم من خمالفات وجرائم. وليس ألحد أن يتعقب بواطنهم،ظواهرهم
! فيتجسس عليهم ليضـبطهم   ،أو حىت يعرف أم يزاولون يف اخلفاء خمالفة ما        ،وليس ألحد أن يظن أو يتوقع     

مع الضمانات األخرى اليت يـنص عليهـا        ،كشافهاوكل ما له عليهم أن يأخذهم باجلرمية عند وقوعها وان         
 .بالنسبة لكل جرمية

أَيِحـب  . وال يغتب بعضكُم بعضاً   «: يبدعه القرآن إبداعا  ، بعد ذلك جييء النهي عن الغيبة يف تعبري عجيب        
      وهمتتاً؟ فَكَِرهيأَِخيِه م مأْكُلَ لَحأَنْ ي كُمدمث يعرض مشهدا تتأذى له أشـد       . اال يغتب بعضكم بعض   .. » أَح

مث يبادر فيعلن عنهم أـم      .. ! ميتا  .. مشهد األخ يأكل حلم أخيه      . النفوس كثافة وأقل األرواح حساسية    
مث يعقب على كل ما اهم عنه يف اآلية مـن           ! وأم إذن كرهوا االغتياب   ،كرهوا هذا الفعل املثري لالمشئزاز    

: والتلويح ملن اقترف من هذا شيئا أن يبادر بالتوبة تطلعا للرمحة،تقوىظن وجتسس وغيبة باستجاشة شعور ال     
»     ِحيمر ابوت ِإنَّ اللَّه قُوا اللَّهاتويسري هذا النص يف حياة اجلماعة املسلمة فيتحول إىل سياج حـول            .. » و
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شيا مع األسـلوب     متم - � -ويتشدد فيه رسول اهللا     . وإىل أدب عميق يف النفوس والقلوب     ،كرامة الناس 
 .القرآين العجيب يف إثارة االمشئزاز والفزع من شبح الغيبة البغيض
حلما ميشي علـى    : وانتهى إىل ما صار إليه    ،ومبثل هذا العالج الثابت املطرد تطهر اتمع اإلسالمي وارتفع        

 ٤٣٠.ومثال يتحقق يف واقع التاريخ،األرض
) ١٢(مناٍع ِللْخيِر معتٍد أَِثـيٍم      ) ١١(هماٍز مشاٍء ِبنِميٍم    ) ١٠( مِهٍني   ولَا تِطع كُلَّ حلَّافٍ   {: وقال اهللا تعاىل  

 ].١٣ - ١٠: القلم[} )١٣(عتلٍّ بعد ذَِلك زِنيٍم 
الذي ،فال يوزن مبيزان اإلنسان السـوى ،وحتطّ من قدره ىف الناس   ،تشني من يتصف ا   ،وصفات،هذه مالمح 

إنه ال يتصف ذه الصفات إنسان لـه علـى ميـزان            .. عاملون معه ىف ثقة واطمئنان    ويت،يطمئن إليه الناس  
 ..وهى صفات جتتمع وتتفرق ىف هؤالء املشركني الضالني.. اإلنسانية وزن

فإن أية صفة منـها     . أو ظهرت عليه أعراض بعضها    ،وسواء اجتمعت هذه الصفات كلها ىف شخص واحد       
 ..وال تنضح إال من نفس خبيثة فاسدة،ر إال من طبع لئيمإذ هى مجيعها ال تصد،تدعو إىل غريها

.. من كثرة األميان الكاذبة الفـاجرة     ،يدارى كذبه ونفاقه ذا الستار األسود     .. منافق،كذوب: فكثري احللف 
وال يرتفع ا عـن أن يبيعهـا ـذا الـثمن     ،ألنه ال حيترم نفسه،أي حقري دىنء» مِهٍني«وهلذا وصف بأنه  

ال جتد من ينظر إليها إال إذا جلجلت مـن          ،سلعة رخيصة ،رضها ىف سوق النفاق والكذب    حيث يع ،البخس
 ..حوهلا صيحات األميان الكاذبة

ويناهلم ،حيث يهمز الناس أي يعيبهم    .. هو وجه قبيح من وجوه أهل الكذب والنفاق       ،واهلماز املشاء بالنميم  
 ..ومن وراء ظهورهم،ىف غيبتهم،بالسوء

وهـو إذ يرمـى النـاس باملسـاءات مـن وراء            .. ؤ على أن يلقى الناس مواجهة     ال جير ،مهني،فهو جبان 
سواء أكان  ،فينقل إليهم من املقوالت ما بوقع العداوة والبغضاء بينهم        ،ميشى كذلك بينهم بالنميمة   ،ظهورهم

 ..ما ينقله حقّا أو باطال
إن هو مل ، وجه اهلالك والضياع   ألنه يرى أنه ىف   ،ضنني به ،ممسك مبا ىف يده   ،شخص مهني ذليل  : واملناع للخري 

ومن مثّ كان ال بد هلا من ،إن ذاتيته أضعف من أن حتمى ذاا.. ومل يقم عليها حارسا منه   ،حيصن نفسه باملال  
وهذا شأن النفـوس الضـعيفة      .. وكل ما ميكن أن يكون مصدر نفع مادى       ،وهو املال ،شىء آخر حتتمى به   

كما أا  ،ورمبا لسنني ،إا ختتزن طعامها أليام وشهور    .. ل والذر كالنم،كما هو شأن ضعاف احليوان    ،املهينة
 :وىف هذا يقول الشاعر.. سواء أكانت ىف حاجة إليه أم مل يكن هلا به حاجة،جتر كل ما يصادفها إىل بيتها

 إذا ادخر النمل الطعام لعامه؟... وهل يدخر الضرغام قوتا ليومه 
ليس ىف قـدرا    ،ال يكون إال من نفـس ضـعيفة مهينـة         ،نسانإن الضن باخلري الذي يكون بني يدى اإل       

وال تنشـر  ،وال تنشـئ طيبـا  ،وال خترج مثرا،ال تطلع زهرا ،وإمنا هى أشبه بالنباتات املتسلقة    ،واإلمثار،العطاء
 ٤٣١.ظلّا

                                                 
 )٤١٨٧: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-يف ظالل القرآن للسيد قطب - ٤٣٠
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وال يكون كذابا إال وهـو      ،فإنه ال يكون كذلك إال وهو كذاب      ،كثري احللف : أي} وال تِطع كُلَّ حالفٍ   {
}مبل إرادته يف شهوات نفسه اخلسيسة،ليس له مهة يف اخلري،ناقص اهلمة،خسيس النفس: أي} ِهني. 
 .وغري ذلك،والطعن فيهم بالغيبة واالستهزاء] للناس[كثري العيب : أي} هماٍز{
لقصـد اإلفسـاد    ،نقل كالم بعـض النـاس لبعض      : وهي،ميشي بني الناس بالنميمة   : أي} مشاٍء ِبنِميمٍ {

 .وإلقاء العداوة والبغضاء،مبينه
علـى  } معتٍد{،الذي يلزمه القيام به من النفقات الواجبة والكفارات والزكوات وغري ذلك          } مناٍع ِللْخيرِ {

كثري اإلمث والـذنوب املتعلقـة يف حـق اهللا          : أي} أَِثيٍم{يف الدماء واألموال واألعراض     ،اخللق يف ظلمهم  
 ٤٣٢.تعاىل

  ريرأَِبي ه نعولَ اِهللا        وسأَنَّ ر هناُهللا ع ِضيةُ؟  «:  قَالَ - � -ةَ را الِغيبونَ مردقَالُوا. »أَت :  لَمأَع ولُهسراُهللا و .
 فَقَـِد   ِإنْ كَانَ ِفيِه ما تقُولُ    «: أَفَرأَيت ِإنْ كَانَ ِفي أَِخي ما أَقُولُ؟ قَالَ       : ِقيلَ. »ِذكْرك أَخاك ِبما يكْره   «: قَالَ

هتباغْت،هتهب ِفيِه فَقَد كُني ِإنْ لَم٤٣٣أخرجه مسلم. »و. 
 .الصدق يف وصف من يغتاب انتهازا للفرصة: يف هذا احلديث ما يدل على أن حد الغيبة* 
} أحيب أحدكم أن يأكل حلم أخيه ميتـا       {: الغيبة من الشخص ليؤكل حلمه وذلك معىن قوله عز وجل         * 

فإذا ،وال يناضل دونه،الغائب قد وضع عرضه عند احلاضر مبرتلة امليتة ليس دونه من يدافع عنه ومعىن ذلك أن    
يا : فمعىن اآلية ،رضي اإلنسان لنفسه أن يغتاب فقد قام مقام أكل امليتة اليت ليس فيه حراك يدفع عن نفسها                

 .لغائب يف معىن امليتةفإن عرض ا،من كان منكم يرضى أن يأكل حلم امليتة،ويا أهل النخوة،أيها العرب
 :ولقد أجاد القائل* 

 وكل اغتياب جهد من ماله جهد.... وأكرب نفسي عن جزاء بغيبة 
 .فوضع الغيبة أن يصدق املغتاب فيمن اغتابه

فإذا كان الصدق يف ذلك هو أكل حلـم املسـلم           ،فأما إذا كذب عليه فذلك البهت الذي ذكر يف احلديث         
 ٤٣٤!. يف اإلمث والشر؟فما ظنك بالبهتان والكذب،ميتة

 :ما يؤخذ من احلديث
فأي كلمـة   ،سواٌء أكانَ يف خلْقه أو خلُقه     ، بأنها ذكرك أخاك املسلم مبا يكره      -�-بينها النيب   :  الِغيبة - ١

ولكن يتفاوت اإلمث بقدر ما قيل يف       ،سواٌء أكانت كبريةً أو صغريةً    ،فهذه غيبة ،تقوهلا فيه مما يكره أنْ تقال فيه      
 .حتى ولو كانت فيه تلك الصفة،الشخص

                                                                                                                                            
 )١٠٨٥/ ١٥(التفسري القرآين للقرآن  - ٤٣١
 )٨٧٩: ص(تيسري الكرمي الرمحن = تفسري السعدي  - ٤٣٢
 ).٢٥٨٩(أخرجه مسلم برقم  - ٤٣٣

يقال ته قلت فيه البهتان وهو الباطل والغيبة ذكر اإلنسان يف غيبته مبا يكره وأصل البهت أن يقال له الباطل يف وجهه ومها                       ) ته(ش  [
 ]حرامان لكن تباح الغيبة لغرض شرعي

 )١٧٥/ ٨(اإلفصاح عن معاين الصحاح  - ٤٣٤
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والبهتان والكذب على اإلنسان    ،الغيبة: فقد مجعت بني أمرين   ، فيه -اليت ذكرت - أما إذا مل تكن الصفة       - ٢
 .مبا ليس فيه

أو ،أو نفسـه  ،أو دنيـاه  ،أو دينه ،ذكر املرء ما يكره سواٌء أكان يف بدن الشخص        : الغيبة:  قال النووي  - ٣
أو غري ذلك مما يتعلَّق به ذكـر        ،أو عبوسه ،أو طالقته ،أو حركته ،أو خادمه ،أو زوجته ، ولده أو،أو ماله ،خلقه
 .أو باإلشارة،أو بالرمز،وذكر ذلك باللفظ،سوء

أو بعـض مـن ينسـب إىل        ،ومن ذلك التعريض يف كالم املصنفني؛ كقوهلم من يدعي العلم         : وقال أيضا 
وحنـو  ،"نسـأل اهللا السـالمة  "،"اهللا يتوب علينا"،"اهللا يعافينا ":ومنه قوهلم عند ذكره  ،أو حنو ذلك  ،الصالح

 .فكل ذلك من الغيبة،ذلك
وسائر أهـل   ،والنصراين،يف احلديث دليلٌ على عدم غيبة اليهودي      : قال ابن املنذر  ،"ذكرك أخاك : " قوله - ٤

 .ومن قد أخرجته بدعته عن اإلسالم ال غيبة له،امللل
إنَّ : "-�-واستدل على ذلـك بقولـه       ،ماء على أنَّ الغيبة من كبائر الذنوب      أمجع العل :  قال القرطيب  - ٥

عليكم حرام،وأعراضكم،وأموالكم،دماَءكُم." 
وإنما قصد ا أمر آخر ال يتحقَّـق        ، استثىن العلماء من الغيبة ستة أمور جائزة؛ َألنها مل يقصد ا الغيبة            - ٦

 :إالَّ ا
 .التظلُّم: األول
 . االستعانة على تغيري املنكر:الثاين

 .االستفتاء: الثالث
 .حتذير املسلمني من االغترار بشخص: الرابع

 .ااهر بالفسق والبدعة: اخلامس
 ٤٣٥.التعريف بالشخص؛ كاألعمى واألعرج: السادس

 .٤٣٦متفق عليه. »دخلُ اجلَنةَ نمامال ي«:  يقُولُ- � -سِمعت رسولَ اِهللا : وعن حذَيفَةَ رِضي اُهللا عنه قَالَ
ألن هذا الوعيد الشديد ال يترتب إلَّا على        ،أن النميمة كبرية من الكبائر    : أوالً: دل هذا احلديث على ما يأيت     

وتقطع العالقات وهي وليـدة     ،ظاهرة عدوانية خطرية تفكك اتمع    " النميمة  " وذلك ألن   ،ارتكاب كبرية 
وقد روي أن بعض    ،ال يرتاحون إليه  ،ن النمام بغيضاً إىل نفوس العقالء منبوذاً عندهم       وهلذا كا ،احلقد واحلسد 

أتيتين بـثالث   ،بئس مـا صـنعت    : فقال،ونقل إليه من غريه ما شاء من حديث       ،الفضالء زاره أحد هؤالء   
 قال رسول اهللا: وعن ابن مسعود رضي اهللا عنه قال ،واتهمت نفسك ،وشغلت قليب ،بغضت إيلَّ أخي  ،جنايات

" فإين أحب أن أخرج إليكم وأنـا سـليم الصـدر    ،ال يبلِّغين أحد من أصحايب عن أحد شيئاً   : " - � -
 كما يف حديث عبد     - � -فقال  ، النمامني بأم شرار اخللق    - � -وقد وصف النيب    . أخرجه أبو داود  

                                                 
 )٤٢٨/ ٧(توضيح األحكام من بلوغ املرام  - ٤٣٥
 .، واللفظ له)١٠٥(ومسلم برقم ، ) ٦٠٥٦(متفق عليه، أخرجه البخاري برقم  - ٤٣٦



 ٢٢٦

املفرقون بـني   ،شاؤون بالنميمة   وشرار عباد اهللا امل   ،خيار عباد اهللا الذين إذا رأوا ذكر اهللا       : " الرمحن ابن غنم  
أن نقل احلديث إذا ترتب عليه مصلحة شرعية للمنقول إليه كإنقـاذه مـن              : ثانياً. أخرجه أمحد   " األحبة  

أو واجباً على حسـب مـا       ،فإنه يكون مستحباً  ،أو كان فيه مصلحة للمسلمني    ،أو غري ذلك  ،أو لص ،قاتل
فأتى بكلمة من التبعيضية ليشـري  "  باب ما يكره من النميمة : "وهلذا قال البخاري يف الترمجة،يقتضيه احلال 

فالكافر املعادي للمسلمني يستحب نقل حديثه إليهم ليأخذوا        ،بذلك إىل أن املُحرم هو بعض النميمة ال كلها        
 ٤٣٧.وإفساداً لتدبريه،مع أن يف ذلك إضراراً به،حذرهم منه

الْقَوم هذَا  : فَكُنا جلُوسا ِفي الْمسِجِد فَقَالَ    ،لٌ ينقُلُ الْحِديثَ ِإلَى الْأَِمريِ    كَانَ رج : قَالَ،وعن هماِم بِن الْحاِرثِ   
لَا «:   يقُولُ  �سِمعت رسولَ اِهللا    : فَجاَء حتى جلَس ِإلَينا فَقَالَ حذَيفَةُ     : قَالَ،ِممن ينقُلُ الْحِديثَ ِإلَى الْأَِمريِ    

  ٤٣٨»جنةَ قَتاتيدخلُ الْ
وقد يكون من األخ على أخيه يف وقت ضجره أو غضبه حال يسترتل             ،وفيه من الفقه أن املسلم أخو املسلم      

والصـورة الـيت    ،ومل يعني له احلـال الـيت هاجتها       ،فإذا نقلها الناقل إىل من قيلت عنه      ،فيها احللم للكلمة  
 .عباد اهللا عز وجلكان ذلك الناقل ساعيا يف إفساد احلال بني ،أثارا

فأما إذا نقل القول الصاحل والكلم الطيب كان مصـلحا ال           ،وال يسمى قتاتا إال إذا نقل اخلبيث من القول        * 
 .قتاتا
وهذا املعىن ال يشتمل كل ناقل؛ فإن من الناقلني من يسمع الكلمة من البدعة فيؤديهـا إىل مـن يزجـر                 * 

فـإن  . إىل من يرجو عنده إطفاء ما يطلع من شررها إىل غري ذلك           أو يسمع الكلمة من الغيبة فيؤديها       ،عنها
 .ذلك ال يكون قتاتا بل يكون مصلحا

فإذا كان يف الناس من جبل على تفريق األلفة         ،ويف هذا املعىن أن اجلنة دار األلفة يرفع فيها الغل من القلب           * 
 ٤٣٩.مل يكن من الصاحلني لدخول اجلنة ألن حاهلا ينايف حاله

 : من احلديثما يؤخذ
وإثارة العـداوة   ،هو النمام الذي ينقل كالم الناس بعضهم إىل بعض؛ لغرض اإلفساد بينـهم            :  القتات - ١

وأعظم جرما؛ فهي بني األقـارب      ،كانت أكرب إمثًا  ،واشتد خطرها ،وكلما عظم أمرها  ،والبغضاء فيما بينهم  
 .وذوي الرحم واألصحاب واجلريان أشد منها بني الناس البعيدين

 .والعاقبة الوخيمة، النميمة من كبائر الذنوب؛ ملا حيصل فيها من األثر السيء- ٢
 .وأا من أعظم الذنوب عند اهللا،أمجعت األمة على أنَّ النميمة حمرمة: قال املنذري

                                                 
 )٢٤٥/ ٥(منار القاري شرح خمتصر صحيح البخاري  - ٤٣٧
 )١٠٥)(٥٨: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ٤٣٨

يقال من احلديث ينمه وينمه منا والرجل منام وقته يقته فالقتات هو النمام قال اجلوهري وغريه ) ال يدخل اجلنة منام ويف أخرى قتات(ش [
 ]قتا قال العلماء النميمة نقل كالم الناس بعضهم إىل بعض على جهة اإلفساد بينهم

 )٢١٥/ ٢(اإلفصاح عن معاين الصحاح  - ٤٣٩



 ٢٢٧

 ِبغيِر ما اكْتسبوا فَقَـِد  والَِّذين يؤذُونَ الْمؤِمِنني والْمؤِمناِت{:  جاء يف النميمة نصوص خميفة؛ قال تعاىل      - ٣
 ].األحزاب[} )٥٨(احتملُوا بهتانا وِإثْما مِبينا 

وما ،إمـا ليعـذبان   : " بقربين فقال  -�-مر النيب   : وجاء يف البخاري ومسلم من حديث ابن عباس قال        
 :أما أحدمها،يعذبان بكبري

 ".لنميمة بني الناسفكان ميشي با: وأما اآلخر، فكان ال يستتر من البول
 يب٤٤٠"شر عباد اهللا املشاؤون بالنميمة: " قال-�-وأخرج اإلمام أمحد أنَّ الن 

 : اخليانة-
... } )٢٧(ياأَيها الَِّذين آمنوا لَا تخونوا اللَّه والرسولَ وتخونوا أَماناِتكُم وأَنـتم تعلَمـونَ       {: قال اهللا تعاىل  

 ].٢٧: األنفال[
والوقوف عند احلدود الـيت بينـها اهللا        ،والتزام طاعته وطاعة رسوله   ،فيه دعوة للمؤمنني إىل القيام بأمر اهللا      

 ..فيما أنزل على رسوله من آياته وكلماته،تعاىل
أو ،وتثبتوا مما أمـرهم اهللا بـه      ،بعد أن علموا  ،هو خيانة هللا ولرسوله   ،واخلالف لرسوله ،فاخلروج على أمر اهللا   

 ..وخان األمانة اليت ائتمنه اهللا عليها،إذ نقض العهد،مث هو خيانة للمرء نفسه..  عنهاهم
 .» يا أَيها الَِّذين آمنوا أَِطيعوا اللَّه ورسولَه وال تولَّوا عنه وأَنتم تسمعونَ«: وهذا مقابل لقوله تعاىل

مىت بلغـت   ،وينـدم لـه   ،االستجابة ملا يدعوهم الرسول إليه    و،ففى هذه اآلية دعوة إىل طاعة اهللا ورسوله       
 ..حال حياته منهم،فاملوقف هنا هو فيما بني املؤمنني والنىب.. أمساعهم دعوته

فهـو  » مونَيا أَيها الَِّذين آمنوا ال تخونوا اللَّه والرسولَ وتخونوا أَماناِتكُم وأَنتم تعلَ           «: أما ما ىف قوله تعاىل    
وذلك فيما بينـهم وبـني      ،وما بينه الرسول الكرمي للمؤمنني ىف أقواله وأفعاله من أمورهم         ،امتثال ألوامر اهللا  

 ..أو يكون الرسول قد أخلى مكانه من هذه الدنيا،حيث ال يكون الرسول معهم،أنفسهم
ع تلك األمانة خبروجه على أحكام فإذا ضي،وأحكامها أمانة أؤمتن اإلنسان عليها،وحينئذ تكون أوامر الشريعة 

واليت ،اليت هى أمانة عنده   ،وخان نفسه ،وخان اهللا ورسوله  ،فقد خان األمانة  ،والعدوان على حدودها  ،الشريعة
 ٤٤١..إذ عصى اهللا ورسوله،حني عرضها ىف معرض التهلكة،يكون قد ضيعها

فإن األمانة قد عرضها اهللا علـى       ،ونواهيهيأمر تعاىل عباده املؤمنني أن يؤدوا ما ائتمنهم اهللا عليه من أوامره             
فأبني أن حيملنها وأشفقن منها ومحلها اإلنسان إنه كان ظلوما جهوالفمن أدى            ،السماوات واألرض واجلبال  

وصـار خائنـا هللا     ،ومن مل يؤدها بل خاا استحق العقـاب الوبيل        ،األمانة استحق من اهللا الثواب اجلزيل     
وهي اخليانة مفوتا هلا    ،وأقبح الشيات ،كونه اتصفت نفسه بأخس الصفات    منقصا لنفسه ب  ،وللرسول وألمانته 

 ٤٤٢.وهي األمانة،أكمل الصفات وأمتها

                                                 
 )٤٥٢/ ٧(توضيح األحكام من بلوغ املرام  - ٤٤٠
 )٥٩٣/ ٥(التفسري القرآين للقرآن  - ٤٤١
 )٣١٩: ص(تيسري الكرمي الرمحن = عدي تفسري الس - ٤٤٢



 ٢٢٨

أَو نقْـِص  ،والِْخيانةُ ِفي أَصِل اللُّغِة تدلُّ علَى معنى الِْإخلَاِف والْخيبِة ِبنقِْض ما كَانَ يرجى ويؤملُ ِمن الْخاِئنِ   
وخانته ِرجلَاه ِإذَا لَم يقْـِدر علَـى        . ِإذَا نبا عِن الضِريبةِ   ،خانه سيفُه : وِمنه. نه يناِفي حصولَه وتحقُّقَه   شيٍء مِ 
عِلم اُهللا أَنكُـم    : ِة قَولُه تعالَى  وِمن معنى النقِْص أَو اِلانِتقَاِص ِفي الْماد      . وخانَ الرشاُء الدلْو ِإذَا انقَطَع    ،الْمشِي

    كُمفُسونَ أَنانتخت متاللَّذَّاتِ       ) ١٨٧: ٢(كُن ا ِمنا أُِحلَّ لَهم ضعا بهونقُصنت نُ ،أَيوخالت ِمثْلُهِرقَاِن ِفي  ،وفْتيو
وكُلُّ ما غَيرك ،تخونَ فُلَانٌ حقِّي ِإذَا تنقَّصه كَأَنه خانه شيئًا فَشيئًاو: قَالَ الزمخشِري ِفي الْأَساِس،معنى الصفَِة

كنوخت فَقَد اِلكح نع .قَالَ لَِبيد. 
ـ    كَما أَنَّ  ،معنى الْخوِن النقْص  : وقَالَ ِفي تفِْسِري الْآيِة ِمن الْكَشاِف وتِبعه غَيره       . تخونها نزوِلي وارِتحاِلي اه

  اممفَاِء التى الْونعم،   هقَّصنِإذَا ت هنوخت هِمنفَاءِ     ،والْوِة وانالْأَم ِملَ ِفي ِضدعتاس ـلَ ِفـي       ؛ ثُمجالر تنِإذَا خ كِلأَن
وما قُلْنا أَولًا أَعم ِمن هذَا وأَشملُ ِلما ورد ِمن اِلاسِتعماِل ِفي كَلَاِم .  اهـشيٍء فَقَد أَدخلْت علَيِه النقْصانَ ِفيِه

ـ         : وقَالَ الراِغب . اِهللا وكَلَاِم الْعربِ   انالْأَمِد وها ِبالْعارِتبقَالُ اعةَ تانِإلَّا أَنَّ الِْخي اِحدو فَاقالنةُ وانِةالِْخي، فَاقالنو
 .ولَا يِصح كَونه حدا تاما،وهو يدخلُ ِفي عموِم ما قُلْناه،ثُم يتداخلَاِن ِإلَى آِخِر ما قَالَه،يقَالُ اعِتبارا ِبالديِن

وانِتهاِك محاِرِمِه الَِّتي بينها    ، فَراِئِضِه أَو تعدي حدوِدهِ    والْمعنى ياأَيها الَِّذين آمنوا لَا تخونوا اَهللا تعالَى ِبتعِطيلِ        
أَِو ،أَو آراِء مشاِيِخكُم أَو آباِئكُم    ،ِبالرغْبِة عن بياِنِه ِلِكتاِب اِهللا تعالَى ِإلَى أَهواِئكُم       ) والرسولَ(لَكُم ِفي ِكتاِبِه    

 نالَفَِة عخالْم    اِئكُمراِمِر أُمِرِه ِإلَى أَوأَم ،    اِئكُمِليِة أَونِتِه ِإلَى سنِك سرتاِد اِهللا        ،وـرِبم لَمأَع مهأَن ِمكُمعلَى زاًء عِبن
   بو كُمنيا بِفيم اِتكُمانوا أَمونخلَا تو أَي اِتكُمانوا أَمونختو كُموِلِه ِمنسرـئُوِن    والش ِمـن ـوِركُماِء أُمِليأَو ني

وِفيما بينكُم بعضكُم مع بعٍض ِمن الْمعاملَاِت الْماِليِة وغَيِرها حتى اِلاجِتماِعيـِة            ،السياِسيِة ولَا ِسيما الْحرِبيةَ   
مجاِلس ِبالْأَمانِة رواه الْخِطيب ِمن حِديِث عِلي وحسنوه وأَبـو داود عـن         فَقَد ورد ِفي الْحِديِث الْ    ،والْأَدِبيِة

ِإذَا حدثَ  " أَيضا  " أَِو اقِْتطَاع ماٍل ِبغيِر حق      ،أَو فَرٍج حرامٍ  ،سفْك دٍم حرامٍ  : ِإلَّا ثَلَاثَةَ مجاِلس  " جاِبٍر ِبِزيادِة   
ةٌ       الرانأَم وفَه فَتالْت ِديٍث ثُملُ ِبحٍس" جأَن نلَى ععو يأَب اهورِتِه،وِغِري ِإلَى ِصحاِمِع الصِفي الْج ارأَشاُء . وفَِإفْش

هلْ يسمعنا أَحد؟ أَو ِللِْفعِليِة     : وِل محدِثك ويكِْفي ِفي الِْعلِْم ِبكَوِنِه ِسرا الْقَِرينةُ الْقَوِليةُ كَقَ       ،السر ِخيانةٌ محرمةٌ  
الِْخيانةُ ِمن  . وآكَد أَماناِت السر وأَحقُّها ِبالِْحفِْظ ما يكُونُ بين الزوجينِ        . كَاِلالِْتفَاِت ِلرؤيِة من عساه يِجيءُ    

 اِفِقنينةُ،ِصفَاِت الْمانالْأَمو   ِمِننيؤِصفَاِت الْم اِلكٍ   ، ِمنم نب سقَالَ أَنولُ اِهللا     : " وسا رنطَبا خلَا :  ِإلَّا قَالَ  �قَلَّم
لَه دهلَا ع نانَ ِلمِإمي،لَا ِدينو 

     لَه دهلَا ع نِحيِحهِ     " ِلمانَ ِفي صِحب نابو دمأَح اهوغَ  . راِن وخيى الشورو   ِبيةَ أَنَّ النريرأَِبي ه نا عمهري� 
وِإنْ صام وصـلَّى    " وِإذَا اؤتِمن خانَ زاد مسِلم      ،وِإذَا وعد أَخلَف  ،ِإذَا حدثَ كَذَب  : آيةُ الْمناِفِق ثَلَاثٌ  : قَالَ

    ِلمسم هأَن معزاِديِث إِ    " وِفي الْأَح درو قَدانِ       والْأَمالثِّقَِة وِة وِديعالْوِة وادالِْعبِة ولَى الطَّاعِة عانالْأَم طْلَاق، سلَيو
  رصذَا الْحِبه ادرةٌ      ،الْمانأَم وفَه ِحفْظُه ِجبا يلْ كُلُّ مِإلَـى          ،ب هاؤأَد كلَيع ِجبي ِوينعم أَو يادم قكُلُّ حو

ةٌ  أَهانأَم وةِ     . ِلِه فَهقَرِة الْبورالَى ِفي سعـِق اَهللا           : قَالَ اُهللا تتلْيو هتانأَم ِمنتالَِّذي اؤ دؤا فَلْيضعب كُمضعب فَِإنْ أَِمن
 هب٢٨٣: ٢(ر (اِءسِة النورقَالَ ِفي سوا الْأَ: ودؤأَنْ ت كُمرأْما ِإنَّ اَهللا يِلهاِت ِإلَى أَهانم)٥٨: ٤. ( 

ِفي أَنـواِع   ) الْمسأَلَةُ الثَّاِلثَةُ (ِمنها  ،وقَد أَوردنا ِفي تفِْسِري آيِة النساِء هِذِه مباِحثَ نِفيسةً ِفي الْأَماناِت والْعدلِ           
وأَوردنا ِفي هِذِه ما قَالَه حِكيم الشرِق السـيد         . يِد الْأَمِر ِبالْأَمانةِ  ِفي ِحكْمِة تأْكِ  ) والْمسأَلَةُ الساِدسةُ (الْأَمانِة  
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الَِّتي قَام علَيها ِبناُء الْمدِنيـِة وِبهـا ِحفْـظُ          ،جمالُ الديِن الْأَفْغاِني ِفي بياِن كَوِن الْأَمانِة ِمن الصفَاِت الديِنيةِ         
وناِهيك ِبما  . ِلأَنَّ علَيها مدار الثِّقَِة ِفي جِميِع الْمعاملَاتِ      ؛ ولَا بقَاَء ِلدولٍَة ِبدوِنها   ،وِإصلَاح حاِل الْأُمةِ  ،عمراِنالْ

واِت والْأَرِض والِْجباِل فَـأَبين أَنْ يحِملْنهـا        ِإنا عرضنا الْأَمانةَ علَى السما    : عظَّم اُهللا ِمن أَمِر الْأَمانِة ِفي قَوِلهِ      
 ) .٧٢: ٣٣(وأَشفَقْن ِمنها وحملَها الِْإنسانُ ِإنه كَانَ ظَلُوما جهولًا 

 لُها قَوأَمو :  اهنعونَ فَملَمعت متأَنا   : والِْخي فَاِسدونَ ملَمعت كُمالُ أَنالْحِةوا،ناهالَى ِإيعاِهللا ت ِرميحتـِة  ،واِقبوَء عسو
وأَما ما خِفي عـنكُم حكْمـه       ،أَو تعلَمونَ أَنَّ ما فَصلْتموه ِخيانةٌ ِلظُهوِرهِ      ،ِتلْك الْمفَاِسِد ِفي الدنيا والْآِخرةِ    
      ِمم كُني ِإذَا لَم ذْرع لُ لَههقْلِ         فَالْجِة الْعاهدِبب لَمعا يِمم ِة أَوورريِن ِبالضالد ِمن ِلماِء الْقَلْبِ  ،ا عِتفْتلَِة ،أَِو اسكَفَع

موِقفَه رِضي اُهللا وِلذَِلك فَِطن لَها قَبلَ أَنْ يبرح ؛ أَِبي لُبابةَ الَِّتي كَانت هفْوةً سببها الِْحرص علَى الْماِل والْولَِد 
هن٤٤٣ع 

وإعالن ما  ،وإفشاء أسرار املؤمنني  ،وترك اجلهاد ،وخمالفة نواهيه ،تشمل عدم إطاعة الشرع   ،وخيانة اهللا ورسوله  
ومواالة ،واختاذ بطانة من غريهم   ،والكيد جلماعات املسلمني  ،والغلول يف الغنيمة قبل قسمتها    ،أمر اهللا بكتمانه  

وعدم رعايـة   ،فهـذه كلـها خيانـة هللا ورسـوله        ،اوأة أهل احلق سـرا وباطنا     ويف اجلملة من  ،أعداء احلق 
ويف اجلملة تشمل خيانة اهللا ورسـوله      ،ومعاونته على الظلم وعدم مراعاة األمانات     ،ومناصرة الظامل ،األمانات

عطف )  تعلَمونَ وتخونوا أَماناِتكُم وأَنتم  : (وقوله،سواء أكانت تتعلق باآلحاد واجلماعات    ،كل خيانة للشريعة  
وأدائها يف وقتها ويكـون     ،األمانات اليت عهد إليكم بالقيام عليها     ) أَماناِتكُم(واملراد  ،على خيانة اهللا ورسوله   

 :النهي عن خيانتها وارد من ناحيتني
فقال ،امن جهة أن خيانتها خيانة هللا ولرسوله؛ ألن اهللا تعاىل أمر بأداء األمانـات إىل أهلـه                : الناحية األوىل 

ومـن أن   ،)ِإنَّ اللَّه يأمركُم أَن تؤدوا اَألماناِت ِإلَى أَهِلها وِإذَا حكَمتم بين الناِس أَن تحكُموا ِبالْعدلِ              : (تعاىل
 . تأمر بأداء أمانات العباد إىل أصحاا- � -شريعة اهللا اليت بلغها حممد 

وقـد  ،وديوان ظلم العباد لَا يغفر إال برد مظلمة ظلم الطاغني         ،حق العباد : والناحية الثانية من أمانات العباد    
أو ،أي جتحدون األمانة وأنتم تعلمـون وجوـا       ) وأَنتم تعلَمونَ : (أكد اهللا تعاىل النهي وغلَّظه بقوله تعاىل      

 ٤٤٤.ال وغريهاىف احلق إن اآلية عامة هلذه األحو.وأن أداءها واجب عليكم،وأن تعلمون أمرها،تنكروا
: فالقضية األوىل يف هذا الدين هي قضية   . إن التخلي عن تكاليف األمة املسلمة يف األرض خيانة هللا والرسول          

 - باأللوهية واألخذ يف هذا مبا بلغه حممد         - سبحانه   -قضية إفراد اهللا    .. » حممد رسول اهللا  ،ال إله إال اهللا   «
.  جتحد اهللا البتة ولكنها إمنا كانت تشرك معه آهلة أخـرى والبشرية يف تارخيها كله مل تكن..  وحده   - �

 - وهذا هو غالب الشرك ومعظمه      -وأحيانا كثرية يف احلاكمية والسلطان      . أحيانا قليلة يف االعتقاد والعبادة    
ولكن محلهم على   . ومن مث كانت القضية األوىل هلذا الدين ليست هي محل الناس على االعتقاد بألوهية اهللا              

 كما أم   -أي إفراده باحلاكمية يف حيام األرضية       ،وشهادة أن ال إله إال اهللا     ، باأللوهية - سبحانه   -ه  إفراد

                                                 
 )٥٣٤/ ٩(تفسري املنار  - ٤٤٣
 )٣١٠٥/ ٦(زهرة التفاسري  - ٤٤٤
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.. » وهو الَِّذي ِفي السماِء ِإله وِفي الْأَرِض ِإلـه   «:  حتقيقا لقول اهللا تعاىل    -مقرون حباكميته يف نظام الكون      
 .. املبلغ عن اهللا ومن مث االلتزام بكل ما يبلغهم إياه كذلك كانت هي محلهم على أن الرسول هو وحده

 ومن هنا كان التخلـي      -وحركة لتقريره يف احلياة     ، اعتقادا لتقريره يف الضمري    -هذه هي قضية هذا الدين      
عنها خيانة هللا والرسول حيذر اهللا منها العصبة املسلمة اليت آمنت به وأعلنت هذا اإلميان فأصبح متعينا عليها                  

 .جتاهد لتحقيق مدلوله الواقعي والنهوض بتكاليف هذا اجلهاد يف األنفس واألموال واألوالدأن 
 . على اإلسالم- � -كذلك حيذرها خيانة األمانة اليت محلتها يوم بايعت رسول اهللا 

إمنا هو منهج حياة كاملة شاملة تعترضـه  . وليس جمرد عبارات وأدعيات   ،فاإلسالم ليس كلمة تقال باللسان    
إنه منهج لبناء واقع احلياة على قاعدة أن ال إله إال اهللا وذلك برد الناس إىل العبودية لرم                  . لعقبات واملشاق ا

ورد الطغاة املعتدين على ألوهية اهللا وسلطانه من الطغيان واالعتداء          ،احلق ورد اتمع إىل حاكميته وشريعته     
م بامليزان الثابت وتعمري األرض والنـهوض بتكـاليف         وتأمني احلق والعدل للناس مجيعا وإقامة القسط بينه       

 ..اخلالفة فيها عن اهللا مبنهج اهللا 
ونقض بيعته اليت بـايع ـا       ،وكلها أمانات من مل ينهض ا فقد خاا وخاس بعهده الذي عاهد اهللا عليه             

 .رسوله
وإىل التطلع ،موال واألوالدوكل أولئك يف حاجة إىل التضحية والصرب واالحتمال وإىل االستعالء على فتنة األ        

واعلَموا أَنما «: الصابرين املؤثرين املضحني،املدخر لعباده األمناء على أماناته  ،إىل ما عند اهللا من األجر العظيم      
 ٤٤٥..» وأَنَّ اللَّه ِعنده أَجر عِظيم،أَموالُكُم وأَوالدكُم ِفتنةٌ

ٍرو رمِن عِداِهللا ببع نعو ِبيا أنَّ النمهناُهللا ع ِفيِه«:  قَالَ- � -ِضي كُن نم عبأر 
إذَا اؤتِمـن   : ومن كَانت ِفيِه خصلَةٌ ِمنهن كَانت ِفيِه خصلَةٌ ِمن النفَاِق حتـى يـدعها             ،كَانَ مناِفقاً خاِلصاً  

 ٤٤٦متفق عليه . »وإذَا خاصم فَجر، غَدروإذَا عاهد،وإذَا حدثَ كَذَب،خانَ
 من التخلق ذه اخلصال األربع ملا حيصل من بعض املسلمني ارتكاب شيء منها    - � -حيذرنا النيب الكرمي    

فليحذر املسلمون من   ،ألن من ارتكب واحدة كان فيه شعبة من النفاق وإن أملّ ا مجيعا كان منافقا خالصا               
ومن ذلك أا تذهب الثقة ممن اتصف ـذه         ،ق الفاسدة اليت هي فساد للفرد وللمجتمع      التخلق ذه األخال  

فعلينـا معشـر    ،ويتأسى به غريه حىت تسري يف الناس فال يستقيم هلم أمر لعدم ثقة بعضهم ببعض              ،الصفات
عضـنا  ونتأدب باآلداب اجلميلة واألخالق الفاضلة لنكون قدوة حسنة ب        ،املسلمني أن نبتعد عن هذه اخلصال     

 .لبعض وللنشء اجلديد من أوالدنا
 :ما يرشد إليه احلديث

                                                 
 )٢٠٣٣: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-يف ظالل القرآن للسيد قطب - ٤٤٥
 ).٥٨(واللفظ له، ومسلم برقم ، ) ٣٤(متفق عليه، أخرجه البخاري برقم  - ٤٤٦

) خاصم. (ترك الوفاء بالعهد  ) غدر. (يتركها وخيلص نفسه منها   ) يدعها. (صفة) خصلة. (نفاققد استجمع صفات ال   ) منافقا خالصا (
 ]مال عن احلق واحتال يف رده) فجر. (نازع وجادل
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التحذير من التخلق ذه األخالق اخلبيئة اليت يرجع إليها أصول النفاق األصغر نفاق العمـل وهـو أن      ) ١(
وأما النفاق األكرب فهو أن يظهر اإلنسان اإلميان بـاهللا          . يظهر اإلنسان عالنية صاحلة ويبطن ما خيالف ذلك       

وهذا النفاق الذي كان على عهد      ،ويطن ما يناقض ذلك كله أو بعضه      ،ئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر    ومال
 .وأخرب أم يف الدرك األسفل من النار،،ونزل القرآن بذم أهله- � -رسول اهللا 

 .إن ترك هذه اخلصال من صالح اتمع وارتكاا من فساد اتمع وعدم استقامته) ٢(
 .كمل هذه اخلصال فقد استكمل النفاق العمليإن من است) ٣ (
ومن فسـاد النيـة إخـالف       ،فإن من فساد القول الكـذب     ،احلث على إصالح القول والفعل والنية     ) ٤(

 .ومن فساد الفعل الغدر بالعهد،الوعد
 .أنَّ من حسن التعليم ذكر املعلِّم العدد قبل تفسري املعدود؛ ليكون أوقع يف ذهن املتعلِّم) ٥(
 .بيان خطورة اجتماع خصال النفاق يف الشخص) ٦(
 .وأنه من خصال النفاق،التحذير من الكذب يف احلديث) ٧(
 .وأنه من خصال النفاق،التحذير من إخالف الوعد) ٨(
 .وأنه من خصال النفاق،التحذير من الفجور يف اخلصومة) ٩(
 ٤٤٧.وأنه من خصال النفاق،التحذير من الغدر يف العهود) ١٠(

 :ما يؤخذ من احلديث
وهو يف الشرع   ،وإظهار اخلري وإبطان خالفه   ،هو جنس اخلداع واملكر   : النفاق يف اللغة  :  قال ابن رجب   - ١

 :ينقسم إىل قسمني
ويبطن ما ينـاقض    ،واليوم اآلخر ،ورسله،وكتبه،ومالئكته،وهو أنْ يظهر اإلميان باهللا    ،النفاق األكرب : أحدمها

ونـزل القـرآن بـذم أهلـه        ،-�-اق الَّذي كان على عهد رسول اهللا        وهذا هو النف  ،ذلك كله أو بعضه   
 .وأخرب أنَّ أهله يف الدرك األسفل من النار،وتكفريهم

 .ويبطن ما خيالف ذلك،وهو أنْ يظهر اإلنسان عالنيةً صاحلة،وهو نفاق العمل،النفاق األصغر: الثاين
 يف شرح   -ذكرها رمحه اهللا  -األحاديث  (حاديث  وأصول هذا النفاق يرجع إىل اخلصال املذكورة يف هذه األ         

 ).األربعني النووية وحنن نوردها لتمام الفائدة
 : قال رمحه اهللا- ٢

كربت خيانة أنْ تحدث : " قال-�-؛ ففي املسند عن النيب      "أنْ يحدث مبا يصدق به وهو كاذب      : "أحدها
 ".أخاك حديثًا هو لك مصدق وأنت له كاذب

 :؛ وهو على نوعني"إذا وعد أخلف ":الثاين
 . وهذا أشر اخللق،أنْ يِعد ويف نيته أنْ ال يويف بوعده: أحدمها

                                                 
 )١٥٥: ص( علي بن نايف الشحود -اخلالصة يف شرح األربعني النووية - ٤٤٧
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وقـد أخـرج أبـو داود     ،مث يبدو له فيخلف من غري عذٍر لـه يف اخللف      ،أنْ يعد ويف نفسه أنْ يفي     : الثاين
فال ،وى أنْ يفي به فلم يِف به      ون،إذا وعد الرجل  : " قال -�-عن النيب   ،والترمذي من حديث زيد بن أرقم     

 ".جناح عليه
وهذا ممـا   ،والباطل حقَّا ،أنْ خيرج عن احلق عمدا حتى يصري احلق باطالً        : ؛ ومعىن الفجور  "إذا خاصم فجر  "

       يباكم والكذب؛ فإنَّ الكذب يهدي إىل الفجور      : "-�-يدعو إىل الكذب؛ كما قال النوإنَّ الفجـور   ،إي
اريهدي إىل الن." 

 يبجال إىل اهللا األلد اخلصم: "-�-ويف البخاري ومسلم عن النإنَّ أبغض الر." 
مل يزل يف سخٍط من ،وهو يعلمه،من خاصم يف باطل: " قال-�-عن النيب  ،ويف سنن أيب داود عن ابن عمر      

 ".اهللا حتى يرتع
 ". اهللافقد جاء بغضٍب من،من أعانَ على خصومٍة بظلٍم: "ويف روايٍة له

وأَوفُوا ِبالْعهِد ِإنَّ   {: وقد أمر اهللا تعاىل بالوفاء بالعهد؛ فقال تعاىل       ،ومل يوف بعهده  " إذا عاهد غدر  : "الرابع
بعـد  وأَوفُوا ِبعهِد اللَِّه ِإذَا عاهدتم ولَا تنقُضوا الْأَيمانَ         {: وقال تعاىل ،]اإلسراء[} )٣٤(الْعهد كَانَ مسئُولًا    

 ].٩١: النحل[} توِكيِدها وقَد جعلْتم اللَّه علَيكُم كَِفيلًا
هذه : فيقال،لكلِّ غادٍر لواٌء يوم القيامة يعرف به      : " قال -�-عن النيب   ،ويف البخاري ومسلم عن ابن عمر     

 ".غدرة فالن
 كافرا؛ وهلذا جاء يف البخاري من حديث عبد         ولو كان املعاهد  ،والغدر حرام يف كلِّ عهٍد بني املسلم وغريه       

وإنَّ ،مل يرح رائحـة اجلنـة     ،من قتل نفسا معاهدة بغري حق     : " قال -�-عن النيب   ،اهللا بن عمرو بن العاص    
 ".رحيها ليوجد من مسرية أربعني عاما

مها نقض عهد اإلمام على مـن  ومن أعظ،ونقضها أعظم إمثًا،فالوفاء ا أشد،وأما عهود املسلمني فيما بينهم  
 .تابعه ورضي به

ثالثةٌ ال يكلِّمهم اهللا يـوم القيامـة وال       : " قال -�-عن النيب   ،ففي البخاري ومسلم من حديث أيب هريرة      
فإنْ أعطاه ما يريد وفَّـى      ،رجلٌ بايع إماما ال يبايعه إالَّ للدنيا      : "وذكر منهم ،... "وهلم عذاب أليم    ،يزكيهم

 ". مل يِف لهوإالَّ،له
وحيرم الغدر يف مجيع عقود املسلمني فيما بينهم إذا تراضوا عليها مـن  ،ويدخل يف العهود اليت جيب الوفاء ا 

وكذلك ما جيب الوفاء به هللا عز وجل        ،اليت جيب الوفاء ا   ،وغريها من العقود الَّالزمة   ،واملناكحات،املبايعات
 .لتربر وحنوهمما يعاهد العبد ربه عليه من نذر ا

ِإنَّ اللَّـه  {: كما قال تعـاىل ،فالواجب عليه أنْ يردها،؛ فإنه إذا أُؤمتن الرجل أمانةً     "إذا اؤمتن خان  : "اخلامس
 ].٥٨: النساء[} يأْمركُم أَنْ تؤدوا الْأَماناِت ِإلَى أَهِلها

وال ،أد األمانة إىل من ائتمنـك     : " قال -�-أن النيب   ،وأبو داود من حديث أيب هريرة     ،وقد أخرج الترمذي  
وِمنهم من عاهد اللَّه لَِئن آتانا ِمن فَضِلِه        {: فاخليانة يف األمانة من خصال النفاق؛ قال تعاىل       " ختن من خانك  
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قَندصمِ     {: إىل قوله ] ٧٥: التوبة... [} لَنوِإلَى ي ِنفَاقًا ِفي قُلُوِبِهم مهقَبفَأَع       وهدعا وم لَفُوا اللَّها أَخِبم هنلْقَوي 
 ]التوبة[} )٧٧(وِبما كَانوا يكِْذبونَ 

 ].٧٢: البقرة[اآلية } ...ِإنا عرضنا الْأَمانةَ علَى السماواِت والْأَرِض {: قال تعاىل
رمحه ،ة والعالنية؛ كما قال احلسن البصري     أنَّ النفاق األصغر كله يرجع إىل اختالف السرير       : وحاصل األمر 

 .اهللا تعاىل
 .والقلب ليس خباشع،خشوع النفاق أنْ ترى اجلسد خاشعا: وقال طائفة من السلف

كيف يكون املنافق عليمـا؟     : قالوا،إنَّ أخوف ما أخاف عليكم املنافق العليم      : "-رِضي اهللا عنه  -قال عمر   
 ".و املنكرأ،ويعمل باجلور،يتكلَّم باحلكمة: قال
 .إىل النفاق األكرب؛ كما أنَّ املعاصي بريد الكفر: وسيلة، النفاق األصغر- ٣
وإنما عمله ليتوصل   ،أنْ يعمل اإلنسان عملًا يظهر أنه قصد به اخلري        :  ومن أعظم خصال النفاق العملي     - ٤

وحمِد الناس له علـى مـا       ،عهويفرح مبكره وخدا  ،به إىل غرض له سيء؛ فيتوصل ذه اخلديعة إىل غرضه         
 .وتوصل به إىل غرضه السيء الَّذي أبطنه،أظهره

خِشي بعضهم على نفسه أنْ يكون إذا تغيـر         ، ملَّا تقرر عند الصحابة أنَّ النفاق اختالف السر والعالنية         - ٥
ــور قلبه  ــه حض ــاع الذكر ،ورقته،علي ــد مس ــوعه عن ــه إىل الدنيا،وخش ــتغال ،برجوع واالش

رواه أبـو   " [ليس ذاكم من النفاق   : "-�-أنْ يكون نفاقًا؛ حتى قال هلم النيب        ،واألموال،واألوالد،باألهل
 ].يعلى 

 :خالف العلماء* 
 :اختلف العلماء يف حكم الوفاء بالوعد على ثالثة أقوال

ـ  ،وال قضاء ،ال ديانة ،وليس بواجب ،فذهب مجهور العلماء على أنَّ الوفاء به مستحب        ذهب األئمـة   وهو م
 .وأمحد،والشافعي،أيب حنيفة: الثالثة

واستدلوا على ذلك ،لكن القائل به قليل،ونقْل اإلمجاع يف ذلك مردود؛ فإنَّ اخلالف فيه مشهور    : قال احلافظ 
 :بأدلَّة
ومن نيته أنْ يفي لـه  ،إذا واعد أحدكم أخاه: " قال-�-ما أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه؛ أنه  : منها
 ".فال شيَء عليه، يففلم

سقط عنه احلنث بالنص واإلمجاع؛ فهـذا       ،"إنْ شاء اهللا  : "أنَّ الرجل إذا وعد وحلف واستثىن بقوله      : ومنها
 .دليلٌ على سقوط الوعد منه

منهم عمر بـن عبـد      ،إىل لزوم الوفاء بالوعد ديانة وقضاء؛ وهو مذهب بعض السلف         : وذهب ابن شربمة  
 .والظاهرية،اق بن راهويهوإسح،واحلسن البصري،العزيز

 :واستدل أصحاب هذا الرأي بنصوِص من الكتاب والسنة؛ منها
 ].١: املائدة[} ياأَيها الَِّذين آمنوا أَوفُوا ِبالْعقُوِد {-
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د اللَِّه أَنْ تقُولُوا ما لَا تفْعلُـونَ        كَبر مقْتا ِعن  ) ٢(ياأَيها الَِّذين آمنوا ِلم تقُولُونَ ما لَا تفْعلُونَ         {:  وقال تعاىل  -
 .وغريمها من اآليات،]البقرة[} )٣(
؛ وذا  "إذا وعد أخلف  : "وذكر منها " آية املنافق ثالث  : " قال -�-ومسلم عن النيب    ، جاء يف البخاري   -

 .ويكون حمرما،يكون إخالف الوعد من صفات املنافقني
-ما أخرجه الترمذي؛ أنَّ الن  قال-�-يب " :ا فتخلفه،وال متازحه،ال متار أخاكوال تعده موعد." 

كأن يأمر بأنْ يدخل لشـراء      ،جيب الوفاء به إذا كان الوعد على سبب       : إىل التفصيل فقالوا  : وذهب املالكية 
 .رجع الواعد بوعده؛ فهذا جيب عليه الوفاء ديانةً وقضاء،فإذا تورط املوعود،أو القيام مبشروع،سلعٍة

 .فال يلزم الوعد،وأما إنْ مل حيصل ضرر على املوعود من الرجوع بالوعد
 .وهذا أحسن مجع بينها،أنَّ النصوص الشرعية يف هذه املسألة تعارضت: وحجة هؤالء يف تفصيلهم هذا

 :اختلف العلماء يف لزوم الوفاء بالعهد: قال الشنقيطي يف تفسريه
 .ايلزم الوفاء به مطلقً: فقال بعضهم
 .ال يلزم مطلقًا: وقال بعضهم
 .وإالَّ فال،إن أدخله بالوعد يف ورطٍة لزم الوفاء به: وقال بعضهم

 .وغريهم،ويوسف القرضاوي،ومصطفى الزرقاء، وعبد الرمحن بن قاسم
واملعامالت الـيت   ،الَّذي ينبغي أالَّ يقبل اخلالف فيه هو الوعد يف شؤون املعاوضات          : قال الشيخ القرضاوي  

ب عليها التزامات وتصرفات مالية واقتصاديةيترت. 
ويترتب على جواز اإلخالف فيها إضرار مبصاحل الناس وتغريرهم؛ فالوفاء بالوعد هنا كالوفاء بالعهد؛ ولذا               

 ".إنْ وعد أخلف"مكان " إذا عاهد غدر: "وصفت األحاديث
/ ٦ - ١دورة اخلامسة املنعقدة يف الكويت فيما بني        يف ال ) ٤٠(وقرر جممع الفقه اإلسالمي جبدة بقراره رقم        

 : هـ ما يلي١٤٠٩/ ٥
ودخل املوعـود  ،وهو ملزم قضاء إذا كان معلَّقًا على سبب    ،الوعد بالوفاء يكون ملزما للواعد ديانة إالَّ لعذر       

ويض عن الضرر الواقـع     وإما بالتع ،ويتحدد أثر االلتزام يف هذه احلالة إما بتنفيذ الوعد        ،يف كلفة نتيجة الوعد   
 ٤٤٨.بسبب عدم الوفاء بالوعد بال عذر،فعلًا

   ٤٤٩.أَد اَألمانةَ ِإلَى مِن ائْتمنك،والَ تخن من خانك : - � -قَالَ رسولُ اللَِّه :وعن أَنِس بِن ماِلٍك،قَالَ
ولَا يدخلُ ِفيِه أَنْ يأْخـذَ      ،فَتكُونَ ِمثْلَه ،ولَا تقَاِبلْ ِخيانته ِبالِْخيانةِ   ،لَا تعاِمِل الْخاِئن ِبمعاملَِتهِ   : أَي: قَالَ الْقَاِضي 

ى الْأَولَ: قَالَ الطِّيِبي رِحمه اللَّه   ،فَِإنه اسِتيفَاٌء ولَيس ِبعدواٍن والِْخيانةُ عدوانٌ     ،الرجلُ ِمثْلَ حقِِّه ِمن ماِل الْجاِحدِ     
} ولَا تستِوي الْحسنةُ ولَا السيئَةُ ادفَع ِبـالَِّتي ِهـي أَحسـن    {٤: (أَنْ ينزلَ الْحِديثُ علَى معنى قَوِلِه تعالَى    

                                                 
 )٤٠٦/ ٧(توضيح األحكام من بلوغ املرام  - ٤٤٨
 صحيح) ١٢٨٤) (٢٥١ / ٢ (- ٣٦٠مسند الشاميني  - ٤٤٩
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لْ قَاِبلْـه ِبالْأَحسـِن   ب،وِإنْ كَانَ ذَاك حسنا  ،يعِني ِإذَا خانك صاِحبك فَلَا تقَاِبلْه ِبجزاِء ِخيانِتهِ       ] ٣٤: فصلت[
 ٤٥٠أَحِسن ِإلَى من أَساَء ِإلَيك: والِْإحسانُ ِإلَيِه أَي،الَِّذي هو عدم الْمكَافَأَِة

 : اللعن-
اإلسالِم فَهـو   من حلَف علَى ِملٍَّة غَيِر      «:  قَالَ - � -عن ثَاِبت بن الضحاِك رِضي اُهللا عنه أنَّ رسولَ اِهللا           

ومن ،ومن قَتلَ نفْسه ِبشيٍء ِفي الدنيا عذِّب ِبِه يوم الِقيامـةِ         ،ولَيس علَى ابِن آدم نذْر ِفيما ال يمِلك       ،كَما قال 
 .٤٥١فق عليهمت. »ومن قَذَف مؤِمناً ِبكُفٍْر فَهو كَقَتِلِه،لَعن مؤِمناً فَهو كَقَتِلِه

كَِإنْ فَعلَ كَذَا فَهو يهوِدي أَو نصراِني أَو بِرئ ِمن الِْإسلَاِم           . ِصفَةٌ ِلِملَّةٍ ") : من حلَف علَى ِملٍَّة غَيِر الِْإسلَاِم       " 
ظَاِهره أَنه يختلُّ ِبهذَا الْحِلـِف      : لَّهقَالَ الْقَاِضي رِحمه ال   ") : فَهو كَما قَالَ    (" أَي ِفي حِلِفِه    ") : كَاِذبا  (" 

من قَالَ ِإني   «: "  قَالَ - � -ويحتملُ أَنْ يعلَّق ذَِلك ِبالِْحنِث ِلما روى بريدةُ أَنه          ،ِإسلَامه ويِصري كَما قَالَ   
ولَعـلَّ  ". » وِإنْ كَانَ صاِدقًا فَلَن يرِجع ِإلَى الِْإسلَاِم ساِلما       ،ما قَالَ بِريٌء ِمن الِْإسلَاِم فَِإنْ كَانَ كَاِذبا فَهو كَ       

فَهـو  : فَكَأَنه قَـالَ  ،لَا الْحكْم ِبأَنه صار يهوِديا أَو بِريئًا ِمن الِْإسـلَامِ         ،الْمراد ِبِه التهِديد والْمبالَغةُ ِفي الْوِعيدِ     
تسم  وِديهِة كَالْيقُوبِللْع ِحق،   لُهقَو هِظرينو-     لَامالسلَاةُ وِه الصلَيع - " :»     كَفَـر لَاةً فَقَـدص كرت نأَِي ". » م

   كَفَر نةَ مقُوبع بجوتا         ،اسِمينِع يرِف الشرى ِفي عمسلْ يالْكَلَاِم ه ِمن عوذَا النهو،ةُ     والْكَفَّـار لَّـقعتلْ ته
وِإسحاق ِإلَى أَنـه    ،فَذَهب النخِعي والْأَوزاِعي والثَّوِري وأَصحاب أَِبي حِنيفَةَ رِحمه اللَّه وأَحمد         ،ِبالِْحنِث ِفيهِ 

لَِكن ،ِإنه لَيس ِبيِمٍني ولَا كَفَّـارةَ ِفيـهِ       : وأَبو عبيدٍ ،اِفِعيوالش،وقَالَ ماِلك . يِمني تِجب الْكَفَّارةُ ِبالِْحنِث ِفيها    
      كَذَب ِفيِه أَو قدص ةِ   ،الْقَاِئلَ ِبِه آِثمِدينِل الْملُ أَهقَو وهو،    هِه أَنلَيلُّ عديو- � -      لَمطْلَقًا وم ِه الِْإثْملَيع بتر 

ِإنْ فَعلْت كَذَا فَهو يهوِدي أَو نصراِني أَو كَـاِفر يكُـونُ            : ولَو قَالَ : قَالَ صاِحب الِْهدايةِ  . لْكَفَّارِةيتعرض لِ 
 علَيِه الصلَاةُ والسلَام    -ِلك أَنه   وذَ،فَِإنه يِمني ِبالنص  ،فَِإذَا فَعلَه لَِزمه كَفَّارةُ يِمٍني ِقياسا علَى تحِرِمي الْمباحِ        ،يِمينا

ثُم قَالَ  ] ١: التحرمي[} يا أَيها النِبي ِلم تحرم ما أَحلَّ اللَّه لَك        {: فَأَنزلَ اللَّه تعالَى  ، حرم ماِريةَ علَى نفِْسهِ    -
}   اِنكُممِحلَّةَ أَيت لَكُم اللَّه ضفَر اِم] ٢: التحرمي [}قَدمالْه نقَالَ اب :  ـوهطَ ورلَ الشعا جلَم هِلِف أَنالْح هجو

حرمت علَى  : فَكَأَنه قَالَ ،فَقَِد اعتقَده أَِي الشرطَ واِجب اِلامِتناعِ     ،ومعتقَده حرمته ،ِفعلُ كَذَا علَما علَى كُفِْرهِ    
فَكَانَ تعِليق الْكُفِْر ونحِوِه    ،دخولُ الداِر علَي حرام كَانَ يِمينا     : ولَو قَالَ . كَدخوِل الداِر مثَلًا  ،علَ كَذَا نفِْسي فِ 

ِإنْ كُنت فَعلْت كَذَا    :  قَالَ فَلَو قَالَ ذَِلك ِلشيٍء قَد فَعلَه فَهو يِمني كَأَنْ        ،علَى ِفعٍل مباٍح يِمينا ِإذَا عرفْت هذَا      
 كَاِفر وةُ            ،فَهبوا ِإلَّا التةَ ِفيهلَا كَفَّار وسغَم ِمنيي وفَه لَهفَع قَد هأَن اِلمع وهـةُ       ،وبوكُـونَ التى تتح كْفُرلْ يهو

ِلأَنه لَما علَّقَه ِبأَمٍر كَاِئٍن فَكَأَنه قَالَ ابِتـداًء هـو           ؛ نعم  : لِْإسلَاِم؟ ِقيلَ اللَّاِزمةُ علَيِه التوبةَ ِمن الْكُفِْر وتجِديد ا      
كَاِفر،              كْفُرا لَا يوسغَم كُني ةُ ِإذَا لَمِفيِه الْكَفَّار ِمنيي هأَن لَمعِإنْ كَانَ ي هأَن ِحيحالصِتقَ   ،وِإنْ كَانَ ِفي اعو  هاِدِه أَن

              هِه كُفْرلَيع لَّقِل الَِّذي علَى الِْفعع مثُ أَقْديِبالْكُفِْر ح ِضير هِلِه ِلأَنا ِبِفعِفيه كْفُرفَي كْفُري،    كْفُري هأَن ِقدتعي وهو
                                                 

 )١٩٦٧/ ٥(مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح  - ٤٥٠
 .، واللفظ له)٢١١٠(ومسلم برقم ، ) ٦٠٤٧(متفق عليه، أخرجه البخاري برقم  - ٤٥١

ميلكه كما  أي ال يلزمه نذر ما ال       ) وليس على ابن آدم نذر فيما ال ميلك       . (الذين بايعوا حتت الشجرة يوم احلديبية     ) أصحاب الشجرة (
 ]رمى وام بالزنا دون بينة) قذف. (يعاقب ويعذب كما لو قتله) كقتله. (لو قال هللا تعاىل علي إن شفي مريضي أن أتصدق بدار فالن
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 لَهقَالَ      . ِإذَا فَع هِن أَنيِحيحِفي الص تثَب هأَن لَماعو: " »          وا فَهدمعتا ملَاِم كَاِذبِر الِْإسِمِني ِملٍَّة غَيلَى يع لَفح نم
فَِإنَّ الْغاِلـب   ،والظَّاِهر أَنه أُخِرج مخرج الْغاِلبِ    ،فَهذَا يتراَءى أَعم ِمن أَنْ يعتِقد يِمينا أَو كُفْرا        ". » كَما قَالَ 
وهؤلَاِء لَا يعِرفُونَ ِإلَّـا     ،لَا ِمن أَهِل الِْعلِْم والْخيرِ    ،ف ِمثْلَ هِذِه الْأَيماِن أَنْ يكُونَ أَهلَ الْجهِل والشر        ِفيمن يحلِ 

ولَيس علَى ابِن آدم    . (" كُفِْرِهفَِإنْ تم هذَا فَالْحِديثُ شاِهد ِلمن أَطْلَق الْقَولَ بِ        ،لُزوم الْكُفِْر علَى تقِْديِر الِْحنثِ    
 : ("    هملْزلَا ي أَي ")     ِلكما لَا يِفيم ذْرن : ("    اللَّه هِحملَِك رالْم نِريِضـي       : قَالَ ابم فَى اللَّهقُولَ ِإنْ شكَأَنْ ي

للَّه معناه أَنه لَو نذَر ِعتق عبٍد لَا يمِلكُه أَِو التضحي ِبشاِة            وقَالَ الطِّيِبي رِحمه ا   ،فَفُلَانٌ حر وهو لَيس ِفي ِملِْكهِ     
لَـا  : أَي. ولَا نذْر ِفيما لَا يمِلك    : وِفي ِروايةٍ ،وِإنْ دخلَ ذَِلك ِفي ِملِْكهِ    ،غَيِرِه أَو نحو ذَِلك لَم يلْزمه الْوفَاُء ِبهِ       

عن جـدِه   ،عن أَِبيهِ ،عن عمِرو بِن شعيبٍ   ،روى أَبو داود والترِمِذي ِفي الطَّلَاقِ     : قُلْت. ه ولَا ِعبرةَ ِبهِ   ِصحةَ لَ 
» ك ولَا طَلَاق ِفيما لَا يمِلكلَا نذْر ِلابِن آدم ِفيما لَا يمِل«: " قَالَ رسولُ اللَِّه صلَّى اللَّه تعالَى علَيِه وسلَّم: قَالَ
 ." ِمِذيرقَالَ الت : ِحيحص نسابِ      ،حذَا الْبِفي ه ِويٍء ريش نسأَح وها     «. (" وينٍء ِفي الديِبش هفْسلَ نقَت نمو

: أَي") ومن لَعن مؤِمنا فَهو     ،يوم الِْقيامةِ (" حِقيقَةً  عوِقب ِبِمثِْلِه أَو ِبِه     : ِبِصيغِة الْمجهوِل أَي  ") : » عذِّب ِبهِ 
  هنِلِه  (" لَعِل الِْإثْمِ   ") : كَقَتِفي أَص أَي .   اللَّه هِحمر ِفـي الِْعقَابِ      : قَالَ الطِّيِبي ِرِمي أَوحِفي الت أَي،  ـِمريالضو

") : ومن قَذَف مؤِمنا ِبكُفٍْر فَهـو  : (" وكَذَا الضِمري ِفي قَوِلِه،لِْفعلُ أَي فَلَعنه كَقَتِلِهِللْمصدِر الَِّذي دلَّ علَيِه ا    
   قَذْفُه ِلِه  (" أَيلِ     ") : كَقَتاِب الْقَتبأَس ِبالْكُفِْر ِمن يملِ   ،ِلأَنَّ الرِبِه كَالْقَت يمفَكَانَ الر . قَالَ الطِّيِبي  اللَّه هِحمر  :

     را أَظْهنِبيِه هشالت هجلِ     ؛ وِللْقَت وِجبةَ ِإلَى الْكُفِْر الْمبسِإلَـى       ،ِلأَنَّ الن ببستالْمِه وِإلَي ببسِبالْكُفِْر ت فَالْقَاِذف
ثُم استِعري ِلكُلِّ ما يعاب ِبِه الِْإنسانُ       ،فًا ِفي الرمِي ِبالزنا   ثُم شاع عر  ،والْقَذْف ِفي الْأَصِل الرمي   ،الشيِء كَفَاِعِلهِ 

  هررِبِه ض ِحيقيى   (" ،وعِن ادمو : ("     رأَظْه اِل أَيِديِد الدشِبت ")  ىوعد : ("    ـِويٍننِر تيِبغ ")   ًـةكَاِذب : ("
    ِصفَةٌ ِلد هلَى أَنِب عصىِبالنوافَِة      ،علَى الِْإضع رٍة ِبالْجخسِفي نا   (" وِبه كَثَّرتـلِ    ") : ِليفَعـاِب التب ِفي ،ِمنو

وِفي نسخٍة يستكِْثر ِبحـذِْف اللَّـاِم علَـى أَنـه     . واللَّام ِللِْعلَِّة،نسخٍة صِحيحٍة ِليستكِْثر ِمن باِب اِلاسِتفْعالِ   
ا     ،الٌحالًا كَِثريى موعالد لَ ِبِتلْكصحى ِلينعالْمو . اللَّه هِحمر ِة: قَالَ الطِّيِبيى الْكَاِذبوعِللد دقَي وه .فَِإنْ قُلْت :

ا الْحكْم قُلْت ِللْقَيِد فَاِئدةٌ ِسوى الْمفْهـوِم        مفْهومه أَنه ِإذَا لَم يكُِن الْغرض اسِتكْثَار الْماِل لَم يترتب علَيِه هذَ           
ارِتكَاب هذَا الْأَمِر الْعِظـيِم ِلهـذَا       : وهو مِزيد الشفَاعِة علَى الدعوى الْكَاِذبِة واسِتهجانُ الْعرِض ِفيها يعِني         

قَالَ الطِّيِبي . أَي عكْس ما يِريده ِمن الزيادِة ِباسِتكْثَاِرِه") : ه اللَّه ِإلَّا ِقلَّةً لَم يِزد. (" الْغرِض الْحِقِري غَير مبارٍك
 اللَّه هِحمالَى     : رعِلِه تِو قَوحلَى ناُء ِفيِه عِتثْنا     {: اِلاسلَا ِكذَّابا ووا لَغونَ ِفيهعمسِنـي ِإنْ  ] ٣٥: النبـأ [} لَا يعي 

    هِزيدي وةً فَهادِت الِْقلَّةُ ِزيةَ       ،كَانتأَلْب ِزيدٍة فَلَا يادِبِزي تسالُ أَنَّ الِْقلَّةَ لَيالْحهِ . (ولَيع فَقتـاِمِع    ) : مِفـي الْجو
ومن قَتلَ نفْسه ِبشيٍء عذِّب ِبِه يوم ،كَقَتِلِهولَعن الْمؤِمِن ،لَيس علَى رجٍل نذْر ِفيما لَا يمِلك  «: " الصِغِري ِبلَفْظِ 

 ٤٥٢".» ومن قَذَف مؤِمنا ِبكُفٍْر فَهو كَقَتِلِه،ومن حلَف ِبِملٍَّة ِسوى الِْإسلَاِم فَهو كَما قَالَ،الِْقيامِة

                                                 
 )٢٢٣٥/ ٦(مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح  - ٤٥٢
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الَ يكُونُ اللَّعانونَ شفَعاَء والَ شهداَء يـوم        «: - � -ولُ اِهللا   قَالَ رس : وعن أَِبي الدرداِء رِضي اُهللا عنه قالَ      
 .٤٥٣أخرجه مسلم. »الِقيامِة

 :ما يؤخذ من احلديث
ومن اللفـظ   ،وأنه ال جيوز للمسلم أن يتفوه به؛ ألنه من السباب احملرم          ، احلديث يدل على حترمي اللعن     - ١

 .القبيح
: كثر اللعن قبول شهادته؛ ألنَّ الشهادة ال تكون إالَّ من عدل؛ كما قال تعـاىل  عن م-�- نفى النيب    - ٢
وكثريو اللعـن   ،وال شفعاء ،فمن مل نرضهم ال يكونون شهداء     ،]٢٨٢: البقرة[} ِممن ترضونَ ِمن الشهداءِ   {

 .وال عند خلقه،ليسوا مبرضيني عند اهللا
 :ي اللعن عامة يف احلياة الدنيا ويف اآلخرة الظاهر أنَّ نفي قبول شهادة كثري- ٣

 .هم ساقطو العدالة؛ فال يصلحون شهودا يف اخلصومات إلثبات احلقوق: ففي الدنيا
وأدوا األمانة؛ فهؤالء اللَّعانون ليسوا مـن       ،وال يف اآلخرة أيضا حينما تشهد األمم أنَّ رسلهم بلغوا الرسالة          

 ٤٥٤.والتزكية ألنبيائهم،لشهادةالذين قاموا بأداء ا،هؤالء الشرفاء
 : سب الصحابة-

فَوالَِّذي ،الَ تسبوا أَصحاِبي  ،الَ تسبوا أَصحاِبي  «: - � -قَالَ رسولُ اِهللا    : عن أَِبي هريرةَ رِضي اُهللا عنه قَالَ      
 .٤٥٥أخرجه مسلم. »والَ نِصيفَه،أَدرك مد أَحِدِهمما ،لَو أَنَّ أَحدكُم أَنفَق ِمثْلَ أُحٍد ذَهباً! نفِْسي ِبيِدِه

مـن  : ( أو رآه من املسلمني وقـول البخـاري        - � -من صحب النيب    : كما عرفه البخاري  : الصحايب
 أو رآه من غري املسلمني ولو أسلم على املعتمد بعـد            - � -هذا قيد خيرج به من صحب النيب        ) املسلمني

واهللا ،فإم ليسوا أصحابه  ،ليخرج املرتدون " ومات على ذلك    " وهو  ،م قيداً آخر  وزاد بعض أهل العل   . موته
مثل امتيازهم بعد األنبياء بالفضل على      ،فضائل عامة تشملهم مجيعاً   ) أ: (وفضائل الصحابة على نوعني   . أعلم

 أحدكم  ال تسبوا أصحايب فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مد            : " - � -سائر اخللق كما قال     
وفضائل خاصة ينفرد فيها بعضهم بصفة من الصفات الكرمية من فقه أو أمانة أو زهد أو                ) ب" (وال نصيفه   

                                                 
 ).٢٥٩٨(أخرجه مسلم برقم  - ٤٥٣

رش ومنارق وستور وقال اجلوهري بإسكان اجليم قال ومجعه جنود حكاه عـن             مجع جند وهو متاع البيت الذي يزينه من ف        ) بأجناد(ش  [
فيـه ثالثـة   ) شهداء(معناه ال يشفعون يوم القيامة حني يشفع املؤمنون يف إخوام الذين استوجبوا النار ) شفعاء(أيب عبيد فهما لغتان     

لهم إليهم الرساالت والثاين ال يكونون شهداء يف الدنيا أي          أقوال أصحها وأشهرها ال يكونون شهداء يوم القيامة على األمم بتبليغ رس           
 ]ال تقبل شهادم لفسقهم والثالث ال يرزقون الشهادة وهي القتل يف سبيل اهللا

 )٤٦٩/ ٧(توضيح األحكام من بلوغ املرام  - ٤٥٤
 ).٢٥٤٠(أخرجه مسلم برقم  - ٤٥٥

حدهم أكثر ثوابا من الكثري الذي ينفقه غريهم وسبب ذلك أن إنفـاقهم             املراد أن القليل الذي أنفقه أ     ) ما بلغ مد أحدهم وال نصيفه     (
 ومحايته غالبا ومثل إنفاقهم يف مزيد الفضل وكثري األجر باقي أعماهلم مـن              -كان مع احلاجة إليه لضيق حاهلم وألنه كان يف نصرته           

فضل السبق الذي ال يداينه فضل إىل جانـب شـرف           جهاد وغريه ألم الرعيل األول الذي شق طريق احلق واهلداية واخلري فكان هلم              
 ]والنصيف هو النصف.  ونصره لدينه- وبذهلم نفوسهم وأرواحهم رخيصة دفاعا عن رسول اهللا -صحبتهم رسول اهللا 
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فقد قـال أبـو     ،أما ترتيب الصحابة رضي اهللا عنهم يف الفضل       ،كما لقب أبو عبيدة بأمني األمة     ،كثرة رواية 
: قال ابـن تيميـة    . لى الترتيب املذكور  أصحابنا جممعون على أن فضل اخللفاء األربعة ع       : منصور البغدادي 

وأهل السنة يقرون مبا تواتر به النقل عن أمري املؤمنني علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه وغريه من أن خـري                      
ويربعون بعلي رضي اهللا عنـهم كمـا دلـت عليـه            ،ويثلّثون بعثمان ،هذه األمة بعد نبيها أبو بكر مث عمر       

تقدمي عثمان يف البيعة مع أن بعض أهل السنة قد اختلفوا يف عثمان وعلـي      وكما أمجع الصحابة على     ،اآلثار
وقال ،ولكن ظاهر مذهبه على خالفه    ،فروي عن أيب حنيفة تقدمي علي على عثمان       . اهـ". رضي اهللا عنهما    

والذي عليه مجهور أهل السنة تقدمي عثمان على علـي          ،ال يفضل  أحدمها على اآلخر     ": املدونة  " مالك يف   
أفضل أمة النيب   :  حي - � -كنا نقول ورسول اهللا     : ويف سنن أيب داود عن ابن عمر قال       ، اهللا عنهما  رضي

"  فال ينكـره     - � -يسمع ذلك النيب    : "  للطرباين -ويف رواية   ،مث عثمان ،مث عمر ، بعده أبو بكر   - � -
 ٤٥٦اهـ. وبغضهم كفر ونفاق وطغيان،إميان وإحسان،وحبهم دين": الطحاوية " قال يف 

يف هذا احلديث ما يدل على تشديد التحرمي لنيل الصحابة بسب أو قذع أو أذى؛ ولقد أتى يف هذا النطق ما     
وأن أحدهم ال يقال له قليل؛ حىت إن أحدنا لو أنفق مثل األرض ذهبا ملا بلغ                ،خيرب أن درجام ال تبلغ تقليل     

وهـذا إمنـا    ،دهم وال نصف ذلك املد    من جنس اإلنفاق ما يكون مقداره مدا واحدا من الصحابة أنفقه أح           
الصلوات والصيام واحلج واجلهاد وسائر العبادات؛      :  مثال يف النفقات فيقاس عليه     - � -ضربه رسول اهللا    

 .فإا يف معناه
بكاف اخلطاب للحاضر املواجه؛ فإنه خطاب يف هذه الصورة أليب          ) لو أن أحدكم  : (- � -وأما قوله   * 

 من أن يسب أفاضل الصحابة الذي - � - لسائر الصحابه؛ ممن رآه - � - فينصرف التحذير منه،هريرة
هذا يكون أشد يف النهي عـن  ،والقدم يف اإلسالم ،واهلجرة معه ،مالزمته) ب/٢٥(ختصصوا بصحابته وكثرة    

ألنه إذا كان من مشله اسم الصحابة وحلقته بركتها وحظـي ـذا             ،ذكر الصحابة إال باخلري ملن جاء بعدهم      
فكيف ،الكرمي ال يبلغ عمله لو أنفق مثل أحد مد أحد القدماء من الصحابة والفضالء وال نصف املد                االسم  

 !.ملن جاء بعدهم
وفيه أيضا إشارة إىل أن اهللا تعاىل أطلع رسوله على الغيب من أن قوما جييئون يف آخر الزمان وينتقصون أبا * 

لـو أنفـق    : (افة أصحابه من ذلك يف ضمن قوله      فكان حتذيره ك  ،بكر وعمر وعثمان وعليا رضي اهللا عنهم      
ومل يذكر أنه لو أن أحدكم سب واحدا منهم مل يكفر عنه ذلك كذا وكذا؛ بـل                 ) أحدكم مثل أحد ذهبا   

رفع طبقة أصحابه من أن جتوز سب أصحابه عنهم؛ ولكن أشار إىل أن حلقا مرتبتهم وبلـوغ شـأم يف                    
ولو أنفقه ملا أدرك به مدا      ،أن ينفق مثل أحد ذهبا يف سبيل اهللا       الفضل ممتنع يستحيل؛ ألن أحدكم غاية أمره        

فما الظن ملن يذهب    ،فإنا كان هذا حال من يريد أن يبلغ إىل مراتبهم         ،لواحد من الصحابة القدماء وال نصيفه     
 ٤٥٧.إىل تنقصهم أن يسبهم مما جاء بعدهم

                                                 
 )٢٥٦/ ٤(منار القاري شرح خمتصر صحيح البخاري  - ٤٥٦
 )٧٠/ ٨(اإلفصاح عن معاين الصحاح  - ٤٥٧
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يف سـاعة   ، وسعها من النفس واملـال     ما،من املهاجرين واألنصار  ،ولقد بذلت احلفنة املصطفاة من السابقني     
 فتح مكة أو فتح احلديبية وكالمها اعتز به اإلسالم أيام أن كان اإلسالم              - قبل الفتح    -العسرة وفترة الشدة    

وكان هذا البـذل خالصـا ال       . قليل األنصار واألعوان  ،مطاردا من كل عدو   ،غريبا حماصرا من كل جانب    
كان بذال منبثقا   . ال من رياء أمام كثرة غالبة من أهل اإلسالم        و،تشوبه شائبة من طمع يف عوض من األرض       

عن خرية اختاروها عند اهللا وعن محية هلذه العقيدة اليت اعتنقوها وآثروها على كل شيء وعلى أرواحهـم                  
 كان قليال بالقياس إىل ما أصبح الذين جاءوا بعـد           - من ناحية الكم     -ولكن ما بذلوه    .. وأمواهلم مجيعا   

فكان بعض هؤالء يقف ببذله عند القدر الذي يعرف ويسمع أن بعض السـابقني              . لكون أن يبذلوه  الفتح مي 
وليقرر أن الكم ليس هو الذي يـرجح يف         ،هنا نزل القرآن ليزن مبيزان احلق بذل هؤالء وبذل أولئك         ! بذلوه

أُولِئـك  . أَنفَق ِمن قَبِل الْفَتِح وقاتلَ    ال يستِوي ِمنكُم من     «: امليزان ولكنه الباعث وما ميثله من حقيقة اإلميان       
 ..» أَعظَم درجةً ِمن الَِّذين أَنفَقُوا ِمن بعد وقاتلُوا

غري . وليس يف األفق ظل منفعة وال سلطان وال رخاء        ،واألنصار قلة ،إن الذي ينفق ويقاتل والعقيدة مطاردة     
ذلك متعلـق مباشـرة     . والنصر والغلبة والفوز قريبة املنال    ، كثرة واألنصار،الذي ينفق ويقاتل والعقيدة آمنة    

بعيد عن كل سبب ظاهر وكل واقع       ،عميق الثقة والطمأنينة باهللا وحده    ،متجرد جتردا كامال ال شبهة فيه     ،باهللا
وهذا له على اخلري أنصار حىت حني تصح        . ال جيد على اخلري عونا إال ما يستمده مباشرة من عقيدته          . قريب

 ٤٥٨.ه ويتجرد جترد األولنينيت
         ِبىِن النثُ عدحي هناُهللا ع ِضياء ررن البعارِ    - � -وصقَالَ ِفى اَألن هأَن  :»      مهِغضبالَ يو ِمنؤِإالَّ م مهِحبالَ ي

 .٤٥٩متفق عليه. »ُهللاِإالَّ مناِفق من أَحبهم أَحبه اُهللا ومن أَبغضهم أَبغضه ا
 »لَا يبِغض الْأَنصار رجلٌ يؤِمن ِباِهللا والْيوِم الْآِخِر«:   قَالَ�وعن أَِبي هريرةَ أَنَّ رسولَ اِهللا 

 ٤٦٠»ِم الْآِخِرلَا يبِغض الْأَنصار رجلٌ يؤِمن ِباِهللا والْيو« : �قَالَ رسولُ اِهللا : قَالَ،وعن أَِبي سِعيٍد
 إال مـؤمن كامـل      - � -أن األنصار ال حيبهم يف اجلملة ألجل مناصرم لرسـول اهللا            : معىن احلديث 

فمن أحبهم .  ومناصرم له إالّ منافق يف عقيدته- � -وال يبغضهم يف اجلملة من أجل حمبتهم للنيب ،اِإلميان
فخذله يف  ،وسخط عليه ،م لرسول اهللا أبغضه اهللا    ومن كرههم مجيعاً لنصر   ،هللا ورسوله أحبه اهللا ورضي عنه     

 .الدنيا واآلخرة
أن من عالمات كمال اِإلميان حب األنصار مـن أجـل           : أوالً: دل هذا احلديث على ما يأيت     : فقه احلديث 

 � -ولقوله  ،حلديث الباب ،من هذه الناحية  : ومن عالمات النفاق بغضهم   ،- � -مناصرم لرسول اهللا    
وقد صار اسم األنصار علمـاً      " وآية النفاق بغض األنصار     ،آية اِإلميان حب األنصار   " :  يف رواية أخرى   -

وإمنـا  ،فصار علماً هلم وألوالدهم وحلفائهم ومواليهم     ، األنصار - � -على األوس واخلزرج مساهم النيب      
فلذا جـاء   ،جمونصرته فكان ذلك موجباً ملعاداة العرب والع      ،- � -فازوا ذه املنقبة ألجل إيوائهم للنيب       
                                                 

 )٤٣٥٥: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-يف ظالل القرآن للسيد قطب - ٤٥٨
 ).٧٥(واللفظ له، ومسلم برقم ) ٣٧٨٣(متفق عليه، أخرجه البخاري برقم  - ٤٥٩
 )٧٧و٧٦)(٥١: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ٤٦٠
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فضل األنصار ومكانتهم   : ثانياً. فذلك من كمال إميانه   ،فمن أحبهم ،الترغيب يف حبهم  ،الترهيب عن بغضهم  
وهـذه  ،وبغضهم نفاقاً ، حبهم إمياناً  - � -حيث جعل النيب    ،وعلو مرتلتهم يف اإلسالم   ،- � -عند النيب   

ومن ،ميان حمبة أهل الدين والفضل والصالح     دل هذا احلديث داللة عامة على أن من اإلِ        : ثالثاً. منقبة عظيمة 
كما يدل عليه قولـه     ،ومن النفاق حبهم  ،وإن من اِإلميان بغض أهل الكفر والفسق والفساد       . النفاق بغضهم 

انوا آباَءهم أَو أَبناَءهم أَو     لَا تِجد قَوما يؤِمنونَ ِباللَِّه والْيوِم الْآِخِر يوادونَ من حاد اللَّه ورسولَه ولَو كَ             : (تعاىل
مهتِشريع أَو مهانو٤٦١).ِإخ 

 : السخرية واالستهزاء-
ياأَيها الَِّذين آمنوا لَا يسخر قَوم ِمن قَوٍم عسى أَنْ يكُونوا خيرا ِمنهم ولَا ِنساٌء ِمـن ِنسـاٍء             {: قال اهللا تعاىل  

  ى أَنْ يسع                 لَـم نماِن والِْإمي دعب وقالْفُس ماِلاس وا ِبالْأَلْقَاِب ِبئْسزابنلَا تو كُمفُسوا أَنلِْمزلَا تو نها ِمنريخ كُن
 ].١١: احلجرات... [} )١١(يتب فَأُولَِئك هم الظَّاِلمونَ 

)      مقَو رخسوا ال ينآم ا الَِّذينهمٍ  يا أَيقَو مث ذكر العلـة ىف ذلـك       :أي ال يهزأ ناس من املؤمنني بآخرين      )  ِمن
 أي فقد يكون املسخور منهم خريا عند اهللا من الساخرين ) عسى أَنْ يكُونوا خيراً ِمنهم:(فقال

 لكونه غري   أو،أو لكونه ذا عاهة ىف بدنه     ،فينبغى أال جيترىء أحد على االستهزاء مبن تتقحمه عينه لرثاثة حاله          
فيظلم نفسه بتحقري مـن وقّـره اهللا        ،فلعله أخلص ضمريا وأنقى قلبا ممن هو على ضد صفته         ،لبق ىف حمادثته  

أي وال يسخر نساء من نساء عسى أن يكون املسخور ) وال ِنساٌء ِمن ِنساٍء عسى أَنْ يكُن خيراً ِمنهن.(تعاىل
من قبل أن األغلب ىف السخرية أن تكـون ىف جمـامع        ،ملوضعنيوأتى باجلمع ىف ا   ،منهن خريا من الساخرات   

 . وكم من متأمل منها،وكم من متلذذ ا،الناس
وىف هذا إمياء إىل أن املرء ال يقطع مبدح أحد أو عيبه كما يرى عليـه مـن صـور أعمـال الطاعـة أو                         

 ال تصـح معـه تلـك    فلعل من حيافظ على األعمال الظاهرة يعلم اهللا من قلبه وصـفا مـذموما         ،املخالفة
فاألعمال أمارات ،ولعل من رأينا منه تفريطا أو معصية يعلم اهللا من قلبه وصفا حممودا يغفر له بسببه      ،األعمال

 .ال أدلة قطعية،ظنية
)كُمفُسوا أَنلِْمزال تأي وال يعب بعضكم بعضا بقول أو إشارة على وجه اخلفية) و. 

وال تنـابزوا   (،فال ينبغى أن يعيب غريه ألنه كنفسه      ،اقل ال يعيب نفسه   تنبيه إىل أن الع   » أنفسكم«: وىف قوله 
يا ،يـا فاسـق   : أي ال يدع بعضكم بعضا باللقب الذي يسوءه ويكرهه كأن يقول ألخيه املسلم            ) ِبالْأَلْقاِب

 .أو يا نصراىن،يا يهودى: أو يقول ملن أسلم،منافق
قدم رسول اهللا ) وال تنابزوا ِبالْأَلْقاِب( بىن سلمة نزلت ىف: قال قتادة وعكرمة عن أىب جبرية بن الضحاك قال   

يا رسول : فكان إذا دعا واحدا باسم من تلك األمساء قالوا، املدينة وليس فينا رجل إال وله امسان أو ثالثة        �
 .أخرجه البخاري ىف األدب وأهل السنن وغريهم. اهللا إنه يكرهه فرتلت

                                                 
 )٢٧٥/ ٤(منار القاري شرح خمتصر صحيح البخاري  - ٤٦١
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: ولعمر،عتيـق : و مدحا وتكون حقّا وصدقا فال تكره كما قيل ألىب بكر           أما األلقاب اليت تكسب محدا أ     
 .وخلالد سيف اهللا،أبو تراب: ولعلى،ذو النورين: ولعثمان،الفاروق

أي بئس الذكر املرتفع للمؤمنني أن يذكروا بالفسوق بعـد دخـوهلم ىف             ) ِبئْس اِلاسم الْفُسوق بعد الِْإميانِ    (
 .اإلميان واشتهارهم به

 .ىف هذا إمياء إىل استقباح اجلمع بني األمرين كما تقول بئس الصبوة بعد الشيخوخة أي معهاو
أو ملزه  ،أي ومن مل يتب من نبزه أخاه مبا ى اهللا عن نبزه من األلقاب             ) ومن لَم يتب فَأُولِئك هم الظَّاِلمونَ     (

 ٤٦٢.وها عقاب اهللا بعصيام إياهفأولئك هم الذين ظلموا أنفسهم فأكسب،أو سخريته منه،إياه
ولَِئن سأَلْتهم لَيقُولُن ِإنما كُنا نخوض ونلْعب قُلْ أَِباللَِّه وآياِتِه ورسوِلِه كُنتم تسـتهِزئُونَ              {: وقال اهللا تعاىل  

)٦٥ (        نع فعِإنْ ن اِنكُمِإمي دعب متكَفَر وا قَدِذرتعلَا ت           ـِرِمنيجوا مكَـان مهطَاِئفَةً ِبـأَن ذِّبعن كُمطَاِئفٍَة ِمن 
 ].٦٦ - ٦٥: التوبة... [} )٦٦(

إمنا كنا نتحدث بكالم ال     :  عما قالوا من القَدح يف حقك وحق أصحابك لَيقولُن         -أيها النيب -ولئن سألتهم   
 ورسوله كنتم تستهزئون؟ أباهللا عز وجل وآياته : -أيها النيب-قل هلم ،قصد لنا به
إن نعف عن   ،قد كفرمت ذا املقال الذي استهزأمت به      ، فال جدوى ِمن اعتذاركم    -معشر املنافقني -ال تعتذروا   

 ٤٦٣نعذب مجاعة أخرى بسبب إجرامهم ذه،مجاعة منكم طلبت العفو وأخلصت يف توبتها
 : البغي-

 يظِْلمونَ الناس ويبغونَ ِفي الْأَرِض ِبغيِر الْحق أُولَِئك لَهم عذَاب أَِليم            ِإنما السِبيلُ علَى الَِّذين   {: قال اهللا تعاىل  
 ].٤٢: الشورى... [} )٤٢(

ودفع ملا جيد أهل السالمة والصالح ىف صدورهم من حرج ىف أن            ،هو حتريك أيضا ملشاعر الثورة على البغي      
وإطالق أليدى  ،وجمافاة لطبيعة احلياة  ،ذا خروج على سنن العدل    وه.. حىت ولو كان مسيئا   ،ينالوا أحدا بسوء  

وهلذا جاء اإلسالم يقـرر     .. وأن يبتلى م األنقياء واألبرار ابتالء عظيما      ،السفهاء أن يعيثوا ىف األرض فسادا     
حىت يكون هلم من ذلك وقايـة مـن         ،بال بغى أو عدوان   ،ويعطى أهله حق الدفاع عن أنفسهم     ،هذه احلقيقة 

 ..ى الشر والعدوانآفات ذو
من ضربك على خدك األمين فـأدر لـه خـدك           «أن  ، إىل اليهود  - عليه السالم  -ولقد كانت دعوة املسيح   

ونقمـة منـه    ، كانت تلك الدعوة بالء من اهللا لليهود       -» فاخلع له ثوبك أيضا   ،ومن نازعك رداءك  ،األيسر
 القاسية اليت قدمها السـيد املسـيح        وكانت تلك اجلرعات املرة   .. بعد أن بغوا وأفسدوا ىف األرض     ،سبحانه

 !.ومكرهم،اليت جترعها الناس من مسوم كيدهم، هى من بقايا الكئوس املرة القاسية-هلم
وإمنا السبيل  .. وأخذ حبقه منه  . فانتصف ممن ظلمه  ،على من انتصر من بعد ظلمه     ،فليس مثة من سبيل وال لوم     
وانتهى به ذلك   ،فجاوز احلد ، من انتصر من بعد ظلمه     أو على .. وبغى على الناس  ،واللوم على من بدأ بالظلم    

                                                 
 )١٣٣/ ٢٦(تفسري املراغي  - ٤٦٢
 )١٩٧/ ١(التفسري امليسر  - ٤٦٣
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ينتصف فيه سبحانه   ،هو قصاص من العدل اإلهلى    ،فهؤالء هلم عذاب أليم   .. إىل أن يكون من الظاملني الباغني     
 ٤٦٤..للمظلوم من ظامله

أديبـا  وإمنا يـؤدب ت   ،فهذا ال جيازى مبثله   ،وإرادة ظلمه من غري أن يقع منه شيء       ،وأما إرادة البغي على الغري    
علَـى الَّـِذين    {إمنا تتوجه احلجة بالعقوبة الشرعية      : أي} ِإنما السِبيلُ {.يردعه عن قول أو فعل صدر منه      

      قِر الْحيِض ِبغونَ ِفي األرغبيو اسونَ النظِْلميف دمائهم وأمـواهلم    ،وهذا شامل للظلم والبغي على الناس     } ي
 ٤٦٥.حبسب ظلمهم وبغيهم،موجع للقلوب واألبدان: أي} ذَاب أَِليمأُولَِئك لَهم ع{. وأعراضهم

. وهو يزاول حقه املشروع   . ليس عليه من جناح   ،وال يعتدي ،وجيزي السيئة بالسيئة  ،فالذي ينتصر بعد ظلمه   
إمنا الذين جيب الوقوف يف طريقهم هم الذين        . وال جيوز أن يقف يف طريقه أحد      . فما ألحد عليه من سلطان    

فإن األرض ال تصلح وفيها ظامل ال يقف له النـاس ليكفـوه             . ويبغون يف األرض بغري احلق    ،الناسيظلمون  
. واهللا يتوعد الظامل الباغي بالعذاب األليم     . ومينعوه من ظلمه وفيها باغ جيور وال جيد من يقاومه ويقتص منه           

 ٤٦٦.ولكن على الناس كذلك أن يقفوا له ويأخذوا عليه الطريق
قُلْ ِإنما حرم ربي الْفَواِحش ما ظَهر ِمنها وما بطَن والِْإثْم والْبغي ِبغيِر الْحق وأَنْ تشِركُوا                {: وقال اهللا تعاىل  

 ].٣٣: األعراف[} )٣٣(ِباللَِّه ما لَم ينزلْ ِبِه سلْطَانا وأَنْ تقُولُوا علَى اللَِّه ما لَا تعلَمونَ 
 .تفسد الطيب إذا دخلت عليه،وكلها خبائث،ذه هى احملرمات اليت حرمها اهللا على عبادهه

 .وما اتصل به من شهوة الفرج،يراد ا الزنا خاصة،والفواحش هنا
 ..واليت توقع مقترفها ىف عداد اآلمثني،من مأكوالت،احملرمات اليت حرمها اهللا: واإلمث

 ..والتعدى على حقوق العباد،حدود اهللالعدوان على : والبغي بغري احلق
 .وغريها،واخليانة لألمانة،والسرقة،كالقتل

 إشارة إىل هذا الوصف املـالزم       -على أن البغي ال يكون إال بغري احلق أبدا        » بغري احلق «وىف وصف البغي    
 ..خارج عليه،وأنه عمل جماف للحق،وتذكري به،له

ألن الشرك  ،بل هو أول املنهيات   ،هو مما ى اهللا عنه    » ِه ما لَم ينزلْ ِبِه سلْطاناً     وأَنْ تشِركُوا ِباللَّ  «: وقوله تعاىل 
 ..حيث ال يقبل عمل من مشرك،باهللا رأس الكبائر

وأخر النهى عن الشرك هنا ألن اخلطاب ىف مواجهة املؤمنني الذين دعوا إىل أخـذ زينتـهم عنـد كـل                     
مث بين اهللا سبحانه وتعـاىل      ،طيبات ما أخرج اهللا لعباده من رزق      وإىل عدم التحرج من أن ينالوا من        ،مسجد

 فكـان أول    -ودعاهم إىل التمتع ا   ،هلم بعد ذلك ما حرمه عليهم بعد أن رفع احلظر عن مجيع املطعومات            
واليت كثريا ما تفسـد عليـه       ،وهى شهوة غالبة من الشهوات املتمكنة ىف اإلنسان       ،هذه احملرمات الفواحش  

حيث تدفع أهواء النفس    ،ومها آفتان من اآلفات املتسلطة على الناس ىف احلياة        ،مث والبغي بغري احلق   مث اإل ،دينه
واسترضاء هـذه   ،إلشباع تلك الشهوات  ،وإىل عدوان بعضهم على بعض    ،وشهواا بالناس إىل مقارفة اآلثام    
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واإلقرار بألوهية إله أو  ، غري اهللا  القائم على عبادة  ،واملراد هنا هو ليس الشرك الصريح     ،مث الشرك باهللا  .. األهواء
وإمنا املراد بالشرك هنا الشرك اخلفى الذي يتدسس        ،ال يعد صاحبه ىف املؤمنني أبدا     ،فذلك كفر باهللا  ،آهلة غريه 

والنظر إليهم نظرة من    ،وذلك كاالستدالل للناس استذالال يقرب من العبادة      ،إىل اإلنسان من غري أن يشعر به      
مبـا صـار إىل أيـديهم مـن سـلطان أو بسـطة ىف املـال وسـعة ىف                    ،ك اهللا ميلكون التصرف ىف مل   

عن إقامـة  ،حيث يذهل املستظل به،يدعى الوالية أو تدعى له لوالية،وكاالستظالل بظلّ وىلّ أو دعى   ،الرزق
وهلذا وصف الشرك هنا .. وإن مل يكن شركا صرحيا،فهذا وحنوه هو من قبيل الشرك باهللا.. وجهه خالصا هللا  

 :له تعاىلبقو
وكل شرك  .. وإمنا هو وهم وضالل   ،وال دليل بني يديه   ،أي هو شرك ال حجة عليه     » ما لَم ينزلْ ِبِه سلْطاناً    «

ألنه شرك  ،وليحذروا منه ،وإمنا وصف الشرك هنا هذا الوصف ليلفت املؤمنني إليه        ،وال دليل عليه  ،ال حجة له  
واملؤمن حريص على أن يتجنب الشرك كلّه      ،خفى،ه جليلـه  ،فإذا قيل له احذر الشرك الذي ال حجة       ،ه وخفي

وحـاول أن يـزن     ،جعل يقلب وجوه األمور اليت بني يديه إذ رمبا يكون فيها ما هو من هذا الشرك اخلفي                
وهل هلم مع اهللا ما ميلكون به ضر أو         ،مبيزان احلق والعقل  ،أو استظل م  ،هؤالء األشخاص الذين استذل هلم    

 - مهما بلغ من جاه أو سـلطان       -وأنه ليس ألى خملوق   ،ويرى أن كل شىء هللا    ،ألمروهنا ينكشف له ا   ،نفعا
 ..سبيل إىل شىء من ملك اهللا

وال يقدرونه ،ألم ال يعرفون اهللا حق معرفته،أما املشركون شركا صرحيا فإم جيعلون ملن أشركوا به سلطانا 
 ..حق قدره

هو إلفات إىل ماهللا سبحانه وتعاىل من كمال مطلـق ىف           » ال تعلَمونَ وأَنْ تقُولُوا علَى اللَِّه ما      «: وقوله تعاىل 
فإن من شـأن هـذا      ،وأن يعرفه حق معرفته   ،وأن على املؤمن باهللا أن يتعرف إىل اهللا سبحانه        ،وأفعاله،صفاته

هللا فال جيعل ملخلوق مكانا مع ا     ،وأن يعزاله عن مظان الشرك اخلفي به      ،وتلك املعرفة أن يصاله باهللا    ،التعرف
وإن عظـم   ،ويستعلى بوجوده عن االستذالل أو االستظالل بأى خملوق       ،وذا اإلميان يستغىن باهللا   .. ىف قلبه 

ومن مها جيىء االلتفات    ،هو من قبيل الفهم اخلاطئ هللا     ،والقول على اهللا بغري علم    ..وعال ىف الناس شأنا   ،قدرا
 ٤٦٧.واالعتماد على سواه،إىل غريه

}   بر مرا حمقُلْ ِإن اِحشالْفَو وذلك كالزنا  ،الذنوب الكبار اليت تستفحش وتستقبح لشناعتها وقبحها      : أي} ي
 .واللواط وحنومها

واليت تتعلـق حبركـات     ،الفواحش اليت تتعلـق حبركـات البـدن       : أي} ما ظَهر ِمنها وما بطَن    {: وقوله
الذنوب الـيت تـؤمث     : أي} الْبغي ِبغيِر الْحق  واإلثْم و {،وحنو ذلك ،كالكرب والعجب والرياء والنفاق   ،القلوب

فدخل يف هـذا الـذنوب    ،والبغي على الناس يف دمائهم وأمواهلم وأعراضهم      ،وتوجب العقوبة يف حقوق اهللا    
 .واملتعلقةُ حبق العباد،املتعلقةُ حبق اهللا
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والشرك هو  . ل أنزل احلجة والربهان على التوحيد     ب،حجة: أي} وأَنْ تشِركُوا ِباللَِّه ما لَم يرتلْ ِبِه سلْطَانا       {
وحنو ،ورمبا دخل يف هذا الشرك األصغر كالرياء واحللف بغري اهللا         ،أن يشرك مع اهللا يف عبادته أحد من اخللق        

 .ذلك
ى العباد  و،فكل هذه قد حرمها اهللا    ،يف أمسائه وصفاته وأفعاله وشرعه    } وأَنْ تقُولُوا علَى اللَِّه ما ال تعلَمونَ      {

واالستطالة على عباد   ،وملا فيها من الظلم والتجري على اهللا      ،ملا فيها من املفاسد اخلاصة والعامة     ،عن تعاطيها 
 ٤٦٨.وتغيري دين اهللا وشرعه،اهللا

وبني هلم قصر التحرمي علـى الفـواحش        ،واملبلغ هلا ،؛ ألنه مبني شريعة القرآن    )قلْ( بقوله   - � -أمر النيب   
 .شرك والكذب على اهللاوال،واإلمث والبغي

وأهل الشرك ما كانوا يتحرجون عنها بل       ،أي أن التحرمي مقصور على هذه احملرمات كلها       ،للقصر): ِإنما(و  
لإلشارة إىل أن احملرم هو رب الوجود ورب اإلنسان الذي يعلم           ) حرم ربي : (وقال سبحانه ،ارتكبوها كلها 

وهو رب  ،إمنا حرمه متسقا مع الفطرة اليت فطر الناس عليهـا         ،حرم هذا وىف ذلك إشارة إىل أن الذي       ،الفطرة
وخصوصا كبائر  ،وهي تشمل كل املعاصي   ،والفواحش هي األمور اليت تفحش وتزيد على  الفطرة        ،كل شيء 

وبذلك كل ما جييء من إمث وبغـي يـدخل يف           ،الذنوب فتشمل كل املوبقات املفسدة للنفوس واجلماعات      
 .فيكون العطف عليها من عطف اخلاص على العام،ختصيص بعد تعميم،مث والبغيويكون ذكر اإل،عمومها

فتخصص الفواحش باملعاصي الصارخة اليت تفسد الـنفس        ،إذا اجتمعنا خصص كل واحد مبعىن     : وقد نقول 
وبعضهم خصصها بالزىن وما يتصل به من قذف للمحصنات وغري ،وغري ذلك ،والربا،واخلمر،واتمع كالزىن 

وجرميتـه  ،وما يظهر منها وما يعلن    ،احش على معناها العام واخلاص حيرم ما ظهر منها وما بطن          ذلك والفو 
ويشمل ما بطن فسـق القلـوب       ،وما بطن ما استتر كاختاذ األخدان     ،وجرمية اإلعالن ،جرميتان جرمية الفعل  

وال ،عصـية ولكن حيول دون تنفيذه أمر فوق إرادته فهذا يكـون م          ،وذلك بالعزم على فعل هو شر يف ذاته       
يدخل يف ضمن حديث النفس الذي جتاوزه اهللا عن أمة حممد؛ ألنه حدث ونوى واعتزم التنفيذ ولكن حيل                  

فهو يبطئه ،وقد تكلمنا يف ذلك فيما مضى واإلمث ذنب لَا يتجاوز أذاه فاعله،بينه وبينه بغري إرادته وعلى رغمه
وإن ،وال تتعـدى إىل غـريه     ، اليت تضر نفسه   وتناول اآلفات ،وآثامه على نفسه كشرب اخلمر    ،عن فعل اخلري  

ووصـفه سـبحانه   ،والبغي هو املعصية اليت تتعدى إىل غريه   ،كانت التفرقة بينهما يف بعض اتمعات عسرية      
وهو تنبيه إىل ما يتضمنه البغي فهـو يتضـمن إمث   ،وال يكون البغي إال بغري احلق  ) والْبغي ِبغيِر الْحق  : (بقوله

 .أنه فعل غري احلق فهو تصريح مبا هو قبيح يف ذاتهوإمث ،التعدي
ومن البغـي   ،والرشوة والسحت ومن البغي أكل مال اليتـيم       ،ومن البغي أكل أموال الناس بالباطل يف الربا       

واحلكم بني الناس بالباطل ومن أفحش البغي ظلم احلكام         ،وأشد البغي احلكم بغري ما أنزل اهللا      ،النميمة والغيبة 
اللهم من وِلي من أمر أميت شيئا       : " - � -ولقد قال   ،وإيذاؤها يف حرياا  ،وإرهاقها،ة عليها للرعية والغلظ 
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هذا هو القسم األول مما حر مـه        " ومن وِلي من أمر أميت شيئا فرفق م فارفق به           ،فشق عليهم فاشقق عليه   
 ).وا ِباللَِّه ما لَم ينزلْ ِبِه سلْطَاناوأَن تشِركُ: (ولذا قال تعاىل،اهللا تعاىل وهذا القسم اآليت داء الشر

إن وحدانية اهللا تعاىل أمر     : حىت لقد قال العلماء   ،وحمرم ببديهة العقول  ،وهو حمرم بأمر اهللا   ،هذا أشد احملرمات  
 .تصل إليه العقول بالبديهة أو النظر القريب

مل يـرتل  ،أو شخصا،أو جحرا، تعاىل يف العبادة شيئا   أي أن جتعلوا شريكا هللا    ،)وأَن تشِركُوا ِباللَّهِ  : (قال تعاىل 
 .إن السلطان هنا احلجة أو الدليل: ويقول العلماء،اهللا به سلطانا
إشارة إىل معىن أن هذه األوثان وما شاها لَا قدرة " سلطان " ولكن يف التعبري عن احلجة بـ ،وأرى ما رأوا

إم يعبدوا باألوهام املسلطة من غري سلطان من حجة أو       ف،ومهما يكن ،وال تثبت أن هلا قوة تنفع وتضر      ،هلا
إمنا هي األوهام اليت تصورها     ،ومن غري أن يعرفوا بالعيان أن هلا سلطانا يف األفعال أو التوجيه يف الكون             ،دليل

 .صاحلة للعبادة مع اهللا تعاىل لَا شريك له
وأَن تقُولُوا علَى اللَِّه ما لَـا       : (ن؛ ولذا قال تعاىل   إن من األمور اليت حرمها اهللا تعاىل أن نقول على اهللا مفتري           

 ).تعلَمونَ
وهو االفتراء بأن يقولوا على اهللا ما ال يعلمون أن اهللا حكم به وقالـه أو          ،هذا ثالث نوع من أنواع احملرمات     

. من عند اهللا  وما هو   ،ويقولون أنه من عند اهللا    ،وحترمي لبس اللباس يف الطواف    ،كتحرمي بعض األحكام  ،شرعه
وِإذَا فَعلُوا فَاحشةً قَالُوا وجدنا علَيهـا آباَءنـا واللَّـه أَمرنـا             : ( يف اآلية السابقة   - تعاىل   -وكما قال اهللا    

 ٤٦٩. . .).ومن أَظْلَم ِممِن افْترى علَى اللَّه كِذبا(وهو من أشد االفتراء ،فذلك افتراء،)ِبها
ما ِمن ذنٍب أَجدر أَنْ يعجـلَ اُهللا ِلصـاِحبِه          «: - � -قَالَ رسولُ اِهللا    : رةَ رِضي اُهللا عنه قَالَ    وعن أَيب بكْ  

 .٤٧٠أخرجه أبو داود والترمذي. »العقُوبةَ ِفي الدنيا مع ما يدِخر لَه ِفي اآلِخرِة ِمن البغِي وقَِطيعِة الرِحِم
أن يعجل اهللا تعاىل لصاحبه العقوبة يف الدنيا مع ما          . (باجليم والدال املهملة والراء أحق    ) أجدرما من ذنب    (

فهما أسرع الذنوب عقوبة يف الدنيا وعقوبـة        ) يف اآلخرة من البغي وقطيعة الرحم     (من العقوبة   ) يدخره له 
فكيف إذا  ،مهات الكبـائر  وفيه عظمة شأن البغي وقطيعة الرحم فكل واحدة كبرية من أ          ،اآلخرة على أصلها  

: اجتمعتا كما يقع ذلك كثرياً مللوك الدنيا فال أكثر من اجتماع البغي فيهم وقطيعة الرحم ولذا قال تعـاىل                  
}كُمامحوا أَرقَطِّعتِض ووا يف الْأَرفِْسدأَن ت متلَّيوِإن ت متيسلْ ع٤٧١].٢٢: حممد[} فَه 

   ِضيةَ رريرأَِبي ه نقَالَ   وع هنولُ اِهللا :  اُهللا عسِصلَِة : " - � -قَالَ ر ا ِمنابلَ ثَوجاَهللا ِفيِه أَع ٌء أُِطيعيش سلَي
 . ٤٧٢"والْيِمِني الْفَاِجرِة تدع الديار بلَاِقع ،ولَيس شيٌء أَعجلَ ِعقَابا ِمن الْبغِي وقَِطيعِة الرِحِم،الرِحِم

الكاذبة وصـفت   ) واليمني الفاجرة . (باإلساءة واهلجر ) وليس شيء أعجل عقاباً من البغي وقطيعة الرحم       (
مجع ) بالقع. (ديار من خلفها  ) تدع الديار . (بصفة خالفها فإنه هو الفاجر عطف على قوله من البغى وقوله          
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عاجلة ولعله يبقي من عقوبتـها يف       بزنة مساجد مجع بلقع وهي القفر اليت ال شيء فيها بيان لعقوبة اليمني ال             
   ٤٧٣اآلخرة زيادة على ما وقع يف الدنيا إن مل يتب

 : الظلم والعدوان-
ِللظَّاِلِمني نارا أَحاطَ ِبِهم     وقُِل الْحق ِمن ربكُم فَمن شاَء فَلْيؤِمن ومن شاَء فَلْيكْفُر ِإنا أَعتدنا           {: قال اهللا تعاىل  

رفَقًـا                سترم ـاَءتسو ابـرالش ِبئْس وهجِوي الْوشِل يهاٍء كَالْماثُوا ِبمغِغيثُوا يتسِإنْ يا و٢٩(اِدقُه( { ...
 ].٢٩: الكهف[

وصفات أهل  ،والرشد من الغي  ،قد تبني اهلدى من الضالل    : هو احلق من ربكم أي    : قل للناس يا حممد   : أي
 .ومل يبق فيه شبهة،فإذا بان واتضح،وذلك مبا بينه اهللا على لسان رسوله،وةوصفات أهل الشقا،السعادة

}     كْفُراَء فَلْيش نمو ِمنؤاَء فَلْيش نوعـدم  ،حبسـب توفيـق العبد    ،مل يبق إال سلوك أحد الطريقني     : أي} فَم
ومن ،فقد وفق للصـواب   فمن آمن   ،واخلري والشر ،وقد أعطاه اهللا مشيئة ا يقدر على اإلميان والكفر        ،توفيقه

ال إكراه يف الدين قد تبني الرشد من        {كما قال تعاىل    ،وليس مبكره على اإلميان   ،كفر فقد قامت عليه احلجة    
وإمنا ذلك ديد ووعيد    ،اإلذن يف كال األمرين   } فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر     {: وليس يف قوله  } الغي

ِإنـا  {: مث ذكر تعاىل مآل الفريقني فقال     .  ترك قتال الكافرين   كما ليس فيها  ،ملن اختار الكفر بعد البيان التام     
 ا ِللظَّاِلِمنيندتا {بالكفر والفسوق والعصيان    } أَعاِدقُهرس اطَ ِبِهما أَحارا: أي} ن فليس هلـم  ،سورها احمليط

ليطفئ ما نـزل    ،طلبوا الشراب ي: أي} وِإنْ يستِغيثُوا {.تصالهم النار احلامية  ،منفذ وال طريق وال خملص منها     
 .م من العطش الشديد

: أي} يشِوي الْوجـوه  {.من شدة حرارته  ،أو كعكر الزيت  ،كالرصاص املذاب : أي} يغاثُوا ِبماٍء كَالْمهلِ  {
 }يصهر به ما يف بطوم واجللود وهلم مقامع من حديد{كما قال تعاىل ،فكيف باألمعاء والبطون

} ابرالش م    ،ويـدفع بعـض العـذاب     ، الذي يراد ليطفئ العطش    }ِبئْسوشـدة  ،فيكون زيـادة يف عذا
فإا ليست فيهـا    ،الذي يرتفق به  ،أا ساءت احملل  ،وهذا ذم حلالة النار   } مرتفَقًا{النار  } وساَءت{.عقام
 مـن كـل    وهم فيه مبلسون قد أيسـوا     ،الذي ال يفتر عنهم ساعة    ،وإمنا فيها العذاب العظيم الشاق    ،ارتفاق

 ٤٧٤.كما نسوه،ونسيهم الرحيم يف العذاب،خري
قد ثبت وقام الدليل عليه من ربكم الذي        ،)وقُِل احلَق ِمن ربكُم   (يا رسول اللَّه مبلغا صادعا باحلق       ) وقُِل(أي  

وما بقـي إال  ،وقد بني احلق  ،وما فيه ضاللكم وفسادكم   ،خلقكم ورباكم ويعرف ما فيه خريكم وصالحكم      
باالبتعاد عـن الطريـق     ) ومن شاَء فَلْيكْفُر  (،باتباع الطريق السوي  ) فَمن شاَء فَلْيؤِمن  (،ا أو تنحرفوا  أن تتبعو 

ِإنا أَعتدنا ِللظَّاِلِمني نـارا     : (فقال،مث ذكر سبحانه وتعاىل ما أعده للمشركني      ،وإن اللَّه أعد لكل جزاء    ،األمثل
مع ظلمـات   ،م سبحانه بأم ظاملون؛ ألن الشرك ظلم للنفس وظلـم للعقـل           وصفه) أَحاطَ ِبِهم سراِدقُها  

شـبه  ) نارا أَحاطَ ِبِهم سراِدقُها(يعين هيأنا وأعددنا ) أَعتدنا(و ،متراكمة من فساد وصد عن سبيل اللَّه تعاىل  

                                                 
 )٢٤١/ ٩(التنوير شرح اجلامع الصغري  - ٤٧٣
 )٤٧٥: ص(تيسري الكرمي الرمحن = تفسري السعدي  - ٤٧٤



 ٢٤٧

أو ،الدائرة بقطرها وحتيط م من كل جانب يكونون يف سرادق وحييط م إحاطة            ،حال الذين يدخلون النار   
والعطش ،وإم يكونون يف شـدة    ،وكله نار لَا خيرجون من قطر إال إىل قطر        ،شبهت النار بسرادق أحاطهم   

فإنـه شـديد    ،واملهل هو املصـهور مـن الفلزات      ،)وِإن يستِغيثُوا يغاثُوا ِبماٍء كَالْمهلِ    (،يكوي بطوم كيا  
وروي أن منه غليظا ، يف حرارة تبلغ درجتها األلوف من أرقام احلرارةفهو،شيا) يشِوي الْوجوه (وهو  ،احلرارة

 .كرديء الزيت
وبئس شـراا   ،وإا بئس املقام  ،وانغمارهم يف الباطل انغمارا   ،هذه جهنم اليت تستقبلهم بسبب جمانبتهم احلق      

م أشد الذم ألنه يشوي الوجوه      أي هذا شراب مذمو   ،)ِبئْس الشراب وساَءت مرتفَقًا   : (شرابا؛ ولذا قال تعاىل   
وجهنم ساءت مرتفقا أي ما أسوأها      ،ويقطع أمعاءهم ،لَا يستربد به ولكن تشوى به     ،إن سكب على الوجوه   

هذا جزاء العصاة عبدة األوثـان فهـم حقـراء الفكـر يف             ،ولكن نريان ولظى  ،فال اطمئنان ،مكانا يرتفق 
  ٤٧٥.وهو عالمة االطمئنان وال اطمئنان أبدا،املرتفقوأصل ارتفق اتكأ على ،ويصلون النار يف اآلخرة،الدنيا

قويا ،إمنا يسري يف طريقه قيما ال عوج فيه       ،فاحلق ال ينثين وال ينحين    ،وذه الصرامة ،وذه الصراحة ،ذه العزة 
ومن مل ،ومن مل يعجبه احلق فليذهب. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. صرحيا ال مداورة فيه،ال ضعف فيه

 تبعا ملا جاء من عند اهللا فال جماملة على حساب العقيدة ومن مل حين هامته ويطامن من كربيائـه                    جيعل هواه 
 .أمام جالل اهللا فال حاجة بالعقيدة إليه

والعقيدة ال تعتز وال    . واهللا غين عن العاملني   ،إمنا هي ملك هللا   . إن العقيدة ليست ملكا ألحد حىت جيامل فيها       
   ا لذاا كما هي بال حتوير،ا خالصةتنتصر مبن ال يريدووالذي يترفع عـن املـؤمنني الـذين    . وال يأخذو

 يدعون رم بالغداة والعشي يريدون وجهه ال يرجى منه خري لإلسالم وال املسلمني
ا وال تستغرق زمن  ،فهي ال حتتاج إىل جهد إليقادها     .. أعددناها وأحضرناها   .. » ِإنا أَعتدنا ِللظَّاِلِمني ناراً    «

إال أن التعـبري هنـا بلفـظ        . فيكون. كن: ومع أن خلق أي شيء ال يقتضي إال كلمة اإلرادة         ! إلعدادها
وهي نـار   ! واألخذ املباشر إىل النار املعدة املهيأة لالستقبال      ،يلقي ظل السرعة والتهيؤ واالستعداد    » أَعتدنا«

وال مطمع يف منفذ ب منه      . جاة واإلفالت وال أمل يف الن   ،فال سبيل إىل اهلرب   ،ذات سرادق حييط بالظاملني   
أغيثوا مباء كدردي الزيت املغلي يف      .. فإن استغاثوا من احلريق والظمأ أغيثوا       ! أو يكون فيه استرواح   ،نسمة
ِبئْس «يشوي الوجوه بالقرب منها فكيف باحللوق والبطون اليت تتجرعه          ! وكالصديد الساخن يف قول   ،قول

رابويف ذكر  . ويا لسوء النار وسرادقها مكانا لالرتفاق واالتكاء      ! امللهوفون من احلريق  الذي يغاث به    » الش
ولكنها مقابلة مع ارتفـاق     ! إمنا هم لالشتواء  ،فما هم هنالك لالرتفاق   . االرتفاق يف سرادق النار كم مرير     

ا الـذين آمنـوا   وبينما هؤالء كـذلك إذ ! وشتان شتان.. الذين آمنوا وعملوا الصاحلات هنالك يف اجلنان    
. جتري من حتتهم األار بالري وجة املنظر واعتدال النسـيم         . لإلقامة. وعملوا الصاحلات يف جنات عدن    

من سندس نـاعم  . وهم رافلون يف ألوان من احلرير » متِكِئني ِفيها علَى الْأَراِئكِ   «وهم هنالك لالرتفاق حقا     
ِنعـم الثَّـواب وحسـنت    «: ور من ذهب للزينة واملتاع    تزيد عليها أسا  . خفيف ومن إستربق خممل كثيف    

                                                 
 )٤٥٢٤/ ٩(زهرة التفاسري  - ٤٧٥
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وجبام ،ومن شاء فليجالس فقراء املؤمنني    . ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر     . ومن شاء فليختر  ! »مرتفَقاً
اليت تضم القلوب الزكيـة     ،فمن مل ترضه رائحة العرق من تلك اجلباب       . تفوح منها رائحة العرق أو فلينفر     

 ٤٧٦.وليهنأ بدردي الزيت أو القيح يغاث به من النار،فلريتفق يف سرادق النار،بذكر اهللا
الَِّذي جعلَ مع اللَّـِه  ) ٢٥(مناٍع ِللْخيِر معتٍد مِريٍب ) ٢٤(أَلِْقيا ِفي جهنم كُلَّ كَفَّاٍر عِنيٍد   {: وقال اهللا تعاىل  

 ].٢٦ - ٢٤: ق[} الشِديِدِإلَها آخر فَأَلِْقياه ِفي الْعذَاِب 
 -» وجاَءت كُلُّ نفٍْس معها ساِئق وشـِهيد      «: ىف قوله تعاىل  ،يعود إىل السائق والشهيد   » ألقيا«الضمري ىف   

وذلك هو احلكم الذي يقضـى بـه        ،فتلك هى الغاية اليت يساق إليها هذا الضالّ املكذّب باهللا واليوم اآلخر           
وإمنا هو حكـم    ،وليس هذا حكما مقضيا به على واحد بعينه       .. اهد شهادته بعد أن يؤدى الش   ،احلكم العدل 

فكل نفس قد جاءت ومعهـا سـائق        ،إنه حكم عام على أهل الكفر والضالل      .. يؤخذ به كل كفار عنيد    
وأما النفس ارمة الفـاجرة فإـا   .. ىف حفاوة وتكرمي،فتزف إىل اجلنة ،أما النفس املؤمنة الصاحلة   .. وشهيد
 ..كما يلقى احلطب ىف النار،وتلقى إلقاء ىف جهنم،فعاتدفع د

هو من حيثيات هذا احلكم الذي حكم       » مناٍع ِللْخيِر معتٍد مِريٍب الَِّذي جعلَ مع اللَِّه ِإهلاً آخر         «:وقوله تعاىل 
ذي قاد صاحبه إىل والكفر هو ال،فالكفر هو الذي أورد أهله هذا املورد الوبيل.. به على أهل الكفر والضالل

اليت جتعله يكـره وجـه      ،وهو الذي جعل بينه وبني اخلري هذه العداوة املستحكمة        ،العناد والشرود عن احلق   
يبادئهم ،والكفر هو الذي جعله حربا على اآلمـنني واملسـاملني         .. وىف الناس ،فيلقاه حماربا له ىف نفسه    ،اخلري

 ..بالعدوان بغري جريرة منهم إليه
 ..وهو الشرك باهللا،هذا اإلمث الغليظ،ه املآمث كلهامث يقوم على هذ

الذي ووجه به الكافر قبـل أن       » ألقيا ىف جهنم  «: تأكيد للحكم » فَأَلِْقياه ِفي الْعذاِب الشِديدِ   «:وقوله تعاىل 
إنه .. وأسوأ عاقبة،جاء احلكم ىف صورة أشد هوال،مث إذا استمع إىل تلك احليثيات   ،يستمع إىل حيثيات احلكم   

 ٤٧٧..وأشدها عذابا،يرتل من جهنم ىف أسوأ منازهلا
اترئ على احملارم   ،املكثر من املعاصي  ،كثري الكفر والعناد آليات اهللا    : أي} أَلِْقيا ِفي جهنم كُلَّ كَفَّاٍر عِنيدٍ     {

 .واملآمث
لنفع ماله  ،ورسله مناع ، وكتبه اإلميان باهللا ومالئكته  ،مينع اخلري الذي عنده الذي أعظمه     : أي} مناٍع ِللْخيرِ {

فال إميان وال إحسان    ،شاك يف وعد اهللا ووعيده    : أي} مِريٍب{وعلى حدوده   ،على عباد اهللا  } معتٍد{،وبدنه
الَِّذي جعلَ  {: وهلذا قال ،واختاذ اآلهلة من دون الرمحن    ،والشح،والشك والريب ،ولكن وصفه الكفر والعدوان   

   را آخاللَِّه ِإلَه عـا      ،عبد معه غريه  : أي} ما  ،ممن ال ميلك لنفسـه نفعـا وال حيـاة     ،وال ضـروال ،وال موت
 ٤٧٨.الذي هو معظمها وأشدها وأشنعها} ِفي الْعذَاِب الشِديِد{أيها امللكان القرينان } فَأَلِْقياه{،نشورا

                                                 
 )٢٩٦١: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-يف ظالل القرآن للسيد قطب - ٤٧٦
 )٤٨٣/ ١٣(التفسري القرآين للقرآن  - ٤٧٧
 )٨٠٦: ص(تيسري الكرمي الرمحن = تفسري السعدي  - ٤٧٨



 ٢٤٩

ومنع ،بالباطـل أو أشرك به معبودا سواه من خلقه أو كذب احلق وعارضه          ،ألقيا ىف جهنم كل من كفر باهللا      
مث كـرر مـا     . وبيده بالسطوة والبطش ظلما   ،واعتدى الناس بلسانه بالبذاء والفحش    ،احلقوق املفروضة عليه  

 ٤٧٩.أي فألقياه ىف النار ذات العذاب الشديد) فَأَلِْقياه ِفي الْعذاِب الشِديِد:(سلف توكيدا فقال
حتى ِإذَا أَخـذَه لَـم      ،ِإنَّ اَهللا لَيمِلي ِللظَّاِلمِ   «: - � -سولُ اِهللا   قَالَ ر : وعن أَِبي موسى رِضي اُهللا عنه قَالَ      

هفِْلتأَ : قَالَ. »يقَر ثُم :}             ـِديدش أَِلـيم ذَهةٌ ِإنَّ أَخظَاِلم ِهيى وذَ الْقُرِإذَا أَخ كبذُ رأَخ كَذَِلكمتفـق  . }و
 .٤٨٠عليه
قـال  ) . ميهل وال يهمل(فإن اهللا تعاىل ،ومل يعاجل بالعقوبة، أُمِهل على ظلمه وإنْ،الوعيد الشديد للظامل  : فيه

 ٤٨١) ] .١٨٣(األعراف [} وأُمِلي لَهم ِإنَّ كَيِدي مِتني{: اهللا تعاىل
واتقُوا ،مات يـوم الِْقيامـةِ    فَِإنَّ الظُّلْم ظُلُ  ،اتقُوا الظُّلْم «: ،قَالَ- � -أَنَّ رسولَ اِهللا    ،وعن جاِبِر بِن عبِد اهللاِ    

حالش،     لَكُمكَانَ قَب نم لَكأَه حفَِإنَّ الش،      مهاِرمحلُّوا محتاسو ماَءهفَكُوا ِدملَى أَنْ سع ملَهمرواه مسـلم   » ح
٤٨٢  

 :ما يؤخذ من احلديث
ذلك أنه ظلمـات يـوم      ،ه؛ فإنه خطر العاقبة   والبعد عن ،واألمر باجتنابه ، احلديث فيه التحذير من الظلم     - ١

أو ،وأما الظَّـاملون لـربهم بالشـرك      ،ربنا أمتم لنا نورنا   : ويقولون،فاملؤمنون مستضيئون بنور إميام   ،القيامة
فهؤالء ميشون يف دياجري الظلم؛ فال يهتدون       ،أو األعراض ،أو األموال ،أو لغريهم يف الدماء   ،ألنفسهم باملعاصي 

 .سبيالً
محلهم احلـرص   ، ويدل احلديث على التحذير من الشح والبخل؛ فإنه صار سبب هالك األمم السابقة             - ٢

واستحالل ،فصارت احلروب والفنت اليت صارت سبب هالكهم      ،على املال على االعتداء على أموال غريهم      
 .وهذا هالك يف الدنيا،حمارمهم

                                                 
 )١٦٣/ ٢٦(تفسري املراغي  - ٤٧٩
 ).٢٥٨٣(واللفظ له، ومسلم برقم  ، )٤٦٨٦(متفق عليه، أخرجه البخاري برقم  - ٤٨٠

أخذ . (أي كما ذكر من إهالك األمم وأخذهم بالعذاب       ) وكذلك. (مل خيلصه ومل يتركه حىت يستويف عقابه      ) مل يفلته . (ليمهل) ليملي(
  /]١٠٢هود / أخذ أهلها ) أخذ القرى. (إهالكه وعذابه) ربك
 )١٦٥: ص(تطريز رياض الصاحلني  - ٤٨١
 )٢٥٧٨ (- ٥٦) ١٩٩٦ /٤(صحيح مسلم  - ٤٨٢

قال القاضي قيل هو على ظاهره فيكون ظلمات على صاحبه ال يهتدي يوم القيامـة               ) اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة      (ش  [
 سبيال حني يسعى نور املؤمنني بني أيديهم وبأميام وحيتمل أن الظلمات هنا الشدائد وبه فسروا قوله تعاىل قل من ينجيكم من ظلمات                     

قال القاضي حيتمل   ) واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم       (الرب والبحر أي شدائدمها وحيتمل أا عبارة عن األنكال والعقوبات           
أن هذا اهلالك هو اهلالك الذي أخرب عنهم به يف الدنيا بأم سفكوا دماءهم وحيتمل أنه هالك اآلخرة وهذا الثاين أظهر وحيتمـل أنـه                         

دنيا واآلخرة قال مجاعة الشح أشد البخل وأبلغ يف املنع من البخل وقيل هو البخل مع احلرص وقيل البخل يف أفراد األمور            أهلكهم يف ال  
 ]والشح عام وقيل الشح احلرص على ما ليس عنده والبخل مبا عنده
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من : وسفك دمه ،واالعتداء على حمارمه  ،عتداء على مال الغري    كما أنه سبب للهالك األخروي؛ فإنَّ اال       - ٣
 .وعذاب النار،وهذه املعاصي هي سبب اهلالك يف اآلخرة،وأشد اإلمث،أكرب الظلم

ومن يوق شـح نفِْسـِه فَأُولَِئـك هـم     {:  جاءت النصوص الكثرية يف ذم البخل والشح؛ قال تعاىل    - ٤ 
 ].شراحل[} )٩(الْمفِْلحونَ 

ولَا يحسبن الَِّذين يبخلُونَ ِبما آتاهم اللَّه ِمن فَضِلِه هو خيرا لَهم بلْ هو شر لَهم سيطَوقُونَ ما بِخلُوا      {: وقال
 ].١٨٠: آل عمران. [اآلية} ِبِه يوم الِْقيامِة

 ].٣٨: حممد[لُ عن نفِْسِه ومن يبخلْ فَِإنما يبخ{: وقال تعاىل
 يبدخل اجلنةَّ خبيل: " قال-�-وجاء يف مسند أمحد والترمذي من حديث أيب بكٍر؛ أنَّ النال ي." 

            يب؛ أَنَّ النالشيخ : إنَّ اَهللا يبغض ثالثة   : " قَالَ -�-وأخرج الترمذي والنسائي يف الكربى من حديث أيب ذَر
 ".واملسبل املختال،انوالبخيل املن،الزاين

ومن قـام  ،أو الزم املـروءة ،إما حبكم الشرع،هو الَّذي مينع ما ينبغي منه   : البخيل:  قال يف خمتصر اإلحياء    -
 .تربأ من البخل،والزم املروءة،بواجب الشرع

 :وسبب البخل أمران، البخل داء- ٥
 .حب الشهوات اليت ال يتوصل إالَّ إليها باملال: أحدمها

 .ويكون نفس املال هو احملبوب،مثَّ تنسى الشهوات واحلاجات،حب املال الَّذي تنال به الشهوات: الثاين
مثَّ ينظر يف عواقب البخـل      ،واملعرفة يقينا بأنَّ اَهللا تعاىل هو الرزاق      ،والصرب،القناعة باليسري : وعالج الشهوات 

 .هفإنه الَبد جلامع املال من آفات تلم به رغم أنف،يف الدين؛
 :واقتصاد،وتقتري،إسراف:  هنا ثالثة أصناف- ٦

 :والصنف الثالث حممود،فالصنفان األوالن مذمومان
 .أو النفقات احملرمة؛ فهذا كله إسراف ممقوت،هو جماوزة احلد يف النفقات املباحة: فاإلسراف

 .ستحبة اليت تقتضيها املروءةأو النفقات امل،وهذا هو البخل؛ وهو التقصري بالنفقات الواجبة: التقتري: الثاين
فهو االقتصاد والتدبري؛ وذلك هو القيام بالنفقـات الواجبـات مـن حقـوق              : أما الصنف الثالت احملمود   

كما هو القيام بالنفقات املستحبة املرغوبة مما تقتضـيه         ،والديون الواجبات ،وحقوق خلقه؛ من النفقات   ،اهللا
؛ فهذه ]الفرقان[} )٦٧(ذَا أَنفَقُوا لَم يسِرفُوا ولَم يقْتروا وكَانَ بين ذَِلك قَواما          والَِّذين إِ {: املروءة؛ قال تعاىل  

 ٤٨٣.واهللا املوفِّق،من صفات عباد الرمحن

                                                 
 )٣٩٧/ ٧(توضيح األحكام من بلوغ املرام  - ٤٨٣
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من كَانَ ِفي ، يسِلمهالَ يظِْلمه والَ،املُسِلم أَخو املُسِلِم«:  قَالَ- � -وعن جاِبٍر رِضي اُهللا عنه أَنَّ رسولَ اِهللا        
ومن ،فَرج اُهللا عنه ِبها كُربةً ِمن كُرِب يوِم الِقيامِة،ومن فَرج عن مسِلٍم كُربةً،كَانَ اُهللا ِفي حاجِتِه،حاجِة أَِخيِه
 ٤٨٤أخرجه مسلم. »ستره اُهللا يوم الِقيامِة،ستر مسِلماً
وال جيوز لغىن أن يتعاظم على أخيـه        . ديث من الفقه أن كل مسلم على اإلطالق أخ لكل مسلم          يف هذا احل  

ولذلك يقبح باملسلم أن يظلم باإلطالق مث إن بلي بـأن           ،الفقري بأن يأنف من جمالسته أو يتكرب عن مؤاكلته        
 .قل من أن ال يظلمهفإذا مل يكن هنالك فال أٌ،يظلم قبيح أن يظلم أخاه الذي هو جدير بأن يرفده ويسعده

يعىن به أنه إذا كان معه يف حرب ودهتهم القتال فغري جائز للمسلم أن يفر ويسـلم                 ): وال يسلمه : (وقوله*
 .أخاه فليصرب معه ليسلما مجيعا أو يواسي أخاه فيما يكون منه

ه متوليـا   فمن أراد أن يكون ربه يف حاجت      ،)من كان يف حاجة أخيه كان ربه عز وجل يف حاجته          : (وقوله*
قضاء حوائجه دائما فليكن دأبه أن يقضي حوائج إخوانه املسلمني بغري أجر من الدنيا بل راضيا مبا يعوضـه           

 .اهللا من قضاء حوائجه
فأنه يقتضي أن يعلم اإلنسـان  ) فرج اهللا عنه كربة من كرب يوم القيامة       ،من فرج عن مسلم كربة    : (وقوله*

وإمنا من رمحته على عباده أنه يقضي فرج كربة عبد على يد عبد ليفرج  ،أن اهللا تعاىل هو الذي يفرج الكرب      
فهو سبحانه وتعاىل الذي فرج الكـربتني ورحـم         ،هو سبحانه عن العبد املفرج كربة من كرب يوم القيامة         

 .االثنني
 يف كل مـا     فأنه مما يتعني على املسلم أن يستر أخاه املسلم        ) ومن ستر مسلًما ستره اهللا يوم القيامة      : (وقوله*

فأما إذا  ،وليكن نصحه له سرا ما اسـتطاع      ،ما دام صاحب العورة خيفيها من الناس      ،ظهر عليه له من عورة    
وإين ألخاف على قوم حيملهم إنكار املنكرين والغرية للدين على          ،جاهره فاعله ا فليس إال جماهرته باإلنكار      
 .٤٨٥. إظهار عورته فليتقوا اهللامث حيرصون على،أن خياصموا ذلك العاصي مث يتخذونه عدوا

                                                 
ش أخرجه مسلم يف الرب والصـلة واآلداب بـاب          [- ٩٢٩ - ٢٤٤٢)٣٢٩: ص(األحاديث اليت اتفق عليها البخاري ومسلم        - ٤٨٤

أعانـه اهللا تعـاىل     ) كان اهللا يف حاجته   . (سعى يف قضائها  ) كان يف حاجة أخيه   . (يتركه إىل الظلم  ) يسلمه. (٢٥٨٠حترمي الظلم رقم    
 ]مصيبة من مصائب الدنيا توقعه يف الغم وتأخذ بنفسه) كربة. (وسهل له قضاء حاجته

يف هذا فضل إعانة املسلم ) ومن فرج عن مسلم كربة(أي أعانه عليها ولطف به فيها ) من كان يف حاجة أخيه كان اهللا يف حاجته     (ش  [
وتفريج الكرب عنه وستر زالته ويدخل يف كشف الكربة وتفرجيها من أزاهلا مباله أو جاهه أو مساعدته والظاهر أنه يدخل فيه من أزاهلا  

اللته وأما الستر املندوب إليه هنا فاملراد به الستر على ذوي اهليآت وحنوهم مما ليس هو معروفا باألذى والفساد فأمـا              بإشارته ورأيه ود  
املعروف بذلك فيستحب أن ال يستر عليه بل ترفع قضيته إىل ويل األمر إن مل خيف من ذلك مفسدة ألن الستر على هـذا يطمعـه يف                

 وجسارة غريه على مثل فعله هذا كله يف ستر معصية وقعت وانقضت أما معصية رآه عليها وهو بعد                   اإليذاء والفساد وانتهاك احلرمات   
متلبس ا فتجب املبادرة بإنكارها عليه ومنعه منها على من قدر على ذلك وال حيل تأخريها فإن عجز لزمه رفعها إىل ويل األمر إذا مل                         

 ]تترتب على ذلك مفسدة
 )٣٥/ ٤(حاح اإلفصاح عن معاين الص - ٤٨٥
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وقضـاء  ،وتـرك ظلمهم  ،وشـفقة بعضـهم علـى بعض      ،حض املسلمني علـى التعاون    : يف هذا احلديث  
 ٤٨٦..وستر عورام وإدخال السرور عليهم،وتفريج كربام،حوائجهم

 : اجلدل واملراء-
 ].٣: احلج[} )٣( ويتِبع كُلَّ شيطَاٍن مِريٍد وِمن الناِس من يجاِدلُ ِفي اللَِّه ِبغيِر ِعلٍْم{: قال اهللا تعاىل

 .» وِمن الناِس من يجاِدلُ ِفي اللَِّه ِبغيِر ِعلٍْم ويتِبع كُلَّ شيطاٍن مِريٍد«:قوله تعاىل 
آليتـان  اليت جاءت ا  ،املكذبني بيوم القيامة  ،أا تعرض وجها من وجوه املشركني     . مناسبة هذه اآلية ملا قبلها    

واألحداث املزلزلة اليت تلقى النـاس      ،ومع هذه األهوال العظيمة   .. حمذرتني من أهواهلا  ،السابقتان منذرتني ا  
يأخذون كل حديث عنـها مأخـذ السـخرية         ،مستخفّون ا ،فإن كثريا من الناس الهون عنها     ،يوم القيامة 

 ..ى بالكالم على أي وجه يقعفريم،الذي يسلم املرء فيه عقله هلواه،ذا اجلدل العقيم،والعبث
ال يسعى إىل حتصيل علم     ،إشارة إىل أن هذا الصنف من الناس      » ويتِبع كُلَّ شيطاٍن مِريدٍ   «:  وىف قوله تعاىل   -

يزحزح ،وال يريد أن يدخل على نفسه أى شعور به        ،وكأنه أمر ال يعنيه   ،وهو البعث ،ىف األمر الذي جيادل فيه    
وهو شيطان قوى بالنسبة هلذا اإلنسان      .. متبع لشيطانه ،فهو منقاد هلواه  .. ا بالدنيا تلك املشاعر اليت ارتبط     

 ٤٨٧!الذي التقى هواه مع هوى الشيطان،األمحق
 بأخبار يوم القيامة الذي تكون فيه السـماوات غـري           - � -إنه يف الوقت الذي ينذر رسول اللَّه حممد         

يكون ناس من املشركني جيادلون يف ذات اللَّـه تعـاىل           السماوات وتزلزل النفوس والعقول بزلزلة األرض       
وجمادلتهم يف اللَّه سبحانه وتعاىل جمادلة يف ذات        ،)وِمن الناِس من يجاِدلُ ِفي اللَِّه ِبغيِر ِعلْمٍ       : (ويقول سبحانه 

 شركاء  ومن حيث إن له   ،ومن حيث إرساله الرسل مبشرين ومنذرين     ،اللَّه تعاىل من حيث قدرته على البعث      
 باجلدل فيها وحوهلا - � -فهو يف هلو مستمر عن احلقائق وال يتلقون احلقائق اليت جاء ا حممد  ،يف العبادة 

واجلدل يف أمر من شأنه أن يذهب لب احلقيقة يف وسط شد اجلدل             ،بل بعناد وجلاجة  ،من غري إذعان وتسليم   
وكان رجال جِدال خصـما     ، بن احلارث  ويروى أن اآلية نزلت يف جدل بعض املشركني وهو النضر         ،وجذبه
وعلى أي حال فاآليـة     ،وهكذا. . . وال بعث بعد املوت،   ،املالئكة بنات اللَّه والقرآن أساطري األولني     : يقول

واختص ،ميضغون احلقائق جبدل عقيم يثريونه حوهلا     ،ونرى هذا الصنف من الناس يف كل عصر       ،الكرمية عامة 
 اتبعهم األوربيون واألمريكان وحذوا حذوهم؛ ألن ملهمهم واحد وهو          هذا الصنف من الناس اليهود الذين     

 .لوحدة املصدر،فتشاوا وتشاكلوا،الشيطان
كالذي جاء خربه عن النضر بن احلارث لَـا يكـون    ،ومن جيادلون يف ذات اللَّه على النحو الذي أشرنا إليه         

ِبغيِر ِعلٍْم ويتِبع : (ولذا قال تعاىل،رد للمبطلنيولكنه التقليد ا،أو رسالة بلغوها،جدهلم قائما على علم علموه  
الشيطان هنا عام يشمل شيطان اإلنس مـن القـادة واألمـراء والرؤسـاء الضـالني                ) كُلَّ شيطَاٍن مِريدٍ  

الكلية تدل على   ،)كُلَّ شيطَانٍ : (وقوله تعاىل ،ويزينونه،ويشمل شياطني اجلن الذين يوسوسون بالشر     ،املضلني

                                                 
 )١٧٦: ص(تطريز رياض الصاحلني  - ٤٨٦
 )٩٧٤/ ٩(التفسري القرآين للقرآن  - ٤٨٧
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وأحيانا شـياطني الشـيوعية     ،فيتبعون أحيانا شياطني الوجودية   ،م يتبعون املنحرف من األفكار واألقوال     أ
معناه املتجرد مـن كـل معـىن        ) مِريٍد(و  ،وأحيانا شياطني التحلل من كل خلق كرمي      ،ورئيسها اليهودي 

من شياطني اجلن واإلنـس     املارد واملريد   : " جاء يف مفردات األصفهاين ما نصه     ،والعاري عن الفضائل  ،كرمي
على " املريد  " فـ  ".إذا مل تنبت شيئا     ،ومنه قيل رملة مرد   ،املتعري من اخلريات يف قوهلم إذا تعرى عن الورق        

وأرسـله  ،ومن سيطر عليه شيطان مريد أفسد نفسه      ،العاري عن كل فضيلة   ،هذا التفسري املتجرد من اخلريات    
 ٤٨٨إىل جهنم

ِق الرسولَ ِمن بعِد ما تبين لَه الْهدى ويتِبع غَير سِبيِل الْمؤِمِنني نولِِّه مـا تـولَّى               ومن يشاقِ {: وقال اهللا تعاىل  
 ].١١٥: النساء... [} )١١٥(ونصِلِه جهنم وساَءت مِصريا 

بالدالئل القرآنية والرباهني   } لَه الْهدى ِمن بعِد ما تبين     { ويعانده فيما جاء به      �ومن خيالف الرسول    : أي
 .النبوية

}   ِمِننيؤِبيِل الْمس رغَي ِبعتيلَّى  {وسبيلهم هو طريقهم يف عقائدهم وأعماهلم       } ووا تلِِّه مونتركه ومـا   : أي} ن
أن يبقيـه يف    فجزاؤه من اهللا عـدال      ،لكونه رأى احلق وعلمه وتركه    ،وخنذله فال نوفقه للخري   ،اختاره لنفسه 

 .ضالله حائرا ويزداد ضالال إىل ضالله
ونقَلِّب أَفِْئدتهم وأَبصارهم كَما لَم يؤِمنوا ِبِه       {: وقال تعاىل } فَلَما زاغُوا أَزاغَ اللَّه قُلُوبهم    {: كما قال تعاىل  

 .} أَولَ مرٍة
بأن كان قصده وجه اهللا واتباع رسـوله        ، سبيل املؤمنني  ويتبع،ويدل مفهومها على أن من مل يشاقق الرسول       

فإن ،وغلبات الطباع ،مث صدر منه من الذنوب أو اهلّم ا ما هو من مقتضيات النفوس            ،ولزوم مجاعة املسلمني  
كما قال تعـاىل عـن      ،ومين عليه حبفظه ويعصمه من السوء     ،اهللا ال يوليه نفسه وشيطانه بل يتداركه بلطفه       

بسـبب  : أي} كَذَِلك ِلنصِرف عنه السوَء والْفَحشاَء ِإنه ِمن ِعباِدنـا الْمخلَِصـني          {: يوسف عليه السالم  
 .كما يدل عليه عموم التعليل،وكذلك كل  خملص،إخالصه صرفنا عنه السوء

 . له ومآالمرجعا: أي} وساَءت مِصريا{. نعذبه فيها عذابا عظيما: أي} ونصِلِه جهنم{: وقوله
وهذا الوعيد املرتب  على الشقاق وخمالفة املؤمنني مراتب ال حيصيها إال اهللا حبسب حالة الـذنب صـغرا                   

فلعل اآلية الثانية كالتفصيل هلذا     ،ومنه ما هو دون ذلك    . فمنه ما خيلد يف النار ويوجب مجيع اخلذالن       ،وكربا
 .املطلق
قدح يف رب العاملني ويف وحدانيته وتسوية املخلوق الـذي ال           أن الشرك ال يغفره اهللا تعاىل لتضمنه ال       : وهو

الذي ،وال يدفع النقم إال هو    ،الذي ما من نعمة إال منه     ،ميلك لنفسه ضرا وال نفعا مبن هو مالك النفع والضر         
 .والغىن التام جبميع وجوه االعتبارات،له الكمال املطلق من مجيع الوجوه

                                                 
 )٤٩٣٩/ ٩(زهرة التفاسري  - ٤٨٨



 ٢٥٤

وصرف شيء منها للمخلـوق     ،الص العبادة ملن هذا شأنه وعظمته     فمن أعظم الظلم وأبعد الضالل عدم إخ      
عدم الوجـود   . وال له من صفات الغىن شيء بل ليس له إال العدم          ،الذي ليس له من صفات الكمال شيء      

 .والفقر من مجيع الوجوه،وعدم الكمال وعدم الغىن
وإن شـاء   ،ه برمحته وحكمتـه   إن شاء اهللا غفر   ،وأما ما دون الشرك من الذنوب واملعاصي فهو حتت املشيئة         

وقد استدل ذه اآلية الكرمية على أن إمجاع هذه األمة حجـة وأـا              ،عذب عليه وعاقب بعدله وحكمته    
 .معصومة من اخلطأ

مفرد مضاف يشمل   } سبيل املؤمنني {و  ،أن اهللا توعد من خالف سبيل املؤمنني باخلذالن والنار        : ووجه ذلك 
أو حترميـه أو    ،فإذا اتفقوا على إجيـاب شـيء أو اسـتحبابه         . د واألعمال سائر ما املؤمنون عليه من العقائ     

فقد اتبـع غـري   ،فمن خالفهم يف شيء من ذلك بعد انعقاد إمجاعهم عليه   ، فهذا سبيلهم  -أو إباحته   ،كراهته
روِف وتنهـونَ عـِن     كُنتم خير أُمٍة أُخِرجت ِللناِس تأْمرونَ ِبـالْمع       {: ويدل على ذلك قوله تعاىل    . سبيلهم
 .} الْمنكَِر

فإذا اتفقوا علـى    ،أن اهللا تعاىل أخرب أن املؤمنني من هذه األمة ال يأمرون إال باملعروف            : ووجه الداللة منها  
فيتعني بنص اآلية أن يكون معروفا وال شيء بعد املعروف غـري            ،إجياب شيء أو استحبابه فهو مما أمروا به       

: ومثل ذلك قوله تعـاىل ،قوا على النهي عن شيء فهو مما وا عنه فال يكون إال منكرا وكذلك إذا اتف  ،املنكر
: فأخرب تعاىل أن هذه األمة جعلها اهللا وسطا أي        } وكَذَِلك جعلْناكُم أُمةً وسطًا ِلتكُونوا شهداَء علَى الناس       {

شهدوا على حكم بأن اهللا أمر به أو ى عنه          فإذا  ،يف كل شيء  : عدال خيارا ليكونوا شهداء على الناس أي      
فلو كان األمر خبالف ذلك     ،فإن شهادم معصومة لكوم عاملني مبا شهدوا به عادلني يف شهادم          ،أو أباحه 

ـ       {: ومثل ذلك قوله تعاىل   .مل يكونوا عادلني يف شهادم وال عاملني ا        ِه فَِإنْ تنازعتم ِفي شيٍء فَردوه ِإلَى اللَّ
وذلك ،يفهم منها أن ما مل يتنازعوا فيه بل اتفقوا عليه أم غري مأمورين برده إىل الكتاب والسنة                } والرسوِل

 ٤٨٩.ال يكون إال موافقا للكتاب والسنة فال يكون خمالفا
كَأَنَّ كُلَّ واِحٍد ِمن الْمتعاِدين يكُونُ ِفي ِشق       ،أَو ِهي مفَاعلَةٌ ِمن الشق    ،مشتقَّةٌ ِمن شق الْعصا   ،الْمشاقَّةُ الْمعاداةُ 

كَما ذُِكر ِفي ِقصِتِه وعلَى ،والْكَلَام جاَء ِبِصيغِة الْعموِم وهو يصدق علَى طُعمةَ   ،غَير الَِّذي ِفيِه الْآخر كَما قَالُوا     
     لَمع ضعب مهاِس ِمنالن قَِليٍل ِمن      ِبيِر النصوِد ِفي عها ،- � -اِء الْيا قُلْنمِإناِس      : والن لَى قَِليٍل ِمنع قدصي هِإن

 لَهم  ِلأَنَّ أَكْثَر الناِس فُِطروا علَى ترِجيِح الْهدى علَى الضلَاِل والْحق علَى الْباِطِل والْخيِر علَى الشر ِإذَا تبين                ؛ 
 فُوهرعو ذَِلك،                همقَوو وِه هلَيا كَانَ عم نيبو هنيب قأَى الْفَررِملَ ِبِه وعلَ ِفيِه وخد نِبم اِهيكنـةَ   " ومكَطُع "

           نيبت كُونَ قَدِل ِبِه أَنْ يمالْعو ِجيِح الِْفطِْريرذَا التطُ ِفي هرتشلَا يـلُ        وقْبالَِّذي لَا ي ِطِقينالْم ِقيِنياِن الْيهرِبالْب 
قْضقَاِبلٌ           ،النم اكنقَاِبِلِه ِإذَا كَانَ هم ى ِمندأَه هأَن ى أَودالْه وذَا هِء أَنَّ هرِللْم رظْهكِْفي أَنْ يلْ يذَا ،به ببسو

ِطر علَى حب نفِْسِه وحب الْخيِر والسعادِة لَها والسعِي ِإلَى ذَِلك واتقَاِء مـا يناِفيـِه                ومنشؤه أَنَّ الِْإنسانَ فُ   
   هونولُ دحيفَاِسـدِ             ؛ وِء الْمرِة دلَى قَاِعدةٌ عِنيبِة مالِْفطْر ِدين لَاِم الَِّتي ِهيةُ الِْإسِريعش تكَان لْـِب   ِلذَِلكجو 

                                                 
 )٢٠٢: ص(تيسري الكرمي الرمحن = تفسري السعدي  - ٤٨٩



 ٢٥٥

وكُلُّ ما فُِرض علَيِهم أَِو استِحب لَهم ِفيها فَهو نـاِفع    ،فَكُلُّ ما حرم ِفيها علَى الناِس فَهو ضار ِبِهم        ،الْمصاِلِح
  م؛ لَه  تتا وِرفَهعأَنْ ي دعب دا أَحكَهرتقُوٍل أَنْ يعم رذَا كَانَ غَيِلهولَه نيٍب،ببس ِمن لَه دلَا ب قَعكَانَ ِإنْ وو، وهو

) ١٣٠: ٢(ومن يرغَب عن ِملَِّة ِإبراِهيم ِإلَّا من سِفه نفْسه          : - تعالَى   -ما أَشار ِإلَيِه الْقُرآنُ الْحِكيم ِفي قَوِلِه        
،ا ِإلَّ    : أَيهنع غَبري دالَةِ      لَا أَحهالْجفَِه وا ِبالساهرأَزو هفْسن قَرتِن احاِع      ،ا مباِس ِفي اتالن افنأَص نيبن نحنو

 :الْهدى وترِكِه وسبِب ذَِلك فَنقُولُ
وهذَا لَا يمِكن أَنْ يرِجع     ،يِه ِإلَى حق الْيِقنيِ   ووصلَ فِ ،من تبين لَه الْهدى ِبالْبرهاِن الصِحيحِ     ) : الصنف الْأَولُ (

ويندر جدا أَنْ يرِجع عنه عملًا وِللْأُستاِذ الِْإماِم كَِلمةٌ ِفيِه كَالْيِقِني ِفي الْحق ِكلَاهما قَِليـلٌ ِفـي                  ،عنه اعِتقَادا 
فَمن كَانَ موِقنا ِبـأَنَّ     ،ِإِذ الِْإنسانُ يمِلك ِمن عمِلِه ما لَا يمِلك ِمن اعِتقَاِدهِ         ،الْعمِلوهو يعِني الرجوع بِ   ،الناِس

                 لَو لَهفْعِلي كُني ا لَمِل ملَى ِفعع ِملُهحيِتِه وادِفي ِإر ثِّرؤِريكًا ِللَِّه يلَا شا وكُونُ ِإلَهلَا ي لُوقخالْم    ِطيعـتسلَا ي لَاه
بعد الْيِقِني الْحِقيِقي ِفي ذَِلك أَنْ يعتِقد أَنَّ الْمِسيح أَو غَيره ِممن عِبد وِمما عِبد ِمن دوِن اِهللا أَو مع اِهللا آِلهةٌ                      

وأَنْ يعبدها ِبغيِر الدعاِء    ،ِه أَنْ يدعوها ِمن دوِن اِهللا أَو مع اهللاِ        ولَِكنه يستِطيع ويدخلُ ِفي ِإمكَانِ    ،أَو شركَاُء ِللَّهِ  
لَا ِمن عموِم الِْعباداِت وهـو وِإنْ كَـانَ         ،أَيضا كَالتمسِح ِبها والتعِظيِم الَِّذي يعده أَهلُها ِمن شعاِئِر الِْعباداتِ         

  ِطيعتسي      لُهفْعا لَا ياِتهادِعب ِه ِمنا ِإلَينرا أَشم،لِ    : أَيمِبالْع قِن الْحع ِجعرلَا ي،        ِه ِمـنا ِإلَينرا أَشكُونَ ِلمِإلَّا أَنْ ي
 .وسنبينه بعد،السبِب

الْمعتادِة الَِّتي يرجح ِبها بعض الْأَشياِء علَى بعٍض ِبحسـِب          من تبين لَهم الْهدى ِبالدلَاِئِل      ) : الصنف الثَّاِني (
 قُوِلِهمعو اِمِهما         ،أَفْههِة ِإلَيِهيتنِة أَِو الْمِديِهياِت الْبِقيِنيالْي لَِّف ِمنؤالْم ِطِقيناِن الْمهرـونَ    ،لَا ِبالْبِجعرلَاِء لَا يؤهو

ِإذْ يكِْفـي أَنهـم   ؛ وهم يعلَمونَ أَنه الْهدى ِبهذَا النوِع ِمن الِْعلِْم الَِّذي أَشرنا ِإلَيـِه       ، الْهدى ِإلَى الضلَالِ   عِن
ك ولَا يتِبعونَ غَير سِبيِل أَهِلِه ِإلَّـا        فَلَا يشاقَّاِن من جاَءهم ِبذَلِ    ،معتِقدونَ ِبِه أَنهم علَى الْحق والْخيِر والصلَاحِ      

 .ِلسبٍب يِقلُّ وقُوعه كَما سيأِْتي
وهذَا لَـا  ،مِن اتبع الْهدى تقِْليدا ِلمن يِثق ِبِه ِمن الناِس كَآباِئِه وخاصةً أَهلَه ورؤساَء قَوِمهِ    ) : الصنف الثَّاِلثُ (

دى       يدالْهو قالْح ملَه نيبت نلُ ِفيمٌء      ؛ خيش ملَه نيبتي لَم ه؛ ِلأَن       مهِقـرا يى ِإلَى كُلِّ مدكُونَ الْهرتي ِلذَِلكو
 .لْأَدياِنعلَيِه رؤساؤهم ِمن الِْبدِع والضلَالَاِت كَما هو مشاهد ِفي جِميِع الِْملَِل وا

) اِبعالر فنى     ) : الصدِبِع الْهتي لَم نلَالِ     ؛ مِل الضقِْليِد أَهلَى تأَ عشن هِفـي        ،ِلأَن ظُرني ى لَمدِإلَى الْه ِعيا دفَلَم
 صدق الرؤساَء الَِّذين قَلَّـدهم ِبأَنـه لَـيس أَهلًـا            ولَا تأَملَ ِفي دِليِلِه ِلأَنه    ،دعوِة النِبي الَِّذي دِعي ِإلَى ِديِنهِ     

وفَرض علَـيِهم أَنْ يقَلِّـدوا أَهـلَ        ،وأَنَّ اَهللا حرم علَيِه وعلَى أَمثَاِلِه النظَر ِفي الْأَِدلَّـِة والْبينـاتِ           ،ِلِلاسِتدلَاِل
ومن نظَـر واسـتدلَّ زلَّ   ،فَمن قَلَّد عاِلما لَِقـي اَهللا سـاِلما  ،لَيِهم مذَاِهبهم ِمن الْعلَماءِ  ومن ينقُلُ إِ  ،اِلاجِتهاِد

  وكَذَِلك غَيرهم ِمن أَصـحابِ     - � -وهذَا ما كَانَ علَيِه جمهور أَهِل الِْكتاِب ِفي زمِن بعثَِة نِبينا            ،وضلَّ
ولَا ِسيما ،وأَمثَالُ هؤلَاِء ِإذَا ترك رؤساؤهم ِدينهم أَو مذْهبهم يتبعونهم ِفي الْغاِلبِ          ،الْأَدياِن الْمدونِة كَالْمجوسِ  

           اودِلِه عأَه نيبو مهنيب سِديٍد لَيِديٍن ج ٍب أَوذْهلُوا ِفي مخـا        ِإذَا دا طَِبيِعيِفرينت مهفِّرنةٌ تاِسيلَا ِسيةٌ وِديِني ات
    ِبيا النعد ِلذَِلكو- � -                ِمـِه أَوقَو ـِه ِإثْـملَيِئيٍس أَنَّ عِلكُلِّ ر بكَتلَاِم وِإلَى الِْإس ماَءهسؤرو ملُوكَهم 

 .ولَم يِجب دعوةَ الِْإسلَاِم،مياِنمرُءوِسيِه ِإذَا هو تولَّى عِن الِْإ



 ٢٥٦

)اِمسالْخ فنالص : ( ِمن اِمِهمِترلَى احأَ عشن نمِمِه ووِر قَوهما ِلجِظيمعلَاِل تِل الضقِْليِد ِلأَهِفي الت لَهكَالَِّذي قَب
وأَنْ يكُونَ هذَا الداِعي قَد عرف الْهـدى        ، متِفِقني علَى اتباِع الضلَالِ    واسِتبعادا ِلكَوِنِهم كَانوا  ،آباِئِه وأَجداِدهِ 

 وِنِهمد ِمن،   ِهمِإلَي وحي لَمِه وِإلَي أُوِحي لَاِم،أَووِر الِْإسظُه دِب ِعنرةُ الْعامِه علَيع تا كَانذَا مهةُ،ونيبالْم اتالْآيو 
والْأَدياِن الْمدونِة ذَاِت ،وِإنما الْفَرق بينهم وبين مقَلَّدِة أَهِل الِْكتاِب،ِلحاِلِهم هِذِه كَِثريةٌ لَيس هذَا محلَّ سرِدها     

       رلَاِء الْعؤه قِْليدأَنَّ ت نيوِحياِء الرسؤالراِكِل ويالْهِب ولُ        الْكُتـهلَاِل أَسِتداِلاسظَِر وِإلَى الن مهذَبجو فعِب أَض
 .وهو ِمن أَسباِب ظُهوِر الِْإسلَاِم ِفيِهم دونَ ساِئِر الناِس،وكَذَِلك كَانَ

) اِدسالس فنالص : (     مهدا ِعنونَ ِبموررغونَ الْمِليداِن الْجياُء الْأَدلَما    عاِقِص ِبهالِْعلِْم الن وا ِإلَـى    ، ِمنعد الَِّذين
      مقَهاَء فَوسؤا ِلراعبات هنا علَّووتي ى فَلَمدلَاصِ    ،الْهالِْإخِتقْلَاِل ووا ِفيِه ِباِلاسظُرني لَمو،      ا لَـهِتقَاروا احضرلْ أَع؛ ب

وهم ِفي الْحِقيقَِة مقَلِّدونَ  ،وحِسبوه منتهى سعادِتِهم  ،وجعلُوه مناطَ عظَمِتِهم  ،ووِثقُوا ِبهِ ِلأَنه غَير ما جروا علَيِه      
ِتِهمامكَع،      ِة أَسظَمِرفَِة ععم ِة ِمنامالْع دِعن سا لَيى مدوِل الْهقَب ناِرِف عوالص ِمن مهدِعن لَِكنو  الَّـِذين لَاِفِهم

وِمن الْأَِدلَِّة الْجدِليِة علَى حِقيقَِة ما      ،ينتمونَ ِإلَيِهم وما ينسب ِإلَيِهم ِمن الِْعلِْم والصلَاِح والْفَضاِئِل والْكَراماتِ         
 .هم علَيِه

) اِبعالس فنةُ ا   ) : الصوعد مهتلَغب ظَرِ      الَِّذينِك ِللنرحِحيِح الْما الصِههجِر ولَى غَيى عدلْه،    لَما ووا ِفيهظُرني فَلَم
ِم ِإلَّا أَنـه    وِمن هؤلَاِء أَكْثَر كُفَّاِر هذَا الزماِن الَِّذين لَا يبلُغهم عِن الِْإسلَا          ،يبالُوا ِبها ِلأَنهم رأَوها بِديِهيةَ الْبطْلَانِ     

كَما اخترع  ،ِدين ِمن جملَِة الْأَدياِن الْكَِثريِة الْمخترعِة ِفيِه وِفي هِذِه ِمن الْعيوِب والْأَباِطيِل وما هو كَذَا وكَذَا               
ا ما كَتبوه قَبلَ تأِْليِب الشعوِب الْأُوربيِة علَى الْحرِب         ولَا ِسيم ،وافْترى رؤساُء النصراِنيِة وغَيرهم علَى الِْإسلَامِ     

" الْمورموِن  " كَما أَنَّ الْمسِلِمني لَا يبحثُونَ عن ِديِن        ،فَهؤلَاِء لَا يبحثُونَ عن حِقيقَِة الِْإسلَامِ     ،الشِهريِة ِبالصِليِبيةِ 
 .مثَلًا

) فنالصالثَّاِمن : ( ملَه رظْهت لَملَاِص وا ِبالِْإخوا ِفيهظَرا فَنِههجِر وغَي ا أَوِههجلَى وى عدةُ الْهوعد مهتلَغب نم
 .فَتركُوها وتركُوا ِإعادةَ النظَِر ِفيها،حِقيقَتها ولَا تبينت لَهم ِهدايتها

)فنالص اِسعالت  : (  مقَهبس نِة كَموعوا ِفي الدظَرن ِتقْلَاِل الَِّذينلُ اِلاسأَه ملَالَ ِإذَا ،هِتداِلاسو ظَركُونَ النرتلَا يو
وهم الَِّذين نقَلَ الْأُستاذُ الِْإمام     ، علَيهِ بلْ يعودونَ ِإلَيِه ويدأَبونَ طُولَ عمِرِهم     ،لَم يظْهر لَهم الْحق ِمن أَوِل وهلَةٍ      

ذِْرِهمِلع اِتِهمجلَ ِبنِة الْقَواِعرقِِّقي الْأَشحم نع. 
) اِشرالْع فنةَ      ) : الصتى الْبدالْهو قةُ الْحوعد مهلُغبت لَم نـ        ،م ضعب مهـنع ـربعي الَّـِذين مهـِل   وِبأَه مه

 .ومذْهب الْأَشاِعرِة أَنهم معذُورونَ وناجونَ،الْفَترِة
ِبحسِب ما خطَر ِللِْفكِْر الْقَاِصِر الْآنَ ولَا يصدق علَى ِصنٍف ِمنها     ،هِذِه ِهي أَصناف الناِس ِفي الْهدى والضلَالِ      

أَو يعاِد سنته ِمن بعِدِه ويتِبع      ،فَمن يشاِقِق الرسولَ ِمن أَفْراِدِهما ِفي حياِتهِ      ،هدى ِإلَّا الْأَولَ والثَّاِني   أَنه تبين لَه الْ   
 فَهو الَِّذي يقُـولُ     - � -سوِلِه  وِإنما سِبيلُهم ِكتاب اِهللا وسنةُ ر     ،غَير سِبيِل الْمؤِمِنني الَِّذين هم أَهلُ الْهدى      

 ِفي  - تعالَى   -وهو الَِّذي يصدق علَيِه قَولُه      ،نولِِّه ما تولَّى ونصِلِه جهنم وساَءت مِصريا      :  ِفيهِ - تعالَى   -اُهللا  
     لَّهأَضو اهوه هذَ ِإلَهخِن اتم تأَيى أَفَررٍة أُخورـِرِه   سصلَـى بلَ ععجقَلِْبِه وِعِه وملَى سع متخلَى ِعلٍْم واُهللا ع 



 ٢٥٧

وصلْيها اِلاحِتراق  ،وهم أَجدر الناِس ِبدخوِل جهنم    ،) ٢٣: ٤٥(ِغشاوةً فَمن يهِديِه ِمن بعِد اِهللا أَفَلَا تذَكَّرونَ         
 .وعاندوا الْحق واتبعوا الْهوى،ِلأَنهم استحبوا الْعمى علَى الْهدى؛ اِبها ِبها وساِئر أَنواِع عذَ

ارا كَما ِهي سنته ِفي الِْإنساِن الَِّذي خلَقَه مِريدا مخت        ،وأَما ساِئر الْأَصناِف فَيولِّي اُهللا كُلا ِمنهم ما تولَّى أَيضا         
وِلـذَِلك  ؛ ِبحيثُ يتصرف ِفيِهما التصرف الَِّذي يراه خيرا لَه         ،حاِكما علَى نفِْسِه وعلَى الطَِّبيعِة الْمِحيطَِة ِبهِ      

يعِة الْعاِتيِة ِلمناِفِعِه وسخر لَكُم ما ِفـي      وسخر قُوى الطَّبِ  ،غَير ِفي أَطْواٍر كَِثريٍة أَحوالَ مِعيشِتِه وأَساِليب ترِبيِتهِ       
       ها ِمنِميعِض جا ِفي الْأَرماِت واوماِفِه         ،) ١٣: ٤٥(السنأَص ضعا بهِة الَِّتي أَلَّهي الطَِّبيعبرمفِْسِه وي نبرم وفَه

  فُِسِهمِبأَن مهلًا ِمنهج،  رصتلَا م وهِش             وـرالْع برِض والْأَر براِت واومالس بِض ِإلَّا رِذِه الْأَرِفي ه قَهفَو ف
أَقُولُ هذَا نسفًا ِلأَساِس جبِريِة الْفَلْسفَِة الْأُوربيِة الْحاِضرِة بعـد نسـِف أَسـاِس جبِريـِة الْفَلْسـفَِة                  ،الْعِظيِم
وأَنه لَـا عمـلَ لَـه       ،هؤلَاِء الَِّذين يظُنونَ أَنَّ ما يسمونه الْأَفْعالَ الْمنعِكسةَ تعملُ ِفي الِْإنساِن عملَها           ،الْغاِبرِة

وِإنْ أَراد أَنْ يتصرف ِفيِه وِفيها      فَِإنْ ترك لَها الْحكْم استبدت      ،والصواب أَنه حاِكم علَيها كَحكِْمها علَيهِ     ،ِبها
 .فَعلَ
ِتِه    : قُلْتنس الَى   -ِإنَّ ِمنعلَّى   - توا تاِف منالْأَص ا ِمنكُل لِّيواِن أَنْ يسِفي الِْإن ،   مهـا ِمـنِلي كُلصلَا ي هلَِكنو

وناِهيك ِبِه ِإذْ   ،لَاَء جهنم هو تاِبع ِلما يتولَّاه الِْإنسانُ ِمن الضلَالَِة ِفي اعِتقَاِدهِ          ِلأَنَّ ِإص ؛ جهنم الَِّتي ساَء مِصريها     
     ةُ لَهايِت الِْهدرأَنْ ظَه دعا بلَّاهوت،          نِفي الد فْسِه النلَيكُونُ عا تِلم طَِبيِعي اَء أَثَرزأَنَّ الْج ذَِلكِة    وـارالطَّه ا ِمني

ويدلُّ علَى هـذَا وذَاك     ،أَو ِمن ِضد ذَِلك ِبحسِب تدِسيِتِه لَها      ،والزكَاِء والْكَماِل ِبحسِب تزِكيِة صاِحِبها لَها     
 لُهالَى -قَوعلَّى: - توا تلِِّه مو٤٩٠.ن 

 هـو  - � -والذي يشاق الرسول . للشق الذي يأخذه اآلخر    أن يأخذ املرء شقا مقابال       - لغة   -واملشاقة  
 ومعـىن هـذا أن      - � -الذي يأخذ له شقا وجانبا وصفا غري الصف واجلانب والشق الذي يأخذه النيب              

 جاء حيمل مـن     - � -فالرسول  . وأن خيتار له طريقا غري طريقه     ،يتخذ له منهجا للحياة كلها غري منهجه      
كما يشتمل علـى الشـريعة والنظـام    ،ة يشتمل على العقيدة والشعائر التعبدية     عند اهللا منهجا كامال للحيا    

حبيث تزهق روح هذا املنهج     ،وهذه وتلك كلتامها جسم هذا املنهج     .. الواقعي جلوانب احلياة البشرية كلها      
 هو كل مـن ينكـر منهجـه         - � -والذي يشاق الرسول    ! إذا شطر جسمه فأخذ منه شق وطرح شق       

أال حيـق   ،وقد اقتضت رمحة اهللا بالنـاس     ! فيأخذ بشق منه ويطرح شقا    ،بعض ويكفر ببعض  أو يؤمن ب  ،مجلة
وبعـد أن   . وبعد أن يبني هلم   . إال بعد أن يرسل إليهم رسوال     ،وال يصلوا جهنم وساءت مصريا    ،عليهم القول 
فإذا تبني لـه    . وهي رمحة اهللا الواسعة احلانية على هذا املخلوق الضعيف        . مث خيتاروا الضاللة  . يتبينوا اهلدى 

ومل يـرض  ،ومل يتبعه ويطعـه ، فيه- � -مث شاق الرسول . أي إذا علم أن هذا املنهج من عند اهللا    . اهلدى
ويلحقه بالكفار واملشركني ،ويوليه الوجهة اليت توالها،فعندئذ يكتب اهللا عليه الضالل،مبنهج اهللا الذي تبني له

                                                 
 )٣٣٥/ ٥(تفسري املنار  - ٤٩٠
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 ِمن بعِد ما تبين لَـه       -ومن يشاِقِق الرسولَ    «:  اآلية بنصه  وحيق عليه العذاب املذكور يف    . الذين توجه إليهم  
 ٤٩١..» ! وساَءت مِصرياً. ونصِلِه جهنم، ويتِبع غَير سِبيِل الْمؤِمِنني نولِِّه ما تولَّى-الْهدى 

        ِبيِن النا عهناُهللا ع ِضيةَ راِئشع نعالَ ق - � -و :»        اخلَِصـم اِل ِإلَى اِهللا اَأللَـدجالر ضغمتفـق  . »ِإنَّ أب
 .٤٩٢عليه

 :ما يؤخذ من احلديث
} )٢٠٤(وهـو أَلَـد الِْخصـاِم       {: قـال تعـاىل   ،وشديد التأيب ،هو اخلصم الشديد اخلصومة   :  األلد - ١
 ].مرمي[} )٩٧(وتنِذر ِبِه قَوما لُدا {: وقال،]البقرة[

والوصـول إىل   ،يبغضه اهللا تعاىل؛ ألنَّ مثل هذا ال يريد بلجاجـه طلـب احلق            ،الشديد اخلصومة : فاللدود
من حديث ابن عبـاس  ،وقد أخرج الترمذي ،ولو بالباطل،وإمنا يريد أن يظهر على جمادله وخماصمه  ،الصواب
 يبا: " قالَ-�-أنَّ النكفى بك إمثًا أن ال تزال خماصم." 

كالذي يتوكل يف اخلصومة قبل أن يعـرف        ، الذم إمنا هو ملن خاصم بباطل وبغري علم        إنَّ:  قال الغزايل  - ٢
 .احلق يف أي جانب؛ وكالذي ال يقتصر على قدر احلاجة؛ بل يظهر الكذب إليذاء خصمه

فال بأس  ،وأصوِل املرافعات املشروعة  ، أما الذي حياج عن حق له هو مظلوم فيه بطرق احلجاج الشرعي            - ٣
 .دخل يف باب اخلصومة املذمومةوال ت،ا
والظهور على أعداء اإلسـالم بـدحض       ،وإعالء كلمته ، ومثل ذلك الذي جيادل إلظهار دين اهللا تعاىل        - ٤

ودافع ببيانه؛ وقد   ،وهو ممن جاهد بلسانه   ،وإبطال ضالهلم؛ فهذا حممود مثاب صاحبه     ،ورد شبههم ،حججهم
وجاِدلْهم {: وقال تعاىل ،]الفرقان[} )٣٣(ِجئْناك ِبالْحق وأَحسن تفِْسريا     ولَا يأْتونك ِبمثٍَل ِإالَّ     {: قال تعاىل 

نسأَح ١٢٥: النحل[} ِبالَِّتي ِهي.[ 
 ٤٩٣.واهللا املوفق،واآليات واألحاديث يف الباب كثرية

 : السب والشتم-
} )٥٨(ِت ِبغيِر ما اكْتسبوا فَقَِد احتملُوا بهتانا وِإثْما مِبينا          والَِّذين يؤذُونَ الْمؤِمِنني والْمؤِمنا   {: قال اهللا تعاىل  

 ].٥٨: األحزاب[
ولكنها حني تكون يف حق الـنيب تكـون         .. أيا كان موقع هذه اجلنايات    ،إن أهل السوء مؤاخذون جبنايام    

 - واحلال كذلك  -فإذا مل يكن  .. ةورسول هدى ورمح  ،إذ كان النىب داعية خري    ،وعدوانا آمثا ،جنايات غليظة 
فهو ،فإذا كان بغى وعـدوان    .. فال أقلّ من أال يكون بغى وعدوان      ،لقاء هذا اإلحسان  ،مثة جزاء باإلحسان  

 ..واإلمث العظيم،البالء املبني

                                                 
 )١١٢٤: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-يف ظالل القرآن للسيد قطب - ٤٩١
 ).٢٦٦٨(ومسلم برقم ، ) ٢٤٥٧(ق عليه، أخرجه البخاري برقم متف - ٤٩٢

احلـاذق  ) اخلصم(شديد اخلصومة مأخوذ من لديدي الوادي ومها جانباه ألنه كلما احتج عليه حبجة أخذ يف جانب آخر                  ) األلد(ش  [
 ]باخلصومة واملذموم هو اخلصومة بالباطل يف رفع حق أو إثبات باطل

 )٤٧٦/ ٧( املرام توضيح األحكام من بلوغ - ٤٩٣



 ٢٥٩

 بغـري مـا     -والعدوان عليهم .. ورسله بني الناس  ،وهم جنده يف األرض   ،هم أولياء اهللا  ،واملؤمنون واملؤمنات 
فإن الذين يؤذون املؤمنني واملؤمنات بغري مـا        ،ومن مثّ .. واجتراء على حرم اهللا   ، عدوان على احلق   -اكتسبوا
 ..يلقون جزاءه عذابا ونكاال،وباءوا بإمث عظيم،أي افتراء وعدوانا على احلق،فقد احتملوا تانا،اكتسبوا

.. ل املؤمنني واملؤمنات مبا كسبت أيـديهم      احتراس من األذى الذي ينا    » ِبغيِر ما اكْتسبوا  «: ويف قوله تعاىل  
قـد يسـرقان   ،فاملؤمن واملؤمنة .. فهذا األذى ال يدخل يف احلكم الذي ينال من يؤذوم لغري ذنب ارتكبوه            

وهكذا كل أذى يقـع     .. ولكنه أذى ال يؤاخذ عليه من أقام احلد عليهما        ،وهذا أذى هلما  .. فتقطع أيديهما 
 ٤٩٤.. ذنبعلى املؤمن واملؤمنة يف مقابل

واملؤمنون واملؤمنات عرضة ملثل هذا الكيد يف كل بيئة من األشرار           .   وهو عام يف كل زمان ويف كل مكان       
ويصم أعداءهم بـاإلمث    ،واهللا يتوىل عنهم الرد على ذلك الكيد      . والذين يف قلوم مرض   ،واملنافقني،املنحرفني
 ٤٩٥.وهو أصدق القائلني. والبهتان

وٍد رعسابِن م نعو ِبيأنَّ الن هناُهللا ع قَالَ- � -ِضي  :»وقِلِم فُساملُس ابِسب،كُفْر الُهِقت٤٩٦متفق عليه. »و. 
سبٍب يحرم سب الْمسِلِم ِمن غَيِر      : قَال النوِوي   . وصرح كَِثري ِمن الْفُقَهاِء ِبأَنه كَِبريةٌ       ،سب الْمسِلِم معِصيةٌ    
    ذَِلك زوجي ِعيرش .      ِزيرعفَِفيِه الت ِلمسالْم بِإذَا سِه     ،ولَيع فَاقاِالت مهضعكَى بحاِبلَةُ    .ونالْحةُ واِفِعيقَال الش :
 بكَالس ِريضعالت٤٩٧.و 

 : احلسد-
 لَو يردونكُم ِمن بعِد ِإمياِنكُم كُفَّارا حسدا ِمن ِعنِد أَنفُِسِهم ِمـن             ود كَِثري ِمن أَهِل الِْكتابِ    {: قال اهللا تعاىل  

                    ٍء قَـِديرـيلَى كُلِّ شع ِرِه ِإنَّ اللَّهِبأَم اللَّه أِْتيى يتوا حفَحاصفُوا وفَاع قالْح ملَه نيبا تِد مع١٠٩(ب( { ...
 ].١٠٩: البقرة[

 ِمن حيـثُ هـو   - ِفي الْآيِة الْأُولَى ِمن هاتيِن الْآيتيِن أَنَّ أَهلَ الِْكتاِب الْمتعصِبني ِلِديِنِهم    - تعالَى   -بين اُهللا   
   ِسِهمِجن اِفعنا مِبه قُومت مةٌ لَهِسيِجن- ِبيِبالن فُوا ِبكُفِْرِهمكْتي لَم - � -ِه  ولَيع مهداها عقِْض منو ِد لَهالْكَي

ود كَِثري ِمن أَهـِل     : ( ِبقَوِلهِ - تعالَى   -بلْ هم يِزيدونَ علَى ذَِلك ما قَصه        ،حسدا لَه وِلقَوِمِه علَى ِنعمِة النبوةِ     
فَهو بيانٌ ِلما يضِمرونه ومـا تِكنـه        ،) م كُفَّارا حسدا ِمن ِعنِد أَنفُِسِهم     الِْكتاِب لَو يردونكُم ِمن بعِد ِإيماِنكُ     

           ـقا الْحهفُوا أَنرلَاِم الَِّتي عِة الِْإسملَى ِنعِد عسالْح ِمن ِلِمنيسِللْم مهوردةَ ِفـي       ،صادـعـا الساَءهرأَنَّ وو
وذَِلـك  ،فَتمنوا أَنْ يحرموا هِذِه النعمةَ ويرِجعوا كُفَّارا كَمـا كَانوا         ،لَِكنهم شق علَيِهم أَنْ يتِبعوهم    و،الداريِن

ا كَانَ يعلَم أَنَّ ِتلْك النعمةَ ِإذَا فَكَيف ِإذَ،شأْنُ الْحاِسِد يتمنى أَنْ يسلَب محسوده النعمةَ ولَو لَم تكُن ضارةً ِبهِ      

                                                 
 )٧٥٠/ ١١(التفسري القرآين للقرآن  - ٤٩٤
 )٣٦٥٤: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-يف ظالل القرآن للسيد قطب - ٤٩٥
 ).٦٤(، ومسلم برقم )٤٨(متفق عليه، أخرجه البخاري برقم  - ٤٩٦

واملراد إثبات ضرر . أي إن استحله) كفر (.فجور وخروج عن احلق) فسوق. (شتمه والتكلم يف عرضه مبا يعيبه ويؤذيه      ) سباب املسلم (
 ]املعصية مع وجود اإلميان

 )١٤١/ ٢٤( وزارة األوقاف الكويتية -املوسوعة الفقهية الكويتية  - ٤٩٧
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كَما كَانَ يتوقَّع علَماُء يهود ِفي      ،تمت وثَبتت يكُونُ ِمن أَثَِرها ِسيادةُ الْمحسوِد علَيِه وِإدخالُه تحت سلْطَاِنهِ          
      ت ِبيهنذَا التاَء هج قَدِزيِل؟ ونِر التصِلِه   عةً ِلقَوالَى   -ِتمعاتٍ  - تلَ آياِب       : ( قَبِل الِْكتأَه وا ِمنكَفَر الَِّذين دوا يم

        كُمبر ٍر ِمنيخ ِمن كُملَيلَ عزنأَنْ ي ِرِكنيشلَا الْمـِل      ) ١٠٥: ٢) (ولَـِة أَهاوحم ا كَانَ ِمنا ماُهللا لَن نيب قَدو
ِبأَنْ يؤِمنوا أَولَ النهاِر ويكْفُروا     :  وتحيِلِهم علَى تشِكيِك الْمسِلِمني ِفي ِديِنِهم كَقَوِل بعِضِهم ِلبعضٍ         الِْكتاِب

هآِخر،       اًء ِبِهملَاِم اقِْتدِن الِْإسونَ عِجعراِن يمفَاَء الِْإيعلَّ ضةِ   ،لَعورأِْتي ِفي سيا سانَ  كَمرـِة    ، آِل ِعمِذِه الْآيِفي هو
ِلِمنيسِض الْمعفُوِس بالْأَثَِر ِفي ن ضعب ةٌ ِإلَى أَنَّ ِلذَِلكارا ِإشهدعا بمو. 

ِب أَحيانا ِمن ِإلْقَاِء الشبِه علَـى       وفَاِئدةُ هذَا التنِبيِه أَِو التنِبيهاِت أَنْ يعلَم الْمسِلمونَ أَنَّ ما يبدو ِمن أَهِل الِْكتا             
. يبعثُ علَيِه الْحسد لَا النصح الَِّذي يبعثُ علَيِه اِلاعِتقَاد        ،ِإنما هو مكْر السوءِ   ،الِْإسلَاِم وتشِكيِك الْمسِلِمني ِفيهِ   

وِإنما ،ن أَنَّ حسدهم لَم يكُن عن شبهٍة ِديِنيٍة أَو غَيِرِه علَى حق يعتِقدونه            ِليبي) حسدا ِمن ِعنِد أَنفُِسِهم   : (وقَالَ
ِمـن  (: وِإنْ ظَهر ِلصاِحِبِه الْحق؛ وِلذَِلك قَفَّاه ِبقَوِلهِ      ،هو خبثُ النفُوِس وفَساد الْأَخلَاِق والْجمود علَى الْباِطلِ       

    قالْح ملَه نيبا تِد معب (       ِبيا الناَء ِبهاِت الَِّتي جِبالْآي أَي- � -       ِبِهماِت كُتارِبش فَظُونَ ِمنحا ياِق مِطبِبانو 
وا هذَا الْحسد وما ينبِعثُ عنه ِبما يِليق ِبِهم          الْمؤِمِنني ِبأَنْ يقَاِبلُ   - تعالَى   -ثُم أَمر اُهللا    . ِبنِبي آِخِر الزماِن علَيهِ   
 فَاعفُوا واصفَحوا عنهم ِلِإرادِة: ولَم يقُلْ،) فَاعفُوا واصفَحوا: (فَقَالَ،ِمن محاِسِن الْأَخلَاِق

الَِّذين يمشـونَ   ( هذَا هو اللَّاِئق ِبشأِْن الْمؤِمِنني الْمتِقني        فَِإنَّ،أَي عاِملُوا جِميع الناِس ِبالصفِْح والْعفْوِ     ،الْعموِم
 ) .٦٣: ٢٥) (علَى الْأَرِض هونا وِإذَا خاطَبهم الْجاِهلُونَ قَالُوا سلَاما

الِْإعراض : والصفْح) ٦٦: ٩) (كُم نعذِّب طَاِئفَةًِإنْ نعف عن طَاِئفٍَة ِمن(الْعفْو ترك الِْعقَاِب علَى الذَّنِب     : أَقُولُ
 .فَيشملُ ترك الِْعقَاِب وترك اللَّوِم والتثِْريِب،عِن الْمذِْنِب ِبصفْحِة الْوجِه

)  اماذُ الِْإمتِرِه   ) : قَالَ الْأُسِفي أَمالَى   -وعفِْح إِ    - تالصفِْو وِبالْع ملَه          ـمه لَى ِقلَّـِتِهمع ِمِننيؤةٌ ِإلَى أَنَّ الْمارش
لَـا يغـرنكُم أَيهـا      : كَأَنه يقُولُ ،أَصحاب الْقُدرِة والشوكَِة؛ ِلأَنَّ الصفْح ِإنما يطْلَب ِمن الْقَاِدِر علَى ِخلَاِفهِ          

    عاِب مِل الِْكتةُ أَهونَ كَثْرِمنؤالْم  قالْح ِه ِمـنلَيع متا أَنِبم مهى ِمنأَقْو لَى ِقلَِّتكُمع كُمفَِإن اِطِلِهمب ،  مـاِملُوهفَع
ضِع أَهـِل   وو،وِفي ِإنزاِل الْمؤِمِنني علَى ضعِفِهم منِزلَ الْأَقِْوياءِ      ) : قَالَ(،معاملَةَ الْقَِوي الْعاِدِل ِللْقَِوي الْجاِهلِ    
وأَنَّ الِْعزةَ لَهم مـا     ،ِإيذَانٌ ِبأَنَّ أَهلَ الْحق هم الْمؤيدونَ ِبالِْعنايِة الِْإلَِهيةِ       ،الِْكتاِب علَى كَثْرِتِهم موِضع الضعفَاءِ    

  قِِّهملَى حوا عتاِطلُ فَِإنَّ      ،ثَبالْبو قالْح عارصتا يمهماِطلَ    والْب عرصالَِّذي ي وه قٍة،الْحرم را غَيا قُلْنـا  ،كَممِإنو
     هنع قاِطِل ِفي غَفْلَِة الْحقَاُء الْبقَالَ   . ب الَى   -ثُمعِرهِ    : (- تاُهللا ِبـأَم أِْتيى يتح (      مهدمـيِبـأَنْ س مهـدعفَو

علَى قُدرِتِه الناِفذَِة الَِّتي لَـا يِشـذُّ   ) ِإنَّ اَهللا علَى كُلِّ شيٍء قَِدير    : (ثُم أَحالَهم ِبقَوِلهِ  ،ِبنصِرِهويؤيدهم  ،ِبمعونِتِه
الضِعيفَِة ،ِة الْقَِليلَِة الْعددِ  أَنى ِلهِذِه الشرِذم  : وكَشفًا ِلشبهِة من عساه يقُولُ    ،عنها شيٌء ِفي الْعالَِمني تأِْييدا ِللْوعدِ     

وتِقف مع الْأُمِم الْقَِويِة موِقف الْعـاِفني الْقَـاِدِرين؟ فَجـاَء           ،أَنْ تنتِحلَ ِلنفِْسها وصف الْملُوِك الْعاِلني     ،الْقُوى
وهو الْقَاِدر علَـى أَنْ     ،ومنحها هذَا الْوصف  ،فَها هذَا الْموِقف  ِإنَّ الَِّذي أَوقَ  : الْجواب يقُولُ ِلِمثِْل هذَا الْمشتِبهِ    
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وهو ما يؤيد ِبِه سبحانه من يقُـوم ِبـالْحق ويثْبـت علَيـِه              ،يهبها ِمن الْقُوِة ما تتضاَءلُ دونه جِميع الْقُوى       
)نَّ اُهللا مرصنلَيوِزيزع ِإنَّ اَهللا لَقَِوي هرصني لَ) ٤٠: ٢٢) (نفَع قَد٤٩٨.و 

 ملاذا؟.. الرغبة يف سلب اخلري الذي يهتدي إليه اآلخرون .. ذلك ما يفعله احلقد اللئيم بالنفوس 
عِد ما تبـين لَهـم      حسداً ِمن ِعنِد أَنفُِسِهم ِمن ب     «! ولكنها ألا تعلم  . ال ألن هذه النفوس الشريرة ال تعلم      

قالْح «.. 
ومازالت ،واحلسد هو ذلك االنفعال األسود اخلسيس الذي فاضت به نفوس اليهود جتاه اإلسالم واملسلمني             

وهو الذي يكشفه القـرآن للمسـلمني       . وهو الذي انبعثت منه دسائسهم وتدبريام كلها وما تزال        ،تفيض
اء كل جهود اليهود لزعزعة العقيدة يف نفوسهم وردهم بعد ذلك إىل            ويعرفوا أنه السبب الكامن ور    ،ليعرفوه

وخصهم ذا بأعظم الفضل وأجل النعمة اليت حتسدهم        ،والذي أنقذهم اهللا منه باإلميان    ،الكفر الذي كانوا فيه   
 هنا -وتنكشف فيها النية السيئة واحلسد اللئيم       ، يف اللحظة اليت تتجلى فيها هذه احلقيقة       -وهنا  ! عليها يهود 

ويدعوهم إىل الصفح والعفو حـىت      ،والشر بالشر ،يدعو القرآن املؤمنني إىل االرتفاع عن مقابلة احلقد باحلقد        
 ٤٩٩..» ِإنَّ اللَّه على كُلِّ شيٍء قَِدير. فَاعفُوا واصفَحوا حتى يأِْتي اللَّه ِبأَمِرِه«: وقتما يريد،يأيت اهللا بأمره

  ريرأَِبي ه نعولَ اِهللا        وسأَنَّ ر هناُهللا ع ِضيقَالَ - � -ةَ ر  :» الظَّنو اكُماحلَـِديثِ    ،ِإي أَكْذَب الَ ،فَِإنَّ الظَّنو
متفق . »ناًِإخوا! ِعباد اِهللا،وكُونوا،والَ تدابروا،والَ تباغَضوا،والَ تحاسدوا،والَ تنافَسوا،والَ تجسسوا،تحسسوا

 .٥٠٠عليه
والظن مة تقع يف القلـب      ،احذروا اتباع الظن أو سوء الظن مبن ليس أهالً إلساءة الظن به           ) إياكم والظن (

وهو حرام كسوء القول لكن لست أعين به إال عقد القلب وحكمه على غريه بالسوء : قال الغزايل ،بال دليل
والظن عبارة عما تركن إليه النفس      ،لنهي عنه أن يظن   وا،فاخلواطر وحديث النفس فعفو بل الشك عفو أيضا       

وسبب حترميه أن أحكام القلوب ال يعلمها إال علّام الغيوب فليس لك أن تعتقد يف غـريك                 ،ومييل إليه القلب  
فإذا مل تشـاهده  ،سوء إال إذا انكشف لك بعيان ال حيتمل التأويل فعند ذلك ال تعتقد إال ما علمته وشاهدته 

من ) فإن الظن . (وقع يف قلبك؛ فإن الشيطان يلقيه إليك فينبغي أن تكذبه فإنه أفسق الفساق            ومل تسمعه مث    
أي حديث النفس؛ ألنه إمنا يلقيه الشيطان وكلما كان من عنده فهو أكـذب              ) أكذب احلديث . (غري دليل 

الناس بلطـف   باجليم أي ال تعرفوا أخبار      ) وال جتسسوا (شيء يف الكون أو أكذب ما حتدثون إن حدثتم به           
التجسس التعرف ألحواهلم وهتك الستر حىت ينكشف لك ما كـان مسـتورا      : قال الزخمشري ،كاجلاسوس

عنك ويستثىن منه ما لو تعني طريقًا إلنقاذ حمترم من هالك أو حنوه كان خبرب ثقة؛ فإن فالنا خال برجل ليقتله  
حبـاء  ) وال حتسسـوا . (كام السلطانية وأقرهأو بامرأة ليزين ا فيشرع التجسس كما نقله النووي عن األح    

األول الـتخفض عـن     : وقيل،مهملة أي ال تطلبوا الشيء باحلاسة كاستراق السمع وإبصار الشيء خفيـة           
: والثاين،ختتص بالشـر : وقيل األول،أن يتواله بنفسه: والثاين،عورات الناس وبواطن أمورهم بنفسه أو بغريه      

                                                 
 )٣٤٦/ ١(تفسري املنار  - ٤٩٨
 )٣٠٧: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-يف ظالل القرآن للسيد قطب - ٤٩٩
 .، واللفظ له)٢٥٦٣(ومسلم برقم ، ) ٦٠٦٤(متفق عليه، أخرجه البخاري برقم  - ٥٠٠
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التنافس : قال القاضي ،الرغبة يف الشيء واالنفراد به    : وهي،لة من املنافسة  بفاء وسني مهم  ) وال تنافسوا . (أعم
املراد من احلديث النهي عن إغراء بعضهم بعضا علـى  : وقيل،أن تريد هذا على هذا وذاك على ذاك يف البيع         

ـ : قال ابن القيم  ،أي ال حيسد بعضكم بعضا    ) وال حتاسدوا . (الشر واخلصومة  ة أنـه  الفرق بينه وبني املنافس
واحلسد ،يرغب يف األمر املتنافس فيه ليلحق صاحبه أو جياوزه فهي من شرف النفس وعلو اهلمة وكرب القدر                

وال . (تعاطوا أسباب البغضـاء   ) وال تباغضوا . (خلق نفس ذميمة وصفة ساقطة ليس فيها حرص على اخلري         
أن يويل كل منهما اآلخر دبره حمسوسا       التدابر  : قال يف املعارضة  ،أي ال يويل كل إنسان اآلخر دبره      ) تدابروا

 .باألبدان ومعقوالً بالعقائد واألذى واألحوال
وال خيطب الرجل علـى خطبـة       . (أي اكتسبوا من اخلالل ما تصريون به إخوانا       ) وكونوا عباد اهللا إخوانا   (

 له أن خيطبها    فيترك ضرره أو يترك فيحل    ) حىت ينكح (بكسر اخلاء؛ ألنه من أعظم ما يورث التباغض         ) أخيه
 ٥٠١.والنهي للتحرمي

 )احلسد(من مضار 
إذ ليس يرى قضاء اللّه عدال وال لنعمه مـن          ،واجتناء األوزار يف خمالفته   ،إسخاط اللّه تعاىل يف معارضته    ) ١(

 .الناس أهال
 .وال يؤمل لسقامه شفاء،مثّ ال جيد حلسرته انتهاء،حسرات النفس وسقام اجلسد) ٢(
 .حنطاط املرتبةوا،اخنفاض املرتلة) ٣(
فيصـري بالعـداوة مـأثورا      ،وعداوم له حتى ال يرى فيهم وليا      ،حتى ال جيد فيهم حمبا    ،مقت الناس له  ) ٤(

 .وباملقت مزجورا
 .جيلب النقم ويزيل النعم) ٥(
 .منبع الشرور العظيمة ومفتاح العواقب الوخيمة) ٦(
 .يورث احلقد والضغينة يف القلب) ٧(
)٨ (تمعمعول هدم يف ا. 
 ٥٠٢.دليل على سفول اخللق ودناءة النفس) ٩(

 : الكرب والفخر-
وقَالَ ربكُم ادعوِني أَستِجب لَكُم ِإنَّ الَِّذين يستكِْبرونَ عن ِعبـادِتي سـيدخلُونَ جهـنم               {: قال اهللا تعاىل  

 اِخِرين٦٠: غافر[} )٦٠(د.[ 
وأن الـذين ال يـدعون      .. واعتراف جبالله وقدرته  ،وخضوع هللا ،ووالء،ادةوىف هذا إشارة إىل أن الدعاء عب      

إذ مينعهم كربهم واستعالؤهم عن أن يذلّوا       .. وضالل عنه ،هم أهل كفر باهللا   ،وال يوجهون وجوههم إليه   ،اهللا

                                                 
 )٣٩١/ ٤(التنوير شرح اجلامع الصغري  - ٥٠١
 )٤٤٢٩/ ١٠(دار الوسيلة للنشر والتوزيع، جدة - � -نضرة النعيم يف مكارم أخالق الرسول الكرمي  - ٥٠٢
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بعد أن صـرفوا    ،حمقرين،إم سيدخلون جهنم أذالء   .. طالبني من رمحته  ،وميدوا أيديهم سائلني من فضله    ،هللا
 .هو جزاء كل متكرب جبار،إنه اهلوان واإلذالل.. جوههم عن اهللا مستعلني مستكربينو

 مخ  - كما قلنا  -بل إنه ، إشارة إىل أن الدعاء من العبادة      -» دعائى«بدال من   » عن ِعبادِتي «: وىف قوله تعاىل  
 ٥٠٣..العبادة

وهذه اية الكرب الذي ! غرين جلهنمفأما الذين يستكربون عن التوجه هللا فجزاؤهم احلق أن يوجهوا أذالء صا    
فضـال  . وتنسى ضخامة خلق اهللا  ،ويف هذه احلياة الرخيصة   ،تنتفخ به قلوب وصدور يف هذه األرض الصغرية       

ونسياا للموقف الذليل يف اآلخرة بعـد       . ونسياا لآلخرة وهي آتية ال ريب فيها      . على نسياا عظمة اهللا   
 ٥٠٤.النفخة واالستكبار

ولَا تصعر خدك ِللناِس ولَا تمِش ِفي الْأَرِض مرحا ِإنَّ اللَّه لَا يِحب كُلَّ مختـاٍل فَخـوٍر                  {: ىلوقال اهللا تعا  
 ].١٨: لقمان... [} )١٨(

وينضح ،إذ كان الظاهر هو بعض ما يقرزه الباطن       .. كما جيمل باطنه  ،إنه من كمال اإلنسان أن جيمل ظاهره      
 ..به

وذلك مما يعزل اإلنسان عـن النـاس        ،والعجب،إال من مشاعر التعايل   ،والتبختر يف املشي  ،اخلدوليس صعر   
 ..مث العداوة والبغضاء،وال يكون من هذا إال اجلفاء،ويعزل الناس عنه

 كما يلقـى  ،والتيه، إشارة إىل أن صاحب الكرب     -» ِإنَّ اللَّه ال يِحب كُلَّ مختاٍل فَخورٍ      «:  ويف قوله تعاىل   -
ألن الكـرب مفتـاح كـل       .. والبعد عن مواقع رضاه   ،فإنه يلقى البغض من اهللا    ،والنفور من الناس  ،الكراهية

وعموا عن مواقع اهلـدى     ،وما أوتى املشركون الذين حتدوا رسالة اإلسالم      .. وباب كل شر وضالل   ،رذيلة
 ٥٠٥..ومبا زينت هلم أهواؤهم،وعجبهم بأنفسهم، إال من كربهم-منها

واألسلوب القرآين خيتار هذا التعبري للتنفري من احلركـة املشـاة           . يب اإلبل فيلوي أعناقها   والصعر داء يص  
واملشي يف األرض مرحا هو املشي يف       ! وإمالة اخلد للناس يف تعال واستكبار     ،حركة الكرب واالزورار  . للصعر

 وهي تعبري عن شعور مريض      .وهي حركة كريهة ميقتها اهللا وميقتها اخللق      . ختايل ونفخة وقلة مباالة بالناس    
 ٥٠٦.»ِإنَّ اللَّه ال يِحب كُلَّ مختاٍل فَخوٍر«! يتنفس يف مشية اخليالء،بالذات

 ِبيِن النع هناُهللا ع ِضيوٍد رعسِن مِداِهللا ببع نعقَالَ- � -و  :»نةَ ملُ اجلَنخدال ي 
إنَّ «: قال،إنَّ الرجلَ يِحب أنْ يكُونَ ثَوبه حسناً ونعلُه حسنةً        : قال رجلٌ . »ن ِكبرٍ كَانَ ِفي قَلِْبِه ِمثْقَالُ ذَرٍة مِ     

 .٥٠٧أخرجه مسلم. »الِكبر بطَر احلَق وغَمطُ الناِس،اَهللا جِميلٌ يِحب اجلَمالَ

                                                 
 )١٢٥٨/ ١٢(التفسري القرآين للقرآن  - ٥٠٣
 )٣٨٨٨: ص(الشحود  علي بن نايف - ت- ١ط-يف ظالل القرآن للسيد قطب - ٥٠٤
 )٥٧٣/ ١١(التفسري القرآين للقرآن  - ٥٠٥
 )٣٥٤٦: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-يف ظالل القرآن للسيد قطب - ٥٠٦
 ).٩١(أخرجه مسلم برقم  - ٥٠٧

 ]معناه احتقارهم يقال يف الفعل منه غمطه يغمطه وغمطه يغمطه) غمط الناس(هو دفعه وإنكاره ترفعا وجتربا ) بطر احلق(ش [
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وبطـر  . بطر احلق وغمط الناس   :  الكرب - � - يف هذا احلديث الكرب بقوله       - � -قد فسر رسول اهللا     
 .والطغيان يف دفعه،التكرب عن اإلقرار به: احلق

وكشف هذا أن العبد    ) بالضاد(ومثله غمض الناس    ،غمط الناس االحتقار هلم واإلزراء م     : وقال أبو عبيدة  
 .إذا قال ال إله إال اهللا وسجد هللا عز وجل ومل حيتقر الناس فقد برئ من ذلك

فأمـا تكـرب    ، مثقال ذرة منه حيرم اجلنة ويوجب النار هو الكرب عن عبادة اهللا عز وجل              والكرب الذي يكون  
اآلدميني بعضهم على بعض من قبيل الفخر باآلباء والبيوت وحنو ذلك فهو الـذي أخـرج إبلـيس مـن                    

 عز وجل   ويعتقد اإلسالم دينا أن ال يفخر بنسب بعد أن مسع اهللا          ،واجلدير مبن يؤمن باهللا واليوم اآلخر     ،اجلنة
يعين سبحانه وتعاىل أن الناس كلـهم ينسـبون إىل آدم           } يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى       {يقول  
مث أخرب سبحانه أن   ،وما قال لتفاخروا  } وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا   {: مث قال سبحانه بعد ذلك    ،وحواء

فالتكرب على } أن أكرمكم عند اهللا أتقاكم    {: الاملعىن الذي تطمح إليه نفوسكم إمنا هو راجع إىل التقوى فق          
 .عباد اهللا من أقبح اخلالل إال أنه ليس يف الشر كالتكرب على عبادة اهللا عز وجل

فهو يدلل على أن حتسني الرجل ثوبه وتنظيفه يكون عبادة اهللا عز            ) إن اهللا مجيل حيب اجلمال    : (وأما قوله * 
ه وشكر هللا عز وجل حلاله وتظاهره بالغىن الـدافع ألعطيـات            من أنه يف تنظيفه الثوب تطييب لرحي      ،وجل
ويف توسيخ الثوب من الزفر وما يتأذى به اجللساء وشكواه ربه بلسان حاله وتعريضه نفسه ألعطيات                ،الناس

إن اهللا مجيل حيـب     : (فلذلك وغريه قال  ،الناس برثاثة زيه وختجيله أيضا للمؤمنني إذا بدا يف مثل تلك البزة           
 . وليس هذا من الكرب يف شيء)اجلمال

فإن هـذا النطـق قـد تكـرر يف          ) ال يدخل النار أحد يف قلبه مثقال حبة خردل من إميان          : (وأما قوله * 
وقد يقع يف قلب اإلنسان شبهة من ذلك بـأن          ،وتارة يأيت مثقال ذرة ووزن قرياط إىل غري ذلك        ،األحاديث

إن اإلنسان إذا أعار جارا له ميزانا : فيقال له،والقراريطوكيف يوزن اإلميان بالذرات ومثاقيل احلبات      : يقول
فوزن جاره الذي يريده فنسي فتعلق خبيط امليزان من ماله مثقال ذرة فلما رد امليزان على صـاحبه                  ،يزن فيه 

وهو ال يعلم مبا علق خبيطها من ماله نظر صاحب امليزان يف ميزانه فلمح تلـك الـذرة فأعادهـا علـى                      
 أن يف قلب هذا الذي رد هذه الذرة مثقال ذرة من إميان إذا مل يكن عليه شاهد ا إال اهللا عز                      فتبينا،صاحبها

وعلى هـذا   ،وال أعلم صاحبها ا تبينا أنه ليس يف قلبه مثقال ذرة من إميان            ،وجل ولو أنه أخذها ومل يردها     
ز حىت ال يـزن عشـر عشـر         ويقل ويع ،فإن اإلميان يزيد حىت يرجح بالقناطري املقنطرة من الذهب والفضة         

 ٥٠٨.الذرة
ولَا يراهم أَهلًا ِلأَنْ يقُوم     ،فَيحتِقرهم ويزدِريِهم ،وِإلَى غَيِرِه ِبعيِن النقْصِ   ،فَالْمتكَبر ينظُر ِإلَى نفِْسِه ِبعيِن الْكَمالِ     

قُوِقِهمالْ،ِبح مهٍد ِمنأَح لَ ِمنقْبلَا أَنْ يِهولَيع هدرِإذَا أَو ق٥٠٩.ح 

                                                 
 )١٠٠/ ٢(اإلفصاح عن معاين الصحاح  - ٥٠٨
 )٢٧٥/ ٢(جامع العلوم واحلكم ت األرنؤوط  - ٥٠٩
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أَالَ أُخِبركُم ِبأَهِل اجلَنِة؟    «:  يقُولُ - � -سِمعت النِبي   : وعن حاِرثَةَ بن وهٍب اخلُزاِعي رِضي اُهللا عنه قَالَ        
متفـق  . »مسـتكِْبرٍ ،جواٍظ،كُلُّ عتلٍّ: كُم ِبأَهِل الناِرأَالَ أُخِبر. لَو أَقْسم علَى اِهللا َألبره   ،كُلُّ ضِعيٍف متضعفٍ  

 .٥١٠عليه
وذلك ،فمن عالمات أهل اجلنة أن يكون ضعيفًا متضعفًا       ،يف هذا احلديث ذكر عالمات أهل اجلنة وأهل النار        

 وقـد يكـون لعـدم     ،وقد يكون الضعف فقرا لعـدم املال      ،أن اجلبارين يتضعفونه فيستطيلون عليه لضعفه     
فإذا خلق اهللا تعاىل خلقًا ضعيفًا هلذه األشياء أو بعضها ليمـتحن بـه              ،وقد يكون لعدم القوة واأليد    ،الرجال
 .- � -فمن يرمحه اإلنسان أو يقهره فإنه يكون من أهل اجلنة كما أخرب به رسول اهللا ،عباده

وهو الشديد الذي يدل لشدته     ،دالعتل عند العرب الشدي   : وأما عالمات أهل النار فإنه العتل،قال أبو عبيدة       * 
كما روي عن حممـد بـن   ،فإن كان ممن ينفق قوته يف احلق فهو خارج من هذا،ويتطاول حبلوله على الناس 

 .ذا القوة} واذكر عبدنا داود ذا األيد{: وقال اهللا تعاىل. احلنفية أنه كان أيدا من الرجال
 ٥١١.املتكرب: واملستكرب،موع املنوعأوالها أنه اجل: فقد قيل يف معناه أقوال: وأما اجلواظ

 :مظَاِهر الِْكبِر 
 :وِمن هِذِه الْمظَاِهِر ،لَها مظَاِهر أَكْثَر ِمن أَنْ تحصى ، الِْكبر ِصفَةٌ نفِْسيةٌ ِفي اْإلنساِن 

وهو ِمن ِصفَاِت الْمتكَبِرين    ،جِه عِن النظَِر ِكبرا       واإلِْشاحةُ ِبالْو ،ميل الْعنِق   : وهو يعِني   :  تصِعري الْوجِه    -أ  
،         هأْنل شِلِه جِبقَو هنالَى ععت ى اللَّههن ِلذَِلكو : }           ا ِإنَّ اللَّهحرِض مِش ِفي األَْرمالَ تاِس وِللن كدخ رعصالَ تو

 .} الَ يِحب كُل مختاٍل فَخوٍر 
والَ تمِش  { : وهو محرم ِبقَوِلِه تعالَى     ،وهو يعِني التبختر والتعاِلي ِفي الِْمشيِة       :  اِالخِتيال ِفي الْمشِي     -ب  

كَانَ س ال طُوالً كُل ذَِلكلُغَ الِْجببت لَنو ضاألَْر ِرقخت لَن كا ِإنحرِض ما ِفي اْألروهكْرم كبر دِعن ئُهي{. 
قَـال ِفـي    ،وِبركُوِب السياراِت الْفَاِخرِة    ،وكَما يكُونُ اِالخِتيال ِباللِّباِس الْفَاِخِر يكُونُ أَيضا ِبفُرِش الْبيوِت          

ورخص ِباِالخِتيال ِفي الْحرِب علَى ما      .نه ِزينةٌ وتكَبر    ِإرخاُء الستِر علَى الْباِب مكْروه ؛ ألِ      : الْفَتاوى الِْهنِديِة   
 مقَدت. 

كَما ترفَّع الْمشِركُونَ عن مجالَسِة الْفُقَراِء ِمن أَصحاِب رسول         :  الترفُّع عن مجالَسِة من هو أَدنى ِمنه         -ج  
 ونحِوِهم رِضي اللَّه عنهم أَجمِعني  ،صهيٍب وِبالٍَل وخباٍب سلْمانَ و : �اللَِّه 

                                                 
 ).٢٨٥٣(واللفظ له، ومسلم برقم ، ) ٤٩١٨(متفق عليه، أخرجه البخاري برقم  - ٥١٠

ضعفه الناس  ضبطوا قوله متضعف بفتح العني وكسرها املشهور الفتح ومل يذكر األكثرون غريه ومعناه يست             ) كل ضعيف متضعف  (ش  [
وحيتقرونه ويتجربون عليه لضعف حاله يف الدنيا يقال تضعفه واستضعفه وأما رواية الكسر فمعناها متواضع متذلل خامل واضع مـن                    
نفسه قال القاضي وقد يكون الضعف هنا رقة القلوب ولينها وإخباا لإلميان واملراد أن أغلب أهل اجلنة هؤالء كما أن معظم أهل النار              

معناه لو حلف ميينا طمعا يف كرم اهللا تعاىل بإبراره ألبره وقيل ) لو أقسم على اهللا ألبره(اآلخر وليس املراد االستيعاب يف الطرفني    القسم  
العتل اجلايف الشديد اخلصومة بالباطل وقيـل  ) كل عتل جواظ مستكرب   (لو دعاه ألجابه يقال أبررت قسمه وبررته واألول هو املشهور           

لغليظ وأما اجلواظ فهو اجلموع املنوع وقيل الكثري اللحم املختال يف مشيته وقيل القصري البطني وقيل الفاخر وأما املستكرب                   اجلايف الفظ ا  
 ]فهو صاحب الكرب وهو بطر احلق وغمط الناس

 )١٤١/ ٢(اإلفصاح عن معاين الصحاح  - ٥١١
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ألَِنَّ من ترفَّع عن مجالَسِة شخٍص تكَبرا ترفَّع عن ِزيارِتِه ،ويدخل ِفي الترفُِّع عِن الْمجالَسِة الترفُّع عِن الزيارِة     
. 

 .احِتقَارا لَه ،رفُّع عِن السالَِم أَو مصافَحِة من هو أَدنى ِمنه منِزلَةً ِفي الْمال أَِو الْجاِه أَو نحِو ذَِلك  الت-د 
نٍد أَو تالَِميذَ أَو أَنصـاٍر      يكْره ِللرجل أَنْ يمِشي ومعه أَتباعه ِمن ج       :  أَنْ يمِشي ويمِشي أَتباعه خلْفَه       -هـ  

 لْفَهونَ خشمي،  ركَبالت ِبذَِلك ادِإذَا أَر. 
 .يكْره ِللرجل الركُوب ومعه ِرجالُه يمشونَ ِإذَا أَراد ِبِه التكَبر :  الركُوب ومعه أَتباعه -و 
 : والِْقيام علَى ضربيِن : حبه الِْقيام لَه -ز 

من سره أَنْ يتمثَّل لَه الرجال ِقياما فَلْيتبـوأْ          : �قَال  ،فَهذَا منِهي عنه    ،ِقيام علَى رأِْسِه وهو قَاِعد      : اْألول  
كَبتالْماِجِم وةُ اْألعادِذِه عهاِر ،والن ِمن هدقْعم ِرين. 

لَم يكُن شخص أَحب    : قَال أَنس   ،فَقَد كَانَ السلَف الَ يكَادونَ يفْعلُونه       ،ِقيام ِعند مِجيِء اْإلنساِن     : الثَّاِني  
  ِهمِإلَي-   ِة   :  أَيابحول اللَِّه     -ِإلَى الصسر قَال   � ِمن  :    قُومي لَم هأَووا ِإذَا ركَانِتِه     واِهيكَر ونَ ِمنلَمعا يوا ِلم
ِلذَِلك. 

وقَد صار هذَا كَالشـعاِر بـين       ،يستحب الِْقيام ِللْواِلديِن واْإلماِم الْعاِدل وفُضالَِء الناِس        : وقَد قَال الْعلَماُء    
 يصلُح أَنْ يفْعل ِفي حقِِّه لَم يأْمن أَنْ ينسبه ِإلَى اْإلهانِة والتقِْصِري ِفي          فَِإذَا تركَه اْإلنسانُ ِفي حق من     ،األَْفَاِضل  

ويرى أَنـه   ،واسِتحباب هذَا ِفي حق الْقَاِئِم الَ يمنع الَِّذي يقَام لَه أَنْ يكْره ذَِلك              ،حقِِّه فَيوِجب ذَِلك ِحقْدا     
سلَي ٍل ِلذَِلكِبأَه . 
ذَكَر ِفي الْفَتاوى الِْهنِديِة أَنه يكْره ِللرجل أَنْ يأْكُل وسطَ الْخبِز ويـدع حواِشـيه               :  التميز ِفي الطَّعاِم     -ح  

:  أَي - ويطِْعم مماِليكَه خشكَار -اْألبيض :  أَي - ويكْره أَنْ يأْكُل الْخبز الْحواِري    ،ِلغيِرِه ؛ ِألنَّ ِفيِه تكَبرا      
  رمِكئًا -ط  -اْألستا :  اْألكْل مركَبِكئًا تتِرِمي اْألكْل محلَى تفَقُوا علَفُوا ِفـي  ،اتتِر فَقَِد اخكَبِر التيفَِإنْ كَانَ ِلغ
ِإالَّ أَنْ يكُونَ ِبـالْمرِء     ،وأَصلُه مأْخوذٌ ِمن ملُوِك الْعجِم      ،ألَِنه ِمن ِفعل الْمتكَبِرين     فَكَِرهه بعضهم ؛    ،كَراهِتِه  

            ذَِلك لَه احبِكئًا فَيتاْألكْل ِإالَّ م ِمن هعم كَّنمتالَ ي اِنعم،    راْآلخ ضعالْب هاحأَبو،   عب نِقل عن قَدـلَِف   وِض الس
ولَِكنه جعل ،بينما ينقُل ِإبراِهيم النخِعي عِن السلَِف أَنهم كَانوا يكْرهونَ أَنْ يأْكُلُوا تكْأَةً    ،جواز اْألكْل متِكئًا    

  مهطُونب ظُمعافَةَ أَنْ تخم ِعلَّةَ ذَِلك. 
وِإذَا ،يحرم لُبس جلُوِد الْحيواناِت الْكَاِسرِة كَالنموِر والسباِع تكَبرا         : اناِت الْكَاِسرِة    لُبس جلُوِد الْحيو   -ي  

             وفيا الضل ِفيهقْبتسوِت الَِّتي ييا ِفي الْبركَبا تهشفَر مرحي ها فَِإنهسلُب مرأَنْ   ،ح أْسالَ ب لَِكنـا    وهل ِمنعجي 
 .مصلى أَو ِميثَرةَ السرِج 

اتفَقُوا علَى تحِرِمي ِإطَالَِة الثَّوِب ِإلَى أَسفَل ِمن الْكَعبيِن اخِتيـاالً           :  ِإطَالَةُ الثَّوِب ِإلَى أَسفَل ِمن الْكَعبيِن        -ك  
واتفَقُوا علَى ِإباحِة ِإطَالَِة الثَّوِب ِإلَـى       ،يالََء لَم ينظُِر اللَّه ِإلَيِه يوم الِْقيامةِ      من جر ثَوبه خ    : �وتكَبرا ؛ ِلقَوِلِه    

 فَالَ يكْره مـا لَـم يقِْصـِد    -ِدقَّةٌ وِرقَّةٌ   :  أَي   -كَما ِإذَا كَانَ ِبساقَيِه حموشةٌ      ،أَسفَل ِمن الْكَعبيِن ِللْحاجِة     
 ِليسدالت. 
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فَذَهب الْجمهـور ِإلَـى     : واختلَفُوا ِفي ِإطَالَِتها ِإلَى أَسفَل ِمن الْكَعبيِن ِمن غَيِر ِكبٍر والَ اخِتياٍل والَ حاجٍة               
 .الْكَراهِة التنِزيِهيِة 

لْحنِفيةُ أَنْ يحِمل الشخص ِخرقَةً خاصةً ِليمسح ِبها عرقَه أَو          كَِره ا :  مسح الْعرِق وماِء الْوضوِء ِبالِْخرقَِة       -ل  
أَما ِإذَا لَم يِرد ِبها التكَبـر فَـالَ         ،ِإنْ أَراد ِبذَِلك التكَبر     ،ينشف ِبها ماَء الْوضوِء عن أَعضاِئِه أَو يتمخطَ ِبها          

 .ِفي ذَِلك كَراهةَ 
 :ولَك ِفي معالَجِتِه مقَاماِن ،ومداواته فَرض عيٍن ،الْمهِلكَاِت 

فَِإنه ِإنْ عـرف    ،ويعِرف ربه   ،وذَِلك ِبأَنْ يعِرف اإلِْنسانُ نفْسه      ،ِفي اسِتئْصال أَصِلِه وقَطِْع شجرِتِه      : اْألول  
 قح هفْسِرفَِة   نعكُل ذَِليٍل       ، الْم أَذَل ِمن هأَن ِلماٍب           ،عرت ِم ِمندالْع دعوِدِه بجل وِفي أَص ظُرنكِْفيِه أَنْ ييو،  ثُـم

ورا بعد أَنْ كَانَ جمادا فَقَد صار شيئًا مذْكُ  ،ثُم ِمن مضغٍة    ،ثُم ِمن علَقٍَة    ،ِمن نطْفٍَة خرجت ِمن مخرِج الْبول       
         كرحتالَ يو ِحسالَ يو ِصربالَ يو عمساِتِه      ،الَ ييل حِتِه قَبوأَ ِبمدتِتِه    ،فَقَِد ابل قُوِفِه قَبعِبضو،   اهل ِغنِبفَقِْرِه قَبو

} ِمن أَي شيٍء خلَقَه ِمن نطْفٍَة خلَقَه فَقَدره ثُم السـِبيل يسـره              { : وقَد أَشار اللَّه تعالَى ِإلَى هِذِه ِبقَوِلِه        ،
وأَخرجه ِإلَى الـدنيا فَأَشـبعه      ،وأَحسن تصِويره   ،فَأَحياه بعد الْموِت    } فَجعلْناه سِميعا بِصريا    { : وِبقَوِلِه  
 اهوأَرو،كَسو اهقَوو اهدهو ِرِه ؟ ،اهفَخِرِه وٍه ِلِكبجو فَأَي هتايِذِه ِبده نفَم،،. 

            اِنِه طَِريقياِرِه لَكَانَ ِلطُغِتيلَى اخع ودجالْو لَه امد لَو هلَى أَنةَ          ،عـادضتـالَطَ الْمـِه اْألخلَيـلِّطَ عس ل قَدب
بينمـا هـو    ،الَ يمِلك ِلنفِْسِه ضرا والَ نفْعا       ،ِإذْ هو قَد هوى وتهدم      ،بينما بنيانه قَد تم     ،لْهاِئلَةَ  واْألمراض ا ،

 اهسنَء فَييالش ذْكُرِديِه ،يرَء فَييِلذُّ الشتسيو، الُهنَء فَالَ ييالش ومريالَ،و ةً ثُمتغب هاتيح لَبسأَنْ ي نأْمي . 
ثُم يلْقَـى ِفـي     ،فَالْموت الَِّذي يِعيده جمادا كَما كَانَ       : وأَما آِخر أَمِرِه    ،وذَاك أَول أَمِرِه    ،هذَا أَوسطُ حاِلِه    

ويعود ترابا يعمـل ِمنـه      ،ويأْكُل الدود أَجزاَءه    ،تنخر ِعظَامه   و،وتبلَى أَعضاؤه   ،التراِب فَيِصري ِجيفَةً منِتنةً     
 .ثُم بعد طُول الِْبلَى تجمع أَجزاؤه الْمتفَرقَةُ ويساق ِإلَى الِْحساِب ،ويعمر ِمنه الْبنيانُ ،الِْكيزانُ 
فَِإنَّ أَباه  ،ثُم يعلَم أَباه وجده     ،فَلْيعلَم أَنَّ هذَا تعزز ِبكَمال غَيِرِه       ،الِْكبر ِمن ِجهِة النسِب     مِن اعتراه   : والثَّاِني  

 .وأَباه الْبِعيد تراب ،الْقَِريب نطْفَةٌ قَِذرةٌ 
 .والَ ينظُر ِإلَى ظَاِهِرِه نظَر الْبهاِئِم ، باِطِنِه نظَر الْعقَالَِء ومِن اعتراه الِْكبر ِبالْجمال فَلْينظُر ِإلَى

وِإنْ شوكَةٌ دخلَت ِفي ِرجِلِه     ،فَلْيعلَم أَنه لَو آلَمه ِعرق عاد أَعجز ِمن كُل عاِجٍز           ،ومِن اعتراه ِمن ِجهِة الْقُوِة      
 هتزجَألع،و هِفي أُذُِنِه َألقْلَقَت لَتخد قَّةٌ لَوب. 

ويسـتِلبه  ،فَأُف ِلشرٍف تسِبقُه ِبِه الْيهـود       ،فَِإذَا تأَمل خلْقًا ِمن الْيهوِد وجدهم أَغْنى ِمنه         ،ومن تكَبر ِبالِْغنى    
 .يالً فَيعود صاِحبه ذَِل،الساِرق ِفي لَحظٍَة 

ولْيتفَكَّر ِفي الْخطَـِر    ،فَلْيعلَم أَنَّ حجةَ اللَِّه علَى الْعاِلِم آكَد ِمن حجِتِه علَى الْجاِهل            ،ومن تكَبر ِبسبِب الِْعلِْم     
 .نَّ قَدره أَعظَم ِمن قَدِر غَيِرِه كَما أَ،فَِإنَّ خطَره أَعظَم ِمن خطَِر غَيِرِه ،الْعِظيِم الَِّذي هو ِبصدِدِه 
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وقَد أَحب  ،وأَنه ِإذَا تكَبر صار ممقُوتا ِعند اللَِّه بِغيضا ِعنده          ،أَنَّ الِْكبر الَ يِليق ِإالَّ ِباللَِّه تعالَى        : ولْيعلَم أَيضا   
عاضوتأَنْ ي هالَى ِمنعت ِقيِضِه ، اللَّهِبن هاِلجعٍب يبكُل س كَذَِلكو،  عاضوِمل التعتسي٥١٢.و 

 )الكرب والعجب(من مضار 
 .طريق موصل إىل غضب اللّه وسخطه) ١(
 .دليل سفول النفس واحنطاطها) ٢(
 .يورث البعد عن اللّه والبعد عن الناس) ٣(
 .الشعور بالعزلة وضيق النفس وقلقها) ٤(
 . امشئزاز الناس منه وتفرقهم من حوله)٥(
 .استحقاق العذاب يف النار) ٦(
 .هالك النفس وذهاب الربكة من العمر) ٧(
 .الكرب من األسباب الّيت تبعد املتكبر عن طاعة اللّه عز وجلّ) ٨(
 .جزاء املتكبر الطّرد من رمحة اللّه) ٩(
 .ته فتعمى بصائرهم وال يرون احلقاملتكبرون يصرفهم اللّه عز وجلّ عن آيا) ١٠(

 :أما مضار العجب فكثرية منها
 .العجب يؤدي إىل الكرب وكفى به آفة) ١١(
 .العجب يؤدي إىل نسيان الذّنوب وإرجاء التوبة) ١٢(
 .العجب يؤدي إىل التقليل من الطّاعات والتقصري فيها) ١٣(
 .ئع وغري مشكورأكثر سعي املعجب بنفسه املدلّ ا سعي ضا) ١٤(
 .العجب يؤدي إىل الغرور والتعايل على الناس مما جيعلهم يكرهونه) ١٥(
العجب بالرأي يؤدي إىل اإلصرار على اخلطأ والبعد عن اإلفادة من مشـورة املخلصـني والعلمـاء                 ) ١٦(

 .الناصحني
 ٥١٣. رضا الناساملعجب بنفسه يلقي ا إىل اهلالك وحيرمها من رضوان اللّه ومن مثّ) ١٧(

 : العجب-
مرجلٌ ،تعِجبـه نفْسـه  ،بينما رجلٌ يمِشي ِفي حلَّةٍ   «: - � -قَالَ النِبي   : عن أِبي هريرةَ رِضي اُهللا عنه قالَ      

هتماُهللا ِبِه،ج فسِة،ِإذْ خامِم الِقيولُ ِإلَى يلْججتي و٥١٤متفق عليه. »فَه. 

                                                 
 )١٦٨/ ٣٤( وزارة األوقاف الكويتية -املوسوعة الفقهية الكويتية  - ٥١٢
 )٥٣٨٠/ ١١(دار الوسيلة للنشر والتوزيع، جدة - � -نضرة النعيم يف مكارم أخالق الرسول الكرمي  - ٥١٣
 ).٢٠٣٣(ومسلم برقم ، ) ٥٧٨٩(متفق عليه، أخرجه البخاري برقم  - ٥١٤

 تعاىل عليه حمتقرا ملـا      ينظر إليها بعني الكمال وينسى نعمة اهللا      ) تعجبه نفسه . (ثوبان من نوع واحد   ) حلة. (من األمم السابقة  ) رجل(
غارت بـه   ) خسف. (مسرح رأسه واجلمة هي الشعر الذي يتدىل إىل الكتفني أو هو جممع شعر الرأس             ) مرجل مجته (سواه من الناس    

 ]تغطيه األرض) يتجلل(يتحرك ويرتل مضطربا ويف رواية ) يتجلجل(األرض وغيبه اهللا فيها 
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إمنا فعل به ذلك تدرجيا : قيل.يتجلجل يف اَألرض كل يوم قامة رجل ال يبلغ قعرها ِإىل يوم القيامة       : ل قتادة قا
 ٥١٥.ليدوم عليه العذاب فيكون أَبلغ يف نكايته وِإهانته

ولَـيس  ، مسـرورا ِبِخصـاِلها   ِإذَا كَانَ: الْعجب ِبالشيِء الزهو وكَثْرةُ السروِر ِبِه ،وفُالَنٌ معجب ِبنفِْسِه          و
الْعجب عقْد النفِْس علَى فَِضيلٍَة لَها ينبِغي أَنْ يتعجب ِمنها : قَال عِلي بن ِعيسى ،الْعجب ِمن الِْكبِر ِفي شيٍء 

 .حد أَسباِبِه ولَِكنه يدعو ِإلَى الِْكبِر ؛ ِألنه أَ،ولَيست ِهي لَها 
     ِميتيٍر الْهجح نى ابرالَى             :  ويعا ِإلَى اللَِّه تافَِتهاِن ِإضيِنس عا مهكُونُ ِإلَيالرِة ومعالن ظَامِتعاس وه بجأَنَّ الْع

،     اِليزاِمٍد الْغو حأَب ذْكُريزِ    -ووِم الْجقَي ناب اِفقُهويِة   وقُول         -يِب فَيجالْعِر والِْكب نيقًا بفَر ِفي ذَِلك  : بجالْع
والَ يتصـور أَنْ    ،حتى لَو قُدر أَنْ يخلَق اْإلنسانُ وحده تصور أَنْ يكُونَ معجبا            ،الَ يستدِعي غَير الْمعجِب     

 ٥١٦.وهو يرى نفْسه فَوقَه ، يكُونَ معه غَيره يكُونَ متكَبرا ِإالَّ أَنْ
 .ذَكَر ذَِلك الذَّهِبي  ،اتفَق الْعلَماُء علَى أَنَّ الِْكبر ِمن الْكَباِئِر 
مـن  : قَال  ،} ما يخِفني ِمن ِزينِتِهن     والَ يضِربن ِبأَرجِلِهن ِليعلَم     { : وذَكَر الْقُرطُِبي ِفي تفِْسِري قَوله تعالَى       

الَ يدخل الْجنـةَ   : �وذَِلك ِلقَوِلِه ،فَِإنَّ الْعجب كَِبريةٌ  ،ِإنْ فَعل ذَِلك تعجبا حرم      ،ضرب ِبنعِلِه ِمن الرجال     
فَالَ يـرخص   ،يشمل الْقَِليل والْكَِثري ِمنه     } ِمثْقَال ذَرٍة   {  : �ِه  وقَوِل،من كَانَ ِفي قَلِْبِه ِمثْقَال ذَرٍة ِمن ِكبٍر         

والْحِديثُ يدل علَى أَنَّ الِْكبر ماِنع ِمن دخول الْجنِة وِإنْ بلَغَ ِمـن     : قَال الشوكَاِني   ،ِبالِْكبِر مهما كَانَ قَِليالً     
 .يِة الِْقلَِّة ِإلَى الْغا

فَِإنَّ هذَا الِْكبر   ،وِهي قَصد اِالسِتعالَِء علَى الْغيِر ِفي مكْرمٍة ِمن الْمكَاِرِم          ،وِإذَا كَانَ الِْكبر هو الصفَةُ النفِْسيةُ       
-   أَي  :  ركَبِه      -التِإلَي اجتحا أَنْ يِه     ، ِإمِإلَي اجتحالَ ي ا      فَِإِن.أَوودمحِه كَانَ مِإلَي ِتيجِة   ، احلَى الظَّلَمِر عكَبكَالت
، اِرِبنيحالْكُفَّاِر الْم اِء اللَِّه ِمندلَى أَععو، ِوِهمحنو، ودا ِللْعابهِب ِإررال ِفي الْحِتياِالخ ازج ِلذَِلكو. 

فَِإنْ رافَقَته ِنيةُ التكَبِر فَهو كَِبريةٌ ِمن       ،أَو الَ تراِفقَه ِنيةُ التكَبِر      ،ِإما أَنْ تراِفقَه ِنيةُ التكَبِر      فَِإنه  ،وِإنْ لَم يحتج ِإلَيِه     
 .الْكَباِئِر 

 .أَو الَ يكُونَ ِمن ِشعاِر الْمتكَبِرين ،عاِر الْمتكَبِرين فَِإنَّ الِْفعل ِإما أَنْ يكُونَ ِمن ِش،وِإنْ لَم تراِفقْه ِنيةُ التكَبِر 
        دِعِري الْخصكَت ِرينكَبتاِر الْمِشع ِي    ،فَِإنْ كَانَ ِمنشال ِفي الْمِتياِالخاِر   ،وال اْإلزبِإسو،    ِو ذَِلـكحنكَـانَ  ،و

 .مكْروها 
  ِشع ِمن كُني ِإنْ لَمو ِرينكَبتِكئًا ،اِر الْمتاِم ،كَاْألكْل مِمِري األَْكْمشتو، أْسِبِه ب كُني لَم ِو ذَِلكحنقَال ِفـي  ،و

:  أَي   - الَ   وِإنْ فُِعل ِلحاجٍة أَو ضرورةٍ    ،والْحاِصل أَنَّ كُل ما كَانَ علَى وجِه التكَبِر يكْره          : الْفَتاوى الِْهنِديِة   
   هكْرِه                ، -الَ يلَيع ِر فَالَ ِإثْمكَبِة التِر ِنيغَي ةَ ِمنِفيعِميلَةَ الرالْج ابالثِّي لَِبس نذَا فَِإنَّ ملَى هع،   كَاِنيوقَال الش :

      لَما أَعِفيِه ِفيم ا الَ ِخالَفذَا ِممهِفيِع الثِّ    ،ور سل ِإنَّ لُبِر      بكَبِة التِر ِنيغَي اِب ِمنِفي       ،ي قْعو كُونَ لَهِة أَنْ يل ِبِنيب
ِإنَّ اْألعمال ِبالنياِت   : قَال الشوكَاِني   ،قُلُوِب ساِمِعيِه وهو يأْمرهم ِبالْمعروِف وينهاهم عِن الْمنكَِر كَانَ مثَابا           

                                                 
 )٤٠٧: ص(تطريز رياض الصاحلني  - ٥١٥
 )١٦٥/ ٣٤( وزارة األوقاف الكويتية -وسوعة الفقهية الكويتية امل - ٥١٦
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، نالْم سفَلُب                 غَـاِلي تِر ِإنْ لَِبسكَبالت ا ِمنهلَيع نمؤفِْس الَِّتي الَ يِة النورا ِلسركَسا وعاضواِب تالثِّي ِفِض ِمنخ
د اْألمِن علَى النفِْس ِمـن      ولُبس الْغاِلي ِمن الثِّياِب ِعن    ،الثِّياِب ِمن الْمقَاِصِد الصاِلحِة الْموِجبِة ِللْمثُوبِة ِمن اللَِّه         

التساِمي الْمشوِب ِبنوٍع ِمن التكَبِر ِلقَصِد التوصل ِبذَِلك ِإلَى تماِم الْمطَاِلِب الديِنيِة ِمن أَمٍر ِبمعروٍف أَو نهٍي                 
         ِإالَّ ِإلَى ذَِوي الْه ِفتلْتالَ ي نم دكٍَر ِعننم نِر        عاِت ِلْألجوِجبالْم ِمن هأَن كئَاِت الَ شقِْييـِد      ،يت ِمن دالَ ب هلَِكن

 ٥١٧.ذَِلك ِبما يِحل لُبسه شرعا
 : الشح والبخل-

 بلْ هو شر لَهم سيطَوقُونَ      ولَا يحسبن الَِّذين يبخلُونَ ِبما آتاهم اللَّه ِمن فَضِلِه هو خيرا لَهم           {: قال اهللا تعاىل  
               ـِبريلُونَ خمعا تِبم اللَّهِض والْأَراِت واوماثُ السِللَِّه ِمريِة وامالِْقي موِخلُوا ِبِه يا بآل عمـران  [} )١٨٠(م :

١٨٠.[ 
ئك الذين يبخلون مبا آتـاهم      اليت يعيش فيها أول   ،وىف هذه اآلية يكشف اهللا سبحانه عن هذه األماىنّ اخلادعة         

وإنهم هلم اخلاسـرون ىف هـذا       .. فال ينفقون منها ىف وجوه احلق الداعية هلا       ،من قوة أو مال   ،اهللا من فضله  
ألجل ،حياة قصرية ىف هذه الـدنيا     .. ىف أمواهلم وأنفسهم  ،املوقف الذي اختذوه حيال احلقوق الواجبة عليهم      

مث ما هى إال حملـة      .. بقوه الستيفاء حظوظهم من الشهوات واللذات     ومتاع قليل ذا املال الذي است     ،حمدود
وأمواهلم اليت أمسـكوا    ،وإذا هم وأنفسهم اليت ضنوا ا     .. وإذا هم ىف موقف احلساب واجلزاء     ،كلمح البصر 

يطوق أعنـاقهم بـأطواق     ،وإذا هذا املال يتحول إىل أداة عذاب ونكال       ،خصمان يقتتالن ،عن اإلنفاق منها  
 ٥١٨.» سيطَوقُونَ ما بِخلُوا ِبِه يوم الِْقيامِة«: ما مجعوا وكرتواثقل،ثقال

كما يشمل غريهم ممن يبخلـون مبـا        ،فهو يشمل اليهود الذين خبلوا بالوفاء بتعهدام      . إن مدلول اآلية عام   
 .فال تذهب باإلنفاق،حيفظ هلم أمواهلم،آتاهم اهللا من فضله وحيسبون أن هذا البخل خري هلم

وهـو  .. نص القرآين ينهاهم عن هذا احلسبان الكاذب ويقرر أن ما كرتوه سيطوقونه يوم القيامة نـارا                 وال
فهم .. » يبخلُونَ ِبما آتاهم اللَّه ِمن فَضِلهِ     «والتعبري يزيد هذا البخل شناعة حني يذكر أم         .. ديد مفزع   

فآتاهم اهللا مـن    .. ! وال جلودهم   ..  ميلكون شيئا    فقد جاءوا إىل هذه احلياة ال     . ال يبخلون مبال أصيل هلم    
وخبلـوا  . شيئا مل يذكروا فضـل اهللا علـيهم       » ِمن فَضِلهِ «حىت إذا طلب إليهم أن ينفقوا       . فضله فأغناهم 

.  ذاهبون وتاركوه وراءهـم    - بعد هذا كله     -وهم  . وهو شر فظيع  . وحسبوا أن يف كرته خريا هلم     ،بالقليل
وال . مث يعود كله إىل اهللا    . فهذا الكرت إىل أمد قصري    .. » ِللَِّه ِمرياثُ السماواِت والْأَرضِ   و«: فاهللا هو الوارث  

بدال من أن يطوقهم إيـاه يـوم        ،فيبقى مدخرا هلم عنده   ،يبقى هلم منه إال القدر الذي أنفقوه ابتغاء مرضاته        
 ٥١٩!القيامة

                                                 
 )١٦٦/ ٣٤( وزارة األوقاف الكويتية -املوسوعة الفقهية الكويتية  - ٥١٧
 )٦٥٦/ ٢(التفسري القرآين للقرآن  - ٥١٨
 )٨٥٣: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-يف ظالل القرآن للسيد قطب - ٥١٩
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ِإياكُم والشح فَِإنما هلَك من     «:  فَقَالَ - � -خطَب رسولُ اِهللا    : لَوعن عبِداِهللا بِن عمرو رِضي اُهللا عنه قَا       
أخرجه أبـو   . »كَانَ قَبلَكُم بالشح أَمرهم بالبخِل فَبِخلُوا وأَمرهم بالقَِطيعِة فَقَطَعوا وأَمرهم بالفُجوِر فَفَجروا           

 .٥٢٠داود
 اإلفضال باملال أو هو عام رديف البخل أو أشد منه وجير إىل كل شر فلذا عللـه                  أي عدم ) إياكم والشح (

أمرهم بالبخل . (أي بسببه ألنه) من كان قبلكم بالشح. (أي يف دينه أو يف ماله أو فيهما) فإمنا هلك: (بقوله
وأمـرهم   (.فيه أن الشح صفة نفسية يصدر عنها البخل وهو اإلمساك عن اإلنفاق بسببه وبـأمره              ) فبخلوا

أي االنبعاث يف املعاصي جبمع املال      ) وأمرهم بالفجور . (وبه ينقطعوا عن رمحة اهللا    ) بالقطيعة للرحم فقطعوا  
 أنه تفرع عن الشح البخل باحلقوق ومنعها وقطيعة         - � -أو بالزنا فزنوا فقد أخرب      ) ففجروا. (وإمساكه

والفجور حيصل عنه شر الترك وشر الفعـل        ، به الرحم وخصه مع دخوله يف األول ملا علم من زيادة األمهية          
ينشأ عن الشح من األخالق املذمومة أربعة أخالق وإن كـان           : قال املاوردي ،وبه هالك الدين والدنيا   ،مجيعا

شدة الكدح واجلهـد يف     : فاحلرص،ومنع احلقوق ،وسوء الظن ،والشره،احلرص: ذريعة إىل كل خلق مذموم    
عدم : وسوء الظن،الستكثار لغري حاجة وهذا فرق ما بني احلرص والشره   استقالل الكفاية وا  : والشره،الطلب

واخلامتة منع احلقوق؛ ألن نفس البخيل ال تسمح بفراق حمبوا وال تنقـاد إىل تـرك                ،الثقة مبن هو أهل هلا    
وإذا أتى الشح إىل ما ذكر من هذه الصفات املذمومة والشيم           ،مطلوا وال يذعن احلق وال جييب إىل إنصاف       

 ٥٢١.اللئيمة ومل يبق معه خري موجود وال صالح مأمول
 .وذلك فيما كان عادة ،الشح خبل مع حرص: قال الراغب

وقال الكفوي :حة الّيت تقتضي منع اإلنسان ما يف يده  أو يف يد غريه: الشفسيهو احلالة الن. 
وعدم قناعة اإلنسان مبـا     ،ه ومنع منه  هو تشوق النفس إىل ما حرم اللّ      : - رمحه اللّه تعاىل   -وقال ابن رجب  

 :أو هو. أحلّه اللّه له من مال أو فرج أو غريمها 
 .تناول ما ليس لإلنسان ظلما وعدوانا من مال أو غريه

 :الفرق بني الشح والبخل
 اس      ،البخل أن يبخل اإلنسان مبا يف يده      : قال طاوس : قال القرطيبمبا يف أيدي الن أن يشح حأن   ،والش حيـب

وقيل البخل يف أفـراد األمـور       ،الشح أشد البخل  : وقال ابن منظور  . كون له ما يف أيديهم باحللّ واحلرام        ي
احلرص على منـع    :الشح: والشح باملال واملعروف وقال أبو هالل     ،وقيل البخل باملال  ،والشح عام ،وآحادها

 .منع احلق فال يقال ملن يؤدي حقوق اللّه خبيل : والبخل،اخلري
 الفرق بني الشح والبخل أنّ الشح هو شدة احلرص على الشيء واإلحفاء             - رمحه اللّه تعاىل   -وقال ابن القيم  

فهو ،منع إنفاقه بعد حصوله وحبه وإمسـاكه      : والبخل،يف طلبه واالستقصاء يف حتصيله وجشع النفس عليه       
والشـح كـامن يف     ،يـدعو إىل البخل   والشـح   ،فالبخل مثرة الشح  ،شحيح قبل حصوله خبيل بعد حصوله     

                                                 
 ).١٦٩٨(أخرجه أبو داود برقم / صحيح - ٥٢٠
 )٣٩٦/ ٤(التنوير شرح اجلامع الصغري  - ٥٢١
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قـال اللّـه    . وذلك هو املفلح  ،ومن مل يبخل فقد عصى شحه ووقي شره       ،فمن خبل فقد أطاع شحه    ،النفس
 ٥٢٢) .٩/ احلشر(ومن يوق شح نفِْسِه فَأُولِئك هم الْمفِْلحونَ : تعاىل

 :أنواع البخل
 :البخل ضربان: قال الراغب

 .سان بقنيات نفسه خبل اإلن: أحدمها
/ النساء(الَِّذين يبخلُونَ ويأْمرونَ الناس ِبالْبخِل  : وهو أكثرمها ذما بدليل قوله تعاىل     ،خبل بقنيات غريه  : واآلخر

٣٧. ( 
 :البخل أصل لكل خلق مذموم

 ذريعـة إىل كـلّ      وإن كان    -قد حيدث عن البخل من األخالق املذمومة      : - رمحه اللّه تعاىل   -قال املاوردي
 :ناهيك ا ذما وهي، أربعة أخالق-مذمة

والشيم ،وإذا آل البخيل إىل ما وصفنا من هذه األخالق املذمومة         ،ومنع احلقوق ،وسوء الظّن ،والشره،احلرص
 .اللّئيمة مل يبق معه خري موجود وال صالح مأمول 

حتى إنّ ذلك عامة ما متدح به       ،لشجاعة والكرم إنّ اجلميع يتمادحون با   : - رمحه اللّه تعاىل   -وقال ابن تيمية  
وملّا كان صالح بين آدم ال يتم يف        : مثّ قال . وكذلك يتذامون بالبخل واجلنب   ،الشعراء ممدوحيهم يف شعرهم   

كُم بين اللّه سبحانه أنه من تولّى عنه بترك اجلهاد بنفسه سِبيِل اللَِّه فَِمن            ،دينهم ودنياهم إلّا بالشجاعة والكرم    
من يبخلُ ومن يبخلْ فَِإنما يبخلُ عن نفِْسِه واللَّه الْغِني وأَنتم الْفُقَراُء وِإنْ تتولَّوا يستبِدلْ قَوماً غَيركُم ثُـم ال           

 ثالَكُموا أَمكُون٣٨/ حممد(ي. ( 
 :درجات البخل

   خاء والبخل درجات    :-ه تعاىل  رمحه اللّ  -قال ابن قدامة املقدسيـخاء      : اعلم أنّ السفـأرفع درجـات الس
أن يبخل اإلنسان على نفسه مع احلاجـة        : وهو أن جتود باملال مع احلاجة إليه وأشد درجات البخل         ،اإليثار

فكم بني من خبل على ،ويشتهي الشهوة فيمنعه منها البخل،فكم من خبيل ميسك املال وميرض فال يتداوى  ،إليه
 .وبني من يؤثر على نفسه مع احلاجة،ه مع احلاجةنفس

 ٥٢٣. حيث يشاء- عز وجلّ-فاألخالق عطايا يضعها اللّه
 )البخل(من مضار 

 .البخل ال جيتمع مع اإلميان) ١(
 .ويدعو إىل خصال ذميمة،أصل لنقائص كثرية) ٢(
 .ومبغوض من الناس،البخيل مكروه من اللّه عز وجلّ) ٣(
 .ظّن باللّه عز وجلّدليل على سوء ال) ٤(

                                                 
 )٤٠٣٠/ ٩(دار الوسيلة للنشر والتوزيع، جدة - � - نضرة النعيم يف مكارم أخالق الرسول الكرمي  - ٥٢٢
 )٤٠٤٦/ ٩(دار الوسيلة للنشر والتوزيع، جدة - � -نضرة النعيم يف مكارم أخالق الرسول الكرمي  - ٥٢٣
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 .دليل على قلّة العقل وسوء التدبري) ٥(
 .مهلك لإلنسان ومدمر لألخالق) ٦(
 .يضع السيد ويؤخر السابق) ٧(
 .ليس من صفات األنبياء األصفياء وال السادة الشرفاء) ٨(
 ٥٢٤.البخيل حمروم يف الدنيا مؤاخذ يف اآلخرة) ٩(

 : الغلو-
لْ ياأَهلَ الِْكتاِب لَا تغلُوا ِفي ِديِنكُم غَير الْحق ولَا تتِبعوا أَهواَء قَوٍم قَد ضلُّوا ِمـن قَبـلُ                   قُ{: قال اهللا تعاىل  

 ].٧٧: املائدة... [} )٧٧(وأَضلُّوا كَِثريا وضلُّوا عن سواِء السِبيِل 
وبين ما يشاِركَاِن ِبِه أَشرف الْبشِر ِمـن  ،مِسيِح وأُمِه علَى بطْلَاِن كَوِنِه ِإلَها  أَقَام اُهللا تعالَى الْبرهانَ ِمن حاِل الْ      

تفَاوِت وقَفَّى علَى ذَِلك ِبالتعِجيِب ِمن بعِد ال. وما يشاِركَاِن ِبِه ساِئر الْبشِر ِمن ِصفَاِتِهم الْعامةِ       ،الْمِزيِة الْخاصةِ 
ثُم لَقَّن نِبيه حجةً أُخرى يوِردها ِفي ِسياِق الِْإنكَاِر         ،وِشدِة انِصراِفِهم عنها  ،ما بين قُوِة الْآياِت الَِّتي حجهم ِبها      

ِهملَيِتهِ       ،عادةَ ِفي ِعبا لَا فَاِئدِة مادلَى ِعبع ِكيِتِهمبتلَا        : (فَقَالَ،وا ورض لَكُم ِلكما لَا يوِن اِهللا مد ونَ ِمندبعقُلْ أَت
 أَي  -أَتعبـدونَ مـن دوِن اِهللا       ،ِلهؤلَاِء النصارى وأَمثَاِلِهم الَِّذين عبدوا غَيـر اهللاِ       ،أَي قُلْ أَيها الرسولُ   ) نفْعا

وترجونَ أَنْ  ، ما لَا يمِلك لَكُم ضرا تخشونَ أَنْ يعاِقبكُم ِبِه ِإذَا تركْتم ِعبادتـه             -وحده  متجاِوِزين ِعبادةَ اِهللا    
    وهمتدبع متِإذَا أَن كُمنع هفَعدِبهِ       ،ي كُمِزيجونَ أَنْ يجرا تفْعن لَكُم ِلكملَا يو، وهمتدبِإذَا ع،و    ـهعنمافُونَ أَنْ يخت

أَي والْحالُ أَنَّ اَهللا تعالَى هو السِميع ِلـأَدِعيِتكُم وسـاِئِر           ) واُهللا هو السِميع الْعِليم   ! (عنكُم ِإذَا كَفَرتموه؟    
اِلكُمأَقْو،اِلكُمواِئِر أَحسو اِتكُماجِبح ِليمِغي،الْعبنفَلَا يهروا غَيعدأَنْ ت لَكُم ،اهوا ِسودبعلَا أَنْ تو. 

               ِجبا يم قاِء فَوِبيِظيِم الْأَنعيِن ِبتِفي الد لُوالْغ دأَش ِسيِح ِمنى ِفي الْمارصلُ النا كَانَ قَولَمكَـانَ ِإيـذَاُء    ،وو
وكَانَ هذَا الْغلُو   ،واتباِع الْهوى ِفيهِ  ،لْغلُو ِفي الْجموِد علَى تقَاِليِد الديِن الصوِريةِ      الْيهوِد لَه وسعيهم ِلقَتِلِه ِمن ا     

ير الْحق  قُلْ يا أَهلَ الِْكتاِب لَا تغلُوا ِفي ِديِنكُم غَ        :(هو الْحاِملُ لَهم علَى قَتِل زكَِريا ويحيى وشعيا قَالَ تعالَى         
الِْإفْراطُ وتجاوز الْحد   : الْغلُو) . ولَا تتِبعوا أَهواَء قَوٍم قَد ضلُّوا ِمن قَبلُ وأَضلُّوا كَِثريا وضلُّوا عن سواِء السِبيلِ             

كَجعـِل الْأَنِبيـاِء    ؛ منزِل ِإلَى ما تهوى الْـأَنفُس       فَهو تجاِوز حد الْوحِي الْ    ، فَِإذَا كَانَ ِفي الدينِ    -ِفي الْأَمِر   
        مـٍة لَهِبيـلْطٍَة غَيونَ ِبسرضيونَ وفَعنا ياببأَر اِلِحنيالصاِت        ،وبـبسالْماِب وـبِن اِهللا ِفـي الْأَسـنس قفَـو

سواٌء أُطِْلق علَيِهم   . فَيدعونَ ِمن دوِن اِهللا تعالَى أَو مع اِهللا تعالَى        ،ةً يعبدونَ واتخاِذِهم ِلأَجِل ذَِلك آِله   ،الْكَسِبيِة
 ؛ وتحِرِمي ما لَم يحـرِم اهللاُ     ،وكَشرِع ِعباداٍت لَم يأْذَنْ ِبها اهللاُ     ،أَم لَا ،كَما فَعلَِت النصارى  ،لَقَب الرب والِْإلَهِ  

           مهعبِن اتلَى معو فُِسِهملَى أَنانُ عبهالرو وسا الْقُسهمراِت الَِّتي حبكِ  ؛ كَالطَّيسنةً ِفي التالَغباٌء كَـانَ   ،موس
 كَانوا ِفي عصِر نزوِل الْقُرآنَ عـن         نهى اُهللا تعالَى أَهلَ الِْكتاِب الَِّذين      -أَم كَانَ ِرياًء وسمعةً     ،ذَِلك ِلوجِه اهللاِ  

 لُوذَا الْغه،       ِل ِملَِّتِهمأَه ِمن ملَهقَب نِه ملَيالَِّذي كَانَ ع،     لَالَِتِهمض ببقِْليِد الَِّذي كَانَ سِن التعِبـأَنَّ   . و مهفَذَكَّر
أَهواِئِهم ِفي الديِن وعدِم اتباِعِهم ِفيِه سنةَ الرسِل والنِبيني والصاِلِحني ِمن           الَِّذين كَانوا قَبلَهم قَد ضلُّوا ِباتباِع       

                                                 
 )٤٦٩٤/ ١٠(دار الوسيلة للنشر والتوزيع، جدة - � -خالق الرسول الكرمي نضرة النعيم يف مكارم أ - ٥٢٤



 ٢٧٤

نياِريوالْح،   ِدينحووا مكَان فَكُلُّ أُولَِئك،    ِطنيفَرلَا مو فِْرِطنيوا مكُوني لَمو،   لُوالْغِك وروا ِللشا كَانمِإنيِن   وِفي الد 
ِكِريننثِْليثُ ،مذَا التفَه،  ِدِهمعب ثَةُ ِمـندحـتسةُ الْمِديدةُ الشالْكَِنيِسي ِذِه الطُّقُوسهـوا    ،وعبات ما قَـوهعـدتاب
ماَءهوا،أَهلُّوا ِبهلَا،فَضضو ِعِهمِفي ِبد مهعبِن اتا ِمملُّوا كَِثريأَضوِلِهم. 

كَما فُسر الضلَالُ الْأَولُ ِبما كَانَ      ،فَقَد فُسر ِبِإعراِضِهم عِن الِْإسلَامِ    ،الَِّذي خِتمت ِبِه الْآيةُ   ،وأَما الضلَالُ الثَّاِني  
وتحِرِميـِه  ،ِلتحِتيِمِه اِلاتباع ؛ ولَا تفِْريطَ   ،و ِفيهِ أَي وسطُه الَِّذي لَا غُلُ    ؛ فَالِْإسلَام هو سواُء السِبيِل     ،قَبلَ الِْإسلَامِ 

قِْليدالتو اعِتداِلاب. 
والضلَالُ الثَّاِني جهـلَ حِقيقَـِة الـديِن        ،ويجوز أَنْ يكُونَ الضلَالُ الْأَولُ ضلَالَ اِلابِتداِع والزيادِة ِفي الدينِ         

واتباِع الْوحِي بـين اِلابِتـداِع    ،وكَونه وسطًا بين أَطْراٍف مذْمومٍة؛ كَالتوِحيِد بين الشرِك والتعِطيلِ        ،وجوهِرِه
 ٥٢٥.ِإلَخ. . . والسخاِء بين الْبخِل والتقِْتِري،والتقِْليِد

وجتاوز احلد يف أداء ما يطلب كاالماك يف العبادة         ،التشدد فيه و،وهو يف الدين التعصب له    ،جتاوز احلد : الغلو
لن يشاد أحد هذا : " وقد ورد يف األثر،- � -كما كان يفعل بعض املتشددين يف دينهم الذين اهم النيب   

 قومـا عكفـوا علـى       - عليه الصالة والسالم     -وكما ى النيب    "  ولكن سددوا وقاربوا    ،الدين إال غلبه  
ما بال أقوام تركوا النساء وقاموا الليل وصاموا النهار         : " فقال عليه الصالة والسالم   ،تركوا نساءهم و،العبادة

 " .وإين أقوم وأنام وأصوم وأفطر ومل أنقطع عن النساء 
ال ميكننا أن نعده غـري حـق يف         ،وإن كان غري حممود وال مستحسن يف اإلسالم       ،وإن هذا النوع من الغلو    

 .إن غالوا فيه ورمبا يقول كثريون إنه غري احلقو،ألن أساسه حق،أصله
ال تغلُوا ِفي ِديِنكُم غَير     : (وخياطبهم بقوله ،أمر اهللا تعاىل نبيه أن ينادي أهل الكتاب       . ونعود إىل النص الكرمي   

قفكلمـة غـري احلـق وصـف        ،وتشددوا يف ديـنكم غلـوا غـري احلق        ،واملعىن لَا تتجاوزوا احلد   ،)الْح
وكل جماوزة للحد ال ميكن أن ،ألنه جماوزة للحد،ف كاشف ألن الغلو دائما غري احلق عندهم   والوص،حملذوف

ومنها ما هو غري حق كالغلو الذي       ،كالغلو يف الترتيه  ،وقد قال الزخمشري أن من الغلو ما هو حق        ،تكون حقا 
ى أنه حال من    منصوبا عل ) غري احلق (يصح أن يكون    ،وقع فيه النصارى من اإلفراط يف تقديس عيسى وأمه        
ومتنعوا أنفسكم عن أن يدخلها النور حال أن دينكم         ،الدين نفسه أي لَا تغلوا وتشددوا يف التمسك بدينكم        

 .هو غري احلق
واالمتناع عن قبول اهلداية الـيت    ،وىف اجلملة النص ملنع تشدد النصارى واليهود يف التمسك بدينهم غري احلق           

 .وهم مقلدون ملن ضلوا وأضلوا،وال يتبعون احلق، األهواءوهم يف هذا التشدد يتبعون،جاءت إليهم
اهلوى معناه امليل إىل ما فيـه  ) وال تتِبعوا أَهواَء قَوٍم قَد ضلُّوا ِمن قَبلُ وأَضلُّوا كَِثريا وضلُّوا عن سواِء السِبيلِ    (

 فيمـا روي يف     - � -قد قال الـنيب     ول،وخري الناس من كان هواه ولذته يف طاعة اهللا تعاىل         ،شهوة ولذة 
ولكن كلمة اهلوى لَا تكاد تسـتعمل يف        " ال يؤمن أحدكم حىت يكون هواه تبعا ملا جئت به           : " الصحاح

ما ذكر اهللا تعاىل    : قال الشعيب : جاء يف تفسري فخر الدين الرازي ما نصه       ،القرآن إال يف مقام الذم يف االتباع      

                                                 
 )٤٠٤/ ٦(تفسري املنار  - ٥٢٥
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واتبع هواه  . . . .) (وال تتِبِع الْهوى فَيِضلَّك عن سِبيِل اللَّهِ      : (. . .  تعاىل لفظ اهلوى يف القرآن إال ذمه قال      
 ).فَتردى

مل جند اهلوى إال يف موضـع       : وقال أبو عبيدة  . . .). أَفَرأَيت مِن اتخذَ ِإلَهه هواه    ). (وما ينِطق عِن الْهوى   (
وقيل مسي اهلوى هوى؛ ألنه يهوي بصاحبه يف        . . إمنا يقال يريد اخلري وحيبه    ،ى اخلري فالن يهو : ال يقال ،الشر
 :وأنشد يف ذم اهلوى،النار

 فإذا هويت فقد لقيت هوانا... إن اهلوى لَهو اهلوان بعينه 
واالجتاه إىل حكم الشهوة واإلحساس مـن       ،مجلة القول يف ذلك أن اهلوى يطلق ويراد به جتنب حكم العقل           

وهو ،واملراد أم ضلوا عن احلق    ،وسط الطريق : وسواء السبيل ، نظر إىل منطق العقل وما يدعو إليه الدليل        غري
 .فهم ضلوا عن القصد واحلق واالعتدال،دائما بني اإلفراط والتفريط

أن اهللا تعاىل يف علمه وحكمته ينهى أهل الكتاب عن االستمرار يف االتبـاع              ،ولنتكلم يف معىن النص الكرمي    
ومن كان على شاكلتهم ممن     ،وهم عبدة األوثان  ،وكانوا من قبل يف ضالل بعيد     ،قوم قد ثبت ضالهلم قدميا    ل

وقـد سـلكوا    ،وال على نور من السماء اهتدوا ديه      ،اخترعوا آهلة على هواهم لَا على منطق استقاموا عليه        
 .فأدخلوا الوثنية يف دينهم واتبعوا فلسفة ضالة مضلة،مسلكهم

حىت شـاع بينـهم االحنـراف عـن         ،وضلوا بسبب ذلك أضلوا خلقا كثريا     ، اتبعوا أهواءهم  وهؤالء الذين 
فالضالل األول هـو ضـالل      ،فكانت وثنية اليونان والرومان والفالسفة هي اليت أضلت خلقا كثريا         ،الطريق

والضـالل  ،واإلضالل هو سيطرة ذلك على من سـيطروا عليهم        ،الوثنية من قبل وهي اليت أضلت النصارى      
 وتركهم سبيل املؤمنني الذي كان فيه القصـد واالعتـدال           - � -خري هو عدم خضوعهم حلكم النيب       األ

وهو عدم األخـذ دايـة      ،فتأثرهم بأهواء من ضلوا من قبل وأضلوا جعلهم يأخذون طريق الضالل األخري           
 ٥٢٦:- � -الرسول 

واء احلكام الرومان الذين دخلوا     ومن أه .  جاءت كل االحنرافات   - عليه السالم    -من الغلو يف تعظيم عيسى      
ومن أهواء اامع املتناحرة كذلك دخلت كل تلك املقوالت على دين اهللا الذي أرسل به               ،النصرانية بوثنيتهم 

للَِّه فَقَد ِإنه من يشِرك ِبا. يا بِني ِإسراِئيلَ اعبدوا اللَّه ربي وربكُم«: وهو يقول هلم،فبلغه بأمانة الرسول،املسيح
 ..» وما ِللظَّاِلِمني ِمن أَنصاٍر،ومأْواه النار،حرم اللَّه علَيِه الْجنةَ

وهذا النداء اجلديد هو دعوة اإلنقاذ األخرية ألهل الكتاب ليخرجوا ا من خضم االحنرافات واالختالفات               
 ..قبل وأضلوا كثريا وضلوا عن سواء السبيل واألهواء والشهوات الذي خاض فيه أولئك الذين ضلوا من 

 :حيسن اإلملام ا يف إمجال،ونقف من هذا املقطع الذي انتهى ذا النداء أمام ثالث حقائق كبرية
وإقامته ،لتصحيح التصور االعتقادي،الذي يبذله املنهج اإلسالمي،هي حقيقة هذا اجلهد الكبري: احلقيقة األوىل

وتعريف ،قة وتنقيته من شوائب الوثنية والشرك اليت أفسدت عقائد أهـل الكتـاب  على قاعدة التوحيد املطل  
 ..وجتريد البشر وسائر اخلالئق من هذه اخلصائص ، خبصائصها- سبحانه -الناس حبقيقة األلوهية وإفراد اهللا 

                                                 
 )٢٣١٥/ ٥(زهرة التفاسري  - ٥٢٦
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ل على أمهية   يد،وإقامته على قاعدة التوحيد الكامل احلاسم     ،وهذا االهتمام البالغ بتصحيح التصور االعتقادي     
كما يدل على اعتبار اإلسالم     ،وأمهية التصور االعتقادي يف بناء احلياة اإلنسانية ويف صالحها        . هذا التصحيح 

 .ولكل ارتباط إنساين كذلك،للعقيدة بوصفها القاعدة واحملور لكل نشاط إنساين
 :سيح ابن مرمي أو قالواإن اهللا هو امل: هي تصريح القرآن الكرمي بكفر الذين قالوا: واحلقيقة الثانية

ومل يعد حيق ملسلم أن يعترب أن هؤالء        .  قول - سبحانه   - بعد قول اهللا     -فلم يعد ملسلم    : إن اهللا ثالث ثالثة   
 .إم كفروا بسبب هذه املقوالت: واهللا سبحانه يقول. على دين اهللا

فهو يف ،تقده العتنـاق اإلسـالم   ال يكره أحدا على ترك ما هو عليه مما يع- كما قلنا    -وإذا كان اإلسالم    
بل يصرح هنا بأنه كفر ولن يكون الكفر دينـا          . الوقت ذاته ال يسمي ما عليه غري املسلمني دينا يرضاه اهللا          

 .يرضاه اهللا
أنه ال ميكن قيام والء وتناصر بني أحد من أهل الكتاب هؤالء            ،املترتبة على هاتني احلقيقتني   : واحلقيقة الثالثة 
ويعتقد بأن اإلسالم يف صورته اليت جاء ا حممد         ،ذي يدين بوحدانية اهللا كما جاء ا اإلسالم       وبني املسلم ال  

 .عند اهللا» الدين« هو وحده - � -
! أمام اإلحلاد كالما ال مفهوم له يف اعتبار اإلسـالم         » األديان«ومن مث يصبح الكالم عن التناصر بني أهل         
فكل شـيء يف    . مل يعد هناك جمال لاللتقاء على ما سواها       ،فاصلفمىت اختلفت املعتقدات على هذا النحو ال      

 ٥٢٧..يف اعتبار اإلسالم .. احلياة يقوم أوال على أساس العقيدة 
هـاِت  «:  غَداةَ العقَبِة وهو علَى راِحلَِتهِ     - � -قالَ ِلي رسولُ اِهللا     : وعِن ابِن عباٍس رِضي اُهللا عنهما قَالَ      

وِإياكُم والغلُو  ،بأَمثاِل هؤالَءِ «: فَلَقَطْت لَه حصياٍت هن حصى اخلَذِف فَلَما وضعتهن ِفي يِدِه قَالَ          » يالقُطْ لِ 
 .٥٢٨أخرجه أمحد والنسائي. »فَِإنما أَهلَك من كَانَ قَبلَكُم الغلُو ِفي الديِن،ِفي الديِن

وهو التشديد فيه وجماوزة احلد يف العمل والبحث عن غوامض األشياء والكشـف             ) الدينإياكم والغلو يف    (
قـال هـذا    ) فإمنا هلك من كان قبلكم من األمم بالغلو يف الدين         . (عن عيبها وغوامض متعبداا يف العلم     

نواع الغلـو  هذا عام يف مجيع أ: قال ابن تيمية ،احلديث غداة العقبة عندما أمرهم بالرمي مبثل حصى اخلذف       
والغلو جماوزة احلد بأن يزاد يف مدح الشيء أو ذمـه علـى مـا يسـتحق وحنـو                   ،يف االعتقاد واألعمال  

: وإياهم ى اهللا عن الغلو يف القرآن بقوله       ،والنصارى أكثر غلواً يف االعتقاد والعمل من سائر الطوائف        ،ذلك
}        غَي لُوا يف ِديِنكُمغاِب لَا تلَ الِْكتا أَهقُلْ ي قالْح وسبب هذا اللفظ العام رمي اجلمار وهو       ] ٧٧: املائدة[} ر

داخل فيه مثل الرمي باحلجارة الكبرية على أنه أبلغ من الصغار مث علله مبا يقتضي أن جمانبة هديهم مطلقًـا                    
ـ   ،فإن املشارك هلم يف بعض هديهم خياف عليه اهلالك انتهى         ،أبعد عن الوقوع فيما به هلكوا      ا وال يعارض م

تقدم من أم هلكوا بالشح؛ ألنه أريد باهلالكني بالشح غري اهلالكني بالغلو أو ألن الغلو مما يـدخل حتـت                    
 ٥٢٩.- � -الشح من حيث أنه مبالغة يف احلرص على العمل أو االعتقاد أخرجه عن هدي أشرف العباد 

                                                 
 )١٣٤٥: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-يف ظالل القرآن للسيد قطب - ٥٢٧
 .لفظه، وهذا )٣٠٥٧(وأخرجه النسائي برقم ، ) ١٨٥١(أخرجه أمحد برقم / صحيح  - ٥٢٨
 )٣٩٨/ ٤(التنوير شرح اجلامع الصغري  - ٥٢٩



 ٢٧٧

      هنع اللَّه ِضياِلٍك رِن مِس بقال،وعن أَن :  اَء ثَالَثَةُ رج      ِبياِج النووِت أَزيٍط ِإلَى به�،    ِبيِة النادِعب نأَلُونَ عسي
قَالَ ،؟ قَد غُِفر لَه ما تقَدم ِمن ذَنِبِه وما تأَخر         �وأَين نحن ِمن النِبي     : فَقَالُوا،فَلَما أُخِبروا كَأَنهم تقَالُّوها   ،�

مهدأَح :ا     أَمدلَ أَبلِّي اللَّيي أُصا فَِإنا أَن، رقَالَ آخو :    الَ أُفِْطرو رهالد وما أَصأَن، رقَالَ آخاَء فَالَ    : وسِزلُ النتا أَعأَن
أَما واللَِّه ِإنـي لَأَخشـاكُم ِللَّـِه        ،أَنتم الَِّذين قُلْتم كَذَا وكَذَا    «: فَقَالَ، ِإلَيِهم �فَجاَء رسولُ اللَِّه    ،أَتزوج أَبدا 
لَه قَاكُمأَتو،أُفِْطرو ومي أَصلَِكن،قُدأَرلِّي وأُصاَء،وسالن جوزأَتي،وِمن سِتي فَلَينس نع ِغبر ن٥٣٠»فَم 

وكرهها ، ومالذِّها املباحة به   وإرضاء النفوس بطيبات احلياة   ،بنيت هذه الشريعة السامية على السماح واليسر      
 .وحرماا من خريات هذه الدنيا،للعنت والشدة واملشقة على الفس
 � محلهم حب اخلري والرغبة فيه إىل أن يذهبوا فيسألوا عن عمل النيب              �ولذا فإن نفرا من أصحاب النيب       

 .طهم على اخلري وجدهم فيهوذلك من نشا،يف السر الذي ال يطلع عليه غري أزواجه فلما أعلمنهم به استقلوه
 !قد غفر اهللا له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟،�وأين حنن من رسول اهللا : فقالوا
 . غري حمتاج إىل االجتهاد يف العبادة- يف ظنهم- فهو

 .ليفرغ للعبادة،فعول بعضهم على ترك النساء
 زهادةً يف مالذ احلياة،وعول بعضهم على ترك أكل اللحم

 .تهجدا أو عبادة،ى أنه سيقوم الليل كلهوصمم بعضهم عل
 .وأعرف منهم باألحوال والشرائع،وأشدهم خشية،فبلغت مقالتهم من هو أعظمهم تقوى

 .جريا على عادته الكرمية،وجعل الوعظ واإلرشاد عاما،ومحد اهللا،فخطب الناس
ويصـوم  ،فهو ينام ويصلى  ،باحةويتناول مالذ احلياة امل   ،فيعبد اهللا تعاىل  ،فأخربهم أنه يعطى كل ذي حق حقه      

 ٥٣١.وإمنا سلك سبيل املبتدعني،فليس من أتباعه،فمن رغب عن سنته السامية،ويتزوج النساء،ويفطر
ومن ذلك فضـل الصـالة وقـت األمـر          ،يف هذا احلديث من الفقه أن معىن العبادة امتثال أمر املعبود          * 

 بعبادات  - � -جاءت شريعة رسول اهللا     وقد  ،وكذلك سائر العبادات  ،وتركها وقت األمر بتركها   ،بفعلها
وتعلم وتعليم  ،وقراءة،وابتغاء ولد خيلف أباه يف عبادة ربه وبره       ،وإنفاق،وجهاد،وحج،وصالة،كثرية من صوم  

فمىت مد العابد الزمان يف عبادة واحدة أضر بباقي العبادات فبحسب ما يزيد يف شيء يـنقص                 ،إىل غري ذلك  
 .من غريه وذلك ال يصلح

                                                 
ش أخرجه مسلم يف النكاح بـاب اسـتحباب         [- ١٥٤٦ - ٥٠٦٣)٥٦٨: ص(األحاديث اليت اتفق عليها البخاري ومسلم        - ٥٣٠

وعثمان بـن مظعـون     . قيل هم علي بن أيب طالب وعبد اهللا بن عمرو بن العاص           ) رهط (١٤٠١رقم  .. النكاح ملن تاقت نفسه إليه      
 على حسب مقامه وما يعترب ذنبا يف حقه ليس هو من جنس الذنوب حقيقة ولو -ذنبه ) ذنبه. (عدوها قليلة ) تقالوها. (رضي اهللا عنهم  

. أي أواصل الصيام يومـا بعـد يـوم        ) الدهر. (دائما دون انقطاع  ) أبدا. (كفعله خالف األوىل وحنو ذلك    . فعله غريه ال يسمى ذنبا    
فليس . (مال عن طريقيت وأعرض عنها    ) رغب عن سنيت  . (أنام) أرقد. (أكثركم خوفا منه واشدكم تقوى    ) هألخشاكم هللا واتقاكم ل   (

أن كان غري ذلك فإنه خمالف لطريقيت السهلة السمحة الـيت ال            . أي ليس مبسلم إن كان ميله عنها كرها هلا أوعن عدم اعتقاد ا            ) مين
 ]تشدد فيها وال عنت

 )٥٦٦: ص( األحكام تيسري العالم شرح عمدة - ٥٣١
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 - � -إنا لسنا كرسول اهللا ،فإنه قاله جوابا للقائلني) وأتقاكم له،إين ألخشاكم هللا: (- � -له وأما قو* 
فأعملهم أنه مل يزده ذلك إال خشية من اهللا وانفا له؛ لئال يظنـوا            ،ألنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر         

ومل يكن كذلك بل الذي فعله هو       ، تأخر أنه خفف عبادة ربه اتكالًا على أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما              
وال يكون اإلنسان قادرا على اتباع أمر       ،الغاية القصوى يف اجلمع بني العبادات كلها وعمارة األرض بأسرها         

 يف عمارة الطرق بأسرها حىت يكون وفق الشرع فريى النكاح عبادة والنظر عبـادة إىل   - � -رسول اهللا   
 ٥٣٢.ى عمارة مجيع الطرقغريمها من األحوال اليت يقوى عل

 :ما يؤخذ من احلديث
 .�ورغبتهم فيه وىف اإلقتداء بنبيهم ، حب الصحابة رضي اهللا عنهم للخري-١
 . وهديه�أخذاً من عمل نبيها ، مساح هذه الشريعة ويسرها-٢
 .وإتباع أحواله الشريفة، أن اخلري والربكة ىف اإلقتداء به-٣
بل هـو مـن سـنن املبتـدعني         ،ليس من الدين يف شـيء     ،رمان أن أخذ النفس بالعنت واملشقة واحل      -٤

 .�املخالفني لسنة سيد املرسلني ،املتنطعني
 .خروج عن السنة املطهرة واتباع لغري سبيل املؤمنني،زهادة وعبادةً، أن ترك مالذ احلياة املباحة-٥
الدين الذي جاء إلصالح    وإمنا هو   ، يف مثل هذا احلديث الشريف بيان أن اإلسالم ليس رهبانية وحرمانا           -٦

 .وأنه أعطى كل ذي حق حقه،الدين والدنيا
 .فلله تبارك وتعاىل حق العبادة والطاعة بال غُلُو وال تنطع

 .وللبدن حقه من مالذ احلياة والراحة
 .أحاط بكل شيء علما،ذا تعلم أن الدين أنزل من لدن حكيم عليم

فلم يكلفـه شـططاً   ،وعلم طاقته يف العبادة،رمه من الطيباتفلم حي،وفيه غرائز ظامئة ،علم أن لإلنسان ميوال   
 .وعسرا

 اخلروج من امللة ملن كانت رغبتـه        - ذا املعىن  -وال يلزم من الرغبة عن السنة     ، السنة هنا تعىن الطريقة    -٧
 .عنها لضرب من التأويل يعذر فيه صاحبه

وإذا . فهذا خمالف للشرع  ،طعا ورهبانية واملمنوع أن يترك ذلك تن    .  الرغبة عن الشيء تعين اإلعراض عنه      -٨
 ٥٣٣.وحنو ذلك من املقاصد احملمودة مل يكن ممنوعا،كان تركه من باب التورع لقيام شبهة ىف حله

قال املناوي :الغلو :جماوزة احلد، ى جماوزة احلدد فيه حتشدصلّب والتين التيف الد والغلو. 
 ين  : وقال القرطيبيف الد صارى يف عيسى       اإلفر: الغلواليهود يف عيسـى     ،اط فيه كما أفرطت اليهود والن غلو

 . إنه إله :وغلو النصارى قوهلم،ليس ولد رشدة: قوهلم
 :أنواع الغلو

                                                 
 )٢٥٢/ ٥(اإلفصاح عن معاين الصحاح  - ٥٣٢
 )٥٦٧: ص(تيسري العالم شرح عمدة األحكام  - ٥٣٣
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 :من يتأمل اآليات واألحاديث الواردة يف الغلو جيد أنّ الغلو علي ثالثة أنواع
ما فعل بعض أهل الكتاب الّذين قالوا على اللّه غري احلق           الغلو يف الدين وذلك باالعتقادات الباطلة ك      : األول

إنـه  : وقول اليهود ،إنه ابن اللّه أو إنه إله     : وكقول اليهود والنصارى يف عيسى    ،إنّ اللّه ثالث ثالثة   : كقوهلم
 .ليس ابن رشدة

 .وعند املسلمني جند كثريا من الفرق الضالّة الّيت غلت يف دينها كالرافضة واملرجئة
واخلروج والتأويل  ،وذلك مبجاوزة احلد يف قراءته بالتطويل والتطريح والتشدق       ،الغلو يف القرآن الكرمي   : الثّاين

 .املبالغ فيه
وكما ،كما فعل أهل الكتاب قدميا    ،وذلك الّذي يؤدي إىل حتريف الكلم عن مواضعه       ،الغلو يف العلم  : الثّالث

 .يفعل كثري من اجلهال يف هذه األيام
 عن  �ى النيب   :  مبينا أنّ الغلو سبب لتشديد اللّه على العبد وعلى األمة          - رمحه اللّه تعاىل   -قال ابن القيم  

على نفسه هو السبب لتشديد اللّه عليه       ، أنّ تشديد العبد   �وأخرب  ،التشديد يف الدين بالزيادة على املشروع     
 الوسواس فإنهم شددوا على أنفسهم فشـدد علـيهم حتـى            فبالقدر كفعل أهل  . إما بالقدر وإما بالشرع   

 .استحكم وصار صفة الزمة هلم
 ٥٣٤.فشدد اللّه عليه فألزمه الوفاء به ،كمن شدد على نفسه بالنذر: وأما التشديد بالشرع

والَ يكَلِّف نفْسه ،غلُو والتفِْريِط ِفي ِعبادِة اللَِّه وأَنْ يكُونَ وسطًا بين الْ،ينبِغي أَنْ يقْتِصد الْمسِلم ِفي طَاعِة اللَِّه 
 ِطيقا الَ يِبم، ِبييِن :  قَال �ألَِنَّ النِفي الد لُوالْغو اكُمِإي. 

ثُم ، يغلُو ِفي الديِن فَِإنه ِإذَا فَعل هذَا مل          وأَنْ الَ ،فَاألَْفْضل ِلإلِْنساِن أَنْ الَ يجِهد نفْسه ِبالطَّاعِة وكَثْرِة الْعمل          
 كرل  ،تِه أَفْضلَيا عِمرتسقَِليالً م لَول وملَى الْعقَى عبي هنكَو٥٣٥.و 

 )الغلو(من مضار 
 .وموجب للنار،مبعد عن اللّه) ١(
 .وعدم املداومة عليه،االنقطاع عن العمل) ٢(
 .ومدخل لتسلّط الشيطان، العقلدليل ضعف) ٣(
 .وقلّة الفهم،دليل اجلهل) ٤(
 .يورث الوسواس) ٥(
 ٥٣٦.ضيق النفس ودوام احلزن) ٦(

 : الغلول-
سـبت  وما كَانَ ِلنِبي أَنْ يغلَّ ومن يغلُلْ يأِْت ِبما غَلَّ يوم الِْقيامِة ثُم توفَّى كُلُّ نفٍْس ما كَ                 {: قال اهللا تعاىل  

 ].١٦١: آل عمران[} )١٦١(وهم لَا يظْلَمونَ 
                                                 

 )٥١١٤/ ١١(دار الوسيلة للنشر والتوزيع، جدة - � -نضرة النعيم يف مكارم أخالق الرسول الكرمي  - ٥٣٤
 )٢٤٠/ ٣٨( وزارة األوقاف الكويتية -املوسوعة الفقهية الكويتية  - ٥٣٥
 )٥١٢٧/ ١١(دار الوسيلة للنشر والتوزيع، جدة - � -نضرة النعيم يف مكارم أخالق الرسول الكرمي  - ٥٣٦
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بل هـو مـن     ،وهو حمرم إمجاعا  ) ١] (واخليانة يف كل مال يتواله اإلنسان     [،الكتمان من الغنيمة  : الغلول هو 
فأخرب اهللا تعاىل أنه ما ينبغي وال يليق بنيب أن          ،كما تدل عليه هذه اآلية الكرمية وغريها من النصوص        ،الكبائر

وقد صان اهللا تعاىل أنبياءه عن كل مـا         .  من أعظم الذنوب وأشر العيوب     -كما علمت -ألن الغلول   ،يغل
ونزههم عن كـل    ،وأزكاهم وأطيبهم ،وأطهرهم نفوسا ،وجعلهم أفضل العاملني أخالقا   ،يدنسهم ويقدح فيهم  

 .} اهللا أعلم حيث جيعل رسالته{ومعدن حكمته ،وجعلهم حمل رسالته،عيب
وال حيتاج إىل دليل على ما قيـل        ،جيزم بسالمتهم من كل أمر يقدح فيهم      ،بالواحد منهم فبمجرد علم العبد    

ولذلك أتى بصيغة ميتنـع معهـا وجـود الفعـل     ،مستلزم لدفع ذلك  ،ألن معرفته بنبوم  ،فيهم من أعدائهم  
 .ميتنع ذلك ويستحيل على من اختارهم اهللا لنبوته: أي} وما كان لنيب أن يغل{: فقال،منهم

يـأت بـه حاملـه علـى        : أي} ومن يغلل يأت مبا غل يوم القيامة      {: فقال،الوعيد على من غل   مث ذكر   
الغـال  } مث توىف كل نفس مـا كسـبت       {،ليعذب به يوم القيامة   ،أو غري ذلك  ،حيوانا كان أو متاعا   ،ظهره
وال يهضـمون   ،ال يزاد يف سيئام   : أي} وهم ال يظلمون  {،كل يوىف أجره ووزره على مقدار كسبه      ،وغريه

 .وتأمل حسن هذا االحتراز يف هذه اآلية الكرمية،شيئا من حسنام
وكان االقتصار على الغال ،وملا أراد أن يذكر توفيته وجزاءه،وأنه يأيت يوم القيامة مبا غله،ملا ذكر عقوبة الغال   

 ٥٣٧.أتى بلفظ عام جامع له ولغريه- أن غريه من أنواع العاملني قد ال يوفون -باملفهوم-يوهم 
ِلأَنَّ اَهللا قَد عصم أَنِبياَءه ِمن الِْغلِّ والْغلُوِل        ؛ ما كَانَ ِمن شأِْن نِبي ِمن الْأَنِبياِء ولَا ِمن ِسريِتِه أَنْ يغلَّ             : معنىوالْ

   مهِمن قَعلَا ي وفَه .    ِلِهمقَو ِمن نسأَح ِبريعذَا التهو :   لَا اسو حا صلَّ     مغأَنْ ي ِبيِلن قَامِم     ؛ تنغونَ ِفي الْمخي أَي- 
 ِلأَنه ِعبارةٌ عـن دعـوى   -وقَد تقَدم بيانُ ما يِفيده هذَا التعِبري ِمن نفِْي الشأِْن الَِّذي هو أَبلَغُ ِمن نفِْي الِْفعِل   

ِلأَنه لَيس ِمن شأِْن الْأَنِبياِء ولَا ِمما يقَع ِمنهم أَو          ؛ ِإنَّ النِبي لَا يمِكن أَنْ يقَع ِمنه ذَِلك         : اكَأَنه يقُولُ هن  ،ِبدِليٍل
 ِهملَيع وزجي .      قُوبعيو اِئيالِْكسةُ وزمحاِمٍر وع نابو اِفعأَ نقَرلَّ   : " وغِبالِْب" أَنْ ي     هأَغْلَلْت ِمن وهوِل وفْعاِء ِللْمن

أَي ما كَانَ ِلنِبي ؛ أَو ِبمعنى ِنسبِتِه ِإلَى الْغلُوِل ،أَي ما كَانَ ِمن شأِْن النِبي أَنْ يوجد غَالا؛ ِبمعنى وجدته غَالا 
أَي ما كَانَ ِلنِبي أَنْ يكُونَ ِبحيثُ يسِرق ِمن غَِنيمِتِه الساِرقُونَ ويخونه            ؛   أَو ِمن غَلَّ  ،أَنْ يكُونَ متهما ِبالْغلُولِ   

 .وهذَا أَضعف ِمما قَبلَه،الْعاِملُونَ
غُلٌّ أَو غُلُولٌ فَِإنه يأِْتي ِبما غَلَّ ِبِه يوم         ومن يغلُلْ يأِْت ِبما غَلَّ يوم الِْقيامِة أَي ِإنَّ كُلَّ من يقَع ِمنه              :  ثُم قَالَ 
وذَهب الْجمهور ِإلَى أَنَّ الْمراد ِبالِْإتياِن ِبما يغلُّ ِبِه الْغالُّ أَنه يِجيُء يوم الِْقيامِة حاِملًا لَه ِليفْتضـح                   . الِْقيامِة

ِمنها أَنه يكَلَّف الِْإتيانَ ِبِه ِمن الناِر لَا        : وقَد جاَء ِفي ذَِلك ِروايات مختِلفَةٌ     ،ذَاِبِه هناِلك ويكُونُ مِزيدا ِفي ع   ،ِبِه
لْغلُولَ فَعظَّمه   خِطيبا فَذَكَر ا   - � -قَام ِفينا رسولُ اِهللا     : " أَنه يِجيُء ِبِه،أَخرج الشيخاِن عن أَِبي هريرةَ قَالَ       

 هرأَم ظَّمعقَالَ ،و قُولُ            : ثُمغَاٌء فَير لَه ِعريِتِه بقَبلَى رعِة وامالِْقي موِجيُء يي كُمدأَح نـولَ اِهللا    : أَلَا لَا أُلِْفيسا ري
لَا أُلِْفين أَحدكُم يِجيُء يوم الِْقيامِة علَى رقَبِتِه فَـرس          . لَغتكلَا أَمِلك لَك ِمن اِهللا شيئًا قَد أَب       : فَأَقُولُ لَه ،أَِغثِْني

لَا أُلِْفين أَحدكُم يِجيُء    ،لَا أَمِلك لَك ِمن اِهللا شيئًا قَد أَبلَغتك       : فَأَقُولُ،يا رسولَ اِهللا أَِغثِْني   : لَها حمحمةٌ فَيقُولُ  

                                                 
 )١٥٥: ص(تيسري الكرمي الرمحن = تفسري السعدي  - ٥٣٧
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لَا ،لَا أَمِلك لَك ِمن اِهللا شيئًا قَد أَبلَغتك: فَأَقُولُ،يا رسولَ اِهللا أَِغثِْني: ِقيامِة علَى رقَبِتِه ِرقَاع تخِفق فَيقُولُيوم الْ
       اِمتِتِه صقَبلَى رِة عامالِْقي موِجيُء يي كُمدأَح نقُولُ،أُلِْفيولَ اهللاِ  : فَيسا راِهللا     : فَأَقُولُ، أَِغثِْني ي ِمن لَك ِلكلَا أَم

وِإنَّ غَلَّ الِْإنسانُ ِبالْعدِد الْكَِثِري     ،لَا ماِنع ِمن ِإمضاِء هذَا الِْإتياِن علَى ظَاِهِرهِ       : شيئًا قَد أَبلَغتك قَالَ بعض الْعلَماءِ     
والْخيِل والِْبغاِل والْحِمِري والْأَشياِء الصاِمتِة فَِإنها تكُونُ يوم الِْقيامِة علَى رقَبِتِه مهمـا             ِمن الِْإِبِل والْغنِم والْبقَِر     

ت٥٣٨.كَثُر 
 .فالنفي هنا نفي إلمكان وقوع الفعل. فهو ليس من شأنه أصال وال من طبعه وال من خلقه. ما كان له

ويف ..  فطبيعة النيب األمينة العادلة العفيفة ال يتأيت أن يقع منها الغلـول ابتـداء                .وليس نفيا حلله أو جوازه    
فيكون يا  .. وال أن خيفي عنه أتباعه شيئا       . أي ال جيوز أن خيان    . على بناء الفعل لغري الفاعل    » يغلَّ«: قراءة

 .وهي قراءة احلسن البصري. وهو يتمشى مع عجز اآلية. عن خيانة النيب يف شيء
ومن يغلُلْ يأِْت ِبما    «: ذلك التهديد املخيف  ،وخيفون شيئا من املال العام أو من الغنائم       ،مث يهدد الذين يغلون   

 ..» وهم ال يظْلَمونَ،ثُم توفَّى كُلُّ نفٍْس ما كَسبت. غَلَّ يوم الِْقيامِة
ية الشريفة عملها يف تربية اجلماعة املسلمة حىت أتت          وقد عملت هذه اآلية القرآنية الكرمية واألحاديث النبو       

بالعجب العجاب وحىت أنشأت جمموعة من الناس تتمثل فيهم األمانة والورع والتحرج من الغلول يف أيـة                 
وقد كان الرجل من أفناء الناس من املسلمني يقع يف          . كما مل تتمثل قط يف جمموعة بشرية      ،صورة من صوره  

خشية أن ينطبق عليه الـنص      ،ال حتدثه نفسه بشيء منه    ،فيأيت به إىل أمريه   ،ال يراه أحد  ،ةيده الثمني من الغنيم   
! وخشية أن يلقى نبيه على الصورة املفزعة املخجلة اليت حذره أن يلقاه عليها يوم القيامـة               ،القرآين املرهوب 

ته تلك أمام نبيـه     وكان يرى صور  ،وكانت اآلخرة يف حسه واقعا    . فقد كان املسلم يعيش هذه احلقيقة فعال      
فاآلخرة كانت حقيقة   . وكان هذا هو سر تقواه وخشيته وحترجه      . فيتوقاها ويفزع أن يكون فيها    ،وأمام ربه 

وهم ال يظلمون ،وكان على يقني ال خياجله الشك من أن كل نفس ستوىف ما كسبت  ! ال وعدا بعيدا  ،يعيشها
.. 

.. وفيها تاج كسرى وإيوانه ال يقومان بثمن        ،ادسية بعد الق  - رضي اهللا عنه     - وقد محلت الغنائم إىل عمر      
 ..» إن قوما أدوا هذا ألمريهم ألمناء«:  إىل ما أداه اجلند يف غبطة وقال- رضي اهللا عنه -فنظر 

 ٥٣٩.وهكذا رىب اإلسالم املسلمني تلك التربية العجيبة اليت تكاد أخبارها حتسب يف األساطري
    ِضيِن اخلَطَّاِب رر بمع نعا قَالَ   ومهناُهللا ع  :          ِبيِة النابحص ِمن فَرلَ نأقْب ربيخ موا كَانَ يفَقَالُوا،- � -لَم :

 ِهيدفُالنٌ ش، ِهيدٍل فَقَالُوا،فُالنٌ شجلَى روا عرى متح :ِهيدولُ اِهللا ،فُالنٌ شسكَال«: - � -فَقَالَ ر، هتأيي رإن
ا،اِرِفي النٍة غَلَّهدراَءٍة،ِفي ببع ٥٤٠أخرجه مسلم. »أو. 

      هنع اللَّه ِضير اِعِديٍد السيمأَِبي ح نقَالَ،وع :   ِبيلَ النمعتدِ   �اساَألز لًا ِمنجلَـى      ، رِة عِبياُألت ناب قَالُ لَهي
فَينظُر يهدى لَه   ،فَهلَّا جلَس ِفي بيِت أَِبيِه أَو بيِت أُمهِ       «: قَالَ،ذَا أُهِدي ِلي  هذَا لَكُم وه  : فَلَما قَِدم قَالَ  ،الصدقَِة

                                                 
 )١٧٧/ ٤(تفسري املنار  - ٥٣٨
 )٨١٠: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-يف ظالل القرآن للسيد قطب - ٥٣٩
 ).١١٤(أخرجه مسلم برقم  - ٥٤٠
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ريا لَـه   ِإنْ كَانَ بعِ  ،أَم الَ؟ والَِّذي نفِْسي ِبيِدِه الَ يأْخذُ أَحد ِمنه شيئًا ِإلَّا جاَء ِبِه يوم الِقيامِة يحِملُه علَى رقَبِتهِ                 
اللَّهم هـلْ   ،اللَّهم هلْ بلَّغـت   «: ثُم رفَع ِبيِدِه حتى رأَينا عفْرةَ ِإبطَيهِ      » أَو شاةً تيعر  ،أَو بقَرةً لَها خوار   ،رغَاٌء
تلَّغ٥٤١ثَالَثًا» ب 

     هنع اللَّه ِضيةَ رريرقَالَ،وعن أيب ه :  ا النِفين قَام  ِبي�،    هرأَم ظَّمعو هظَّملُولَ فَعالغ قَـالَ ،فَذَكَر ":   نالَ أُلِْفـي
: فَأَقُولُ،يا رسولَ اللَِّه أَِغثِْني   : يقُولُ،علَى رقَبِتِه فَرس لَه حمحمةٌ    ،أَحدكُم يوم الِقيامِة علَى رقَبِتِه شاةٌ لَها ثُغاءٌ       

الَ أَمِلك لَك شيئًا    : فَأَقُولُ،يا رسولَ اللَِّه أَِغثِْني   : يقُولُ،وعلَى رقَبِتِه بِعري لَه رغَاءٌ    ،قَد أَبلَغتك ،ك شيئًا الَ أَمِلك لَ  
 كتلَغأَب قَد،  اِمتِتِه صقَبلَى رعقُولُ،وولَ اللَِّه أَِغثِْني   : فَيسا رلَ   ،ي ِلكفَأَقُولُ الَ أَم    ـكتلَغأَب ئًا قَديش لَـى   ،كع أَو

ِفقخت ِتِه ِرقَاعقَبقُولُ،رولَ اللَِّه أَِغثِْني: فَيسا رئًا: فَأَقُولُ،ييش لَك ِلكالَ أَم، كتلَغأَب ٥٤٢"قَد 
     ِديالِْكن ِدي كَِربعِن ماِم بِن الِْمقْدِن ال ،وعةَ بادبع عم لَسج هاِمِتأَناِء،صدرأَِبي الدـةَ  ،واِويعِن ماِرِث بالْحو
 ِفـي   �يا عبادةُ كَِلمات رسوِل اللَّـِه       : أَبو الدرداِء ِلعبادةَ  :  فَقَالَ �الِْكنِدي فَتذَاكَروا حِديثَ رسوِل اللَِّه      
 صلَّى  �ِإنَّ رسولَ اللَِّه    ،قَالَ ِإسحاق يعِني ابن ِعيسى ِفي حِديِثهِ      ،ةُعباد: غَزوِة كَذَا ِفي شأِْن الْأَخماِس؟ فَقَالَ     
ِإنَّ هـِذِه   «: فَتناولَ وبرةً بين أُنملَتيِه فَقَالَ    ،�فَلَما سلَّم قَام رسولُ اللَِّه      ،ِبِهم ِفي غَزوِتِه ِإلَى بِعٍري ِمن الْمقَسمِ      

فَأَدوا الْخيطَ والْمِخيطَ   ،والْخمس مردود علَيكُم  ،وِإنه لَيس ِلي ِفيها ِإلَّا نِصيِبي معكُم ِإلَّا الْخمس        ،ِئِمكُمِمن غَنا 
   رغأَصو ذَِلك ِمن رأَكْبو،         ناِبِه ِفي الدحلَى أَصع ارعو ارلُولَ نلُّوا؛ فَِإنَّ الْغغةِ لَا تالْآِخرا وِفـي  ،ي اسوا الناِهدجو

  ِعيدالْبو ةَ لَاِئمٍ     ،اللَِّه الْقَِريبمالُوا ِفي اللَِّه لَوبلَا تفَرِ     ،والسِر وضاللَِّه ِفي الْح وددوا حأَِقيمـِبيِل    ،ووا ِفي ساِهدجو
 ٥٤٣» عِظيم ينجي اللَّه ِبِه ِمن الْهم والْغماللَِّه؛ فَِإنَّ الِْجهاد باب ِمن أَبواِب الْجنِة

 :ما يؤخذ من احلديث
ومن يغلُلْ يأِْت ِبما غَـلَّ يـوم        {: وهو من كبائر الذنوب؛ لقوله تعاىل     ،هو اخليانة يف الغنيمة   :  الغلول - ١

 ].١٦١: آل عمران[} الِْقيامِة
 .وأصحاب اخلمس،وهو ظلم لعموم ااهدين،فهو سفه وخيانة،فاسدوذلك بإمجاع العلماء؛ ملا جيمعه من امل

وإمنـا أراد   ،فتكـون كلمـة اهللا هـي العليا       ،وهو يدل على أنَّ صاحبه مل يقصد بغزوه اجلهاد يف سبيل اهللا           
 .وإنما األعمال بالنيات،املَغنم

 .ه عذاب يف اآلخرةوهو نار؛ ألن،وقادم،وفضيحة أمام املسلمني، الغلول عار؛ ألنه عيب- ٢
                                                 

  )٢٥٩٧)(١٥٩/ ٣(صحيح البخاري  - ٥٤١
من املال الذي يهدى    ) منه. (ما مجعته زكاة تأخذونه لتعطوه الفقراء املستحقني      ) هذا لكم . (الزكاة) الصدقة. (وظف) استعمل(ش   [  

ار وهو صوت   من اليع ) تيعر. (صوت البقر ) خوار. (صوت ذوات اخلف  ) رغاء. (حشر مصاحبا له  ) جاء به . (له بسبب عمله ووظيفته   
 ]أي كررها ثالث مرات) ثالثا. (بياض ما حتت اإلبط ومسي عفرة ألنه بياض غري ناصع كأنه معفر بالتراب) عفرة إبطيه. (الشاة

ش أخرجه مسلم يف اإلمارة باب غلظ حتـرمي         [- - ١١٠٥ - ٣٠٧٣)٣٩٣: ص(األحاديث اليت اتفق عليها البخاري ومسلم        - ٥٤٢
) ثغاء. (ال أجدن) ال ألفني . (شدد يف االنكار على فاعله    ) عظم أمره . (تعرض لذكره وبيان حكمه   ) لولفذكر الغ . (١٨٣١الغلول رقم   
صوت ) رغاء. (من املغفرة ألن الشفاعة أمرها إىل اهللا تعاىل) ال أملك لك شيئا. (صوت الفرس إذا طلب العلف) مححمة. (صوت الغنم

 ]تتحرك) ختفق. (ع رقعة وهي اخلرقةمج) رقاع. (الذهب والفضة وحنومها) صامت. (البعري
 حسن ) ٢٢٧٧٦)(٤٣٥/ ٣٧(مسند أمحد خمرجا  - ٥٤٣



 ٢٨٣

-فقـال   ،أنَّ رجالً تويف من املسلمني خبيرب     : "وأمحد من حديث زيد بن خالد اجلهين      ،روى أصحاب السنن  
إنَّ صاحبكم غلَّ يف سبيل     : قال،فلما رأى الذي م   ،فتغيرت وجوه القوم لذلك   ،صلوا على صاحبكم  : -�
 ".نيفوجدوا خرزا لليهود ما يساوي درمه،ففتشوا متاعه،اهللا
فمن ويل على عمل مـن      ،وبيت مال املسلمني بغري حق حكمه حكم الغلول       ، األخذ من أموال الدولة    - ٣

 .فهو غال-فأخذ منه شيئًا بطرق غري مشروعة ،أموال الدولة
فلعلَّ العار  : وأما يف اآلخرة  ،إذا ظهر افتضح به صاحبه    ،الفضيحة يف الدنيا  : العار": البلوغ" قال شارح    - ٤

وذكـر  ،-�-قـام رسـول اهللا      :  قـال  -رضي اهللا عنه  - يف الصحيحني من حديث أيب هريرة        يبينه ما 
أو على رقبتـه فـرس لـه        ،ال ألفني أحدكم يوم القيامة على رقبته شاة هلا ثغاء         : "فقال،وعظم أمره ،الغلول
 .ار يف اآلخرةفلعلَّ هذا هو الع" قد أبلغتك،ال أملك من اهللا شيئًا: فأقول،أغثين،يا رسول اهللا: يقول،مححمة

ال أملـك لـك مـن اهللا        : "-�-أنَّ هذا ذنب ال يغتفر بالشفاعة؛ لقوله        :  يؤخذ من هذا احلديث    - ٥
 ".وحيتمل أنه أورده مورد التغليظ والتشديد،"شيئًا

 .٥٤٤أمجعوا على أنَّ الغال يعيد ما غلَّ قبل القسمة: قال ابن املنذر.والغلول عام لكل ما فيه حق العباد
 .»٨«الغلول اخليانة يف بيت مال أو زكاة أو غنيمة وقيده أبو عبيدة بالغنيمة فقط : ويقال الكف

سواء األمري أو غريه بشيء من مال الغنيمـة         ،هو اختصاص أحد الغزاة   ) يف الغنيمة (الغلول  : وقال ابن حجر  
 .»٩«وإن قلّ املأخوذ ،قبل القسمة من غري أن حيضره إىل أمري اجليوش ليخمسه

 :الغلولأنواع 
 :للغلول أنواع عديدة منها

 .وهذا هو املشهور الّذي ينصرف إليه اللّفظ عند اإلطالق، الغلول يف الفيء أو الغنائم-١
ال ألفينك يوم القيامة جتيء على      «: �بدليل ما رواه أبو مسعود األنصاري من قوله         ، الغلول يف الزكاة   -٢

 .» ..ظهرك بعري من إبل الصدقة قد غللته 
وحكمه يف الفضيحة يف اآلخـرة      : قال) املوظّفني( ومن الغلول أيضا ما ذكره القرطيب من هدايا العمال           -٣

 .حكم الغالّ 
إياك : وسيأيت يف اآلثار قول الزهري    ،ويدخل غريها يف معناها   ،حبس الكتب عن أصحاا   :  ومن الغلول  -٤

 .صحاا حبسها عن أ: وما غلول الكتب؟ قال: فقيل له،وغلول الكتب
 �مسعت الـنيب    : بدليل ما رواه أبو داود عن املستورد بن شداد من قوله          ، االختالس من األموال العامة    -٥

فإن مل يكن له مسـكن  ،فإن مل يكن له خادم فليكتسب خادما    ،من كان لنا عامال فليكتسب زوجة     «: يقول
 .» فهو غالّ أو سارقمن اتخذ غري ذلك«: �قال النيب : قال أبو بكر،فليكتسب مسكنا

بل إنّ ذلك من أعظم الغلول كما جاء يف ، ومن الغلول أيضا اغتصاب األرض أو العقار أو ما أشبه ذلك         -٦
 .حديث األشجعي الّذي رواه أمحد

                                                 
 )٣٧٩/ ٦(توضيح األحكام من بلوغ املرام  - ٥٤٤
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 :حكم الغلول
يت الغلول من الغنيمة أو من ب     : وقال الذّهيب ،نقل النووي اإلمجاع على أنّ الغلول من الكبائر       : قال ابن حجر  

ال  «� من قولـه     - رضي اللّه عنه   -ملا جاء ىف حديث مسلم عن أيب هريرة       ،أو من الزكاة من الكبائر    ،املال
فمن أخذ شيئا من    : قال الذّهيب ،»٧» «احلديث... ألفني أحدكم جييء يوم القيامة على رقبته بعري له رغاء           

أو ،أو من بيت املال بغري إذن اإلمام      ،لغامننيهذه األنواع املذكورة يف احلديث من الغنيمة قبل أن تقسم بني ا           
كما ذكر اللّه تعاىل ومن يغلُلْ يأِْت ِبما غَلَّ ،من الزكاة الّيت جتمع للفقراء جاء يوم القيامة حامال له على رقبته

 :من الكبائر : وقال ابن حجر). ١٦١/ آل عمران(يوم الِْقيامِة 
عد الغلـول مـن     : قال،وبعد أن ذكر اآليات واألحاديث الدالّة على ذلك       ،الغلول من الغنيمة والستر عليه    

ومن بيـت املـال     ،الغلول من األموال املشتركة بني املسلمني     ،وكالغنيمة يف ذلك  ،الكبائر هو ما صرحوا به    
 .وال فرق يف غالّ الزكاة بني أن يكون من مستحقّيها أو ال،والزكاة

 : حكم الغالّ يف الدنيا
واختلف الفقهاء يف   ،أخذ منه وأدب وعوقب بالتعزير    ) ما غلّه (إذا غلّ الرجل يف املغنم ووجد       : طيبقال القر 

         وأبو حنيفة واللّيث إىل أنّ متاعه ال حيرق وقال األوزاعي افعيحيرق متـاع  : حرق متاعه فذهب مالك والش
وقاله ،وهذا قول أمحد وإسـحاق ،لّذي غلّه الغالّ كلّه إلّا سالحه وثيابه الّيت عليه وسرجه وال حيرق الشيء ا           

وال ، مل حيرق متاع الرجل الّذي أخذ الشـملة        �واستدلّ أصحاب الرأي األول بأنّ الرسول       ،احلسن أيضا   
ولـو  ،�ولو كان حرق متاعه واجبا لفعله املصطفى   ،أحرق متاع صاحب اخلرزات الّذي ترك الصالة عليه       

 -أصحاب الرأي الثّاين مبا روي من أنّ أبابكر وعمر رضي اللّه عنـهما            واحتج  ،فعله لنقل ذلك يف احلديث    
ومبا رواه أبو داود والترمذي عن صاحل بن حممد بن زائدة يرفعه إىل عمـر بـن                 ،ضربا الغالّ وأحرقا متاعه   

وقـد أجـاب    ،»إذا وجدمت الرجل قد غلّ فأحرقوا متاعه واضـربوه        «: �قال رسول اللّه    : اخلطّاب قال 
 ال حيتج به ألنّ من رواته صاحل بن حممد وهو           - رضي اللّه عنه   - الرأي األول بأنّ ما روي عن عمر       أصحاب

أي ما  (وهو عندنا   : قال القرطيب ،هو منكر احلديث  : وقد قال عنه اإلمام البخاري    ،ضعيف ال حيتج مبا يرويه    
الّيت هـي   ) واألحاديث(من اآلثار   ملا يعارضه   ،وال إنفاذ حكم  ،حديث ال جيب به انتهاك حرمة     ) رواه صاحل 
هذا وال يصح ،أصح من جهة النظر وصحيح األثر    ) وأصحاب الفريق األول  (وما ذهب إليه مالك     ،أقوى منه 

ومبا رواه ،ألنّ دم املسلم ال حيلّ إلّا بإحدى ثالث ليس منها الغلول ) أي الغالّ (أيضا ما رواه بعضهم عن قتله       
    يبوإذا انتفى عنه القطع فالقتل     »  اخلائن وال على املنتهب وال على املختلس قطع        ليس على  «�جابر عن الن

 ٥٤٥)بأن ينتفي(أوىل 
 )الغلول(من مضار 

الغلول من الكبائر الّيت يعاقب عليها يف اآلخرة أشد عقاب حتى ليجيء الغالّ حيمل ما غلّه على ظهره                  ) ١(
 .يوم القيامة

                                                 
 )٥١٣٠/ ١١(دار الوسيلة للنشر والتوزيع، جدة - � -نضرة النعيم يف مكارم أخالق الرسول الكرمي  - ٥٤٥



 ٢٨٥

 .ا واآلخرةالغالّ عقوبته الفضيحة يف الدني) ٢(
 .املداراة على الغلول يعاقب عليها بعقوبة الغلول نفسه) ٣(
 .الغلول عار وشنار على صاحبه يوم القيامة) ٤(
 . من السرية الّيت تكون هذه صفتها�وقد حذّرنا املصطفى ،الغلول يفقد الثّقة بأصحابه) ٥(
 .صدقة الغلول مرفوضة ال يقبلها اللّه عز وجلّ) ٦(
 . يبعد صاحبه من اجلنةالغلول) ٧(
 .الغلول عالمة من عالمات النفاق) ٨(
 .الغلول يورث الكراهية ويضيع احلقوق) ٩(
الغلول من بيت املال وأموال الزكاة يعطّل املصاحل العامة ويفقد الفقراء واملساكني جزءا من حقوقهم               ) ١٠(

 ٥٤٦.الّيت كفلها الشارع احلكيم
 : الغدر-

   ر رمِن عِن ابا قَالَ   عمهناُهللا ع ولُ اِهللا    : ِضيسقَالَ ر- � - :»          مـوي اآلخـرينو ِلـنياُهللا اَألو ـعمإذَا ج
 .٥٤٧متفق عليه. »فُالٍَن هِذِه غَدرةُ فُالَِن بِن: فَِقيلَ،يرفَع ِلكُلّ غَاِدٍر ِلواٌء،الِقيامِة

ِلكُلّ غَاِدٍر ِلواٌء يوم الِقيامِة يرفَع لَـه ِبقَـدِر   «: - � - قَالَ رسولُ اِهللا   :وعن أَِبي سِعيٍد رِضي اُهللا عنه قَالَ      
 .٥٤٨أخرجه مسلم. »أَالَ والَ غَاِدر أَعظَم غَدراً ِمن أَِمِري عامٍة،غَدِرِه

 : املكر واخلديعة-
زةُ جِميعا ِإلَيِه يصعد الْكَِلم الطَّيب والْعملُ الصاِلح يرفَعه والَِّذين          من كَانَ يِريد الِْعزةَ فَِللَِّه الْعِ     {: قال اهللا تعاىل  

 وربي وه أُولَِئك كْرمو ِديدش ذَابع مئَاِت لَهيونَ السكُرم١٠: فاطر[} )١٠(ي.[ 
ولينالوا ،ليكونوا هلم شفعاء عند اهللا    ، من دون اهللا   أي أن هؤالء املشركني إمنا يتخذون هذه اآلهلة اليت يعبدوا         

ولقد أخطأ  ) مرمي: ٨١(» واتخذُوا ِمن دوِن اللَِّه آِلهةً ِليكُونوا لَهم ِعزا       «كما يقول سبحانه    ،م عزا وجاها  
ة ومل يلتمسـها  فمن أراد العز،ال ميلك أحد منها شيئا ،إن العزة هللا مجيعا   .. هؤالء املشركون الطريق إىل العزة    

 ..فلن ينال منها شيئا،من اهللا
وال يرد موارد عزته    ،إشارة إىل أن اهللا طيب ال يقبل إال طيبا        .. » ِإلَيِه يصعد الْكَِلم الطَّيب   «:  وقوله تعاىل  -

 ..وال شىء هلم من العزة اليت هى ملك ميينه،وإذن فال طريق هلم إىل اهللا،واملشركون جنس.. إال الطيبون
وليؤمنوا ،فليتطهروا مـن شـركهم  ،وإىل العزة اليت بـني يديـه  ،وأم إذا أرادوا أن يأخذوا طريقهم إىل اهللا  

وقوله » ال إله إال اهللا«: فالكلم الطيب هو كلمة التوحيد.. وبغري اإلميان باهللا لن يكون هلم طريق إىل اهللا   ،باهللا
 :تعاىل

                                                 
 )٥١٤١/ ١١(دار الوسيلة للنشر والتوزيع، جدة - � -نضرة النعيم يف مكارم أخالق الرسول الكرمي  - ٥٤٦
 .، واللفظ له)١٧٣٥(ومسلم برقم ، ) ٣١٨٨(متفق عليه، أخرجه البخاري برقم  - ٥٤٧
 ).١٧٣٨(أخرجه مسلم برقم  - ٥٤٨
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»  هفَعري اِلحلُ الصمالْعمث تكون األعمـال    ،إىل اإلميان باهللا يقيم صاحبه على أول الطريق إىل اهللا          إشارة   -» و
 دون - جمرد اإلميـان -فإن اإلميان .. وتدنيه منه ،الصاحلة اليت تقوم وراء اإلميان هى اليت ترفع صاحبها إىل اهللا          

ا املاء اهتزت هلا    فإذا أصا ! ال يصيبها ماء  ،أشبه بالنبتة الصاحلة ىف األرض الطيبة     ،هو خري معطل  ،عمل صاحل 
 ..األرض وربت وأنبتت من كل زوج يج

والَِّذين يمكُرونَ السيئاِت   «: ويرفع بنيانه وقوله تعاىل   ،ويثبت دعائمه ،وينميه،يزكى اإلميان » فالعمل الصاحل «
ِديدش ذابع ملَه «.. 

 .واالحتيال ىف التمكني هلا،تدبريها: مكر السيئات
إم ال جينـون مـن      ،ويعملون ىف جمال الضالل   ،شركني الذي يغرسون ىف مغارس السوء     وىف هذا ديد للم   

وىف قولـه   .. واحلسرة والوبال ىف الدنيا   ،إنه العذاب الشديد ىف اآلخرة    .. غرسهم هذا إال أنكد الثمر وأخبثه     
بأنه ،ركون بالنيب وبدعوته  حكم قاطع على هذا املكر السيء الذي ميكره املش        » ومكْر أُولِئك هو يبور   «تعاىل  

بل ، ال ينالون منه مناال  -وهو هذا الدين الذين يدعون إليه     ،ال ينالون به من الذين ميكرون به      ،إىل بوار وضياع  
 ٥٤٩..وألهله العزة والتمكني،ويكتب هلذا الدين الغلب والنصر،سيبطل اهللا مكرهم به

فوق . فهؤالء هلم عذاب شديد   . عماهلا يف السوء  ولكنه عرب ا لغلبة است    . وميكرون هنا مضمنة معىن يدبرون    
وذلك تنسيقا مع إحياء األرض     . من البوار ومن البوران سواء    . فال حييا وال يثمر   . أن مكرهم وتدبريهم يبور   

وقد يبدو يف . والغلبة املوهومة،والذين ميكرون السيئات ميكروا طلبا للعزة الكاذبة   . وإمثارها يف اآلية السابقة   
والعمل الصاحل هو   ،ولكن القول الطيب هو الذي يصعد إىل اهللا       . وأم أقوياء ،وأم أعزاء ،م أعلياء الظاهر أ 

فأما املكر السيئ قوال وعمال فليس سبيال إىل        . وما تكون العزة يف معناها الواسع الشامل      . الذي يرفعه إليه  
وعـد  . ايته إىل البوار وإىل العذاب الشديد     إال أن   . العزة ولو حقق القوة الطاغية الباغية يف بعض األحيان        

 ٥٥٠.وإن أمهل املاكرين بالسوء حىت حيني األجل احملتوم يف تدبري اهللا املرسوم. ال خيلف اهللا وعده،اهللا
 ].٤٣: فاطر... [} اسِتكْبارا ِفي الْأَرِض ومكْر السيِئ ولَا يِحيق الْمكْر السيئُ ِإلَّا ِبأَهِلِه{: وقال اهللا تعاىل

} ِإال ِبأَهِلـهِ {ومآله وما يرمي إليه سـيئ باطـل    ،الذي مقصوده مقصود سيئ   } وال يِحيق الْمكْر السيئُ   {
أم كذبـة يف ذلـك      ،وقد أبان اهللا لعباده يف هذه املقاالت وتلك اإلقسـامات         ،فمكرهم إمنا يعود عليهم   

ورد اهللا كيدهم   ،فعاد مكرهم يف حنورهم   ،دهم السيئ وتبني قص ،وظهرت فضيحتهم ،فاستبان خزيهم ،مزورون
 .يف صدورهم

أن كل من   ،اليت ال تبدل وال تغري    ،الذي هو سنة اهللا يف األولني     ،فلم يبق هلم إال انتظار ما حيل م من العذاب         
ا فعـل   م،فَلْيترقب هؤالء ،وتسلب عنه نعمته  ،أن حيل به نقمته   ،سار يف الظلم والعناد واالستكبار على العباد      

 ٥٥١.بأولئك

                                                 
 )٨٥٨/ ١١(التفسري القرآين للقرآن  - ٥٤٩
 )٣٧١٣: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-يف ظالل القرآن للسيد قطب - ٥٥٠
 )٦٩١: ص(تيسري الكرمي الرمحن = فسري السعدي ت - ٥٥١
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ِإنَّ الْمناِفِقني يخاِدعونَ اللَّه وهو خاِدعهم وِإذَا قَاموا ِإلَى الصلَاِة قَاموا كُسالَى يراُءونَ الناس {: وقال اهللا تعاىل
 ].١٤٢: النساء... [} )١٤٢(ولَا يذْكُرونَ اللَّه ِإلَّا قَِليلًا 
وليس أهال هلـذا  ،حبيث يعتقد فيه اخلري،ل املخادع محل الغري على تغيري اعتقاده فيه     اخلدع أو اخلداع أن حياو    

ويسـتر  ،أو أن يظهر من األفعال ما خيفـى أمره        ،وهو على ما يكره   ،فيومهه أن أمره على ما حيب     ،االعتقاد
واخلـداع  ،اجلانبنيصيغة تدل على مفاعلة مـن       ) خيَاِدعونَ اللَّه : (وقوله تعاىل ،بغية تضليل من يعامله   ،حقيقته

وخداع أهل اخلري شر    ،فهو معاملة آمثة إذا مل يكن فيه خري       ،خادع وخمدوع : دائما يف ذاته مفاعلة من اجلانبني     
وهو أنـه   ،وعمل اهللا تعالت قدرته عليهم    ،وهو أم خيادعون اهللا   ،وهنا جند النص فيه عمل أهل النفاق      . دائما

 .وكالمهم ينتهي إىل خترجيني،هللا تعاىلوقد تكلم العلماء يف معىن خمادعتهم ،خادعهم
 أن معىن خمادعتهم هللا تعاىل أم يعاملون اهللا تعاىل كأم خيادعونه؛ إذ يظنون أنه خيفى عليه أمرهم         -أحدمها  

وخفايا نفوسهم؛ وذلـك ألن املخـادع       ،ويظنون أن اهللا تعاىل لَا يعلم ما يف قلوم        ،فيعلنون غري ما يبطنون   
وكفرهم باهللا وجهلهم لذاته وصفاته يتومهون أن       ،فهؤالء لفرط جحودهم  ،ه لَا يعلم أمره   يتوهم أن من خيادع   
 .إذ خيفون ما لَا يبدون،وأم معه كأمرهم مع الناس،أمورهم خافية عليه

ومن خيادعهم كأمنا خياح ، أن معىن خمادعتهم هللا أم خيادعون النيب واملؤمنني؛ إذ هم أولياء اهللا تعاىل-والثاين 
اخلداع إنزال الغري عما هو بصـدده  : " فقال،وقد وضح هذا التخريج الراغب األصفهاين، سبحانه وتعاىل اهللا

ونسب ذلك إىل   ،أي خيادعون رسوله وأولياءه   ) يخاِدعونَ اللَّه : (قال تعاىل . بأمر يبديه على خالف ما خيفيه     
ِإنَّ الَِّذين يباِيعونك ِإنما يبـاِيعونَ      : (تعاىلولذلك قال اهللا    ،اهللا تعاىل من حيث إن معاملة الرسول كمعاملته       

اللَّه." ( 
وقول أهل اللغة إن هذا على      ،وجعل ذلك خداعا له تفظيعا لفعلهم وتنبيها على عظم الرسول وعظم أوليائه           

فيجب أن يعلم أن املقصود مبثله يف احلذف لَا حيصـل لـو أتـى      ،وإقامة املضاف إليه مقامه   ،حذف مضاف 
وأم ،أحدمها فظاعة فعلهم فيما حتـروه مـن اخلديعـة       : باملضاف احملذوف ملا ذكرنا من التنبيه على أمرين       

 .وأن معاملته كمعاملة اهللا تعاىل،والثاين التنبيه على عظم املقصود باخلداع،مبخادعتهم إياه خيادعون اهللا
وأن األصل هو   ، خداع هللا وهو أمر فظيع     وأن خداعهم ،ومرمى هذا الكالم هو بيان مرتلة الرسول وأولياء اهللا        

فحـذفت  ،خيادعون رسول اهللا  : وكأن نسق الكالم  ،أن الكالم على حذف مضاف وهو الرسول واملؤمنون       
وهو مثـرة   ،ومعىن خدع اهللا تعاىل هلم أم مقابل ذلك اخلداع الذي يصنعونه جيزون جبزائـه             ،كلمة الرسول 

 . ومن معه- � -وحماولتهم خداع الرسول ،همفمعىن خدع اهللا تعاىل جمازام على نفاق،له
فيأتيهم سوء العاقبة يف الدنيا مـن       ،ويصح أن يقال إن معىن خدع اهللا تعاىل أن يرد عليهم كيدهم يف الدنيا             

فيـأتيهم اهللا   ،حيث كانوا يظنون أم واصلون إىل مقاصدهم؛ إذ حيسبون بنفاقهم أم واصلون إىل غايام             
 .واهللا تعاىل كاشفهم،ويظنون أم جمهولون،اتعاىل من حيث مل حيتسبو

وأم ،وهي أنه سبحانه وتعاىل عرب عن خداعهم بصيغة تدل على املشاركة واملغالبة           ،وهنا إشارة بيانية دقيقة   
: فلم يعرب عنه بصيغة املشاركة بل عرب سبحانه بقوله        ،أما خداع اهللا تعاىل هلم    ،قد ينجحون ورمبا لَا ينجحون    
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) اِدعخ وهوموحماسبهم لَا  ،وأن اهللا تعاىل لَا حمالة كاشف أمرهم ومزيل مغبة خداعهم         ،للداللة على الغلب  ) ه
 ٥٥٢.حمالة على ما يرتكبون

: وأَهلُ النـاِر خمسـةٌ    ... « :  قَالَ - � -وعن ِعياِض بِن ِحماٍر املُجاِشِعي رِضي اُهللا عنه أَنَّ رسولَ اِهللا            
وِإنْ ،واخلَاِئن الَِّذي الَ يخفَى لَه طَمـع ،لَِّذي الَ زبر لَه الَِّذين هم ِفيكُم تبعاً الَ يبتغونَ أَهالً والَ ماالً            الضِعيف ا 

             اِلكمو ِلكأَه نع كاِدعخي وهِسي ِإالَّ ومالَ يو ِبحصلٌ الَ يجرو هانِإالَّ خ قذَكَ. »دو     لَ أَِو الكَـِذبخالب ر
»اشالفَح ِظرينالش٥٥٣أخرجه مسلم. »و. 

 :املكر اصطالحا
 .صرف الغري عما يقصده حبيلة : وعرفه بعضهم بأنه.إيصال املكروه إىل اإلنسان من حيث ال يشعر 

 :أنواع املكر
/ آل عمـران  (ه خير الْماِكِرين    ومنه قوله تعاىل واللَّ   ،وذلك أن يتحرى بذلك فعل مجيل     ،مكر حممود : أحدمها

٥٤.( 
/ فـاطر (وال يِحيق الْمكْر السيئُ ِإلَّا ِبأَهِلِه       : وهو أن يتحرى به فعل قبيح كما يف قوله تعاىل         ،مذموم: واآلخر

٤٣. ( 
 :حكم املكر

وال يِحيق الْمكْر السيئُ    : ىلوقد احتج الذّهيب بقوله تعا    ،ذكر الذّهيب وابن حجر أنّ املكر السيىء من الكبائر        
 .» املكر واخلديعة ىف النار «�وبقوله ،)٤٣/ فاطر(ِإلَّا ِبأَهِلِه 

الّىت يذم العبد عليها أعظم مما يذم على السرقة والزنا وحنومها مـن             ،أما ابن حجر فقد عده من كبائر الباطن       
حبيث تصري حاال ،دوامه؛ ألنّ آثار هذه الكبائر الباطنة تدوموذلك لعظم مفسدا وسوء أثرها و،كبائر الظّاهر

 ٥٥٤.»وهيئة راسخة يف القلب
 : قتل النفس بغري حق-

ا ومن يقْتلْ مؤِمنا متعمدا فَجزاؤه جهنم خاِلدا ِفيها وغَِضب اللَّه علَيِه ولَعنه وأَعد لَه عذَاب              {: وقال اهللا تعاىل  
 ].٩٣: النساء... [} )٩٣(عِظيما 

وذكـر هنـا وعيـد القاتـل        ،وأن القتل من الكفر العملي    ،إن اهللا أخرب أنه ال يصدر قتل املؤمن من املؤمن         
 .وترتعج منه أولو العقول،وعيدا ترجف له القلوب وتنصدع له األفئدة،عمدا

                                                 
 )١٩١٥/ ٤(زهرة التفاسري  - ٥٥٢
 ).٢٨٦٥(أخرجه مسلم برقم  - ٥٥٣

خمفـف  ) ال يتبعـون (أي ال عقل له يزبره ومينعه مما ال ينبغي وقيل هو الذي ال مال له وقيل الذي ليس عنده ما يعتمـده             ) ال زبر له  (
معىن ال خيفى ال يظهـر      ) واخلائن الذي ال خيفى له طمع     ( بعض النسخ يبتغون أي يطلبون       ومشدد من االتباع أي يتبعون ويتبعون ويف      

وذكر البخل أو   (قال أهل اللغة يقال خفيت الشيء إذا أظهرته وأخفيته إذا سترته وكتمته هذا هو املشهور وقيل مها لغتان فيهما مجيعا                     
فسره يف احلديث بأنه    ) الشنظري(ب واألول هو املشهور يف نسخ بالدنا        هكذا هو يف أكثر النسخ أو الكذب ويف بعضها والكذ         ) الكذب

 ]الفحاش وهو السيئ اخللق
 )٥٥٥٦/ ١١(دار الوسيلة للنشر والتوزيع، جدة - � -نضرة النعيم يف مكارم أخالق الرسول الكرمي  - ٥٥٤
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فهـذا  : أي،وهو اإلخبار بأن جزاءه جهـنم أال ،بل وال مثله،فلم يرد يف أنواع الكبائر أعظم من هذا الوعيد       
وسخط ،واخلزي املهني ،مبا فيها من العذاب العظيم    ،الذنب العظيم قد انتهض وحده أن جيازى صاحبه جبهنم        

 .فعياذًا باهللا من كل سبب يبعد عن رمحته. وحصول اخليبة واخلسار،وفوات الفوز والفالح،اجلبار
أو حرمـان   ،على بعض الكبائر واملعاصي باخللود يف النـار       ،دوهذا الوعيد له حكم أمثاله من نصوص الوعي       

 .اجلنة
وقد اختلف األئمة رمحهم اهللا يف تأويلها مع اتفاقهم على بطالن قول اخلوارج واملعتزلة الذين خيلـدوم يف                  

 مشس الدين بن القـيم رمحـه اهللا يف        : والصواب يف تأويلها ما قاله اإلمام احملقق      . النار ولو كانوا موحدين   
هـذه النصـوص    : وقالت ِفرقَة :  بعدما ذكر تأويالت األئمة يف ذلك وانتقدها فقال        -فإنه قال   " املدارج"

فإن احلكم إمنا يتم بوجـود      ،وال يلزم من وجود مقتضي احلكم وجوده      ،وأمثاهلا مما ذكر فيه املقتضي للعقوبة     
 .مقتضيه وانتفاء موانعه

وقد قام الدليل على ذكر املوانع فبعضـها        ،وبة ومقتض هلا  وغاية هذه النصوص اإلعالم بأن كذا سبب للعق       
والتوحيد مـانع بالنصـوص املتـواترة الـيت ال مـدفع            ،فالتوبة مانع باإلمجاع  . وبعضها بالنص ،باإلمجاع

وال ،وإقامة احلدود يف الدنيا مانع بالنص     ،واملصائب الكبار املكفرة مانعة   ،واحلسنات العظيمة املاحية مانعة   ،هلا
 .عطيل هذه النصوص فال بد من إعمال النصوص من اجلانبنيسبيل إىل ت

 .وإعماال ألرجحها،اعتبارا مبقتضي العقاب ومانعه،ومن هنا قامت املوازنة بني احلسنات والسيئات
وهو ،وعلى هذا بناء األحكام الشرعية واألحكام القدريـة    . وعلى هذا بناء مصاحل الدارين ومفاسدمها     : قالوا

وقد جعل اهللا سبحانه لكـل      ،وبه ارتباط األسباب ومسبباا خلقا وأمرا     ،رية يف الوجود  مقتضى احلكمة السا  
 .ويكون احلكم لألغلب منهما،ضد ضدا يدافعه ويقاومه

وفعل القوة واحلكم للغالـب     ،وفساد األخالط وبغيها مانع من عمل الطبيعة      ،فالقوة مقتضية للصحة والعافية   
وأحـدمها مينـع    ،العبد يكون فيه مقتض للصحة ومقتض للعطب      و. وكذلك قوى األدوية واألمراض   ،منهما

 .فإذا ترجح عليه وقهره كان التأثري له،كمال تأثري اآلخر ويقاومه
ومن يدخل النار مث خيـرج منـها        ،وعكسه،وِمن هنا يعلم انقسام اخللق إىل من يدخل اجلنة وال يدخل النار           

ومن له بصرية منورة يرى ا      .  سرعة اخلروج وبطئه   ويكون مكثه فيها حبسب ما فيه من مقتضى املكث يف         
 .حىت كأنه يشاهده رأي عني،كل ما أخرب اهللا به يف كتابه من أمر املعاد وتفاصيله

ونسـبة  ،وربوبيته وعزته وحكمته وأنه يستحيل عليه خالف ذلك       ،ويعلم أن هذا هو مقتضى إهليته سبحانه      
 .ة ذلك إىل بصريته كنسبة الشمس والنجوم إىل بصرهفيكون نسب،ذلك إليه نسبة ما ال يليق به إليه

وصاحب هذا املقام من اإلميان يستحيل ،كما حترق النار احلطب ،وهو الذي حيرق السيئات   ،وهذا يقني اإلميان  
فإن ما معه من نور اإلميان يأمره بتجديد التوبة كل وقـت            ،وإن وقعت منه وكثرت   ،إصراره على السيئات  
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وجزاه عـن  ،انتهى كالمه قدس اهللا روحـه  . وهذا من أحب اخللق إىل اهللا     ،د أنفاسه بالرجوع إىل اهللا يف عد    
 ٥٥٥.اإلسالم واملسلمني خريا

 ولكنها كذلك جرمية قتل للوشيجة العزيزة احلبيبة الكرميـة          - بغري حق    -إا جرمية قتل ال لنفس فحسب       
 .ته وللعقيدة نفسهاإا تنكر لإلميان ذا. اليت أنشأها اهللا بني املسلم واملسلم،العظيمة

ولكـن  ..  إىل أنه ال توبة منها - ومنهم ابن عباس  -ومن مث قرنت بالشرك يف مواضع كثرية واجته بعضهم          
فرجا .. » ويغِفر ما دونَ ذِلك ِلمن يشاءُ     ،ِإنَّ اللَّه ال يغِفر أَنْ يشرك ِبهِ      «: البعض اآلخر استند إىل قوله تعاىل     

 .وفسر اخللود بأنه الدهر الطويل.. املغفرة للقاتل التائب 
 - قبـل إسـالمهم      -،كانوا يرون قاتلي آبائهم وأبنائهم وإخوام     ،والذين تربوا يف مدرسة اإلسالم األوىل     

ولكنـهم ال   .  فيهيج يف نفوس بعضهم ما يهيج من املرارة        - وقد دخلوا يف اإلسالم      -ميشون على األرض    
. رة واحدة وال خيطر هلم هذا اخلاطر يف أشد احلاالت وجدا ولذعا ومرارة            ال يفكرون م  . يفكرون يف قتلهم  

 .بل إم مل يفكروا يف إنقاصهم حقا واحدا من حقوقهم اليت خيوهلا هلم اإلسالم
ويف سبيل ،واحتراسا من وقوع القتل ولو كان خطأ وتطهريا لقلوب ااهدين حىت ما يكون فيها شيء إال هللا

أال يبدأوا بقتال أحد أو قتله حىت يتبينوا وأن يكتفوا بظاهر اإلسالم            ،املسلمني إذا خرجوا غزاة   يأمر اهللا   .. اهللا  
 ٥٥٦).إذ ال دليل هنا يناقض كلمة اللسان(يف كلمة اللسان 

 اللَّه ِإلَّا ِبالْحق ولَا يزنـونَ       والَِّذين لَا يدعونَ مع اللَِّه ِإلَها آخر ولَا يقْتلُونَ النفْس الَِّتي حرم           {: وقال اهللا تعاىل  
ِإلَّا من تاب وآمـن     ) ٦٩(يضاعف لَه الْعذَاب يوم الِْقيامِة ويخلُد ِفيِه مهانا         ) ٦٨(ومن يفْعلْ ذَِلك يلْق أَثَاما      

 ٦٨: الفرقان... [} )٧٠(ِهم حسناٍت وكَانَ اللَّه غَفُورا رِحيما       وعِملَ عملًا صاِلحا فَأُولَِئك يبدلُ اللَّه سيئَاتِ      
- ٧٠.[ 

      هعاىل وحدِتِهم ِهللا تون يف ِعبادِلصخم يئاً   ،وهمِركُون بِه ششداً   ،ال يأح ونَ معهعدوال    ،وال ي اهونَ ِسودبعوال ي
وال يأْتونَ ما حرم اُهللا ،وال يرتِكبون الزىن،وفْقاً ملا شرعه اُهللا تعاىل،ا ِإال ِبحقِّهايقْتلُونَ النفْس اليت حرم اُهللا قَتلَه  

ويـزاد يف   .جزاًء لَه على ما ارتكَب    ،ومن يرتِكب هِذِه الكبائر فِإنه يلْقَى عذاباً أِليماً يوم القيامةِ         . من الفُروجِ 
جزاًء له على ما ارتكَب مـن األعمـاِل         ،وخيْلُد يف جهنم مهاناً ذَِليالً حِقرياً     ،ويغلَظُ له فيهِ  ،لقيامِةعذابِه يوم ا  

ورجع إىل ربـِه مسـتغِفراً      ،وقد عِملَ الصاحلاتِ  ،وأخلَص التوبةَ وهو مؤمن   ،إال من تاب يف الدنيا    . املُنكَرِة
وهـؤالِء هـم    ،) ويف ذلك داللةٌ على ِصحِة توبِة القَاتـل       (،ويحِسن عاِقبته ،َهللا تعاىل يتوب عليه   فإنَّ ا ،مِنيباً

وأبدلَهم مكَـانَ السـيئاِت     ،فَحولَهم اُهللا تعاىل إىل احلَسـناتِ     ،كانوا قبلَ إيماِنِهم يعملُونَ السيئاتِ    ،املُؤمنون
 ٥٥٧.رحيم ِبهم،ور لذُنوِب ِعباِدهواُهللا غف،احلَسناِت

                                                 
 )١٩٣: ص(تيسري الكرمي الرمحن = تفسري السعدي  - ٥٥٥
 )١٠٩٤: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-بيف ظالل القرآن للسيد قط - ٥٥٦
 )، بترقيم الشاملة آليا٢٨٠٥: ص(أيسر التفاسري ألسعد حومد  - ٥٥٧



 ٢٩١

         ِبيِن النع هناُهللا ع ِضيةَ رريرأِبي ه نعاملُوِبقَاتِ  «:  قَالَ - � -و عبوا السِنبتولَ اهللاِ  : قالوا. »اجسا را ،يمو
والتـولِّي  ،وأكْلُ ماِل اليِتيِم،وأكْلُ الربا،ُهللا ِإال ِباحلَق وقَتلُ النفِْس الَِّتي حرم ا    ،والسحر،الشرك ِباهللاِ «: هن؟ قال 

 .٥٥٨متفق عليه. »وقَذْف املُحصناِت املُؤِمناِت الغاِفالِت،يوم الزحِف
 )القتل(من مضار 

 . اعتداء على اتمع كلّه- بغري حق-يف القتل) ١(
 .القتل جملبة لسخط الرب تعاىل) ٢(
من قتل نفسا بغري نفس أو فساد يف األرض فكأنما قتل الناس مجيعا ويف ذلك ما فيه من تغليظ اجلـرم                     ) ٣(

 .وبشاعة الذّنب
 .من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها) ٤(
 .القتل من أكرب الكبائر) ٥(
)٦ (م اللّه تعاىل قتلها وهو من أهل النفس الّيت حراراملنتحر قاتل للن. 
 .حرص املسلم على قتل أخيه جيعله يف النار حتى وإن مل يقتله فعال) ٧(
 .قتال املسلمني فيما بينهم جرم عظيم يصل م إىل الكفر) ٨(
 .القتل من عادات اجلاهلية الّيت ى عنها اإلسالم) ٩(
 .القاتل يضيق عليه يف الدنيا واآلخرة) ١٠(
 ٥٥٩. فليس منهم وقد برئت منه ذمة اللّه ورسولهمن محل السالح على املسلمني) ١١(

 : االنتحار-
ياأَيها الَِّذين آمنوا لَا تأْكُلُوا أَموالَكُم بينكُم ِبالْباِطِل ِإلَّا أَنْ تكُونَ ِتجارةً عن تراٍض ِمنكُم ولَا                {: قال اهللا تعاىل  

ومن يفْعلْ ذَِلك عدوانا وظُلْما فَسوف نصِليِه نارا وكَانَ ذَِلك ) ٢٩(نَ ِبكُم رِحيما تقْتلُوا أَنفُسكُم ِإنَّ اللَّه كَا   
 ].٣٠ - ٢٩: النساء... [} )٣٠(علَى اللَِّه يِسريا 

 وقدمت الدعوة إىل صيانة املال    .. بعد الدعوة إىل صيانة األموال وحفظها     ،دعوة إىل صيانة األنفس وحفظها    
فكانت صيانته مقدمـة    ،وال حياة هلا بغريه   ،ألن املال هو قوام احلياة لألنفس     ،على الدعوة إىل صيانة األنفس    

 .ويقع قتل النفس على صور كثرية! على صيانتها
 ..فقد يقتل اإلنسان نفسه بنفسه

 .وذلك بأن يعرضها للتهلكة عن عمد ىف غري إحقاق حق أو إبطال باطل
 .وحيارب اهللا ورسوله واملؤمنني. ان إىل الكفرأو بأن يصرفها عن اإلمي

ويزهق أرواحهم بغري   ،أو يستبيح دماءهم  ،ويستبيح أمواهلم ويأكلها بالباطل   ،أو بأن يعتدى على حرمات الغري     
 .فكل هذه من بعض الوجوه اليت يقتل ا اإلنسان نفسه.حق

                                                 
 ).٨٩(واللفظ له، ومسلم برقم ، ) ٢٧٦٦(متفق عليه، أخرجه البخاري برقم  - ٥٥٨
 )٥٢٩٩ /١١(دار الوسيلة للنشر والتوزيع، جدة - � -نضرة النعيم يف مكارم أخالق الرسول الكرمي  - ٥٥٩



 ٢٩٢

ومن يفْعلْ ذِلك عدواناً    :  ىف قوله سبحانه   وقد توعد اهللا سبحانه من يرتكب هذا الفعل املنكر بالعذاب األليم          
فما جزاء هذا العدوان وذلك الظلم إال هذا العقاب         » وظُلْماً فَسوف نصِليِه ناراً وكانَ ذِلك علَى اللَِّه يِسرياً        

.. نا يده ا  وبسط ل ،الذي أطمعنا ىف رمحته   ،ال تناله رمحة اهللا   ،وال يرحم الناس  ،فإن من ال يرحم نفسه    ،األليم
 ٥٦٠.» ِإنَّ اللَّه كانَ ِبكُم رِحيماً«

جييء بعد النهي عن أكل األموال بالباطل فيوحي باآلثار املدمرة اليت ينشئها أكل األموال بالباطل يف حيـاة                  
فما تـروج   . وإا لكذلك ! حني ينهاهم عنها  ،يريد اهللا أن يرحم الذين آمنوا منها      .. اجلماعة إا عملية قتل     

 .واالحتكار. والقمار. والغش. بالربا: ئل أكل األموال بالباطل يف مجاعةوسا
 .والذمة. كالعرض: وبيع ما ليس يباع. والسرقة. والرشوة. واالحتيال. واالختالس. والتدليس
 ما تروج هـذه الوسـائل يف        - مما تعج به اجلاهليات القدمية واحلديثة سواء         -! والدين. واخللق. والضمري

واهللا يريد أن يرحم الذين آمنوا مـن        ! وتتردى يف هاوية الدمار   ، وقد كتب عليها أن تقتل نفسها      إال،مجاعة
املردية للنفوس وهذا طرف من إرادة التخفيف عنـهم ومـن تـدارك ضـعفهم          ،هذه املقتلة املدمرة للحياة   

ويلـي  ! وا الشهوات إىل توجيه الذين يريدون هلم أن يتبع      ،الذي يرديهم حني يتخلون عن توجيه اهللا      ،اإلنساين
ديـدهم بعـذاب    ،معتدين ظاملني ،ديد الذين يأكلون األموال بينهم بالباطل     ،ذلك التهديد بعذاب اآلخرة   

اآلكل فيهم واملأكول فاجلماعة كلها متضامنة يف التبعة        . اآلخرة بعد حتذيرهم من مقتلة احلياة الدنيا ودمارها       
كل فيها األموال بالباطل تروج فيها فقد حقت عليها كلمة اهللا           اليت تؤ ،ومىت تركت األوضاع املعتدية الظاملة    

 .»وكانَ ذِلك علَى اللَِّه يِسرياً،فَسوف نصِليِه ناراً،ومن يفْعلْ ذِلك عدواناً وظُلْماً«: يف الدنيا واآلخرة
رع هلا ويوجهها ويقـيم      وهو يش  - يف الدنيا واآلخرة     -وهكذا يأخذ املنهج اإلسالمي على النفس أقطارها        

وتنفيذ التشريع ويقيم من اجلماعة بعضها على بعض رقيبـا  ،من النفس حارسا حذرا يقظا على تلبية التوجيه      
وكلها حتاسب يف اآلخرة علـى إمهاهلـا وتـرك    ،ألا كلها مسؤولة وكلها نصيبها املقتلة والدمار يف الدنيا  

وال ،وال حيول دونه حائـل    ،فما مينع منه مانع   » لَى اللَِّه يِسرياً  وكانَ ذِلك ع  «.. األوضاع الباطلة تعيش فيها     
 ٥٦١!عن الوقوع،مىت وجدت أسبابه،يتخلف

كَانَ ِفيمن كَانَ قَبلَكُم رجـلٌ ِبـِه        «: - � -قَالَ رسولُ اِهللا    : وعن جندب بن عبِداِهللا رِضي اُهللا عنه قَالَ       
حرج،ِزعذَ ِسكِّي ،فَجفَأخ   هدا يِبه زناً فَح،   اتى متح مقَأ الدا رالَى،فَمعفِْسِه: قال اُهللا تِدي ِبنبِني عرادب، تمرح

 .٥٦٢متفق عليه. »علَيِه اجلَنةَ

                                                 
 )٧٧١/ ٣(التفسري القرآين للقرآن  - ٥٦٠
 )٩٧٢: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-يف ظالل القرآن للسيد قطب - ٥٦١
 ).١١٣(واللفظ له، ومسلم برقم ، ) ٣٤٦٣(متفق عليه، أخرجه البخاري برقم  - ٥٦٢

بادرين . (مل ينقطع الدم ومل يسكن    ) فما رقأ (. قطع) فحز. (مل يصرب على األمل   ) فجزع. (مسجد البصرة اجلامع  ) يف هذا املسجد  (ش  [
 ]استعجل املوت) عبدي بنفسه



 ٢٩٣

ألنه ملا استعجل املوت بتعـاطي سـببه مـن إنفـاذ      ، جاٍر جمرى التعليل للعقوبة   ،حرمت عليه اجلنة  : وقوله
ال لقصد  ،ودل ذلك على أنه حزها إلرادة املوت      ،فناسب أن يعاقبه  ،له فيه اختيارا عصى اهللا به     فجعل  ،مقاتله

 .املداواة اليت يغلب على الظن االنتفاع ا
ألن األول يقتضي أن يكون من قتل فقـد         " حرمت عليه اجلنة  "وقوله  " بادرين بنفسه : "وقد استشكل قوله  

لكنه ،وعاش،كان قد تأخر عن ذلك الوقت     ، أنه لو مل يقتل نفسه     ملا يومهه سياق احلديث من    ،مات قبل أجله  
واجلواب عن األول أن املبادرة من حيث التسبب يف ذلـك           ،والثاين يقتضي ختليد املوحد يف النار     ،بادر فتقدم 
وإمنا استحق املعاقبة ألن اهللا مل يطلق على انقضاء         ،وأطلق عليه املبادرة لوجود صورا    ،واالختيار،والقصد له 

 .فاستحق املعاقبة لعصيانه،فاختار هو قتل نفسه،جلهأ
واملقيد علـى   ،فاملطلق ميضي على الوجه بال صـارف      ،قضاء اهللا مطلق ومقيد بصفة    : وقال أبو بكر القاضي   

وهذا ،إن مل يقتـل نفسـه  ،وثالثني سنة،إن قتل نفسه،مثاله أنْ يقدر لواحٍد أن يعيش عشرين سنة      : الوجهني
فإنه ال يقع إال يف علمـه       ،وأما بالنسبة إىل ما يف علم اهللا      ،كملك املوت مثلًا  ،ه املخلوق بالنسبة إىل ما يعلم ب    

 .والعبد خمري يف أي اخلصال يفعل،فالواقع منه معلوم عند اهللا تعاىل،ونظري ذلك الواجب املخري،تعاىل
ه كـان كـافرا يف   ثانيها أن. فصار كافرا،أحدها أنه كان استحل ذلك الفعل    : واجلواب عن الثاين من أوجه    

كالوقـت  ،ثالثها أن املراد أن اجلنة حرمت عليه يف وقت ما         . وعوقب ذه املعصية زيادة على كفره     ،األصل
رابعها أن املراد جنـة     . مث خيرجون ،أو الوقت الذي يعذب فيه املوحدون يف النار       ،الذي يدخل فيه السابقون   

 .وظاهره غري مراد،لتغليظ والتخويفخامسها أن ذلك ورد على سبيل ا. كالفردوس مثلًا،معينة
حيتمل أن يكون ذلك    : قال النووي : سابعها. سادسها أن التقدير حرمت عليه اجلنة إن شئت استمرار ذلك         

 .شرع من مضى أن أصحاب الكبائر يكَفَّرون بفعلها
ـ      ،سواء كانت نفس القاتل أم غريه     ،ويف احلديث حترمي قتل النفس     ذا احلـديث   وقتل الغري يؤخذ حترميه من ه

وأن األنفس ملك   ،حيث حرم عليهم قتل نفوسهم    ،ورمحته خبلقه ،وفيه الوقوف عند حدود اهللا    ،بطريق األوىل 
لئال يفضي إىل أشد    ،وترك الضمري من اآلالم   ،وفضيلة الصرب على البالء   ،وفيه التحدث عن األمم املاضية    . اهللا

 .منها
فيه التنبيه على أن حكم السراية على ما يترتـب عليـه        و،وفيه حترمي تعاطي األسباب املفضية إىل قتل النفس       

واِإلشارة إىل ضـبط    ،والتحفظ فيه بذكر املكان   ،وفيه االحتياط يف التحديث وكيفية الضبط له      . ابتداء القتل 
 ٥٦٣.وتوثيقه ملن حدثه لريكن السامع لذلك،احملدث

 }والَ تقْتلُوا أَنفُسكُم { : قَال اللَّه تعالَى ،ى حياِتِه حرم الشرع تحِرميا قَاِطعا أَنْ يجِني الشخص علَ
فَـاألَْنفُس  ،ألَِنَّ نفْسه الَِّتي يزِهقُها لَيست ِملْكًا لَه        ،وحرم الشرع أَنْ يقْتل اإلِْنسانُ نفْسه ويجِني علَى حياِتِه          

 ٥٦٤.ِملْك ِللَِّه تعالَى 

                                                 
 )١٢٧/ ١٢(كوثر املعاين الدراري يف كشف خبايا صحيح البخاري  - ٥٦٣
 )٢٦٨/ ١٨( وزارة األوقاف الكويتية -املوسوعة الفقهية الكويتية  - ٥٦٤



 ٢٩٤

من قَتلَ نفْسه ِبحِديدٍة فَحِديدته ِفي يِدِه يتوجأُ ِبها ِفي بطِْنِه ِفي            « : �قَالَ رسولُ اِهللا    : قَالَ،عن أَِبي هريرةَ  و
 ِفي ناِر جهنم خاِلدا مخلَّدا ِفيها       ومن شِرب سما فَقَتلَ نفْسه فَهو يتحساه      ،ناِر جهنم خاِلدا مخلَّدا ِفيها أَبدا     

 ٥٦٥»ومن تردى ِمن جبٍل فَقَتلَ نفْسه فَهو يتردى ِفي ناِر جهنم خاِلدا مخلَّدا ِفيها أَبدا،أَبدا
 :من فوائد احلديث

لُ أَنه كَانَ مستِحلا أَو يحرمها ِحني يدخلُها السـاِبقُونَ          قَالَ الْقَاِضي رِحمه اللَّه ِفيِه يحتم     :  قال النووي  - ١
والْأَبرار أَو يِطيلُ ِحسابه أَو يحبس ِفي الْأَعراِف هذَا كَلَام الْقَاِضي قُلْت ويحتملُ أَنَّ شرع أَهِل ذَِلك الْعصِر                  

  اِب الْكَبحأَص كِْفريكَـانَ                 ت لَو هٍة فَِإنلَحصِر ميِلغ ِت أَووالًا ِللْمجِتعا اسكَأَهن هلَى أَنولٌ عمحذَا مِإنَّ ه اِئِر ثُم
لَمأَع اللَّها وامرح كُني ا لَمهفْعن لَى الظَّنع ِلبغاِة الَِّتي ياودلَى طَِريِق الْمع 

فعلى املسلم أن ال يقدم على هذا الفعل الشنيع ولو نـزل  ،وعقوبته شديدة، باملوت حرام   أن االستعجال  - ٢
 ٥٦٦...به أشد أنواع البلية وأشرها

ارِتحاِالن قَّقحتي ِبم: 
 .كَالْقَتل ويتنوع ِبأَنواٍع متعددٍة .اِالنِتحار نوع ِمن الْقَتل فَيتحقَّق ِبوساِئل مختِلفٍَة 

                 مأَكْل الس ِة أَوِقيدنِح أَِو الْبمِف أَِو الريال السمِتعكَاس،هنع ِهينٍل ماِن ِفعيِبِإت هفْسِص نخالش اقهفَِإذَا كَانَ ِإز
اِء ِليغرق وغَيِر ذَِلك ِمن الْوساِئل،فَهو انِتحار ِبطَِريِق        ِليحتِرق أَو ِفي الْم   "أَو ِإلْقَاِء نفِْسِه ِمن شاِهٍق أَو ِفي الناِر         

 .اإلِْجياِب 
وِإذَا كَانَ اإلِْزهاق ِباِالمِتناِع عِن الْواِجِب،كَاِالمِتناِع ِمن األَْكْل والشرِب وترِك ِعالَِج الْجرِح الْموثُوِق ِببرِئِه              

ن ِخالٍَف سيأِْتي،أَو عدِم الْحركَِة ِفي الْماِء أَو ِفي الناِر أَو عدِم التخلُِّص ِمن السبِع الَّـِذي يمِكـن        ِبما ِفيِه مِ  
 ٥٦٧.النجاةُ ِمنه،فَهو انِتحار ِبطَِريِق السلِْب

 .اِالنِتحاِر عمدا واِالنِتحاِر خطَأً :نوعيِنويقَسم اِالنِتحار ِبحسِب ِإرادِة الْمنتِحِر ِإلَى 
فَِإذَا ارتكَب الشخص عمالً حصل ِمنه قَتل نفِْسِه،وأَراد النِتيجةَ الْحاِصلَةَ ِمن الْعمل،يعتبر الْقَتل انِتحارا عمدا               

  .كَرمِي نفِْسِه ِبقَصِد الْقَتل مثَالً.
 .وستأِْتي أَحكَامهما قَِريبا .وِإذَا أَراد صيدا أَو قَتل الْعدو فَأَصاب نفْسه،ومات،يعتبر انِتحارا خطَأً 

          ِة،كَقَتاِلِكيِر الْمغَي دِد ِعنمالْع هبش ربتعِبطَِريٍق ي ارِتحل اِالنصحأَنْ ي ِكنميـل        وقْتـا الَ يِبم هفْساِن نسل اإلِْن
 ) .قَتل :( ر.غَاِلبا،كَالسوِط والْعصا 

 :أَمِثلَةٌ ِمن اِالنِتحاِر ِبطَِريِق السلِْب

                                                 
 ) ١٠٩)(٥٩: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ٥٦٥

السم بضم السني وفتحها وكسرها ثالث لغات أفصحهن الثالثـة          ) ومن شرب مسا فهو يتحساه    (معناه يطعن   ) أ ا يف بطنه   يتوج(ش  [
أي يرتل وأما جهنم فهو اسم لنار اآلخرة وهي عجميـة ال            ) يتردى يف نار جهنم   (ومجعة مسام ومعىن يتحساه يشربه يف متهل ويتجرعه         

 ]ي عربية مل تصرف للتأنيث والعلمية ومسيت بذلك لبعد قعرهاتنصرف للعجمة والتعريف وقال آخرون ه
 )٦٥: ص(القصص يف السنة النبوية  - ٥٦٦
 ٣٢٦ / ٩،واملغين ٢٣٣ / ٣،ومواهب اجلليل ٢٤٣ / ٧،واية احملتاج ١٤٩ / ١ أحكام القرآن للجصاص - ٥٦٧



 ٢٩٥

 :اِالمِتناع ِمن الْمباِح:أَوالً
 .٥٦٨فًا لَها ِعند جِميِع أَهل الِْعلِْممِن امتنع ِمن الْمباِح حتى مات كَانَ قَاِتالً نفْسه ،متِل

                لَكى هتح برالشاألَْكْل و كرفَِإنْ ت،الَكالْه فَعدا ياِر مِبِمقْد ضطَِش فَرفِْع الْعِلد برالشألَِنَّ األَْكْل ِللِْغذَاِء و
 ٥٦٩.تهلُكَِة الْمنِهي عنه ِفي محكَِم التنِزيل فَقَِد انتحر ؛ ألَِنَّ ِفيِه ِإلْقَاَء النفِْس ِإلَى ال

                 ـها لَِزموعج الَكالْه ى ظَنتِر حمالْخِزيِر والِْخنِة وتيِم كَالْمرحالْم ِب ِمنرانُ ِلألَْكْل أَِو الشساإلِْن طُرِإذَا اضو
  تح عنتفَِإذَا ام،برالشـال   األَْكْل واِء ِفـي حالْم برشِز وبأَكْل الْخ كرت نِزلَِة منِبم،هفْسقَاِتالً ن ارص اتى م

ولَا تقْتلُوا أَنفُسكُم ِإنَّ اللَّه كَـانَ ِبكُـم         {:اإلِْمكَاِن ؛ ألَِنَّ تاِركَه ساٍع ِفي ِإهالَِك نفِْسِه،وقَد قَال اللَّه تعالَى          
} ) ٣٠(ومن يفْعلْ ذَِلك عدوانا وظُلْما فَسوف نصِليِه نارا وكَانَ ذَِلك علَـى اللَّـِه يِسـريا                 ) ٢٩(ما  رِحي

تِة أَِو  وكَذَِلك حكْم اإلِْكْراِه علَى أَكْل الْمحرِم،فَالَ يباح ِللْمكْرِه اِالمِتناع ِمن أَكْل الْمي           ].٣١ - ٢٩:النساء[
وقَد فَصلَ  {:الدِم أَو لَحِم الِْخنِزيِر ِفي حالَِة اإلِْكْراِه ؛ ألَِنَّ هِذِه األَْشياَء ِمما يباح ِعند اِالضِطراِر ِلقَوِلِه تعالَى                

ِتثْناُء ِمـن التحـِرِمي ِإباحةٌ،وقَـد تحقَّـق         واِالس] ١١٩:األنعام[} لَكُم ما حرم علَيكُم ِإلَّا ما اضطُِررتم ِإلَيهِ       
اِالضِطرار ِباإلِْكْراِه،ولَِو امتنع عنه حتى قُِتل يؤاخذُ ِبِه ويعد منتِحرا،ألَِنه ِباِالمِتناِع عنه صار ملِْقيا نفْسه ِإلَـى                 

 ٥٧٠.التهلُكَِة 
 :الْحركَِة ِعند الْقُدرِةترك :ثَاِنيا

 مضطَِجعا مثَالً    من أُلِْقي ِفي ماٍء جاٍر أَو راِكٍد الَ يعد مغرقًا،كَمنبِسٍط يمِكنه الْخالَص ِمنه عادةً،فَمكَثَ ِفيهِ              
      فْسقَاِتالً نا وِحرتنم ربتعي،لَكى هتح ا ِلذَِلكارتخم            ـداِء ِعنِفي الْم لَى الَِّذي أَلْقَاهةَ عالَ ِديو دالَ قَو ِلذَِلكو،ه

                   هـرغَي هنـمضي فِْسـِه،فَلَمل نِفع وهِثِه ِفيِه،وِبلُب تول الْمصا حمِإنو،لْهقْتي ل لَمذَا الِْفعاِء ؛ ألَِنَّ هلَمِة الْعامع
.  ِإنْ ت ى                 كَذَِلكنِبـأَد وجـرالْخ ـهِكنما يهٍف ِمنِنِه ِفي طَرِلكَو ا،أَوا ِلِقلَِّتههِمن الَصالْخ هِكنماٍر يِفي ن كَهر

 اتى متح جرخي كٍَة،فَلَمرح. 
ا فَلَم يخرج يضمن،ألَِنه جاٍن ِباإلِْلْقَاِء الْمفِْضـي  لَو تركَه ِفي ناٍر يمِكنه التخلُّص ِمنه :وِفي وجٍه ِعند الْحناِبلَةِ   

وفَارق الْماَء،ألَِنه غَير مهِلٍك ِبنفِْسِه،وِلهذَا يدخلُه الناس ِللسباحِة،أَما النار فَيِسريها يهِلك،وألَِنَّ           .ِإلَى الْموِت   
 اررا حلَه ارـا   النِتهعورـا وِبأَلَِمه قْلَهع تبأَذْه ِبِه،أَو لَّصختا يِرفَِة معم نا عهتاررح هتجعا أَزمبةٌ،فَرِديدةٌ ش

.٥٧١ 
 :ترك الِْعالَِج والتداِوي:ثَاِلثًا

                                                 
 ١٤٨ / ١ أحكام القرآن للجصاص - ٥٦٨
 ٢١٥ / ٥ ابن عابدين - ٥٦٩
 / ١١،واملغـين   ٥٧٠ / ١،وأسىن املطالب   ٢٣٣ / ٣،ومواهب اجلليل   ١٤٩ / ١،وأحكام القرآن للجصاص    ١٧٦ / ٧ البدائع   - ٥٧٠
٧٤ 
 / ٢،والـوجيز للغـزايل     ٣٢٦ / ٩،واملغين  ٢٤٣ / ٧،واية احملتاج   ٢٦٩ / ٣،وشرح منتهى اإلرادات    ٥ / ٦ الفتاوى اهلندية    - ٥٧١

١٢٢ 



 ٢٩٦

حارا ِعند عامِة الْفُقَهاِء،فَمن كَانَ مِريضا وامتنع ِمن الِْعالَِج         اِالمِتناع ِمن التداِوي ِفي حالَِة الْمرِض الَ يعتبر انتِ        
 .حتى مات،الَ يعتبر عاِصيا،ِإذْ الَ يتحقَّق ِبأَنه يشِفيِه 

          ِحرتنم ربتعالَ ي اتِلٍك فَمهٍح مرج ِعالَج وحرجالْم كرت لَو اِرِحِه،ِإِذ     كَذَِلكلَى جع اصالِْقص ِجبثُ ييا،ِبح
الَجِإنْ عثُوٍق ِبِه ووم رُء غَير٥٧٢الْب.  

ـ                   قَت قَد ربتعي هِق،فَِإنالِْعر بصِه علَيع ِنيجالْم كرت ا  لَوثُوقًا ِبِه،كَموم الِْعالَجِسيطًا وب حرا ِإذَا كَانَ الْجل أَم
 ٥٧٣.نفْسه،حتى الَ يسأَل جاِرحه عِن الْقَتل ِعند الشاِفِعيِة

ِإنْ ترك شد الِْفصاِد مع ِإمكَاِنِه الَ يسقُطُ الضمانُ،كَما لَو جِرح فَترك مداواةَ             :وصرح الْحناِبلَةُ ِبِخالَِفِه،وقَالُوا  
 ٥٧٤.جرِحِه 

 صت عمثُوٍق ِبِه،قَالُوا             ووم رَء غَيرا ؛ ألَِنَّ الْبانيِعص ربتعالِْعالَِج الَ ي كرِة ِبأَنَّ تِفينٍة    :ِريِح الْحرالً ِبِإبجر برِإنْ ض
 ٥٧٥ِفي غَيِر الْمقْتل عمدا فَمات،الَ قَود ِفيِه

 وغَيِر الْمهِلِك كَالشاِفِعيِة،فَيفْهم ِمنه أَنَّ ترك الْجرِح الْيِسِري ِلنزِف الدِم حتـى  فَقَد فَصلُوا بين الْجرِح الْمهِلكِ  
 ارِتحاِالن ِبهشِت يوالْم. 

 .ولَم نعثُر علَى نص ِللْماِلِكيِة ِفي هِذِه الْمسأَلَِة 
كِْليِفيالت هكْمح: 

ولَا تقْتلُوا النفْس الَِّتي حرم {:قَال اللَّه تعالَى.حار حرام ِباِالتفَاِق،ويعتبر ِمن أَكْبِر الْكَباِئِر بعد الشرِك ِباَللَِّه  اِالنِت
ولَا تقْتلُوا أَنفُسكُم ِإنَّ اللَّه كَانَ ِبكُم {:قَالو] ١٥١:األنعام[} اللَّه ِإلَّا ِبالْحق ذَِلكُم وصاكُم ِبِه لَعلَّكُم تعِقلُونَ     

} )٣٠(ومن يفْعلْ ذَِلك عدوانا وظُلْما فَسوف نصِليِه نارا وكَانَ ذَِلك علَـى اللَّـِه يِسـريا                 ) ٢٩(رِحيما  
عظَم ِوزرا ِمن قَاِتل غَيِرِه،وهو فَاِسق وباٍغ علَى نفِْسِه،حتى         وقَد قَرر الْفُقَهاُء أَنَّ الْمنتِحر أَ     ] ٢٩،٣٠:النساء[

مهضعِقيل:قَال باِة،وغِه كَالْبلَيلَّى عصالَ يل وسغِه:الَ يلَيِليظًا عغت هتبول تقْب٥٧٦الَ ت.    
 �ِمنها عن أَِبي هريرةَ رِضي اللَّه عنه،عِن النِبـي  .خلُوِدِه ِفي الناِر كَما أَنَّ ظَاِهر بعِض األَْحاِديِث يدل علَى    

من تردى ِمن جبٍل فَقَتلَ نفْسه،فَهو ِفي ناِر جهنم يتردى ِفيِه خاِلدا مخلَّدا ِفيها أَبدا،ومن تحسى سما                 «:قَالَ
نفْسه،فَسمه ِفي يِدِه يتحساه ِفي ناِر جهنم خاِلدا مخلَّدا ِفيها أَبدا،ومن قَتلَ نفْسه ِبحِديدٍة،فَحِديدته ِفي               فَقَتلَ  

 .٥٧٧» يِدِه يجأُ ِبها ِفي بطِْنِه ِفي ناِر جهنم خاِلدا مخلَّدا ِفيها أَبدا

                                                 
 ٣٢٦ / ٩املغين ،و٢٤٣ / ٧،واية احملتاج ٢١٥ / ٥ ابن عابدين - ٥٧٢
 ٢٤٣ / ٧ اية احملتاج- ٥٧٣
 ٣٢٦ / ٩ املغين - ٥٧٤
 ٥ / ٦،والفتاوى اهلندية ٢١٥ / ٥ ابن عابدين - ٥٧٥
 ٩٦ / ٢،والزواجر البن حجر اهليثمي ٤١٨ / ٢،واملغين ٣٤٨،٣٤٩ / ١،والقليويب مع حاشية عمرية ٥٨٤ / ١ ابن عابدين - ٥٧٦
 ) ١٠٩ (- ١٧٥)١٠٣/ ١(م وصحيح مسل ) ٥٧٧٨)(١٤٠/ ٧( صحيح البخاري - ٥٧٧
املراد باخللود والتأبيد املكوث الطويل أو االستمرار الذي ال ينقطع ويكون ذلك يف             ) خالدا خملدا فيها أبدا   .(أسقط نفسه ) تردى(ش   [

 ]يطعن ويضرب) جيأ.(شرب وجترع) حتسى.(حق من استحل قتل نفسه



 ٢٩٧

؛فالفارق بينهما ظاهر،ويكفي أن املنتحر يقتـل        العمليات االستشهادية انتحار،فغري صحيح    أما القول بأن  
                نفسه جزعاً وقنوطاً من رمحة اهللا،واعتراضاً على قضاء اهللا وقدره،أو مستعجالً للموت؛ظناً منـه اخلـالص

 صابراً حمتسباً موقناً    بنفسه أو متخلصاً من آالمه وجراحه،خبالف العمليات االستشهادية اليت يفعلها صاحبها          
 باذالً نفسه رخيصة يف سبيل اهللا؛راجياً النصرةَ ألمته والنكايةَ ألعداء           - سبحانه   -بقدر اهللا،حسن الظن به     

ال يعـد هـذا     :"اهللا وكسر شوكتهم،وقد أجاب العالمة األلباين رمحه اهللا على من وصمها باالنتحار؛فقال           
أما هذه الصورة اليت أنـت  ...م نفسه خالصاً من هذه احلياة التعيسة انتحاراً؛ألن االنتحار هو أن يقتل املسل   

تسأل عنها،فهذا ليس انتحاراً؛بل هذا جهاد يف سبيل اهللا،إال أن هناك مالحظة جيب االنتباه هلا،وهي أن هذا                 
يستغين فإذا كان قائد اجليش     ...العمل ال ينبغي أن يكون فردياً أو شخصياً،إمنا يكون هذا بأمر قائد اجليش              

عن هذا الفدائي،ويرى أن يف خسارته رحبا كبريا من جهة أخرى،وهو إفناء عدد كـبري مـن املشـركني                   
 .والكفار،فالرأي رأيه وجيب طاعته،حىت لو مل يرض هذا اإلنسان فعليه طاعته

ا فليس  واالنتحار من أكرب احملرمات يف اإلسالم،من يفعله فهو غضبان على ربه،ومل يرض بقضاء اهللا،أما هذ              
 مـن الكفـار     - مجاعـة مـن اخليـول        -انتحاراً،كما كان يفعله الصحابة،يهجم على مجاعة كردوس        

بسيفه،ويعمل فيهم بالسيف حىت يأتيه املوت صابراً؛ألنه يعلم أن مآله اجلنة؛فشتان بني من يقتل نفسه ـذه               
 .٥٧٨"الطريقة اجلهادية،وبني من يتخلص من حياته باالنتحار

 تلـك العمليات،وعـد     - يف الدورة الرابعة عشر املنعقد بدولة قطـر          -الفقه اإلسالمي   هذا؛وأجاز جممع   
 .صاحبها شهيداً يف سبيل اهللا

وجيب أن نعلم أن تعريض اإلنسان نفسه للقتل ال يعد انتحاراً يف بعض األحيان؛ملا ذكره أهل العلم من أنـه         
وا واحداً منهم لنجوا،وإال غرقـوا جبملتـهم؛فتطوع        لو كان ثَمة مجاعة يف سفينة معرضني للغرق،ولو طرح        

 لرفعـه   - إن شاء اهللا     -رجل منهم بطرح نفسه يف املاء؛إنقاذاً للباقني مل يكن بذلك منتحراً بل هو مأجور               
 ٥٧٩.احلرج عن الباقني،،،واهللا أعلم

نتحرون يلـبس   بعض الناس الذين ي   " :وناقض ابن عثيمني رمحه اهللا نفسه،فقال يف شرحه لرياض الصاحلني           
اإلنسان قنابل حيزمها على بطنه مث يذهب إيل فئة من العدو ويطلقها فيكون هو أول من ميوت هـذا يعتـرب    
قاتال لنفسه ويعذب مبا قتل به نفسه يف جهنم والعياذ باهللا وهؤالء يطلقون على أنفسهم الفدائيني ولكنـهم                  

 وليسوا بشهداء ألم فعلوا فعال حمرما والشهيد هو         قتلوا أنفسهم فيعذبون يف نار جهنم مبا قتلوا به أنفسهم         
وال تقتلوا أنفسـكم  :الذي يتقرب إىل اهللا تعاىل بفعل ما أمره اهللا به ال بفعل ما اه عنه واهللا عز وجل يقول         

لُكَِة وأَحِسـنوا ِإنَّ اللَّـه   وأَنِفقُوا ِفي سِبيِل اللَِّه ولَا تلْقُوا ِبأَيِديكُم ِإلَى الته       { :إن اهللا كان بكم رحيما ويقول     
 ِسِننيحالْم ِحب١٩٥: البقرة[}ي [. 

                                                 
 ]١٣٤اهلدى والنور،الشريط رقم : سلسلة[ - ٥٧٨
 ١٩٧٧: العمليات االستشهادية رقم الفتوى:-ع األلوكة  فتاوى موق- ٥٧٩
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لكننا نقول هؤالء الذين نسمع عنهم يفعلون ذلك نرجو أال يعذبوا ألم جاهلون متأولون لكنهم ليس هلم                 
 ٥٨٠..."أجر وليسوا بشهداء ألم فعلوا ما مل يأذن به اهللا بل ما ى اهللا عنه 

 : لباب املفتوح سئل الشيخ أيضا يف اللقاء الشهري سؤاالويف لقاءات ا
 يقول فضيلة الشيخ علمت ما حصل يف يوم األربعاء من حادٍث قُتل فيه أكثر من عشرين يهوديا على يـد                    
أحد ااهدين وجرح فيه حنو من مخسني وقد قام هذا ااهد فلف على نفسه املتفجرات،ودخل يف إحـد                  

 هو إمنا فعل ذلكحافالم ففجرها،و
 .ألنه يعلم أنه إن مل يقتل اليوم قتل غدا ألن اليهود يقتلون الشباب املسلم هناك بصورة منتظمة :أوال
 .إن هؤالء ااهدين يفعلون ذلك انتقاما من اليهود الذين قتلوا املصلني يف املسجد اإلبراهيمي :ثانيا
للقضاء على روح اجلهاد املوجودة يف فلسطني،والسؤال       إم يعلمون أن اليهود خيططون هم والنصارى        :ثالثا
   أو يعترب جهادا ؟انتحاراهل هذا الفعل منه يعترب :هو

 وما نصيحتك يف مثل هذه احلال،ألننا إذا علمنا أن هذا أمر حمرم لعلنا نبلغه إىل إخواننا هناك وفقك اهللا ؟
ل من يقتل نفسه فال شك أنه هـو الـذي   هذا الشاب الذي وضع على نفسه اللباس الذي يقتل أو         :اجلواب

وال جيوز مثل هذه احلالة إال إذا كان يف ذلك مصلحة كبرية لإلسـالم،فلو كانـت            تسبب يف قتل نفسه،   
 .هناك مصلحة كبرية ونفع عظيم لإلسالم كان ذلك جائزا 

 شـيخ   يقـول ....وقد نص شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا على ذلك،وضرب هلذا مثال بقصة الغـالم                
وأما الغالم فإنه أَمر بقتل نفِسه ملا عِلم أنَّ ذلك يوِجب ظُهور اإلميان يف الناس،والذي يصرب حـىت                  :"اإلسالم

 ٥٨١. "من هذا الباب= يقْتل أو يحِمل حىت يقْتل ألنَّ يف ذلك ظهور اإلميان
كنه حصل الك نفسه نفع كـبري  وإن من املعلوم أن الذي تسبب يف قتل نفسه هو هذا الغالم ال شك،ل        

،أما جمرد قتل عشرة أو عشرين آمنت أمة كاملة،فإذا حصل مثل هذا النفع فلإلنسان أن يفدي دينه بنفسه          
دون فائدة،ودون أن يتغري شيء ففيه نظر بل هو حرام،فرمبا أخذ اليهود بثأر هؤالء فقتلوا املئات واحلاصـل                  

 ونظر يف العواقب وتـرجيح أعلـى املصـلحتني ودفـع أعظـم              أن مثل هذه األمور حتتاج إىل فقه وتدبر       
 ٥٨٢.هـ.ا.املفسدتني،مث بعد ذلك يقدر كل حالة بقدرها 

 .والصواب الفتوى الثانية وهي موافقة لقول اجلمهور : قلت 
 : اإلسراف-

ا ولَا تسِرفُوا ِإنه لَا يِحب الْمسِرِفني       يابِني آدم خذُوا ِزينتكُم ِعند كُلِّ مسِجٍد وكُلُوا واشربو        {: قال اهللا تعاىل  
 ].٣١: األعراف... [} )٣١(

                                                 
 )١٩٤/ ٦( شرح رياض الصاحلني - ٥٨٠
 )٣٣٤/ ٥( عزير مشس - جامع املسائل البن تيمية - ٥٨١
ــوح  - ٥٨٢ ــاب املفت ــاءات الب ــهري  ) ٢٢/ ١٢٥( لق ــاء الش ــات  ) ٧٦ - ٢٠/٧٣(،ويف اللق ــم العملي ــؤاال حك س

 htm.٢٩/http://www.saaid.net/Doat/Zugailاالستشهادية
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يا بِني آدم خذُوا ِزينتكُم ِعند كُـلِّ  {:  بعد ما أنزل على بين آدم لباسا يواري سوءام وريشا      -يقول تعاىل   
كما أن كشفها يدع    ،رها زينة للبدن  فإن ست ،فرضها ونفلها ،استروا عوراتكم عند الصالة كلها    : أي} مسِجٍد

 .البدن قبيحا مشوها
ففي هـذا األمـر بسـتر العـورة يف          ،وحيتمل أن املراد بالزينة هنا ما فوق ذلك من اللباس النظيف احلسن           

 .وباستعمال التجميل فيها ونظافة السترة من األدناس واألجناس،الصالة
واإلسراف إما أن يكون    ،يف ذلك } وال تسِرفُوا { من الطيبات    مما رزقكم اهللا  : أي} وكُلُوا واشربوا {: مث قال 

وإما أن يكون بزيادة الترفه والتنـوق يف  ،بالزيادة على القدر الكايف والشره يف املأكوالت الذي يضر باجلسم  
 .وإما بتجاوز احلالل إىل احلرام،املآكل واملشارب واللباس

}   ِرِفنيسالْم ِحبال ي هحىت إنه رمبا أدت به احلـال  ،ويضر بدن اإلنسان ومعيشته،سرف يبغضه اهللافإن ال } ِإن
والنهي عـن   ،ففي هذه اآلية الكرمية األمر بتناول األكل والشرب       ،إىل أن يعجز عما جيب عليه من النفقات       

 ٥٨٣.وعن اإلسراف فيهما،تركهما
ه دعوةٌ ِفي الدنيا ولَا ِفي الْآِخرِة وأَنَّ مردنا ِإلَى اللَّـِه وأَنَّ             لَا جرم أَنما تدعونِني ِإلَيِه لَيس لَ      {: وقال اهللا تعاىل  

 ].٤٣: غافر[} )٤٣(الْمسِرِفني هم أَصحاب الناِر 
وقال ابـن   ،أي وأن املشركني باهللا املتعدين حدوده هم أهل اجلحيم خالدين فيها أبدا قاله قتادة وابن سريين               

هم السفهاء السفاكون للدماء بغري حقها الذين ركبوا أهواءهم ودسـوا أنفسـهم           :هد والشعيب مسعود وجما 
 ٥٨٤.بصنوف املعاصي

 :مظاهر اإلسراف وأنواعه
 .ممدوح ومذموم: اإلنفاق ضربان: قال الراغب

كالصدقة املفروضة واإلنفـاق    ،وهو بذل ما أوجبت الشريعة بذله     ،فاملمدوح منه ما يكسب صاحبه العدالة     
 .اخل... على العيال 

وكالمها يراعى فيه الكميـة     ،وتفريط وهو التقتري واإلمساك   ،إفراط وهو التبذير واإلسراف   : واملذموم ضربان 
 .فاألول من جهة الكمية أن يعطي أكثر مما حيتمله حاله،والكيفية

فرب منفق درمها مـن     ، بالكمية واالعتبار هنا بالكيفية أكثر منه    ،ومن جهة الكيفية بأن يضعه يف غري موضعه       
ورب منفـق   . أو اشترى مخـرا   ،كمن أعطى فاجرة درمها   ،وببذله مفسد ظامل  ،ألوف وهو يف إنفاقه مسرف    

 - رضي اللّه عنـه    -كما روي يف شأن الصديق أيب بكر      ،وببذهلا جمتهد ،ألوفا ال ميلك غريها هو فيها مقتصد      
إذا كان بذل القليل يف باطل والكثري       : والكثري اقتصادا؟ قال  مىت يكون بذل القليل إسرافا      : وقد قيل لبعضهم  

يف حق. 

                                                 
 )٢٨٧: ص(تيسري الكرمي الرمحن = تفسري السعدي  - ٥٨٣
 )٧٦/ ٢٤(  تفسري املراغي - ٥٨٤
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أن مينـع مـن     ،ومن حيث الكيفية  ،وهو التقتري فهو من جهة الكمية أن ينفق دون ما حيتمله حاله           : أما الثّاين 
بل يف كلّ شيء وضع يف غري موضعه ،وليس اإلسراف متعلّقا باملال وحده. ويضع حيث ال جيب   ،حيث جيب 

ِإنكُم لَتـأْتونَ  :أال ترى أنّ اللّه تعاىل وصف قوم لوط باإلسراف لوضعهم البذر يف غري احملرث فقال     ،اللّائق به 
ِإنه كانَ عاِليـاً    :ووصف فرعون بقوله  ) ٨١/ األعراف(الرجالَ شهوةً ِمن دوِن النساِء بلْ أَنتم قَوم مسِرفُونَ          

 ِرِفنيسالْم ٥٨٥) ٣١/ الدخان(ِمن. 
 )اإلسراف(من مضار 

 جيلب غضب الرب ألنه ينايف كمال اإلميان) ١(
 .التشبه بالشيطان يف اإلفساد) ٢(
 .إضاعة املال والفقر يف املال) ٣(
 .الندم واحلسرة على ما ضاع من غري فائدة) ٤(
 .يطبع اتمع بطابع االحنالل والبعد عن اجلد واإلجتهاد) ٥(
 ٥٨٦. اتمع عالة على غريه عاجزا عن القيام مبهامهيدع) ٦(

 : التبذير-
ِإنَّ الْمبـذِِّرين كَـانوا     ) ٢٦(وآِت ذَا الْقُربى حقَّه والِْمسِكني وابن السِبيِل ولَا تبذِّر تبِذيرا           {: قال اهللا تعاىل  

 ].٢٧ - ٢٦: اإلسراء... [} )٢٧( كَفُورا ِإخوانَ الشياِطِني وكَانَ الشيطَانُ ِلربِه
أي : ذوو القرىب : وهؤالء هم ،بعد حق الوالدين  ،هو دعوة إىل اإلحسان إىل مجاعات هلم حقوق على اإلنسان         

وغريهم ممن تربطهم باإلنسـان رابطـة       ،واألعمام والعمات ،واألخوات،كاإلخوة.. غري األبوين .. األقارب
 ..القرابة والنسب

وهم بعـض   ،فإم ذوو قرابة له ىف اإلنسانية     ،هم وإن مل يكونوا ذوى قرابة قريبة من اإلنسان        و: واملساكني
 ..اتمع الذي هو منه

ىف حاجة إىل ،وهم لذلك،فهم ىف عزلة ووحشة.. وماهلم،وهم الذين يقطعهم السفر عن أهلهم: وأبناء السبيل
 .من يؤنسهم ويذهب بوحشتهم

إشارة إىل أن ما يبذله اإلنسـان هلـؤالء   » لْقُرىب حقَّه والِْمسِكني وابن السِبيِلوآِت ذَا ا«:  وىف قوله تعاىل   -
مث هو مع أداء هذا الـدين مثـاب عنـد       .. فإمنا يؤدى دينا عليه   ،فإذا أداه هلم  ! اجلماعات هو حق هلم عنده    

 ..وجيزل له املثوبة،يضاعف له األجر،اهللا
 .حسب احلال الداعية له،ليشمل كل ما هو مطلوب،نومل يبي،فلم حيدد،وقد أطلق احلق

 :ما يشري إىل أمرين» وال تبذِّر تبِذيراً«:  وىف قوله تعاىل-

                                                 
 )٣٨٨٥/ ٩(دار الوسيلة للنشر والتوزيع، جدة - � -نضرة النعيم يف مكارم أخالق الرسول الكرمي  - ٥٨٥
 )٣٨٩٥/ ٩(جدة دار الوسيلة للنشر والتوزيع، - � -نضرة النعيم يف مكارم أخالق الرسول الكرمي  - ٥٨٦
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فإن النـهى عـن     .. » وال تبذِّر تبِذيراً  «وهذا على خالف منطوق النظم      .. اإلغراء بالبذل واإلنفاق  : أوهلما
تنفق ،وأيديا سخية ، قد وجدت أو من شأا أن جتد قلوبا رحيمة         يشري إىل أن الدعوة إىل اإلنفاق     ،التبذير هنا 

 :فجاء قوله تعاىل.. والتبذير،حىت جتاوز حد االعتدال إىل اإلسراف،وتنفق
 .!ليمسك املسرفني ىف البذل والعطاء على طريق االعتدال» وال تبذِّر تبِذيراً«

 ..خبلوهذا اإلغراء إمنا هو ملا يغلب على النفوس من شح و
واملبالغة ،قد يشتد م احلرص على مرضاة اهللا      ،وذلك أن بعضا من الناس    .. النهى عن التبذير حقيقة   : وثانيهما

أم ىف غري العبادة من القربات      ،سواء ىف العبادة  ،وجيورون على أنفسهم  ،فيجاوزون حد االعتدال  ،ىف تنفيذ أمره  
 ..وجها إليهمفإىل هؤالء يكون النهى عن التبذير طلبا م.. والطاعات

والَِّذين ِإذا أَنفَقُوا لَم يسِرفُوا ولَم يقْتـروا        «: ىف مدح املنفقني  ،كما يقول سبحانه  ،حىت يلتزموا الطريق الوسط   
 ) .الفرقان: ٦٧(» وكانَ بين ذِلك قَواماً

هـو تـنفري مـن      .. » يطانُ ِلربـِه كَفُـوراً    ِإنَّ الْمبذِِّرين كانوا ِإخوانَ الشياِطِني وكانَ الش      «: قوله تعاىل 
وكفى بالتبذير نكرا أن يكون     .. حىت ىف جمال اخلري واإلحسان    ،ىف أي وجه من الوجوه    .. واإلسراف،التبذير

     ومن هنا كان مكروها على     .. وقلّ أن يظهر له وجه ىف باب اإلحسان       ،وجهه دائما مصروفا ىف وجوه الشر
 ٥٨٧..ذا املتجه املنكرإذ كان الغالب عليه ه،أي حال

بل هو ،وتبذير املال ليس هو صرفه يف حقه،)وال تبذِّر تبِذيرا: (وقد ى سبحانه عن التبذير فقال عز من قائل      
وكل إنفاق  ،ومما لَا ينبغي ويعد تبذيرا إنفاقه يف املفاخرات       ،تفريق املال فيما لَا ينبغي وباألوىل إنفاقه يف احلرام        

لو أنفق إنسان   : (ولقد روي عن جماهد أنه قال     ، حيسن للفخر ولو قليال يعد تبذيرا وإسرافا       يف حرام أو ما ال    
 ).ولو أنفق درمها يف غري حق كان مبذرا،ماله كله يف احلق مل يكن مبذرا

وعدم احترام حق   ،واملباهاة،من سيطرة هوى املفاخرة   : اإلنفاق يف غري ما يكون    : وهو كما ذكر  ،وإن التبذير 
ِإنَّ الْمبذِِّرين كَانوا ِإخوانَ الشـياِطِني وكَـانَ        : (ولذا قال تعاىل  ،يسرف من يعرف حق غريه عنده     فال  ،غريه

 )٢٧(الشيطَانُ ِلربِه كَفُورا 
 :واألخوة اليت تعقد بني املبذرين والشياطني تكون من وجوه

كما روي عن ابن عباس     ،ك ويرضونه والشياطني حيرضون على ذل   ،أن اإلسراف يضيع احلقوق   : الوجه األول 
 . ما من مسرف إال وراءه حق مضيع: أنه قال

ويقرب ،وهذا يرضي الشيطان  ،بل يف ضرر مؤكد   ،يف غري نفع  ،أن التبذير إضاعة رزق اللَّه تعاىل     : الوجه الثاين 
 .املبذر إليه

وختم اللَّـه   ،كفر للنعم واملعاصي كلها   ،أن التبذير كفر للنعمة والشيطان حيث على املعاصي       : الوجه الثالث 
 .أي أنه كافر بنعمة اللَّه كفرا بلغ فيه أقصاه فلعنه اللَّه،)وكَانَ الشيطَانُ ِلربِه كَفُورا: (سبحانه اآلية بقوله

                                                 
 )٤٧٤/ ٨(التفسري القرآين للقرآن  - ٥٨٧
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واالعتدال هو املطلوب وال يكلف إنسان ما لَا يقـدر  ،فالبخل أيضا منهي عنه ،وإذا كان اإلسراف منهيا عنه    
 ٥٨٨عليه،

وقـال  .  اإلنفاق يف غـري حـق  - كما يفسره ابن مسعود وابن عباس -والتبذير .  عن التبذير  ينهى القرآن 
 .ولو أنفق مدا يف غري حق كان مبذرا،لو أنفق إنسان ماله كله يف احلق مل يكن مبذرا: جماهد

ألم ،ومن مث كان املبذرون إخوان الشياطني     . إمنا هو موضع اإلنفاق   . فليست هي الكثرة والقلة يف اإلنفاق     
وكانَ الشـيطانُ   «فهم رفقاء الشياطني وصحام     . وينفقون يف املعصية  ،وينفقون يف الشر  ،ينفقون يف الباطل  

وحقها أن ينفقوهـا يف     ،كذلك إخوانه املبذرون ال يؤدون حق النعمـة       ،ال يؤدي حق النعمة   » ِلربِه كَفُوراً 
 ٥٨٩.غري متجاوزين وال مبذرين،الطاعات واحلقوق

 ع نعو           يبى النالً أَتجا أَنَّ رمهناُهللا ع ِضير رمفَقَالَ - � -بِداِهللا بِن ع  :      ِتيمِلي يٌء ويِلي ش سلَي ي فَِقريِإن .
 .٥٩٠أخرجه أبو داود والنسائي. »كُلْ ِمن ماِل يِتيِمك غَير مسِرٍف والَ مباِذٍر والَ متأَثٍِّل«: قَالَ
أَي شيٌء أَستغِني ِبِه ِإِذ الْفَقْر ِعندنا من لَا يمِلك ِنصـابا أَو لَـيس لَـه شـيٌء                   ) : فَِقري لَيس ِلي شيءٌ   ِإني  

لَيس : قَولُه: ِيِبي رِحمه اللَّه  قَالَ الطِّ . فَالْمراد ِبالْفَقِْر معناه اللُّغِوي أَِو اِلاصِطلَاِحي علَى قَواِعِد الشاِفِعي        ،مطْلَقًا
وِلـي  (،ومميزةٌ علَى تفِْسِري أَِبي حِنيفَةَ رِحمه اللَّه لَه       ،ِلي شيٌء ِصفَةٌ مؤكِّدةٌ ِلفَِقٍري علَى تفِْسِري الشاِفِعي ِللْفَِقريِ        

  ِتيمي :)   لَه مقَي هأَن ادأَر،   افِلذَا أَضفِْسهِ  وِإلَى ن ِتيموفِ       ،الْيرعاِلِه ِبالْمم أْكُلَ ِمنأَنْ ي لَه صخر ِلذَِلكفَقَالَ. (و :
ِبالـداِل  ) : ولَا مبـاِدرٍ  (أَي غَير مفَرٍط ومتصرٍف فَوق الْحاجِة       ") : » كُلْ ِمن ماِل يِتيِمك غَير مسِرفٍ     «" 

مستعِجٍل ِفي الْأَخِذ ِمن ماِلـِه قَبـلَ حضـوِر          :  جِميِع نسِخ الِْمشكَاِة الْحاِضرِة الْمصححِة أَي      الْمهملَِة ِفي 
ولَا تأْكُلُوها {: أْنهوالْأَظْهر أَنَّ الْمراد ِبِه غَير مباِدٍر بلُوغَه وِكبره ِلقَوِلِه تعالَى جلَّ ش       ،ذَكَره ابن الْملَكِ  ،الْحاجِة

أَي لَا يسِرف ِفي الْأَكِْل فَيأْكُلَ ِمنه أَكْثَر ِمما يحتاج          : وقَالَ الْقَاِضي ] ٦: النساء[} ِإسرافًا وِبدارا أَنْ يكْبروا   
ولَا مبـاِدٍر ِبالـداِل غَيـِر       : ورِوي،ويعد ذَِلك تبِذيرا ِمنهم   ،ولَا يبذِّر فَيتِخذَ ِمنه أَطِْعمةً لَا تِليق ِبالْفُقَراءِ       ،ِإلَيِه

الْمعجمِة أَي ِمن غَيِر اسِتعجاٍل ومبادرٍة ِإلَى أَخِذِه قَبلَ أَنْ يفْتِقر ِإلَيِه مخافَةَ أَنْ يبلُغَ الصِبي فَينِزع مالَه ِمن يِدِه 
أَنْ يتِخذَ ِمن ماِلِه رأْس ماٍل     : ِمثْلَ،غَير جاِمٍع مالًا ِمن ماِل الْيِتيمِ     : ِبتشِديِد الْمثَلَّثَِة الْمكْسورِة أَي   ) : ا متأَثِّلَ ولَ(

 ٥٩١.فَيتِجر ِفيِه اهـ
 :الفرق بني التبذير واإلسراف

 يء فيما ال       ،ئدا على ما ينبغي   هو صرف فيما ال ينبغي زا     : اإلسراف: قال الكفويه صرف الشبذير فإنا التأم
إذ هو ،والتبذير جتاوز يف موضع احلق،ينبغي وأيضا فإنّ اإلسراف جتاوز يف الكمية إذ هو جهل مبقادير احلقوق

ِحـب  اإلسراف ِإنه ال ي   ) النهي عن (يرشد إىل هذا قول اللّه سبحانه يف تعليل         ،)أي احلقوق (جهل مبواقعها   

                                                 
 )٤٣٦٧/ ٨(زهرة التفاسري  - ٥٨٨
 )٢٩٠٠: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-يف ظالل القرآن للسيد قطب - ٥٨٩
 .، وهذا لفظه)٣٦٦٨(وأخرجه النسائي برقم ، ) ٢٨٧٢(أخرجه أبو داود برقم / صحيح - ٥٩٠
 )٢١٩٨/ ٦(بيح مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصا - ٥٩١
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  ِرِفنيسبذير       ،)١٤١/ األنعام(الْمهي عن التوجلّ يف تعليل الن ياِطِني     : وقوله عزوانَ الشوا ِإخكان ذِِّرينبِإنَّ الْم
 .فإنّ تعليل الثّاين فوق األول ). ٢٧/ اإلسراء(وكانَ الشيطانُ ِلربِه كَفُوراً 

ومن مثّ فقد يرد أحدمها ويراد بـه     ،التبذير قد يردان مبعىن واحد    لقد ذهب بعض املفسرين إىل أنّ اإلسراف و       
وروى أشهب عن مالـك أنّ      ،من ذلك ما ذكره املاوردي من أنّ التبذير هو اإلسراف املتلف للمال             ،اآلخر

 :وذكر القرطيب يف تفسري قوله تعاىل وال تبذِّر قال. التبذير هو اإلسراف 
ملّا أمر اللّـه عـز وجـلّ        : وقال ابن كثري يف نفس اآلية الكرمية      ، يف غري حق     ال تسرف يف اإلنفاق   ) معناه(

 .باإلنفاق ى عن اإلسراف فيه 
          واخلالصة أنّ بني األمرين عموما وخصوصا إذ قد جيتمعان فيكون هلما املعىن نفسه أحيانا وقد ينفرد األعـم

 .وهو اإلسراف
 :حكم التبذير

ِإنَّ الْمبذِِّرين كـانوا ِإخـوانَ الشـياِطِني        :  أنّ التبذير حرام لقوله تعاىل     -ه رمحه اللّ  -نقل عن اإلمام مالك   
 ) .٢٧/ اإلسراء(

 رهم يف احلرام      ،من أنفق درمها يف حرام فهو مبذّر      : وقال القرطيبوال حيجر عليه إن    ،وحيجر عليه يف نفقته الد
 .بذله يف الشهوات إلّا إذا خيف عليه النفاد 

وذكر املاوردي أنّ التبذير هـو   ،منهيا عنه ) حراما(وإن كان   ، ال يرى احلجر للتبذير    - رمحه اللّه  -يفةوأبو حن 
أي (ومن واجب اإلمام منعـه منـه        ،)السابقة(وأنّ املبذّر حيجر عليه لآلية الكرمية       ،اإلسراف املتلف للمال  

 .له باحلجر واحليلولة بينه وبني ماله إلّا مبقدار نفقة مث) التبذير
 :الفرق بني اجلود والتبذير

كـثريا مـا ال     ) أو املسرف (وأنّ املبذّر   ،يتجلّى الفرق بني األمرين يف أن اجلواد حكيم يضع العطاء مواضعه          
فاجلواد من يتوخى مباله أداء احلقوق الواجبة عليه حسب مقتضى املروءة من قـرى              ،يصادف عطاؤه موضعه  

طيبة بذلك نفسه راضية مؤملة للخلـف يف        ،ضه على وجه الكمال   وما يقي به عر   ،ومكافأة املهدي ،الضيف
وال يريـد أداء    ،واملبذّر ينفق حبكم هواه وشهوته من غـري مراعـاة مصـلحة وال تقـدير              ،الدنيا واآلخرة 

 ٥٩٢.»احلقوق
 )التبذير(من مضار 

 .فيه طاعة للشيطان ومعصية للرمحن) ١(
 .يباعد من اجلنة ويقرب من النار) ٢(
 .ملبذّر أخ للشيطانا) ٣(
 .يف التبذير رجوع إىل اجلاهلية وعاداا القبيحة وفيه مفاخرة ممقوتة) ٤(
 .وتضييع له،يف التبذير إتالف للمال) ٥(

                                                 
 )٤١١٤/ ٩(دار الوسيلة للنشر والتوزيع، جدة - � -نضرة النعيم يف مكارم أخالق الرسول الكرمي  - ٥٩٢
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 .التبذير عند املوت ال يعد من الصدقة املقبولة وهو مردود على صاحبه) ٦(
 .الذّلّ للخلق إىل - فيما بعد-التبذير يؤدي للفقر وحيتاج صاحبه) ٧(
 .واحلسد واحلقد عليه،املبذّر معرض للعني) ٨(
)٩ (باع للهوى وبعد عن احلقبذير اتيف الت. 
 ٥٩٣.التبذير يشعر اإلنسان باملرارة خاصة إذا اقترب األجل) ١٠(

 : الطغيان-
 - ٥٥: ص... [} )٥٦(ا فَِبئْس الِْمهاد    جهنم يصلَونه ) ٥٥(هذَا وِإنَّ ِللطَّاِغني لَشر مآٍب      {: قال اهللا تعاىل  

٥٦.[ 
أَمـا الكَـاِفرونَ    . وطَاعٍة ِلـربِهم  ،علَى ما قَدموه ِمن عمٍل صاِلحٍ     ،هذَا الِذي تقَدم هو جزاُء املُؤِمِنني اَألخيارِ      

ِإذْ تكُونُ عـاِقبتهم    . وشر العاِقبةِ ،فَلَهم سوُء املُنقَلَبِ  ،ه الِكرام واملُكَِذبونَ رسلَ ،اخلَاِرجونَ عن طَاعِة اِهللا تعالَى    
   منهاِر جِفي ن ذَابالع،  ِديدا الشهرونَ حقَاسِفراشاً   ،فَيداً وهم منهج اَءتسِفـي      .و مهاؤزج وه ذَابذَا العهو
   و لَى كُفِْرِهمِة عاآلِخر اِلِهمموِء أَعس .   اراٌء حم وفَه ذُوقُوهِتهِ   ،فَلْياررِة حاٍه ِفي ِشدنتِديِد الِذي    ،مبالص ِزجم قَدو

 ٥٩٤) .غَساق(يِسيلُ ِمن أَجساِدِهم املُحتِرقَِة ِفي الناِر 
} )٣٩(فَـِإنَّ الْجِحـيم ِهـي الْمـأْوى         ) ٣٨(نيا  وآثَر الْحياةَ الد  ) ٣٧(فَأَما من طَغى    {: وقال اهللا تعاىل  

 ].٣٩ - ٣٧: النازعات[
علَى ثَواِب اآلِخـرِة    ،وشهواِتها،وآثَر لَذَّاِت احلَياِة الدنيا الفَاِنيةِ    . فَأَما من تكَبر وتجاوز احلَد ِبكُفِْرِه وِعصياِنهِ      

اِئمِة الداِقيِةالب.هقَرتسمو اهأْوكُونُ متةَ سجأَجاملُت ار٥٩٥.فَِإنَّ الن 
 ].٢٢ - ٢١: النبأ[} )٢٢(ِللطَّاِغني مآبا ) ٢١(ِإنَّ جهنم كَانت ِمرصادا {: وقال اهللا تعاىل

وخزنتها يترقَّبونَ من يستِحقُّها ِبسوِء عمِلِه ِفي       ،ِغنيوِفي ذَِلك اليوِم العِظيِم تكُونُ جهنم معدةً ومرصدةً ِللطَّا        
وسيمكُثُونَ ِفي  . وتكُونُ مرِجعهم ومِصريهم  ،وتكُونُ النار معدةً ومرصدةً ِللطُّغاِة العاِتني عن أَمِر ربِهم        . الدنيا

 ٥٩٦.يتبع بعضها بعضاً،ِحقَةًالناِر دهوراً متالَ
 .جماوزة احلد يف العصيان : الطّغيان: قال اجلرجاينّ
إفراط االعتدال يف حدود األشياء ومقاديرها : الطّغيان: قال احلرايلّ: وقال املناوي. 

الّذي كان عليه من قبل: الطّغيان: وقال الكفوي فقد طغى،جتاوز احلد وكلّ شيء جاوز احلد.  
 فيه     : الطّغيان: وقال القرطيب يف الظّلم والغلو فمن جتـاوز  ،وذلك أنّ الظّلم منه صغرية ومنه كبرية      ،جتاوز احلد

 .مرتلة الصغرية فقد طغى

                                                 
 )٤١١٩/ ٩(دار الوسيلة للنشر والتوزيع، جدة - � -نضرة النعيم يف مكارم أخالق الرسول الكرمي  - ٥٩٣
 )، بترقيم الشاملة آليا٣٩٠٤: ص(أيسر التفاسري ألسعد حومد  - ٥٩٤
 )، بترقيم الشاملة آليا٥٦٢٦: ص(أيسر التفاسري ألسعد حومد  - ٥٩٥
 )، بترقيم الشاملة آليا٥٥٧٠: ص(أيسر التفاسري ألسعد حومد  - ٥٩٦



 ٣٠٥

كل ما جتاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع يف             : الطّاغوت:- رمحه اللّه  -وقال العلّامة ابن القيم   
 .ه غري طاعة اللّه ورسول

 :الفرق بني الطغيان والبغي والعدوان والعتو
فالطّغيان جماوزة احلد الّذي كان عليـه    ،معاين هذه املصطلحات متقاربة إىل حد كبري بيد أنها ليست واحدة          

أما البغي فهو طلب جتاوز قـدر       ،أما العدوان فهو جتاوز املقدار املأمور به      ،ويكون ذلك يف املعاصي   ،من قبل 
 .ويستعمل يف املتكبر ألنه طالب مرتلة ليس هلا بأهل ،اوزه أو مل يتجاوزهاالستحقاق جت

ن االستكبار إىل جانب جماوزة احلدفيتضم ا العتور ولو يف غري املعصية ،أم٥٩٧.وقد يستعمل يف مطلق التجب 
 )الطغيان(من مضار 

 .صفة من صفات الكفّار واملنافقني) ١(
 .يستوجب غضب اللّه والعباد) ٢(
 .من اتبع طاغية يف الدنيا فإنه يتبعه يوم القيامة) ٣(
 .الطّغيان إفساد للمجتمع وهالك لألمم) ٤(
 .فيه خسران يف الدنيا ويف اآلخرة) ٥(
 .طغيان العلم يورث الكرب والعجب وغريمها من أمراض القلب) ٦(
 .طغيان املال يشغل اإلنسان ويلهيه عما جيب عليه لآلخرين) ٧(
 ٥٩٨.وال يغين عنهم فتيال يف اآلخرة،طّغيان نذير شؤم ألهله يف الدنياال) ٨(

 : التجسس-
ياأَيها الَِّذين آمنوا اجتِنبوا كَِثريا ِمن الظَّن ِإنَّ بعض الظَّن ِإثْم ولَا تجسسوا ولَا يغتب بعضكُم               {: قال اهللا تعاىل  

... } )١٢(م أَنْ يأْكُلَ لَحم أَِخيِه ميتا فَكَِرهتموه واتقُوا اللَّه ِإنَّ اللَّـه تـواب رِحـيم                 بعضا أَيِحب أَحدكُ  
 ].١٢: احلجرات[

إن بعض ذلك الظن    ؛ يا أيها الذين صدقوا اهللا ورسوله وعملوا بشرعه اجتنبوا كثريا من ظن السوء باملؤمنني             
أحيب أحدكم أكـل    . وال يقل بعضكم يف بعٍض بظهر الغيب ما يكره        ،رات املسلمني وال تفَتشوا عن عو   ،إمث

إن اهللا  . وخافوا اهللا فيما أمركم به واكم عنـه       . فاكرهوا اغتيابه ،حلم أخيه وهو ميت؟ فأنتم تكرهون ذلك      
 ٥٩٩.رحيم م،تواب على عباده املؤمنني

       سأَنَّ ر هناُهللا ع ِضيةَ رريرأَِبي ه نعقَالَ - � -ولَ اِهللا   و  :» الظَّنو اكُماحلَـِديثِ    ،ِإي أَكْذَب الَ ،فَِإنَّ الظَّنو
. »ِإخوانـاً ! ِعباد اهللاِ ،وكُونوا،والَ تـدابروا  ،والَ تباغَضوا ،والَ تحاسدوا ،والَ تنافَسوا ،والَ تجسسوا ،تحسسوا

 .٦٠٠أخرجه مسلم
                                                 

 )٤٨٣٥/ ١٠(دار الوسيلة للنشر والتوزيع، جدة - � -نضرة النعيم يف مكارم أخالق الرسول الكرمي  - ٥٩٧
 )٤٨٤٥/ ١٠(دار الوسيلة للنشر والتوزيع، جدة - � -رمي نضرة النعيم يف مكارم أخالق الرسول الك - ٥٩٨
 )٥١٧/ ١(التفسري امليسر  - ٥٩٩
 ).٢٥٦٣( أخرجه مسلم برقم - ٦٠٠



 ٣٠٦

يا {: وِمنه قَوله سبحانه وتعالَى   ،طلب الْخير : والتحسس ِبالْحاء ،الْبحث عن عيوب الناس   : يموالتجسس ِبالْجِ 
ى : قلت. وِبالْحاِء ِفي الْخير  ،فالتجسس ِفي الشر  ،]٨٧: يوسف[} بِني اذْهبوا فَتحسسوا ِمن يوسف وأَِخيهِ     

�    ار النبن تتبع أَخقع ِفي حسده ِإن كَانَ خريا        عته ِإن كَـانَ شـرا        ،اس ِلئَلَّا يرولَى علَا يظْهر عقيـل .وو :
: وقيـل .وِمنـه اجلاسـوس   ،أَن يطْلُبـه لغريه   : والتجسـس ِبـالِْجيم   ،أَن يطْلُبـه لنفِسهِ   : التحسس ِبالْحاء 

 ٦٠١.وأَصله ِمن الْحس،اع حلَِديث الْقَوماِلاسِتم: والتحسس،الْبحث عن العورات: ِبالِْجيم،التجسس
         ِبيِن النع هناُهللا ع ِضياٍس ربِن عِن ابعقَالَ - � -و  :»         نـيب ِقـدعأنْ ي كُلِّـف هـري لٍْم لَمِبح لَّمحت نم

صب ِفي أُذُِنِه اآلنك يـوم      ،أو يِفرونَ ِمنه  ،كَاِرهونَوهم لَه   ،ومِن استمع ِإلَى حِديِث قَومٍ    ،ولَن يفْعلَ ،شِعريتيِن
 .٦٠٢أخرجه البخاري. »ولَيس ِبناِفٍخ،وكُلِّف أنْ ينفُخ ِفيها،ومن صور صورةً عذِّب،الِقيامِة

 .» ولن يفعل،من حتلَّم حبلم مل يره كُلِّف أن يعقد بني شعريتني«: قوله
 .رواه أمحد. » عذِّب حىت يعقد بني شعريتني«: ويف رواية

 .فِإنَّ الرؤيا جزء من أجزاء النبوة،كذب على اهللا،ألنَّ الكذب يف املنام
 .» صب يف أذنيه اآلنك يوم القيامة،ومن استمع إىل حديث قوٍم وهم له كارهون«: قوله
 .واجلزاء من جنس العمل،وعيد شديد: فيه

 .» وليس بنافخ،ب وكُلِّف أن ينفخ فيها الروحومن صور صورة عذِّ«: قوله
وهو صورة  ،أن الرؤيا خلق من خلق اهللا تعاىل      ،مناسبة الوعيد للكاذب يف منامه وللمصور     : قال ابن أيب مجرة   

كما أدخل املصور يف الوجود صورة ليست حبقيقة؛ ألن الصورة          ،فأدخل لكذبه صورة معنوية مل تقع     ،معنوية
فينفخ ،وهو أن يتم ما خلقه بزعمه     ،فكلف صاحب الصورة بتكليفه أمرا شديدا     ، الروح احلقيقية هي اليت فيها   

 .الروح فيه
 .وهو كناية عن دوام تعذيب كل منهما،ووقع عند كل منهما بأن يعذب حىت يفعل ما كُلِّف وليس بفاعل

 .كذب على جنس النبوة: أن األول،واحلكمة يف هذا الوعيد: قال
 ٦٠٣.يف قدرتهنازع اخلالق : والثاين

 ٦٠٤..التفْتيش عن بواِطن الْأُموِر وأكْثَر ما يقال ِفي الشر:التجسس باِجليم:قال ابن األثري
س:وقال الكفويجسؤال عن العورات من غريه :الت٦٠٥.هو الس 

                                                                                                                                            

املراد النهي عن ظن السوء قال اخلطايب هو حتقيق الظن وتصديقه دون ما يهجس يف النفس فإن ذلك ال ميلـك                     ) إياكم والظن (ش  [  
وال (ا يستمر صاحبه عليه ويستقر يف قلبه دون ما يعرض يف القلب وال يستقر فإن هذا ال يكلف به                    ومراد اخلطايب أن احملرم يف الظن م      

قال العلماء التحسس االستماع حلديث القوم والتجسس البحث عن العورات وقيل هو التفتيش عـن بـواطن                 ) حتسسوا وال جتسسوا  
املنافسة والتنافس معنامها الرغبة    ) وال تنافسوا (س صاحب سر اخلري     األمور وأكثر ما يقال يف الشر واجلاسوس صاحب سر الشر والنامو          

 ]يف الشيء ويف االنفراد به ونافسته منافسة إذا رغبت فيما رغب فيه وقيل معىن احلديث التباري يف الرغبة يف الدنيا وأسباا وحظوظها
 )١١١/ ١٣(شرح السنة للبغوي  - ٦٠١
 ).٧٠٤٢(أخرجه البخاري برقم  - ٦٠٢
 )٨٥٣: ص(ريز رياض الصاحلني تط - ٦٠٣
 )٢٧٢/ ١( النهاية يف غريب احلديث واألثر - ٦٠٤



 ٣٠٧

  .٦٠٦هو أن تتبع عيب أخيك فتطّلع على سره:التجسس
ال خفاء فيه،ومن خالهلا يظهر أن املقصود باجلاسوس الذي يتناوله فتعريفات الفقهاء متقاربة ومعناها ظاهر 

هذا البحث ليس هو الشخص الذي يطلع على عورات املسلمني فقط،وإمنا الذي ينمي ويوصل تلك األخبار 
اليت يتحسسها ويبحث عنها إىل أعدائهم،فمقاصد اجلواسيس متعددة،ودوافعهم خمتلفة،فقد يكون حمركه 

د،أو العداوة،أو التطفل،أو الفضول،أو احلرص على إيقاع الضرر،أو طلب االنتقام،أو حب احلسد،أو احلق
املال،أو غري ذلك،إال أن نتائج هذه الدوافع ومؤداها هو إيصال األخبار إىل األعداء وهذا عملٌ ظاهر بغض 

س مبا خفي من األسباب  يتعلق ذا األمر الظاهر ولي– كما رأينا –النظر عن دوافعه،ومن هنا فإن التعريف 
 .والدوافع واحملركات واهللا تعاىل أعلم

هو الشخص الذي يطلع على عورات :[وعليه فيمكن أن نضع تعريفاً للجاسوس املقصود يف البحث فنقول
 ٦٠٧].املسلمني وأخبارهم،ليوصلها إىل أعدائهم

 :صفات اجلاسوس
 :مالً على عدة أمورفاجلاسوس الذي حناول البحث يف حكمه هنا ال بد أن يكون مشت

وجود الشخص أو األشخاص الذين ميارسون هذا العمل الذي هو التجسس،وهو احملل الذي تقوم به               :األول
 .هذه الصفة

قصد الفعل الذي حيصل به االطالع على األخبار،بأن يتعمد ذلك ويتقصده ويسعى لبلوغ أسـرارها               :الثاين
ذلك الغرض وال بالوسيلة اليت يستخدمها سـواء كـان          وكشف أستارها،وال عربة بالطريقة اليت يسلكها ل      

 .بالتخفي والتنكر،أو املراقبة والتتبع،أو باستعمال معدات متطورة كالكامريات وأجهزة التنصت وحنوها
أن يكون هذا التجسس والبحث عن عورات املسلمني وأخبارهم ال عن غريهم،كالبحث عن مواطن              :الثالث

قاع الضرر م،أو أماكن وجود قادم وأمرائهم،أو التعرف على الطرق اليت           ضعفهم اليت ميكن من خالهلا إي     
يسلكوا لتسليحهم وإمدادام،وغري ذلك،فاألخبار اليت ينقلها اجلاسوس هي األخبار املتعلقـة باإلسـالم             

 .واملسلمني ودولتهم وأحواهلم
دائهم الكفرة سواء كانوا مرتـدين أم       أن يسعى إليصال تلك األخبار اليت مجعها وحتصل عليها إىل أع          :الرابع

كفاراً أصليني،وبغض النظر عن الطريقة اليت يسلكها إليصال ما حتصل عليه من املعلومات سـواء حصـل                 
 .باهلاتف،أو املكاتبة،أو التصوير أو غريها من الوسائل املتعددة

 عـورات املسـلمني     الشخص الذي يطلع على   :هو:[قال األستاذ حممد راكان الدغمي يف تعريفه للجاسوس       
بطريقة سرية،وينقل أخبارهم للعدو سواء أكان هذا الشخص مسلماً أم غري مسلم،وسواء أكانـت هـذه                

 ٦٠٨.]األخبار عسكرية أم غري عسكرية،يف وقت السلم أم يف وقت احلرب
                                                                                                                                            

 ).٣٠٣( الكليات - ٦٠٥
 ).٥٦٧/ ٧(الدر املنثور، للسيوطي  - ٦٠٦
 )١٣: ص(املعلم يف حكم اجلاسوس املسلم  - ٦٠٧
 )١٤: ص(املعلم يف حكم اجلاسوس املسلم  و)٣١: التجسس وأحكامه يف الشريعة اإلسالمية (- ٦٠٨



 ٣٠٨

 .الْحرمةُ والْوجوب واإلِْباحةُ:لتجسس تعتِريِه أَحكَام ثَالَثَةٌ
الَى        فَالتعِلِه تِلقَو،هنع ِهينم امرل حِفي األَْص ِلِمنيسلَى الْمع سسوا {:جسسجالَ تاِت     } ورـوع عبتألَِنَّ ِفيِه ت

وهرتا سمع افِتكْشاِالسو اِيِبِهمعمو ِلِمنيسالْم. 
يا معشر من آمن ِبِلساِنِه،ولَم يدخِل الِْإميانُ قَلْبه،لَا تغتابوا         «:�رسولُ اللَِّه   قَالَ  :وعن أَِبي برزةَ الْأَسلَِمي،قَالَ   

            ـهتروع ِبِع اللَّهتي نمو،هتروع اللَّه ِبعتي اِتِهمروع عبِن اتم هفَِإن،اِتِهمرووا عِبعتلَا تو،ِلِمنيسِفـي     الْم هـحفْضي 
 ٦٠٩»بيِتِه

 .والستر واِجب ِإالَّ عِن اإلِْماِم والْواِلي وأَحِد الشهوِد األَْربعِة ِفي الزنى:قَال ابن وهٍب
ع الطَِّريِق أَرى أَنْ يطْلَبوا ِفي      اللُّصوص وقُطَّا :وقَد يكُونُ التجسس واِجبا،فَقَد نِقل عِن ابِن الْماِجشوِن أَنه قَال         

 ٦١٠.مظَانِهم ويعانَ علَيِهم حتى يقْتلُوا أَو ينفَوا ِمن األَْرِض ِبالْهرِب
اِرِهمبِع أَخبتتو ِهملَيِس عسجكُونُ ِإالَّ ِبالتالَ ي مهطَلَبو. 

    الْم نيِب برِفي الْح احبيو            نأَياٍد وتعٍد ودع ِش الْكُفَّاِر ِمنيج اربأَخ فرعاِسيِس ِلتوثُ الْجعب ِرِهمغَيو ِلِمنيس
ا ِإلَى ذَِلكمونَ وِقيمي. 

              ِهدا،فَِإنْ شرمِت فُالٍَن خياِكِم أَنَّ ِفي بِإلَى الْح ِفعِإذَا ر سسجالت احبي كَذَِلكو     نع فكَش ودهش لَى ذَِلكع
             هنع فكْشا فَالَ يورتسِإنْ كَانَ مِه أُِخذَ،ولَيع ِهدا شا ِبمورهشت،فَِإنْ كَانَ مياِحِب الْبال صـِئل   . حس قَدو

ِإنْ كَانَ ِفـي    :جتمعوا ِفيِه علَى شراٍب،فَقَال   اإلِْمام ماِلك عِن الشرِطي يأِْتيِه رجلٌ يدعوه ِإلَى ناٍس ِفي بيٍت ا           
هعبتتي ا ِبذَِلكلُومعِإنْ كَانَ مو،هعبتتفَالَ ي هِمن ذَِلك لَمعٍت الَ ييب. 

األَْمر ِبالْمعروِف والنهـي عـِن      :وِللْمحتِسِب أَنْ يكِْشف علَى مرتِكِبي الْمعاِصي؛ ألَِنَّ قَاِعدةَ ِوالَيِة الِْحسبةِ         
  ٦١١ .الْمنكَِر

وهذه اآلية واألحاديث عامة يف مجيع أنواع التجسس على املسلمني،ويدخل فيها دخوالً أولياً أولئك الذي                
يكدون ليالً واراً،وينفقون ساعات أعمارهم وهم حياولون حتصيل معلومة صغرية أو كبرية ليوصـلوها إىل               

اهللا تعاىل من اليهود أوالنصارى أواملرتدين أو غريهم من الكفرة ويقروا أعينهم ا ليلقوا هلم مقابلـها                 أعداء  
شيئاً من فتات الدنيا احلقري يستمتعون به حيناً وال يعنيهم بعد ذلك مـا يـذوق املسـلمون مـن الويـل                

من أَكَـلَ ِبمسـِلٍم     «: قَالَ �ِد،عِن النِبي   الوبيل،والتنكيل والتقتيل جراء معلومام وجتسسهم،فعِن الْمستورِ     
                 قَام نمو،منهج ِمن وهكْسلَّ يجو زع ِلٍم فَِإنَّ اللَّهسٍل مجِبر كُِسي نمو،منهج ا ِمنِمثْلَه هطِْعمي أُكْلَةً،فَِإنَّ اللَّه

  ٦١٢» اللَّه يقُوم ِبِه مقَام ِرياٍء وسمعٍة يوم الِْقيامِةِبرجٍل مقَام ِرياٍء وسمعٍة فَِإنَّ
 )التجسس(من مضار 

 .دليل ضعف اإلميان وفساد اخللق) ١ (
                                                 

 ،٥٦٨ / ٣تفسري الكشاف  وانظر صحيح ) ٤٨٨٠)(٢٧٠/ ٤(ن أيب داود  سن- ٦٠٩
 .١٧١ / ٢تبصرة احلكام  - ٦١٠
 )١٨٧/ ٢( تبصرة احلكام يف أصول األقضية ومناهج األحكام - ٦١١
 صحيح ) ٢٤٠)(٩٣: ص( األدب املفرد خمرجا - ٦١٢
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 .دليل دناءة النفس وخستها) ٢(
 .يوغر الصدور ويورث الفجور) ٣(
 .يورد صاحبه موارد اهلالك) ٤(
 .يؤدي إىل فساد احلياة وكشف العورات) ٥(
 ٦١٣.يستحق صاحبه غضب اللّه ورسوله واملؤمنني) ٦(

التجسس ِمن آثَاِر الظَّن ِلأَنَّ الظَّن يبعثُ علَيِه ِحني تدعو الظَّانَّ نفْسه ِإلَى             :" وقال العالمة الطاهر بن عاشور    
       هذَّرِنيِس فَحجالت طَِريق لُكسا فَيِسر ها ظَنِقيِق محِإنْ           ت هـرلُكُوا غَيسقُِّق ِليحذَا الطَِّريِق ِللتلُوِك هس ِمن اللَّه م

 .كَانَ ِفي تحِقيِق ما ظَن فَاِئدةٌ
سسجالتو:وساسي الْجمس هِمنو،سالْج ِمن قتشم وهٍة وِفيِسيلٍَة خثُ ِبوحالْب. 

  عالْم ِمن سسجالتهِ    ولَيِس عسجتِن الْمِة عِفيلَِة الْخلَـى           . امطَلُّـِع عالتِد والْكَي ِمن برض هأَن هنِي عهالن هجوو
ويدخلُ صـدره   . وقَد يرى الْمتجسس ِمن الْمتجسِس علَيِه ما يسوُءه فَتنشأُ عنه الْعداوةُ والِْحقْد           . الْعوراِت

 .الْحرج والتخوف بعد أَنْ كَانت ضماِئره خاِلصةً طَيبةً وذَِلك ِمن نكَِد الْعيِش
            جتالْم ِإِن اطَّلَع كُِّر ثُمناِر التلَى ِإظْهثُ ععبي هِة ِلأَنلَاِميِة الِْإسوِللْأُخ ثَلْم ذَِلكِر      وِس الْـآخسجلَى تِه علَيع سس

                  ثُ ذَِلـكعبي ِس،ثُمسجتاِل الْما ِفي حفْنصا وى كَمرةٌ أُخةُ ثُلْموِت الْأُخثَلَمانو لَه هفِْسِه كُرأَ ِفي نشفَن اَءهس
 .علَى انِتقَاِم ِكلَيِهما ِمن أَِخيِه

نهي عِن التجسِس ِمن فُروِع النهِي عِن الظَّن فَهو مقَيد ِبالتجسِس الَِّذي هو ِإثْم أَو يفِْضي ِإلَى                 وِإذْ قَِد اعتِبر ال   
 .الِْإثِْم،وِإذَا عِلم أَنه يترتب علَيِه مفْسدةٌ عامةٌ صار التجسس كَِبريةً

سجالت هِمنوِبِهم رِغي الضتبي نِلم ِلِمنيسلَى الْمع س. 
يشملُ التجسـس علَـى      فَالْمنِهي عنه هو التجسس الَِّذي لَا ينجر ِمنه نفَع ِللْمسِلِمني أَو دفْع ضر عنهم فَلَا              

 ٦١٤. الْجناِة واللُّصوِصالْأَعداِء ولَا تجسس الشرِط علَى
 : الغضب- 

 ].٢٠٠: األعراف[} )٢٠٠(وِإما ينزغَنك ِمن الشيطَاِن نزغٌ فَاستِعذْ ِباللَِّه ِإنه سِميع عِليم {: قال اهللا تعاىل
     نهاُهللا ع ضيةَ رريرأِبي ه نعو،   ِبيالً قَالَ ِللنجِصِن: - � -أنَّ رقَالَ،يأو :»بضغاراً. »ال تِمر ددقـال ،فَر :

»بضغ٦١٥أخرجه البخاري. »ال ت. 
،فَجعلَ أَحدهما تحمر عينـاه     - � -استب رجالَِن ِعند النِبي     : وعن سلَيمانَ بِن صرٍد رِضي اُهللا عنه قَالَ       

 هاجدأَو ِفختنتقَالَ،و :ولُ اِهللا   رس- � - :»        ِجدالَِّذي ي هنع با لَذَهقَالَه ةً لَوكَِلم ِرفي َألعوذُ ِبـاِهللا   : ِإنأَع
 .٦١٦متفق عليه. وهلْ ترى ِبي ِمن جنوٍن؟: فَقَالَ الرجلُ. »ِمن الشيطَاِن الرِجيِم

                                                 
 )٤١٢٩/ ٩(توزيع، جدة دار الوسيلة للنشر وال- � - نضرة النعيم يف مكارم أخالق الرسول الكرمي - ٦١٣
 )٢٥٣/ ٢٦( التحرير والتنوير -٦١٤
 )٦١١٦(أخرجه البخاري برقم  - ٦١٥
 .، واللفظ له)٢٦١٠(ومسلم برقم ، ) ٣٣٨٢(متفق عليه، أخرجه البخاري برقم  -٦١٦
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 .ثر ما يقال يف الشر  التفتيش عن بواطن األمور وأك: التجسس: قال ابن األثري
س: وقال الكفويجسؤال عن العورات من غريه  : التهو الس. 

 .هو أن تتبع عيب أخيك فتطّلع على سره  : التجسس
 .» ١«تغير حيصل عند فوران دم القلب ليحصل عنه التشفّي يف الصدر : الغضب: قال اجلرجاينّ
 .النتقام  هو ثوران دم القلب إرادة ا: وقال الراغب

هانويفس مبدؤها االنتقام: وقال التوح إىل : وقيل،الغضب هو حركة للنة تقتضي حركة الرة نفسانيهو كيفي
 .خارج البدن طلبا لالنتقام  

 .غليان دم القلب بطلب االنتقام:الغضب: - رمحه اهللا تعاىل-قال الغزايلّ
 :درجات الغضب

 .واالعتدال،واإلفراط،التفريط:  الغضب على درجات ثالث وهييتفاوت الناس يف قوة: قال الغزايلّ
إنه ال محية له ويـذم      : وحينئذ يقال لإلنسان  ،التفريط ويكون إما بفقد قوة الغضب بالكلّية أو بضعفها        : أوال
وهذا يثمـر مثـرات     . من استغضب فلم يغضب فهو محار     : - رمحه اهللا تعاىل   -ومن هنا قال الشافعي   ،جدا
فس،ةمراء وصغر النوجة واألمة واحتمال الذّلّ من األخسض للحرم والزعرا يؤنف منه من التكقلّة األنفة مم. 

ويكون بغلبة هذه الصفة حتى خترج عن سياسة العقل والدين والطّاعة وال يبقى للمرء معها               : اإلفراط: ثانيا
فرب ،وأمور اعتياديـة  ،وسبب غلبته أمور غريزية   ،بل يصري يف صورة املضطر    ،بصرية ونظر وفكرة وال اختيار    

إنسان هو بالفطرة مستعد لسرعة الغضب حتى كأنّ صورته يف الفطرة صورة غضبان ويعيش على ذلـك                 
 .حرارة مزاج القلب

فهو أن خيالط قوما يتبجحون بتشفّي الغيظ وطاعة الغضب ويسمون ذلك شجاعة            : وأما األسباب االعتيادية  
 .ورجولية

وهو احملمود وذلك بأن ينتظر إشارة العقل والدين فينبعث حيث جتب احلمية وينطفيء حيث      : االعتدال: ثالثا
فمن مال غضبه   . حيسن احللم وحفظه على حد االعتدال هو االستقامة الّيت كلّف اهللا ا عباده وهو الوسط              

تمال الذّلّ والضيم يف غري حملّه فينبغي أن        إىل الفتور حتى أحس من نفسه بضعف الغرية وخسة النفس يف اح           
ومن مال غضبه إىل اإلفراط حتى جره إىل التهور واقتحام الفواحش ينبغي أن يعاجل نفسه لينقص                ،يعاجل نفسه 

سورة غضبه ويقف على الوسط احلق بني الطّرفني وهذا هو الصراط املستقيم وهو أرق من الشعرة وأدق من    
 . عنه فليطلب القرب منه السيف فإن عجز

الزهو والعجب واملزاح واهلـزل     : من أسباب الغضب  :  مبينا أسباب الغضب   - رمحه اهللا تعاىل   -قال الغزايلّ 
وشدة احلرص على فضول املال واجلاه ومن أشد البواعث         ،والغدر) العناد(واملضادة  ،واهلزء والتعيري واملماراة  

وتلقيبه باأللقاب احملمـودة    ،غضب شجاعة ورجولية وعزة نفس وكرب مهّة      عليه عند أكثر اجلهال تسميتهم ال     



 ٣١١

وقد يتأكّد ذلك حبكاية شدة الغضب عن األكابر يف معرض          ،غباوة وجهال حتى متيل النفس إليه وتستحسنه      
 ٦١٧.املدح بالشجاعة والنفس مائلة إىل التشبه باألكابر فيهيج الغضب إىل القلب بسببه

ومن ، وليس مثل غضبه شـيء     - عز وجلّ  -كون حممودا وذلك إذا صدر الغضب من اهللا       ومن الغضب ما ي   
ذلك غضبه تعاىل على أعدائه هللا من اليهود ومن كان على شاكلتهم مـن الكفّـار واملنـافقني والطّغـاة                    

وقد أثبت القـرآن    ، عند ما تنتهك حرماته    - عز وجلّ  -كما يكون الغضب حممودا إذا كان هللا      ،واملتجبرين  
 ٦١٨..ذلك للرسل الكرام يف مواضع عديدة 

 :عالج الغضب وتسكينه
 :يعاجل الغضب إذا هاج بأمور منها

 فيدعوه ذلك إىل اخلوف منه ويبعثه اخلوف منه على الطّاعة له فعنـد ذلـك    - عز وجلّ  - أن يذكر اهللا   -١
 .يعين إذا غضبت،ةقال عكرم،) ٢٤/ الكهف(واذْكُر ربك ِإذا نِسيت : قال تعاىل،يزول الغضب

 أن يتفكّر يف األخبار الواردة يف فضل كظم الغيظ والعفو واحللـم واالحتمـال فريغـب يف ثـواب                    -٢
 .فتمنعه شدة احلرص على ثواب هذه الفضائل عن التشفّي واالنتقام وينطفيء عنه غيظه،ذلك

فلو ، قدريت على هذا اإلنسان    قدرة اهللا علي أعظم من    : وهو أن يقول  ، أن خيوف نفسه بعقاب اهللا تعاىل      -٣
 . غضبه علي يوم القيامة فأنا أحوج ما أكون إىل العفو- عز وجلّ-مل آمن أن ميضي اهللا،أمضيت فيه غضيب

فإنّ اإلنسان ال   ، أن حيذّر نفسه عاقبة العداوة واالنتقام وتشمري العدو يف هدم أغراضه والشماتة مبصائبه             -٤
وال ثواب عليه إلّا أن يكون خائفا من أن يتغير          ،بتسليط شهوة على غضب   خيلو من املصائب وهذا ما يعرف       

 .فيثاب على ذلك،عليه أمر يعينه على اآلخرة
 أن يتفكّر يف قبح صورته عند الغضب وأنه يشبه حينئذ الكلب الضاري والسبع العادي وأنه أبعد مـا                   -٥

 .هميكون جمانبة ألخالق األنبياء والعلماء الفضالء يف أخالق
 أن يعلم أنّ غضبه إنما كان من شيء جرى على وفق مراد اهللا تعاىل ال على وفق مراده هـو فكيـف                       -٦

 .يكون مراد نفسه أوىل من مراد اهللا تعاىل
 . أن يتذكّر ما يئول إليه الغضب من الندم ومذمة االنتقام-٧
فإنّ ذلـك   ،عنه فيبقى وحيدا فريـدا     أن يتذكّر أنّ القلوب تنحرف عنه وحتذر القرب منه فيبتعد اخللق             -٨

 .جدير بأن يصرف الغضب عنه
 أن يتحول عن احلال الّيت كان عليها فإن كان قائما جلس وإن كان جالسا اضطجع وعليه أن يتوضأ أو          -٩

 .يستنشق باملاء
 . أن يستعيذ باهللا من الشيطان الرجيم-١٠
 . الغضب أن يذكر ثواب العفو وحسن الصفح فيقهر نفسه على-١١

                                                 
 )٥٠٧٧/ ١١(نضرة النعيم يف مكارم أخالق الرسول الكرمي  - ٦١٧
 )٥٠٧٩/ ١١(نضرة النعيم يف مكارم أخالق الرسول الكرمي  - ٦١٨
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فال يرى إضاعة ذلك بتنفري الناس منه ويكف عـن          ، أن يذكر انعطاف القلوب عليه وميل النفوس إليه        -١٢
 ٦١٩.متابعة الغضب 

 : الفحش-
ق وأَنْ تشـِركُوا    قُلْ ِإنما حرم ربي الْفَواِحش ما ظَهر ِمنها وما بطَن والِْإثْم والْبغي ِبغيِر الْح             {: قال اهللا تعاىل  

 ].٣٣: األعراف... [} )٣٣(ِباللَِّه ما لَم ينزلْ ِبِه سلْطَانا وأَنْ تقُولُوا علَى اللَِّه ما لَا تعلَمونَ 
فَحشاِء والْمنكَـِر والْبغـِي     ِإنَّ اللَّه يأْمر ِبالْعدِل والِْإحساِن وِإيتاِء ِذي الْقُربى وينهى عِن الْ          {: وقال اهللا تعاىل  

 ].٩٠: النحل... [} )٩٠(يِعظُكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ 
           ِبيلَى النأْذَنَ عتالً اسجا أنَّ رهناُهللا ع ِضيةَ راِئشع نعقَالَ  ،- � -و آها رةِ  «: فَلَمِشريو العأخ ِبئْس، ِبئْسو

يا : فَلَما انطَلَق الرجلُ قَالَت لَه عاِئشةُ    ، ِفي وجِهِه وانبسطَ ِإلَيهِ    - � - فَلَما جلَس تطَلَّق النِبي      .»ابن العِشريةِ 
 -قَالَ رسـولُ اِهللا     ثُم تطَلَّقْت ِفي وجِهِه وانبسطْت ِإلَيِه؟ فَ      ،ِحني رأيت الرجلَ قُلْت لَه كَذَا وكَذَا      ،رسولَ اهللاِ 

. »ِإنَّ شر الناِس ِعند اِهللا منِزلَةً يوم الِقيامِة من تركَه الناس اتقَاَء شرهِ            ،متى عِهدِتِني فَحاشاً  ،يا عاِئشةُ «: - �
 .٦٢٠متفق عليه

 .الفحش هو ما ينفر عنه الطّبع السليم ويستنقصه العقل املستقيم  
كما ينكره العقل ويستخبثه الشـرع فيتفـق يف         ،ما يكرهه الطّبع من رذائل األعمال الظّاهرة      :  احلرايلّ وقال

 .آيات اهللا الثّالث من الشرع والعقل والطّبع  : حكمه
 .ما عظم قبحه من األقوال واألفعال  : الفحش والفحشاء: وقال الراغب
 فهـو فـاحش           ،فاحشالفاحش كلّ شيء جتاوز قدره فهو       : وقال الكفوي وكلّ أمر ال يكون موافقا للحق

كـلّ فحشـاء    : وقال. » ال تكوين فاحشة  «: هو عدوان اجلواب وعليه قوله لعائشة     : وقال أيضا الفحش  
 )٢٦٨/ البقـرة (الشيطانُ يِعدكُم الْفَقْر ويأْمركُم ِبالْفَحشاِء      :ذكرت يف القرآن فاملراد الزنا إلّا يف قوله تعاىل        

 .فإنّ املراد البخل يف أداء الزكاة  
 :حكم الفحش

إنّ شر الناس عند اهللا مرتلة يـوم        : �أنّ مالزمة الشر والفحش من الكبائر مستدلّا بقوله         : ذكر ابن حجر  
ومبا روي عن أمحد بن حنبل من أنّ الفحش والتفحش ليس من  ،الناس اتقاء فحشه    ) تركه(القيامة من ودعه    

  .٦٢١وأنّ أحسن الناس إسالما أحسنهم خلقا ، شيءاإلسالم يف
 )الفحش(من مضار 

 .البعد من اهللا ومن الناس) ١(
 .يوجب سخط اهللا وغضبه) ٢(

                                                 
، إحياء علوم الدين    ) ٢٥٢،  ٢٥٠(وأدب الدنيا والدين للماوردي     ) ٤١٢٩/ ٩(نضرة النعيم يف مكارم أخالق الرسول الكرمي         - ٦١٩

 ) .١٨١ -١٨٠(، خمتصر منهاج القاصدين ) ١٧٥١٧٣/ ٣(للغزايل 
 ).٢٥٩١(واللفظ له، ومسلم برقم ، ) ٦٠٣٢(متفق عليه، أخرجه البخاري برقم  - ٦٢٠
 )٥٢٣٢/ ١١(ضرة النعيم يف مكارم أخالق الرسول الكرمي ن - ٦٢١



 ٣١٣

 .استحقاق الوعيد يف اآلخرة) ٣(
 .معول هدم يف اتمع) ٤(
 ٦٢٢.دليل على سوء اخلامتة) ٥(

 : األمن من مكر اهللا-
 ].٩٩: األعراف[} )٩٩( اللَِّه فَلَا يأْمن مكْر اللَِّه ِإلَّا الْقَوم الْخاِسرونَ أَفَأَِمنوا مكْر{: قال اهللا تعاىل

أَفَأَِمن الَِّذين مكَروا السيئَاِت أَنْ يخِسف اللَّه ِبِهم الْأَرض أَو يأِْتيهم الْعذَاب ِمن حيثُ لَـا                {: وقال اهللا تعاىل  
أَو يأْخذَهم علَى تخوٍف فَِإنَّ ربكُم لَرُءوف       ) ٤٦(و يأْخذَهم ِفي تقَلُِّبِهم فَما هم ِبمعِجِزين        أَ) ٤٥(يشعرونَ  

 ِحيم٤٧ - ٤٥: النحل[} )٤٧(ر.[ 
 

 .األمن من مكر اهللا تعاىل يتحقّق باالسترسال يف املعاصي مع االتكال على الرمحة : قال ابن حجر
 . هو االسترسال على املعاصي اتكاال على عفو اهللا تعاىل :وقيل

 :حقيقة مكر اهللا
صفة حقيقية على ما يليق جبالل اهللا وكماله ومن لوازمها إمهال العبد ومتكينه             : مكر اهللا تعاىل  : قال الراغب 

 ومل يعلم أنه مكر      من وسع عليه يف دنياه     - رضي اهللا عنه   -ولذلك قال أمري املؤمنني علي    ،من أعراض الدنيا  
املكر من اهللا تعاىل جزاء مسي باسم مكر : قال أهل العلم بالتأويل :وقال ابن منظور  ،به فهو خمدوع عن عقله        

فالثّانية ليست بسيئة يف احلقيقـة ولكنهـا   ) ٤٠/ الشورى(وجزاُء سيئٍَة سيئَةٌ ِمثْلُها : كما قال تعاىل  ،اازى
: فاألول) ١٩٤/ البقرة(فَمِن اعتدى علَيكُم فَاعتدوا علَيِه      : وكذلك قوله تعاىل  ،الكالممسيت سيئة الزدواج    

: وجيري جمرى هذا القول قوله تعاىل     ،ولكنه مسي باسم الذّنب ليعلم أنه عقاب عليه       ،ليس بظلم : والثّاين،ظلم
 مهخاِدع وهو ونَ اللَّهخاِدع١٤٢/ النساء(ي. ( 

مكـر اهللا إيقـاع بالئـه بأعدائـه دون          : قال ابن األثري  ،وال متكر يب  ،اللهم امكر يل  : يث الدعاء ويف حد 
 .هو استدراج العبد بالطّاعات فيتوهم أنها مقبولة وهي مردودة  : وقيل،أوليائه

وقيل ،ءه على مكرهم  أي عذابه وجزا  ) . ٩٩/ األعراف(أَفَأَِمنوا مكْر اللَِّه    : وقال القرطيب يف تفسري قوله تعاىل     
 .استدراجه بالنعمة والصحة : مكره

فهو من باب املقابلة على     ) ٥٤/ آل عمران (ومكَروا ومكَر اللَّه واللَّه خير الْماِكِرين       : - عز وجلّ  -وأما قوله 
ي نفِْسي وال أَعلَم ما ِفـي نفِْسـك         تعلَم ما فِ  : وقوله سبحانه ) ٤٠/ الشورى(حد وجزاُء سيئٍَة سيئَةٌ ِمثْلُها      

ومعىن املقابلة أنه ال جيوز أن يوصف تعاىل باملكر إلّا ألجل ما ذكر معه من لفظ آخر مسند                  ) ١١٦/ املائدة(
 .ملن يليق به

/ األعـراف (ر اللَّـِه  أَفَأَِمنوا مكْر اللَِّه فَال يأْمن مكْ: ورد بأنه جاء وصف اهللا تعاىل به من غري مقابلة يف قوله   
مكر اللّيل أي ستر بظلمته ما هـو        : يقال،الستر: إذ هو لغة  ،على أنّ املكر ربما يصح اتصافه تعاىل به       ) ٩٩

                                                 
 )٥٢٣٥/ ١١(نضرة النعيم يف مكارم أخالق الرسول الكرمي  - ٦٢٢



 ٣١٤

وذا االعتبار عبر عنه بعـض اللّغـويني بأنـه السـعي            ،ويطلق أيضا على االحتيال واخلداع واخلبث     ،فيه
وهذا األخري إما حممود بأن يتخيـل يف أن يصـرفه إىل            ،د حبيلة وبعضهم بأنه صرف الغري عما يقص     ،بالفساد

وإما مذموم بأن يتخيل به أن يصرفه إىل        ) ٥٤/ آل عمران (وعليه حيمل قوله تعاىل واللَّه خير الْماِكِرين        ،خري
 ) .٤٣/ فاطر(شر ومنه وال يِحيق الْمكْر السيئُ ِإلَّا ِبأَهِلِه 

 :هللا كبرية من الكبائراألمن من مكر ا
يـا رسـول اهللا     : فقالوا«: ويف رواية . » يا مقلّب القلوب ثبت قليب على دينك      «:  يكثر أن يقول   �كان  

فهو يصرفها أسرع من ممر الريح » إنّ القلب بني أصبعني من أصابع الرمحن يقلّبه كيف يشاء«: قال. أختاف؟
واعلَمـوا أَنَّ اللَّـه   : ويف الترتيل. كراهة وغري ذلك من األوصافعلى اختالف يف القبول والرد واإلرادة وال 

ِإنَّ ِفـي   : ويؤيده قوله تعاىل  . قاله جماهد ،يحولُ بين الْمرِء وقَلِْبِه أي بينه وبني عقله حتى ال يدري ما يصنع            
       قَلْب كانَ لَه نلَِذكْرى ِلم ه        واختار الطّرباينّ . أي عقل ) ٣٧/ ق(ذِلكأنّ معىن تلك اإلحالة إعالم العباد بأن 

 �وملّا كان   . وأنه حيول بينهم وبينها إذا شاء حتى ال يدرك أحد شيئا إلّا مبشيئته تعاىل             ،أملك لقلوم منهم  
إنك تكثـر   ،يا رسول اهللا  : - رضي اهللا عنها   -قالت عائشة » يا مقلّب القلوب ثبت قليب على دينك      «: يقول

   ذا الد ننا يا عائشة   «: قال. عاء فهل ختشى؟  أن تدعووقلوب العباد بني أصـبعني مـن أصـابع          -وما يؤم 
ربنا ال تِزغْ   : بقوله. وقد أثىن تعاىل على الراسخني يف العلم      . »  إذا أراد أن يقلّب قلب عبده قلّبه؟       -الرمحن

يف هذه اآليـة داللـة      ) . ٨/ آل عمران (نك أَنت الْوهاب    قُلُوبنا بعد ِإذْ هديتنا وهب لَنا ِمن لَدنك رحمةً إِ         
بيان ذلك أنّ القلب صاحل     ،ظاهرة على أحقّية ما ذهب إليه أهل السنة من أنّ الزيغ واهلداية خبلق اهللا وإرادته              

   رن واإلزاغـة   فإن كان داعية الكفر فهو اخلذال     ،وحمال أن مييل إىل أحدمها بدون داعية      ،للمثل إىل اخلري والش
وإن كان داعية اإلميان فهو التوفيق واإلرشاد واهلداية والتسديد والتثبيت والعصمة وغري ذلك             ،والصد واخلتم 

 .من األلفاظ الواردة يف القرآن
إنّ أحدكم ليعمل بعمل أهـل      «:  يف احلديث الصحيح   �ومما حيذّرك أيضا من أمن املكر استحضارك قوله         

ويف حديث  . » ى بينه وبينها إلّا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها            اجلنة حتى ما يبق   
ة    «: البخاريه من أهل اجلنار وإنه من أهـل  ،إنّ العبد ليعمل بعمل أهل النة وإنجل بعمل أهل اجلنويعمل الر

 ملّا قالوا عند مساع     - رضوان اهللا عليهم   -فإنّ الصحابة ،وال يتكل على ذلك   . » وإنما األعمال باخلواتيم  ،النار
» بل اعملوا فكلّ ميسر ملا خلق له     «: قال هلم . ذلك ففيم العمل يا رسول اهللا أفال نتكل على كتاب أعمالنا؟          

وكَـذَّب  * استغىن  وأَما من بِخلَ و   * فَسنيسره ِللْيسرى   * وصدق ِبالْحسىن   * فَأَما من أَعطى واتقى     :مثّ قرأ 
 ٦٢٣)  .١٠ -٥/ الليل(فَسنيسره ِللْعسرى * ِبالْحسىن 

 )األمن من املكر(من مضار 
 .أنها جتعل املؤمن غافال عن طاعة اهللا ورضوانه) ١(
 .إذا أمن املؤمن مكر اهللا مل يراقب اهللا يف تصرفاته ويرتع يف الدنيا كالبهائم) ٢(

                                                 
 )٣٩٩٩/ ٩(نضرة النعيم يف مكارم أخالق الرسول الكرمي  - ٦٢٣



 ٣١٥

 .هللا طريق يؤدي إىل جهنم وبئس املصرياألمن من مكر ا) ٣(
 ٦٢٤.ال يأمن من مكر اهللا إلّا القوم اخلاسرون) ٤(

 : اليأس من رمحة اهللا-
ِه يابِني اذْهبوا فَتحسسوا ِمن يوسف وأَِخيِه ولَا تيأَسوا ِمن روِح اللَِّه ِإنه لَا ييأَس ِمن روِح اللَّ                {: قال اهللا تعاىل  

 ].٨٧: يوسف[} )٨٧(ِإلَّا الْقَوم الْكَاِفرونَ 
... } )٨٣(وِإذَا أَنعمنا علَى الِْإنساِن أَعرض ونأَى ِبجاِنِبِه وِإذَا مسه الشر كَـانَ يئُوسـا               {: وقال اهللا تعاىل  

 ].٨٣: اإلسراء[
يء ال يكون: اليأس: قال املناويالقطع بأنّ الش،جاءوهو ضدالر . 
 وجلّ  -هو استصغار لسعة رمحته   : اليأس من رمحة اهللا   : وقال العز وذلك ذنب عظيم وتضييق    ، ومغفرته - عز

 .لفضاء جوده 
جاء : اليأس: وقال الكفويانقطاع الر. 

 .وقال الراغب هو انتفاء الطّمع 
ل لتحقّق فواته  : وقال ابن اجلوزيالقطع على أنّ املطلوب ال يتحص. 

 :يأس ىف القرآن الكرميال
 :ذكر بعض املفسرين أنّ اليأس يف القرآن على وجهني

ومنه قوله تعاىل وال تيأَسوا ِمن روِح اللَِّه ِإنه ال ييأَس ِمن روِح اللَِّه ِإلَّا الْقَـوم الْكـاِفرونَ                   : القنوط: أحدمها
 .القنوط مثرة اليأسألنّ ،وإنما عبر باليأس عن القنوط) . ٨٧/ يوسف(

أي ) : ٣١/ الرعد(ومنه قوله تعاىل أَفَلَم ييأَِس الَِّذين آمنوا أَنْ لَو يشاُء اللَّه لَهدى الناس جِميعاً               : العلم: الثاين
 .أفلم يعلموا 

 :الفرق بني اليأس والقنوط واخليبة
قال أبو هالل العسكري: 

إذ . وأما اخليبة فال تكون إلّا بعد األمـل      ، أنّ القنوط أشد مبالغة من اليأس      :الفرق بني اليأس والقنوط واخليبة    
والرجاء واليأس نقيضان يتعاقبـان     ،وأما اليأس فقد يكون قبل األمل وقد يكون بعده        ،هي امتناع نيل ما أمل    

الرمحة وأنّ القنوط   أنّ اليأس ألّا يأمل يف وقوع شيء من         : تعاقب اخليبة والظّفر ويستفاد مما ذكره ابن حجر       
 .تصميم على عدم وقوعها

 :حكم اليأس
ِإنه ال ييأَس ِمن روِح اللَِّه ِإلَّا الْقَـوم         : عد ابن حجر اليأس من رمحته تعاىل من الكبائر مستدلّا بقوله سبحانه           

 هذا كبرية هو مـا      عد:  قال - عز وجلّ  -الْكاِفرونَ وبعد أن ذكر عددا من األحاديث املبشرة بسعة رمحته         
 ٦٢٥ملا فيه من الوعيد الشديد،وهو ظاهر،أطبقوا عليه

                                                 
 )٤٠٠٥/ ٩(نضرة النعيم يف مكارم أخالق الرسول الكرمي  - ٦٢٤
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 )اليأس(من مضار 
 .دليل الضعف يف الدين وعدم اليقني) ١(
 .تعب وعناء بال فائدة) ٢(
 .اليائس من رمحة اهللا كافر) ٣(
 .هو آية السخط على قدر اهللا) ٤(
 ٦٢٦.يضعف القوى ويقتل األجساد) ٥(

 :اهللا القنوط من رمحة -
قُلْ ياِعباِدي الَِّذين أَسرفُوا علَى أَنفُِسِهم لَا تقْنطُوا ِمن رحمِة اللَِّه ِإنَّ اللَّه يغِفر الذُّنوب جِميعا          {: قال اهللا تعاىل  

 ِحيمالر فُورالْغ وه ه٥٣: الزمر[} )٥٣(ِإن.[ 
قَالَ ومن يقْنطُ ِمن رحمِة ربِه ِإلَّا الضالُّونَ ) ٥٥(الْحق فَلَا تكُن ِمن الْقَاِنِطني قَالُوا بشرناك ِب{: وقال اهللا تعاىل

 ].٥٦ - ٥٥: احلجر... [} )٥٦(
 ].٤٩: لتفص[} )٤٩(لَا يسأَم الِْإنسانُ ِمن دعاِء الْخيِر وِإنْ مسه الشر فَيئُوس قَنوطٌ {: وقال اهللا تعاىل

محة : القنوط: قال املناويهو اليأس من الر. 
وهو يقابـل األمـن مـن مكـر     ،هو استبعاد الفرج واليأس منـه : قال يف فتح ايد شرح كتاب التوحيد 

 .وكالمها ذنب عظيم وينافيان كمال التوحيد  ،اهللا
وذلك ذنب عظيم وتضييق ، ومغفرته- عز وجلّ-القنوط استصغار لسعة رمحة اهللا: وقال العز بن عبد السالم

 .لفضاء جوده تعاىل  
 :حكم القنوط

) يف القنوط (مستدلّا بقوله تعاىل    . سوء الظّن باهللا تعاىل والقنوط من رمحته من الكبائر        : قال اإلمام ابن حجر   
 والقنوط كبريتني مغايرتني لليأس     عد سوء الظّن  : وقال،) ٥٦/ احلجر(ومن يقْنطُ ِمن رحمِة ربِه ِإلَّا الضالُّونَ        
وِإنْ : للترقّي إليه يف قوله تعاىل    ،والظّاهر أنّ القنوط أبلغ من اليأس     ... هو ما ذهب إليه اجلالل البلقيين وغريه        

وقد اتفقوا على أنّ الشخص الّذي يئس من وقوع شيء من الرمحة له       ) ٤٩/ فصلت(مسه الشر فَيؤس قَنوطٌ     
وهي التصميم علـى    ،مثّ هذا اليأس قد ينضم إليه حالة هي أشد منه         ،إسالمه فاليأس يف حقّه كبرية اتفاقا     مع  

مثّ قد ينضم إىل ذلك أنّ اهللا يشدد عقابه له كالكفّار وهذا هو املراد بسوء             ،عدم وقوع الرمحة له وهو القنوط     
 ٦٢٧.الظّن هنا 
 )القنوط(من مضار 

 .دليل ضعف اإلميان) ١(
 .يقطع اإلنسان عن اهللا) ٢(

                                                                                                                                            
 )٥٧٢٥/ ١١(لكرمي نضرة النعيم يف مكارم أخالق الرسول ا - ٦٢٥
 )٥٧٣٠/ ١١(نضرة النعيم يف مكارم أخالق الرسول الكرمي  - ٦٢٦
 )٥٣٤٤/ ١١(نضرة النعيم يف مكارم أخالق الرسول الكرمي  - ٦٢٧



 ٣١٧

 .دليل قلّة الفهم والعقل) ٣(
 .حيبه الشيطان لتيئيسه لبين اإلنسان) ٤(
 .يقعد باإلنسان أو يعجزه عن القيام مبا أمر به) ٥(
 ٦٢٨.إذا غلب على اإلنسان اليأس والقنوط حرمه اإلبداع والتفوق واستسهل البطالة والكسل) ٦(

 : سوء الظن-
ويعذِّب الْمناِفِقني والْمناِفقَاِت والْمشِرِكني والْمشِركَاِت الظَّانني ِباللَِّه ظَن السـوِء علَـيِهم            {: قال اهللا تعاىل  

 ].٦ :الفتح... [} )٦(داِئرةُ السوِء وغَِضب اللَّه علَيِهم ولَعنهم وأَعد لَهم جهنم وساَءت مِصريا 
 وما كُنتم تستِترونَ أَنْ يشهد علَيكُم سمعكُم ولَا أَبصاركُم ولَا{: وقال اهللا تعاىل

 أَرداكُـم  وذَِلكُم ظَنكُم الَِّذي ظَننتم ِبـربكُم ) ٢٢(جلُودكُم ولَِكن ظَننتم أَنَّ اللَّه لَا يعلَم كَِثريا ِمما تعملُونَ    
 اِسِرينالْخ ِمن متحب٢٣ - ٢٢: فصلت... [} )٢٣(فَأَص.[ 

. »فَِإنَّ الظَّن أكْـذَب احلَـِديثِ   ،ِإياكُم والظَّن «:  قَالَ - � -وعن أِبي هريرةَ رضي اُهللا عنه أنَّ رسولَ اِهللا          
 .٦٢٩متفق عليه

بيد أننا نستطيع   ، سوء الظّن ضمن ما أوردته من مصطلحات       -ليهامل تعرف كتب املصطلحات الّيت وقفنا ع      
 :ذلك يف ضوء ما ذكروه عن السوء والظّن فنقول

 .اعتقاد جانب الشر وترجيحه على جانب اخلري فيما حيتمل األمرين معا: سوء الظّن هو
 :سوء الظن من الكبائر الباطنة

: وقـال ،) الكبرية احلادية والثّالثـون (وذكر أنه . لكبائر الباطنةعد اإلمام ابن حجر سوء الظّن باملسلم من ا  
 والعياذ -وهذه الكبائر مما جيب على املكلّف معرفتها ليعاجل زواهلا ألنّ من كان يف قلبه مرض منها مل يلق اهللا    

خلمر وحنوها من   وهذه الكبائر يذم العبد عليها أعظم مما يذم على الزنا والسرقة وشرب ا            ، بقلب سليم  -باهللا
وسوء أثرها ودوامه إذ إنّ آثار هذه الكبائر وحنوها تدوم حبيث تصري حاال ،كبائر البدن وذلك لعظم مفسدا   

تـزول بالتوبـة واالسـتغفار      ،خبالف آثار معاصي اجلوارح فإنها سـريعة الزوال       ،وهيئة راسخة يف القلب   
يا : إنّ اهللا تعاىل يقول   ،» اء بأخيه الظّن فقد أساء بربه     من أس «: ونقل عن ابن النجار قوله    ،واحلسنات املاحية 

 الظَّن وا كَِثرياً ِمنِنبتوا اجنآم ا الَِّذينه١٢/ احلجرات(أَي.  ( 
 :أقسام سوء الظن

 :وقد قسم سوء الظّن إىل قسمني كالمها من الكبائر ومها
وذلك ألنه يأس وقنـوط    ) وكالمها كبرية (أس والقنوط   وهو أبلغ يف الذّنب من الي     : قال، سوء الظّن باهللا   -١

 .لتجويزه على اهللا تعاىل أشياء ال تليق بكرمه وجوده  ،وزيادة

                                                 
 )٥٣٥١/ ١١(نضرة النعيم يف مكارم أخالق الرسول الكرمي  - ٦٢٨
 ).٢٥٦٣(ومسلم برقم ، ) ٦٠٦٦(متفق عليه، أخرجه البخاري برقم  - ٦٢٩



 ٣١٨

هو أيضا من الكبائر وذلك أنّ من حكم بشر على غريه مبجـرد الظّـن محلـه                 :  سوء الظّن باملسلمني   -٢
.. وكلّ هذه مهلكات  ،امه وإطالة اللّسان يف عرضه    الشيطان على احتقاره وعدم القيام حبقوقه والتواين يف إكر        

وكلّ من رأيته سيىء الظّن بالناس طالبا إلظهار معايبهم فاعلم أنّ ذلك خلبث باطنه وسوء طويتـه؛ فـإنّ                   
 .واملنافق يطلب العيوب خلبث باطنه  ،املؤمن يطلب املعاذير لسالمة باطنه

 :وصفوة القول أنّ
 .لظّن باهللا تعاىل ويقابله وجوب حسن الظّن باهللا الظّن احملرم هو سوء ا-١
 .واملطلوب حسن الظّن م.  حرمة الظّن كذلك باملسلمني الّذين ظاهرهم العدالة-٢
 ٦٣٠.وهذا الظّن ال حيقّق.  الظّن املباح وهو الّذي يعرض يف قلب املسلم يف أخيه بسبب ما يوجب الريبة-٣

 )سوء الظن(من مضار 
 .ىل غضب اهللا وسخطهيؤدي إ) ١(
 .وسوء الطّوية،دليل على فساد النية) ٢(
 .خلق من أخالق املنافقني) ٣(
 .يولّد الشحناء والبغضاء بني الناس) ٤(
 .واألعمال السيئة،مفتاح للعواقب الوخيمة) ٥(
 .يورث الذّلّ واهلوان على اهللا مثّ على الناس) ٦(
 .دليل ضعف اإلميان) ٧(
 ٦٣١. عدم الثّقة بالنفسدليل على) ٨(

 : املن باملال أو العمل-
ياأَيها الَِّذين آمنوا لَا تبِطلُوا صدقَاِتكُم ِبالْمن والْأَذَى كَالَِّذي ينِفق مالَه ِرئَاَء الناِس ولَا يؤِمن               {: قال اهللا تعاىل  

     ثَِل صكَم ثَلُهِم الْآِخِر فَموالْيـا              ِباللَِّه وٍء ِممـيلَى شونَ عقِْدرا لَا يلْدص كَهراِبلٌ فَتو هابفَأَص ابرِه تلَياٍن عفْو
 الْكَاِفِرين مِدي الْقَوهلَا ي اللَّهوا وب٢٦٤: البقرة... [} )٢٦٤(كَس.[ 
         ِبيِن النع هناُهللا ع ِضير أِبي ذَر نعةِ     ثَالثَةٌ«:  قَالَ - � -وامالِقي مواُهللا ي مهكَلِّمال ي ،   ِهمإلَـي ظُرنال يال ،وو

كِّيِهمزي،  أِليم ذَابع ملَهولُ اِهللا     . »وسا رأهاراً  - � -قال فَقَرثَالثَ ِمر ،  و ذَروا  : قال أبِسـرخوا وابخ، نم
 .٦٣٢أخرجه مسلم. » واملُنفِّق ِسلْعته ِباحلَِلِف الكَاِذِباملُسِبلُ واملَنانُ«: هم يا رسولَ اِهللا؟ قال

 :للمن اصطالحا ثالثة معان
هو أن يترك األمري األسري الكافر من غري أن يأخذ منه           : املن: املن يف احلرب وقد عرفه اجلرجاينّ فقال      : األول
 .أي إطالقه بال عوض كما يقول الراغب  . شيئا

امل: وقال املناويأن يترك األسري الكافر وال يؤخذ منه شيء  : ن. 
                                                 

 )٤٦٥٢/ ١٠(النعيم يف مكارم أخالق الرسول الكرمي نضرة  - ٦٣٠
 )٤٦٧٢/ ١٠(نضرة النعيم يف مكارم أخالق الرسول الكرمي  - ٦٣١
 ).١٠٦(أخرجه مسلم برقم  - ٦٣٢



 ٣١٩

ومن ذلك قولـه    ،وذلك على احلقيقة ال يكون إلّا هللا تعاىل       ،املن الفعلي وهو أن يثقل اإلنسان بالنعمة      : الثّاين
       ِمِننيؤلَى الْمع اللَّه نم وقوله سبحانه) ١٦٤/ آل عمران(تعاىل لَقَد :قَب ِمن متكُن كَذِلك  كُملَـيع اللَّه نلُ فَم

 ) .٩٤/ النساء(
 

وذلك مستقبح فيما بـني     ،أن يكون ذلك بالقول؛ بأن يذكر اإلنسان ما يظن أنه أنعم به على أخيه             : الثّالث
إذا كفرت : وحلسن ذكرها عند الكفران قيل،املنة دم الصنيعة: ولقبح ذلك قيل،إلّا عند كفران النعمة،الناس

 .سنت املنةالنعمة ح
 :أحكام املن

ولكنـه  ،أما الثّالث فقد يكون حممودا أيضا عند كفران النعمة        ،كان حممودا ،املن إذا كان من النوعني األولني     
 ٦٣٣.مذموم فيما عدا ذلك

 )املن(من مضار 
 .ينقص األجر وقد يذهب به بالكلّية) ١(
 .ومظهر من مظاهر سوء اخللق،آفة من آفات النفس) ٢(
 . شدة الوعيد ملن حصل منه ذلك)٣(
 .وحيبط األعمال،يوغر الصدور) ٤(
 .ويستحق صاحبها الطّرد من رمحته،يستجلب غضب اهللا سبحانه) ٥(
 .إنها صفة يتشبه صاحبها باملنافقني) ٦(
 ٦٣٤.حيرم صاحبها من نعمة نظر اهللا إليه وكالمه معه يوم القيامة) ٧(

 : معاداة أولياء اهللا-
ِإنَّ الَِّذين فَتنوا الْمؤِمِنني والْمؤِمناِت ثُم لَم يتوبوا فَلَهم عذَاب جهنم ولَهم عذَاب الْحِريـِق               {: عاىلقال اهللا ت  

 ].١٠: الربوج... [} )١٠(
من عادى ِلي وِلياً فَقَد آذَنتـه       : ِإنَّ اَهللا قال  «: - � -قَالَ رسولُ اِهللا    : وعن أِبي هريرةَ رِضي اُهللا عنه قالَ      

وما يزالُ عبِدي يتقَرب ِإلَي ِبالنواِفِل حتى       ،وما تقَرب ِإلَي عبِدي ِبشيٍء أحب ِإلَي ِمما افْترضت علَيهِ         ،ِباحلَرِب
هأُِحب، هتببالَِّذي  :فَِإذَا أح هعمس تِبهِ  كُن عمسِبهِ   ، ي ِصربالَِّذي ي هرصبا   ،وِبه ِطشبالَِّتي ي هديِشي   ،ومالَِّتي ي لَهِرجو
وما ترددت عن شيٍء أنـا فَاِعلُـه تـردِدي عـن نفْـِس           ،ولَِئِن استعاذَِني ُألِعيذَنه  ،وِإنْ سألَِني ُألعِطينه  ،ِبها

 .٦٣٥أخرجه البخاري. »يكْره املَوت وأنا أكْره مساَءته،ِناملُؤِم
 : مواالة أعداء اهللا-

                                                 
 )٥٥٦٥/ ١١(نضرة النعيم يف مكارم أخالق الرسول الكرمي  - ٦٣٣
 )٥٥٦٩/ ١١(نضرة النعيم يف مكارم أخالق الرسول الكرمي  - ٦٣٤
 ).٦٥٠٢(اري برقم أخرجه البخ - ٦٣٥



 ٣٢٠

لَا تِجد قَوما يؤِمنونَ ِباللَِّه والْيوِم الْآِخِر يوادونَ من حاد اللَّه ورسولَه ولَو كَانوا آبـاَءهم أَو              {: قال اهللا تعاىل  
و ِإخوانهم أَو عِشريتهم أُولَِئك كَتب ِفي قُلُوِبِهم الِْإميانَ وأَيدهم ِبروٍح ِمنه ويدِخلُهم جناٍت تجِري               أَبناَءهم أَ 

لَا ِإنَّ ِحزب اللَِّه هم الْمفِْلحونَ ِمن تحِتها الْأَنهار خاِلِدين ِفيها رِضي اللَّه عنهم ورضوا عنه أُولَِئك ِحزب اللَِّه أَ
 ].٢٢: اادلة[} )٢٢(

ياأَيها الَِّذين آمنوا لَا تتِخذُوا الْيهود والنصارى أَوِلياَء بعضهم أَوِلياُء بعٍض ومـن يتـولَّهم               {: وقال اهللا تعاىل  
 ].٥١: املائدة[} )٥١(ه لَا يهِدي الْقَوم الظَّاِلِمني ِمنكُم فَِإنه ِمنهم ِإنَّ اللَّ

 :مواالة الكفار اصطالحا
هي التقرب إىل أي نوع منهم أو مجيعهم بإظهار املودة هلم أو الثّقة فيهم أو التصادق معهم أو الوقـوف يف                    

 .صفّهم على أي حنو كان
 .ب إليهم وإظهار الود هلم باألقوال واألفعال والنوايا  هي التقر: مواالة الكفّار: وقال بعض احملدثني

نفى اهللا الوالية بني املؤمنني والكافرين يف غري آية يا أَيها الَِّذين آمنوا ال          : - رمحه اهللا تعاىل   -قال الفريوزابادي 
وجعل بني الكافرين والشياطني مواالة     ) . ٥١/ ئدةاملا(تتِخذُوا الْيهود والنصارى أَوِلياَء بعضهم أَوِلياُء بعٍض        

قال تعاىل يف املواالة بينهم يف الدنيا ِإنا جعلْنا الشياِطني أَوِلياَء ِللَِّذين ال ،يف الدنيا ونفى عنهم املواالة يف اآلخرة
ِإنما :  يف الدنيا سلطانا فقالوكما جعل بينهم وبني الشيطان مواالة جعل للشيطان،) ٢٧/ األعراف(يؤِمنونَ 

 هنلَّووتي لَى الَِّذينع هلْطان٦٣٦).١٠٠/ النحل(س 
مواالة مطلقة  :  إنّ املواالة تنقسم إىل قسمني     - رمحه اهللا  -قال الشيخ عبد اللّطيف بن عبد الرمحن بن حسن        (

لك حتمل األدلّة يف النهي الشديد عـن       وعلى ذ ،وهي ذه الصفة مرادفة ملعىن التولّي     ،عامة وهذه كفر صريح   
مواالة خاصة وهي مواالة الكفّار لغرض دنيوي مع سالمة االعتقاد    . وأنّ من واالهم فقد كفر    ،مواالة الكفّار 

 يف غزو مكّة �وعدم إضمار نية الكفر والردة كما حصل من حاطب بن أيب بلتعة يف إفشاء سر رسول اهللا 
  .٦٣٧) *زول سورة املمتحنةكما هو مذكور يف سبب ن

 )مواالة الكفار(من مضار 
 .وتلحقه بدين من وااله،خترج املرء من اإلسالم) ١(
 .دليل على بغض اهللا ورسوله ودين اإلسالم) ٢(
 .وتورده النريان خملّدا فيها،حترم صاحبها من اجلنان) ٣(
 .تعني على هدم اإلسالم وتقويض أركانه) ٤(
 .لتقوي الكفر والباط) ٥(
 ٦٣٨.توقع أعلى األذية على املسلمني وعباد اهللا املؤمنني) ٦(

 : اإلحلاد يف احلرم-
                                                 

 )٥٥٧١/ ١١(نضرة النعيم يف مكارم أخالق الرسول الكرمي   - ٦٣٦
 ) .٢٣٦ -٢٣٥/ ١(الدرر السنية ( و) ٥٥٨٢/ ١١(نضرة النعيم يف مكارم أخالق الرسول الكرمي  - ٦٣٧
 )٥٥٨٢/ ١١(نضرة النعيم يف مكارم أخالق الرسول الكرمي  - ٦٣٨



 ٣٢١

ِإنَّ الَِّذين كَفَروا ويصدونَ عن سِبيِل اللَِّه والْمسِجِد الْحراِم الَِّذي جعلْنـاه ِللنـاِس سـواًء                {: قال اهللا تعاىل  
ي نماِد والْبِفيِه و اِكفذَاٍب أَِليٍم الْعع ِمن ِذقْهاٍد ِبظُلٍْم نِفيِه ِبِإلْح ٢٥: احلج... [} )٢٥(ِرد.[ 

         ِبيأنَّ الن هناُهللا ع ِضياٍس ربِن عِن ابعاِس ِإلَى اِهللا ثَالثَةٌ    «:  قَالَ - � -والن ضغمِ  : أبِفي احلَر لِْحدـٍغ  ،متبمو
 .٦٣٩أخرجه البخاري. »ومطَِّلب دِم امِرٍئ ِبغيِر حق ِليهِريق دمه،ِهِليِةِفي اِإلسالِم سنةَ اجلَا

: وقيل،قيـل الشـرك   : اإلحلاد هنا ،) ٢٥/ احلج(ومن يِرد ِفيِه ِبِإلْحاٍد ِبظُلٍْم نِذقْه ِمن عذاٍب أَِليٍم          : قال تعاىل 
: وقطع شجرة ودخوله يف غري إحرام وقال بعضهم، صيد محامة:وقيل معناه،واملراد امليل بالظّلم،الشرك والقتل

أن تستحلّ من احلرام مـا  :  املعىن - رضي اهللا عنهما   -وعن ابن عباس  ،هذا الشرك باهللا وعبادة غريه يف احلرم      
 .هو احتكار الطّعام مبكّة: وظلم من مل يظلم وقيل،حرم اهللا عليك من قتل من مل يقتل

 يسابوريوتدلّ هذه اآلية الكرمية على أنّ ،ومن يرد فيه مرادا ما جائرا عادال عن القصد ظاملا       : ىناملع: وقال الن
 رضـي   -وقد روي عن ابن مسعود وابن عمر      ،اإلنسان يعاقب على ما ينويه من املعاصي مبكّة وإن مل يعمله          

.  لعذّبـه اهللا )مكان بأقصى الـيمن   (وهو بعدن أبني    ، لو هم رجل بقتل رجل وهو يف هذا البيت         -اهللا عنهم 
وهذا اإلحلاد والظّلم جيمع املعاصي من الكفر إىل الصغائر فلعظم حرمة املكان توعد اهللا على نيـة السـيئة                   

 .ومن نوى سيئة ومل يعملها مل حياسب عليها إلّا يف مكّة،فيه
 :اإلحلاد اصطالحا

 قال الكفوي :        ا وهذا أقرب إىل أن يكون ت     ،اإلحلاد هو امليل عن احلقا     ،عريفا لغويومن املمكن أن نقتبس مم
هو امليل عن احلق والعدول عنه فيما يتعلّق بأمساء اهللا تعاىل           : اإلحلاد:ذكره املفسرون تعريفا اصطالحيا فنقول    

 .أو بيته احلرام أو بآياته الكرام يف داللتها أو فيمن ترتّلت عليه
 :أنواع اإلحلاد

فـاألول ينـايف اإلميـان      . إحلاد إىل الشـرك باألسـباب     : والثّاين، باهللا إىل الشرك : أحدمها،اإلحلاد ضربان 
 ٦٤٠.والثّاين يوهن عراه وال يبطله ،ويبطله

 )اإلحلاد(من مضار 
 .اإلحلاد ينايف اإلميان ويبطله ويؤدي إىل سوء العاقبة يف الدنيا واآلخرة) ١(
 .النكالدد اهللا امللحدين يف أمسائه بأنه سيجزيهم اخلسران و) ٢(
 ٦٤١.اإلحلاد طريق مؤد إىل غضب اهللا ورسوله) ٣(

 : نقض العهد-
الَِّذين ينقُضونَ عهد اللَِّه ِمن بعِد ِميثَاِقِه ويقْطَعونَ ما أَمر اللَّه ِبِه أَنْ يوصلَ ويفِْسدونَ ِفـي                 {: قال اهللا تعاىل  

 ].٢٧: البقرة [})٢٧(الْأَرِض أُولَِئك هم الْخاِسرونَ 

                                                 
 ).٦٨٨٢(أخرجه البخاري برقم  - ٦٣٩
 )٣٩٨٠/ ٩(ة النعيم يف مكارم أخالق الرسول الكرمي نضر - ٦٤٠
 )٣٩٨٦/ ٩(نضرة النعيم يف مكارم أخالق الرسول الكرمي  - ٦٤١



 ٣٢٢

والَِّذين ينقُضونَ عهد اللَِّه ِمن بعِد ِميثَاِقِه ويقْطَعونَ ما أَمر اللَّه ِبِه أَنْ يوصلَ ويفِْسدونَ ِفي                {: وقال اهللا تعاىل  
 ].٢٥: الرعد... [} )٢٥(الْأَرِض أُولَِئك لَهم اللَّعنةُ ولَهم سوُء الداِر 

فَِبما نقِْضِهم ِميثَاقَهم لَعناهم وجعلْنا قُلُوبهم قَاِسيةً يحرفُونَ الْكَِلم عن مواِضِعِه ونسوا حظا             {: هللا تعاىل وقال ا 
             هنع ففَاع مهِإلَّا قَِليلًا ِمن مهٍة ِمناِئنلَى خع طَِّلعالُ تزلَا توا ِبِه وا ذُكِّرِمم       ِسـِننيحالْم ِحبي ِإنَّ اللَّه فَحاصو م

 ].١٣: املائدة... [} )١٣(
           ِبـيـِن النع هناُهللا ع ِضيةَ رريرأَِبي ه نعقَـالَ    - � -و ـهـةِ       «:  أَنالطّاع ِمـن جـرخ ـنم، قفَارو

أَو ينصـر   ،أَو يدعو إلَى عصبةٍ   ،يغضب ِلعصبةٍ ،ت رايٍة عميةٍ  ومن قَاتلَ تح  ،مات ِميتةً جاِهِليةً  ،فَمات،اجلَماعةَ
والَ يِفي ِلِذي   ،والَ يتحاش ِمن مؤِمِنها   ،يضِرب برها وفَاِجرها  ،ومن خرج علَى أُمِتي   ،فَِقتلَةٌ جاِهِليةً ،فَقُِتلَ،عصبةً

هدهٍد عهع،فَلَيهِمن تلَسي وِمن ٦٤٢أخرجه مسلم. »س. 
 :نقض العهد اصطالحا

سواء فيما بينه وبني اهللا تعاىل      ،عدم الوفاء مبا أعلن اإلنسان االلتزام به أو قطعه على نفسه من عهد أو ميثاق              
 .أو فيما بينه وبني الناس  

 :الفرق بني العهد والعقد وامليثاق
ما أخـذه اهللا علـى بـين آدم مـن اإلقـرار بربوبيتـه         : والعهد أيضا .ني    هو العهد املؤكّد باليم   : امليثاق

ويتضمن العهد أيضا ما    ،ويشمل أيضا ما أخذه على هذه األمة أن يوفّوا به مما أحلّ وحرم وفوض             ،ووحدانيته
 .يكون من اتفاق بني املسلمني واملشركني

أو ما عقـده هللا تعـاىل مـن        ، بيع وشراء وحنومها   فهو ما عقده اإلنسان على نفسه لآلخرين من       : أما العقد 
والعقد إلزام على سبيل اإلحكام     ،) مطلق(العهد إلزام   : وقيل،الطّاعات كاحلج والصوم وغريمها من العبادات     

 .العقود ما أحلّ اهللا وحرم وفرض وحد يف مجيع األشياء : وقيل. واالستيثاق
 :الفرق بني النقض واخليانة

ومن مثّ يكون النقض أعم من اخليانة       ،أما النقض فإنه يكون سرا وجهرا     ،تضي نقض العهد سرا     أنّ اخليانة تق  
 .اإلبرام: وضد النقض،وضد اخليانة األمانة،ويرادفه الغدر

 :حكم نقض العهد
الكبرية اخلامسة واألربعون: قال الذّهيب: 

) ٣٤/ اإلسـراء (وفُوا ِبالْعهِد ِإنَّ الْعهد كانَ مسـؤلًا   واحتج لذلك بقوله تعاىل وأَ    ،الغدر وعدم الوفاء بالعهد   
 ) ١/ املائدة... (يا أَيها الَِّذين آمنوا أَوفُوا ِبالْعقُوِد : - عز وجلّ-وبقوله

ئر عد هذا من الكبا: وقال،أما اإلمام ابن حجر فقد ذكر عدم الوفاء بالعهد على أنه الكبرية الثّالثة واخلمسون  
 ٦٤٣.هو ما وقع يف كالم غري واحد 

                                                 
 ).١٨٤٨(أخرجه مسلم برقم  - ٦٤٢
 )٥٦٣٢/ ١١(نضرة النعيم يف مكارم أخالق الرسول الكرمي  - ٦٤٣



 ٣٢٣

 )نقض العهد(من مضار 
 .والوعيد للمنافقني بالنار،بغض اهللا له) ١(
 .تسلّط اخللق عليه ونزع الثّقة منه) ٢(
 .من أمارات النفاق وصفات املنافقني) ٣(
 .يضر نفسه قبل أن يضر غريه) ٤(
 .تفكّك اتمع وشيوع البغضاء والفساد فيه) ٥(
 ٦٤٤.وسومهم إياه سوء العذاب،لّط األعداء على اتمعتس) ٦(

 : السكَر-
ياأَيها الَِّذين آمنوا ِإنما الْخمر والْميِسر والْأَنصاب والْأَزلَام ِرجس ِمـن عمـِل الشـيطَاِن               {: قال اهللا تعاىل  

 يِريد الشيطَانُ أَنْ يوِقع بينكُم الْعداوةَ والْبغضاَء ِفي الْخمـِر والْميِسـِر             ِإنما) ٩٠(فَاجتِنبوه لَعلَّكُم تفِْلحونَ    
 ].٩١ - ٩٠: املائدة[} )٩١(ويصدكُم عن ِذكِْر اللَِّه وعِن الصلَاِة فَهلْ أَنتم منتهونَ 

ِلمن ،عهـداً ،ِإنّ علَى اِهللا عز وجلّ،كُلّ مسِكٍر حرام«:  قَالَ- � - اِهللا وعن جاِبٍر رِضي اُهللا عنه أَنَّ رسولَ 
 ِكراملُس برشالِ    ،يِة اخلَبِطين ِمن هِقيساِل؟ قَالَ      : قَالُوا» أَنْ يةُ اخلَبا ِطينمولَ اِهللا وسا رـارِ   «: يِل النأَه قرع، أَو

 .٦٤٥أخرجه مسلم. »ِرعصارةُ أَهِل النا
ثُم لَم يتب   ،من شِرب اخلَمر ِفي الدنيا    «:  قَالَ - � -وعن عبِداِهللا بِن عمر رضي اُهللا عنهما أنَّ رسولَ اِهللا           

 .٦٤٦متفق عليه. »حِرمها ِفي اآلِخرِة،ِمنها
 : الزنا-

 ].٣٢: اإلسراء[} )٣٢(نه كَانَ فَاِحشةً وساَء سِبيلًا ولَا تقْربوا الزنا ِإ{: قال اهللا تعاىل
الزاِني لَا ينِكح ِإلَّا زاِنيةً أَو مشِركَةً والزاِنيةُ لَا ينِكحها ِإلَّا زاٍن أَو مشِرك وحرم ذَِلك علَى                 {: وقال اهللا تعاىل  

 ِمِننيؤ٣: النور[} )٣(الْم.[ 
الزاِنيةُ والزاِني فَاجِلدوا كُلَّ واِحٍد ِمنهما ِمائَةَ جلْدٍة ولَا تأْخذْكُم ِبِهما رأْفَةٌ ِفي ِديِن اللَِّه ِإنْ            {:  تعاىل وقال اهللا 

 ِمِننيؤالْم ا طَاِئفَةٌ ِمنمهذَابع دهشلْيِم الْآِخِر ووالْيونَ ِباللَِّه وِمنؤت مت٢: النور[} )٢(كُن.[ 
 .الزنا هو وطء املرأة من غري عقد شرعي : قال الراغب

 .الوطء يف قبل خال عن ملك أو شبهة: الزنا: وقال اجلرجاينّ
 نا شرعا هو إيالج احلشفة      : وقال املناويأو قدرها من مقطوعها   (الز (    م لعينهبفرج حمر)   موذلك خبالف احملر

 .شبهة مشتهى خال عن ال) لعارض كاحليض وحنوه
 نا اسم لفعل معلوم وإيالج فرج     : وقال الكفويى قبال) ذكر(الزم مشتهى يسمومعنـاه قضـاء   ،يف حملّ حمر

 .يف حملّ حمرم مشتهى من غري داعية الولد حتى إنه ليسمى الزاين سفّاحا ) املين(شهوة الفرج بسفح املاء 
                                                 

 )٥٦٤٤/ ١١(نضرة النعيم يف مكارم أخالق الرسول الكرمي  - ٦٤٤
 ).٢٠٠٢(م برقم أخرجه مسل - ٦٤٥
 ).٢٠٠٣(واللفظ له، ومسلم برقم ، ) ٥٥٧٥(متفق عليه، أخرجه البخاري برقم  - ٦٤٦



 ٣٢٤

 .ج حمرم لعينه خال عن الشبهة مشتهى طبعا  هو إيالج الذّكر بفر: وقال يف اية احملتاج
 :خبث الزنا

وسم اهللا سبحانه الشـرك والزنـا       «:  مدى خبث الزنا واللّواطة فقال     - رمحه اهللا تعاىل   -وأوضح ابن القيم  
 عـز   -لكن اهللا ،وإن كانت مجيعا تشتمل على ذلك     ،واللّواطة بالنجاسة واخلبث يف كتابه دون سائر الذّنوب       

وقـال يف   ) ٢٨/ التوبة(ص هذه الذّنوب لغلظها فقال يا أَيها الَِّذين آمنوا ِإنما الْمشِركُونَ نجس              خ -وجلّ
 حق اللّواطة ولُوطاً آتيناه حكْماً وِعلْماً ونجيناه ِمن الْقَريِة الَِّتي كانت تعملُ الْخباِئثَ ِإنهم كانوا قَوم سـوءٍ                 

  وا آلَ لُوٍط              ) ٧٤/ األنبياء(فاِسِقنيِرجهم نفوا عن أنفسهم الطّهارة فقال أَخة أنفسهم أنكما ذكر عن اللّوطي
 ) .٨٢/ األعراف(ِمن قَريِتكُم ِإنهم أُناس يتطَهرونَ 

واملقصود ) ٢٦/ النور. (ثُونَ ِللْخِبيثاتِ وأما الزناة فجاء وصفهم صرحيا فقال تعاىل الْخِبيثات ِللْخِبيِثني والْخِبي         
وذلك ألنها  ،اآلن بيان ما يف الزنا واللّواطة من جناسة وخبث أكثر وأغلظ من سائر الذّنوب ما دون الشرك                

فكلّما كـان   ،وهلذا كان أحظى الناس ذه النجاسة أكثرهم شـركا        . تفسد القلب وتضعف توحيده جدا    
 هذه النجاسة واخلبائث فيه أكثر وكلّما كان العبد أعظم إخالصا كان منـها              الشرك يف العبد أغلب كانت    

وهلما خاصية يف إبعاد القلب من اهللا فـإذا         ،فليس يف الذّنوب أفسد للقلب والدين من هاتني الفاحشتني        ،أبعد
 .»انصبغ القلب ما بعد من اهللا الطّيب الّذي ال يصعد إليه إلّا الطّيب

 ظرة بشهوة إىل املرأة واألمرد زنا     : - رمحه اهللا  -وقال الذّهيباحلون يف اإلعـراض        ،النوال أجل ذلك بالغ الص
. ال يبينت رجل مع أمرد يف مكان واحد: وكان يقال. عن املردان وعن النظر إليهم وعن خمالطتهم وجمالستهم  

مـا  « قال   � املرأة؛ ألنّ النيب     وحرم بعض العلماء اخللوة مع األمرد يف بيت أو حانوت أو محام قياسا على             
وأنه ميكن يف ،ويف املردان من يفوق النساء حبسنه فالفتنة به أعظم» خال رجل بامرأة إلّا كان الشيطان ثالثهما  
ويتسهل يف حقّه من طريق الريبة والشر مـا ال يتسـهل يف حـق     ،حقّه من الشر ما ال ميكن يف حق النساء        

 .رمي أوىلفهو بالتح،املرأة
 رمحه  -وأقاويل السلف يف التنفري منهم والتحذير من رؤيتهم أكثر من أن حتصر وجاء رجل إىل اإلمام أمحد                

وال ،ال جتأ به إلينا مرة أخرى     «: قال. ابن أخيت : ما هذا منك؟ قال   : فقال اإلمام ،اهللا تعاىل ومعه صيب حسن    
 .» يعرفه سوءامتش معه يف طريق لئلّا يظن بك من ال يعرفك وال 

هل القتـل أو    ،عد الزنا من الكبائر هو ما أمجعوا عليه واختلف يف أيهما أشنع وأقبح            : وقال اإلمام ابن حجر   
مثّ ) أي قتل النفس الّيت حـرم اهللا إلّـا بـاحلق          (الزنا؟ والصحيح أنّ الّذي يلي الشرك يف الكبائر هو القتل           

ألنّ الشهوة داعية إليه من اجلانبني فيكثـر        ،والزنا أكرب إمثا من اللّواط    ،جلاروأفحش أنواعه الزنا حبليلة ا    ،الزنا
فالزنا حبليلة  ،وبعض الزنا أغلظ من بعض    ،وملا يترتب عليه من اختالط األنساب     ،وقوعه ويعظم الضرر بكثرته   

ا ما دون الزنا املوجب وأم،فاحشة مشينة،أو يف البلد احلرام   ،أو بأجنبية يف شهر رمضان    ،أو بذات الرحم  ،اجلار
للحد فإنه من الصغائر إلّا إذا انضاف إليه ما جيعله كبرية كأن يكون مع امرأة األب أو حليلة االبن أو مـع                      

 .أجنبية على سبيل القهر واإلكراه 
 :مراتب القبح يف الزنا



 ٣٢٥

وأعظم ، منه بأجنبية هلا زوج    وأعظم،فهو بأجنبية ال زوج هلا عظيم     ) متفاوتة(الزنا له مراتب    : قال ابن حجر  
وزنا الشيخ لكمال عقله أقـبح مـن زنـا          ،وزنا الثّيب أقبح من البكر بدليل اختالف حديهما       ،منه مبحرم 

ابوالعامل لكماهلما أقبح من زنا العبد واجلاهل ،الش وزنا احلر. 
واء كـان احترافـا أو جمـرد        وس،سرا كان أو جهرا   ،لقد ى الدين اإلسالمي احلنيف عن كلّ أنواع الزنا        

كما ى أيضا عن اخلطوات الّيت تسبقه وتؤدي إليه من          ،من مسلمة أو غري مسلمة    ،من حرة أو من أمة    ،نزوة
 ٦٤٧وقد سوى يف ذلك بني الرجال والنساء،،حنو املخادنة واملصادقة

 )الزنا(من مضار 
 .ورع وفساد املروءة وقلّة الغريةالزنا جيمع خالل الشر كلّها من قلّة الدين وذهاب ال) ١(
 .يف الزنا غضب الرب تبارك وتعاىل بانتهاك حرمه وإفساد خلقه) ٢(
 .من أضرار الزنا خبث النفس وإذهاب احلياء ورفع احلشمة) ٣(
 .سواد وجه الزاين وظلمته وما يعلوه من الكآبة واملقت الّذي يبدو عليه للناظرين) ٤(
 .نورهظلمة القلب وطمس ) ٥(
 . مفقر الزناة- عز وجلّ-الفقر اللّازم ألنّ اهللا) ٦(
 .الزنا يذهب حرمة فاعله ويعرضه للحد يف الدنيا والعذاب األليم يف اآلخرة) ٧(
ويعطيه أضدادها كالفاجر والفاسق والـزاين      ،وهي العفّة والرب واألمانة   ،الزنا يسلب الزاين أحسن األمساء    ) ٨(

 .واخلائن
وقد ،ويتبدل به اخلبث الّذي يتصف به الزناة      ،الّذي يتسم به أهل العفاف    » الطّيب«ارق الزاين وصف    يف) ٩(

 .حرم اهللا اجلنة على كلّ خبيث وجعلها مأوى للطّيبني
من أضرار الزنا على اتمع اختالط األنساب واشتباهها ويؤدي إىل ضـيق يف األرزاق وخـراب يف            ) ١٠(

 . الوحشة بني أبناء اتمعوإيقاع،الديار
الّذي ) اإليدز( ومنها مرض فقد املناعة      -يسبب الزنا ظهور أمراض وباليا ال يعلمها إلّا اهللا عز وجلّ          ) ١١(

 .شاع يف اتمعات الفاجرة هذه األيام
 ملثل  -حم اهللا  إلّا من ر   -وتعريضهم،يف زنا الزاين جناية على ذريته جبلب العار واخلزي هلم من ناحية           ) ١٢(

 ٦٤٨.هذه الفعلة الشائنة من ناحية أخرى
 : عمل قوم لوط-

ِإنكُم لَتأْتونَ ) ٨٠(ولُوطًا ِإذْ قَالَ ِلقَوِمِه أَتأْتونَ الْفَاِحشةَ ما سبقَكُم ِبها ِمن أَحٍد ِمن الْعالَِمني {: قال اهللا تعاىل
وما كَانَ جواب قَوِمِه ِإلَّا أَنْ قَالُوا أَخِرجوهم ِمن         ) ٨١(ِء بلْ أَنتم قَوم مسِرفُونَ      الرجالَ شهوةً ِمن دوِن النسا    

                                                 
 )٤٥٨٣/ ١٠(نضرة النعيم يف مكارم أخالق الرسول الكرمي  - ٦٤٧
 )٤٥٦٨/ ١٠(نضرة النعيم يف مكارم أخالق الرسول الكرمي  - ٦٤٨



 ٣٢٦

يِهم مطَرا  وأَمطَرنا علَ ) ٨٣(الْغاِبِرين   فَأَنجيناه وأَهلَه ِإلَّا امرأَته كَانت ِمن     ) ٨٢(قَريِتكُم ِإنهم أُناس يتطَهرونَ     
 ِرِمنيجةُ الْماِقبكَانَ ع فكَي ظُر٨٤ - ٨٠: األعراف... [} )٨٤(فَان.[ 
من وجدتموه يعملُ عملَ قَوِم لُوٍط فَـاقْتلُوا        «: - � -قَالَ رسولُ اِهللا    : وعِن ابِن عباٍس رِضي اُهللا عنه قَالَ      

 .٦٤٩أخرجه أبو داود والترمذي. »الفَاِعلَ واملَفْعولَ بِه
 : السرقة-

} )٣٨(والساِرق والساِرقَةُ فَاقْطَعوا أَيِديهما جزاًء ِبما كَسبا نكَالًا ِمن اللَِّه واللَّه عِزيز حِكيم {: قال اهللا تعاىل
 ].٣٨: املائدة[

وال يشرب  ،ال يزِني الزاِني ِحني يزِني وهو مؤِمن      «: - � - النِبي   قَالَ: وعن أِبي هريرةَ رِضي اُهللا عنه قَالَ      
    ِمنؤم وهو برشي ِحني راخلَم،     ِمنؤم وهو ِرقسي ِحني ِرقسال يةً  ،وبهن ِهبتنال يـا      ،وـِه ِفيهِإلَي اسالن فَعري

مهارصِه،أبتني ِحنيِمنؤم وها وه٦٥٠متفق عليه. »ب. 
         ِبيِن النع هناُهللا ع ِضيةَ رريرأِبي ه نعقَالَ - � -و  :»      هدي قْطَعةَ فَتضيالب ِرقسي اِرقاُهللا الس نلَع، ِرقسيو

هدي قْطَعلَ فَت٦٥١متفق عليه. »احلَب. 
من موضع خمصوص وقدر خمصوص ) الّذي ليس له خفية(تناول املرء الشيء : السرقة يف الشرع: قال الراغب

. 
عبارة عن أخذ مكلّف خفية قدر عشرة دراهم مضروبة حمـرزة           ) الّيت توجب احلد  (السرقة  : وقال اجلرجاينّ 

وال يكون سرقة ،فإن كان املسروق أقلّ من عشرة مضروبة فإنه يكون سرقة شرعا    ،مبكان أو حافظ بال شبهة    
 .ال قطع إلّا فيما قيمته ثالثة دراهم  : وقال ابن قدامة)  . أي قطع يد السارق حدا( حق القطع يف

 رقة: وقال الكفويال شبهة فيه خفية وهو قاصد للحفظ            : الس يف نومـه أو    ،أخذ مال معترب من حرز أجنيب
 .غفلته  

      رقة من الكبائر الّيت جيب فيها احلدالس  .  ها الذّهيبونقل عن ابن شـهاب     ، الكبرية الثّالثة والعشرين   وقد عد
 .نكّل اهللا بالقطع يف سرقة أموال الناس: قوله

وال تنفع السارق توبته إلّـا أن يـرد مـا    ،واهللا عزيز يف انتقامه من السارق حكيم فيما أوجبه من قطع يده          
 .فإن كان مفلسا حتلّل من صاحب املال ،سرقه

والظّاهر أنه  ،وهو ما صرحت به األحاديث    ،من الكبائر هو ما اتفق عليه العلماء      عد السرقة   : وقال ابن حجر  
كأن سرق حصـر    ،وعدم املوجبة له لشبهة ال تقتضي حلّ األخذ       ،ال فرق يف كوا كبرية بني املوجبة للقطع       

 مسكينا ال   فإن كان املسروق منه   ،وسرقة الشيء التافه صغرية   : وقال احلليمي ،أو سرق ماال غري حمرز    ،مسجد
          ا أخذ منه صارت كبرية وإن مل توجب احلدكبرية     : قال.. غىن به عم اس بغري حقفإن كان  ،وأخذ أموال الن

                                                 
 ).١٤٥٦(قم وأخرجه الترمذي بر، ) ٤٤٦٢(أخرجه أبو داود برقم / صحيح - ٦٤٩
 ).٥٧(واللفظ له، ومسلم برقم ، ) ٢٤٧٥(متفق عليه، أخرجه البخاري برقم  - ٦٥٠
 ).١٦٨٧(ومسلم برقم ، ) ٦٧٨٣(متفق عليه، أخرجه البخاري برقم  - ٦٥١



 ٣٢٧

فإن كان املأخوذ   ،أو على سبيل القمار فهو فاحشة     ،أو كرها ،املأخوذ ماله فقريا أو أصال لآلخذ أو أخذ قهرا        
 ٦٥٢.فذلك صغرية ،ك ضررشيئا تافها واملأخوذ منه غنيا ال يتبين عليه من ذل

 )السرقة(من مضار 
 .تنايف كمال اإلميان) ١(
 .إحدى الكبائر العظام يف اإلسالم) ٢(
 .دليل دناءة النفس وحقارة الشأن) ٣(
 .كان النكال عليها بالقطع لضمان حفظ أموال الناس) ٤(
 .توجب النار يف اآلخرة والعار يف الدنيا) ٥(
)٦ (اس ال يأمنون السارق على شيء ولو كان تافهاالن. 
 ٦٥٣.حيرم السارق من إجابة الدعاء) ٧(

 : قطع الطريق-
ِإنما جزاُء الَِّذين يحاِربونَ اللَّه ورسولَه ويسعونَ ِفي الْأَرِض فَسادا أَنْ يقَتلُوا أَو يصـلَّبوا أَو                {: قال اهللا تعاىل  

رجلُهم ِمن ِخلَاٍف أَو ينفَوا ِمن الْأَرِض ذَِلك لَهم ِخزي ِفي الدنيا ولَهم ِفي الْآِخرِة عـذَاب                 تقَطَّع أَيِديِهم وأَ  
 ِظيم٣٣: املائدة[} )٣٣(ع.[ 

 اسم احملاربة: قال القرطيب من محل على الناس يف مصـر  : احملارب: فقال مالك،اختلف العلماء فيمن يستحق
يوقال قوم،ة وكابرهم عن أنفسهم وأمواهلم دون نائرة وال ذحل وال عداوةأو بر: 

 .ال تكون احملاربة يف املصر 
 :وعند احلنابلة ال تثبت احملاربة إلّا مبا يلى

 . أن يكون ذلك يف الصحراء-١
 . أن يكون معهم سالح-٢
ا من الناحية األخالقية والسلوكية فـإنّ       أم،هذا من الناحية الفقهية   .  أن يأتوا جماهرة ويأخذوا املال قهرا        -٣

واملنافقون الّذين يقاتلون املسلمني أو     ،مصطلح احملاربة يشمل إىل جانب ما ذكره الفقهاء ما يفعله آكلو الربا           
 ال أجد قوما يقاتلونك إلّا قاتلتـك        �وذلك كما فعل أبو عامر الراهب الّذي قال للرسول          ،يعدون لقتاهلم 

: وقال،وأرسل إىل املنافقني  ،فلما ازمت هوازن خرج إيل الروم يستنصر      ،تله إىل يوم حنني   فلم يزل يقا  ،معهم
فإني ذاهب إىل قيصر فآت جبند من الروم ألخرج حممدا     ،استعدوا مبا استطعتم من قوة وسالح وابنوا مسجدا       

وتشمل احملاربـة   ) ١٠٧/ التوبة(ه ِمن قَبلُ    وِإرصاداً ِلمن حارب اللَّه ورسولَ    : فرتل قول اهللا تعاىل   ،من املدينة 
 .كذلك ما يفعله أهل احلرب من املشركني وأهل الكتاب ضد املسلمني

 :حكم احملاربة

                                                 
 )٤٦٢٥/ ١٠(نضرة النعيم يف مكارم أخالق الرسول الكرمي  - ٦٥٢
 )٤٦٣٣/ ١٠(نضرة النعيم يف مكارم أخالق الرسول الكرمي  - ٦٥٣



 ٣٢٨

ِإنما جزاُء الَِّذين يحاِربونَ اللَّه ورسولَه ويسعونَ       : عد اإلمام ابن حجر احملاربة من الكبائر حمتجا بقوله تعاىل         
أَرِض فَساداً أَنْ يقَتلُوا أَو يصلَّبوا أَو تقَطَّع أَيِديِهم وأَرجلُهم ِمن ِخالٍف أَو ينفَوا ِمن الْأَرِض ذِلك لَهـم                   ِفي الْ 

         ِظيمع ذابِة عِفي الْآِخر ملَهيا ونِفي الد يتل الـنفس  كما ذكر اهللا تعاىل تغليظ اإلمث يف ق  ) ٣٣/ املائدة(ِخز
 أي           : فقال،أتبعه ببيان أنواع من الفساد يف األرض      ،بغري حق ـولَهسرو ونَ اللَّـهحـاِربي زاُء الَّـِذينما جِإن

 وذكر  �حماربة املسلمني يف حكم حماربة رسوله يعين أنّ القصد حماربة رسول اهللا             : وقال الزخمشري ،أولياءه
/ الفتح(ِإنَّ الَِّذين يباِيعونك ِإنما يباِيعونَ اللَّه       : كما يف قوله تعاىل   ،رسولهحماربة  ) إلمث(اسم اهللا تعاىل تعظيما     

ولك أن حتمل احملاربة على خمالفة أمر اهللا أي إنما جزاء الّذين خيالفون أحكام اهللا وأحكـام رسـوله     ،) ١٠
 قطع الطريق وإخافة السبيل يعد      وذكر بعضهم أنّ جمرد   ،إخل.... القتل أو الصلب  : ويسعون يف األرض فسادا   

أو جرح أو قتل أو فعل عدة كبائر مع ما يغلب على القطّاع من تـرك    ،ارتكابا للكبرية فكيف إذا أخذ املال     
 ٦٥٤.الصالة وإنفاق ما يأخذونه يف اخلمر والزنا

 )احلرب واحملاربة(من مضار 
 . أمرهاحلروب ابتالء وسخط من اهللا عز وجلّ يسلّطها على من خالف) ١(
 .فيها خراب البالد وإضاعة األموال وإزهاق األرواح) ٢(
 .تورث الفقر والدمار للمحروبني) ٣(
 ٦٥٥.تشيع العداوة والبغضاء وتنتج أجياال ضائعة) ٤(

 : وسم الدابة يف الوجه-
. وعِن الوسِم ِفـي الوجـهِ     ، عِن الضرِب ِفي الوجهِ    - � -نهى رسولُ اِهللا    : عن جاِبٍر رِضي اُهللا عنه قَالَ     

 .٦٥٦أخرجه مسلم
        ِبيأَنّ الن هناُهللا ع ِضياِبٍر رج نعِهـهِ        - � -وجِفي و ِسمو قَد ارِه ِحملَيع راهللا الّـِذي     «: فَقَالَ، م ـنلَع

همس٦٥٧أخرجه مسلم. »و. 
) والْغنِم  ،والْبقَِر  ،اإلِِْبل  ( ِعيةُ والْحناِبلَةُ علَى أَنَّ وسم نعِم الزكَاِة        وسم الْحيواِن ِبالْكَي مشروع بل نص الشافِ      

اسها وِقي،والِْفيلَةُ ِلِالتباِع ِفي بعِضها     ،والِْبغال  ،الْخيل والْحِمري   : وِمثْل نعِم الزكَاِة    ،ونعِم الْفَيِء والِْجزيِة سنةٌ     
 .وِليعِرفَها الْمتصدق فَالَ يتملَّكُها بعد ،ويردها واِجدها ِإنْ شردت أَو ضلَّت ،وِلتتميز عن غَيِرها ،ِفي الْباِقي 

أَو ،زكَاةٌ  : ويكْتب علَى صدقَِة الزكَاِة     ،سمه مباح   فَو،أَما نعم غَيِر الصدقَِة والْفَيِء والِْجزيِة       : وقَال الشاِفِعيةُ   
 - ِبالْفَتِح   -أَو صغار   ،ِجزيةٌ  : وعلَى نعِم الِْجزيِة    . أَو ِللَِّه وهو أَبرك وأَولَى اقِْتداًء ِبالسلَِف        ،أَو طُهرةٌ   ،صدقَةٌ  

. 

                                                 
 )٤٣٩١/ ١٠(نضرة النعيم يف مكارم أخالق الرسول الكرمي  - ٦٥٤
 )٤٤٠٦/ ١٠(نضرة النعيم يف مكارم أخالق الرسول الكرمي  - ٦٥٥
 ).٢١١٦(أخرجه مسلم برقم  - ٦٥٦
 ).٢١١٧(أخرجه مسلم برقم  - ٦٥٧



 ٣٢٩

   اِدِميقَال الْخأَ: وو      ضعب هزواِئِم فَجهةُ الْبا ِسمِة    ( مِفينالْح ضعأَِي ب (   رآخ هكَِرهاِم     ،واألَْغْن ِبكَي أْسالَ بو
. 

وِفي اإلِِْبـل   ،انُ  واألَْولَى ِفي الْغنِم اْآلذَ   . يكُونُ الْوسم ِفي موِضٍع صلٍْب ظَاِهٍر الَ يكْثُر شعره          : قَال الشاِفِعيةُ   
 .والِْفيلَةُ ،والِْبغال والْحِمري ،وكَذَا الْخيل ،والْبقَِر األَْفْخاذُ 

 . الِْفيلَةُ وفَوقَه،وفَوقَه اإلِِْبل ،وفَوقَه الْبقْر والِْبغال ،وفَوقَه الْحِمري ،ينبِغي أَنْ يكُونَ وسم الْغنِم أَلْطَف : وقَالُوا 
                  ـحقَاِبل األَْصةُ ِفي ماِفِعيالشةُ واِلِكيالْم بذَهِة  واِفِعيالش دِعن حلَى األَْصع امرح وِه فَهجلَى الْوع مسا الْوأَم

 .روه ِعندهم وبعض الْحناِبلَِة ِإلَى أَنَّ الْوسم ِفي وجِه الْحيواِن مكْ
 ِميِر اْآلدذَا ِفي غَيهثْلَةٌ . وم ِمياْآلد مسا ألَِنَّ واعمِإج امرح همسفَو ِميا اْآلدا ِإالَّ ِإذَا كَانَ ،أَمهنع ِهينم ِهيو

 ٦٥٨.ِللتداِوي 
 : األكل والشرب يف آنية الذهب والفضة-

    ناُهللا ع ِضيفَةَ رذَيح نقَالَ ع ه :   ِبيالن تِمعقُولُ - � -سي  :»    اجيبال الدو وا احلَِريرسلْبوا ِفي   ،ال تبرشال تو
 .٦٥٩متفق عليه. »فَِإنها لَهم ِفي الدنيا ولَنا ِفي اآلِخرِة،وال تأْكُلُوا ِفي ِصحاِفها،آِنيِة الذَّهِب والِفضِة

  لَمس أُم نعو    ا قَالَتهناُهللا ع ِضيولُ اِهللا    : ةَ رسةٍ       «: - � -قَالَ رِفض ٍب أَوذَه اٍء ِمنِفي ِإن ِربش نا ،ممفَِإن
منهاراً ِمن جطِْنِه نِفي ب ِجررج٦٦٠أخرجه مسلم. »ي. 

 ِة حرام ِفي مذَاِهِب األَِْئمِة األَْربعِة ؛ فَِإنَّ اسِتعمال الذَّهِب والِْفض،هذَا النوع محظُور ِلذَاِتِه 
 .والِْعلَّةُ ِفي تحِرِمي الشرِب ِفيها ما يتضمنه ذَِلك ِمن الْفَخِر وكَسِر قُلُوِب الْفُقَراِء 

 .ي الطَّهارِة ِمنها واسِتعماِلها كَيفَما كَانَ فَِإنَّ الِْعلَّةَ موجودةٌ ِف،والنهي وِإنْ كَانَ عِن األَْكْل والشرِب 
 .وِفي الْمذْهِب الْقَِدِمي ِللشاِفِعي أَنه مكْروه تنِزيها ،وِإذَا حرم اِالسِتعمال ِفي غَيِر الِْعبادِة فَِفيها أَولَى 

هارته ِعند الْحنِفيِة والْماِلِكيِة والشاِفِعيِة وأَكْثَِر الْحناِبلَـِة ؛ ألَِنَّ ِفعـل            صحت طَ ،فَِإنْ توضأَ ِمنها أَِو اغْتسل      
 ذَِلك ٍء ِمنيِبش لَّقعتا الَ ياَءهمِة وارِة ،الطَّهوبصغِض الْمِة ِفي األَْراركَالطَّه. 

    اِبلَِة ِإلَى عنالْح ضعب بذَهِة          وادِفي الِْعب مرحل الْممعتاس هِة ؛ ألَِنارِة الطَّهِم ِصحالَِة ِفـي     ،دكَالص ِصحي فَلَم
 ٦٦١.والتحِرمي عام ِللرجال والنساِء . الداِر الْمغصوبِة 

 : لبس الرجال احلرير والذهب-
فَِإنه من لَِبسـه ِفـي      ،الَ تلْبسوا احلَِرير  «: - � -قَالَ رسولُ اِهللا    : عنه قالَُ عن عمر بن اخلَطّاِب رِضي اُهللا       

 .٦٦٢متفق عليه. »لَم يلْبسه ِفي اآلِخرِة،الدنيا

                                                 
 )١٤٥/ ٤٣( وزارة األوقاف الكويتية -املوسوعة الفقهية الكويتية  - ٦٥٨
 ).٢٠٦٧(واللفظ له، ومسلم برقم ، ) ٥٤٢٦(بخاري برقم متفق عليه، أخرجه ال - ٦٥٩
 ).٢٠٦٥(أخرجه مسلم برقم  - ٦٦٠
 )١١٧/ ١( وزارة األوقاف الكويتية -املوسوعة الفقهية الكويتية  - ٦٦١
 .، واللفظ له)٢٠٦٩(ومسلم برقم ، ) ٥٨٣٤(متفق عليه، أخرجه البخاري برقم  - ٦٦٢
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فَنزعه فَطَرحـه   ،ٍل رأَى خاِتماً ِمن ذَهٍب ِفي يِد رج       - � -وعن ابِن عباٍس رِضي اُهللا عنهما أَنّ رسولَ اِهللا          
: - � -بعد ما ذَهب رسولُ اِهللا      ،فَِقيلَ ِللرجلِ » يِدِه يعِمد أَحدكُم ِإلَى جمرٍة ِمن ناٍر فَيجعلُها ِفي       «: وقَالَ

 .٦٦٣أخرجه مسلم. - � - اهللا وقَد طَرحه رسولُ،واهللا الَ آخذُه أَبداً،الَ: قَالَ،خذْ خاتمك انتِفع ِبِه
 .اتفَق الْفُقَهاُء علَى ِحل الْحِريِر الْمصمِت أَِي الْخاِلِص ِللنساِء لُبسا واسِتعماالً 

            االً وِتماشأِْس وِغطَاًء ِللرا وابال ِثيجلَى الرِت عمصِريِر الْمِس الْحِة لُبمرلَى حفَقُوا عاتاِديِث    واِئٍل ِلألَْحِبح لَو
 .وهذَا ِفي غَيِر حالَِة الْحرِب أَِو الْمرِض أَو ما ِفي معناهما . الساِبقَِة الَِّتي تصرح ِبحرمِتِه علَى الرجال 

          أَِبي ي دال ِعنجِريِر ِللرالْح سلُب وزجي هِب فَإِِنرا ِفي الْحطْلَقًا       أَمِة ماِلِكيالْم وِن ِمناِجشِن الْمابٍد ومحمو فوس
فَإِِذَا لَم تكُن ِبالالَِّبِس حاجةٌ ِإلَيِه فَعلَى وجهيِن . وهو ما ِإذَا كَانت ِبالالَِّبِس حاجةٌ ِإلَيِه ،وِعند الْحناِبلَِة ِبقَيٍد    . 

 مهدِعن. 
هدا أَحالَِء : ميِسِه ِللْخلُب ِمن عنةُ ألَِنَّ الْماحٍة ،اإلِِْبومذْمم رِب غَيرالْح قْتالَُء ويالْخو. 

 راْآلخ هجالْوطْلَقًا : وم هتاحِإب دمكَالَِم أَح ظَاِهرةُ ومر٦٦٤.الْح 
 : من أشار إىل أخيه حبديدة-

   ةَ رريرأِبي ه نقالَ   ع هناُهللا ع و القَاِسِم    : ِضيةٍ    «: - � -قَالَ أَبِديدِإلَى أَِخيِه ِبح ارأَش نم،   هنلْعفَِإنَّ املَالَِئكَةَ ت
 .٦٦٥أخرجه مسلم. »حتى يدعه وِإنْ كَانَ أَخاه َألِبيِه وأُمِه

وقَالَ رسولُ اِهللا   : فَذَكَر أَحاِديثَ ِمنها  ،�عن رسوِل اِهللا    ،أَبو هريرةَ هذَا ما حدثَنا    : قَالَ،وعن هماِم بِن منبهٍ   
فَِإنه لَا يدِري أَحدكُم لَعلَّ الشيطَانَ ينِزع ِفي يِدِه فَيقَع ِفي حفْـرٍة             ،لَا يِشري أَحدكُم ِإلَى أَِخيِه ِبالسلَاحِ     «: �

 ٦٦٦»ِمن الناِر
أنه ال جيوز أن يشري اإلنسان إىل أخيه بالسالح مهولًا عليه ال جدا وال هـزال؛               :  يف هذا احلديث من الفقه     *

فيقع يف حفـرة مـن   ،فيقع السالح من أخيه حبيث ال يؤثر وقوعه     ،فإن الشيطان يرتع يده كما يرتع يف قلبه       
 .غري إرادة من جنس وقوعه يف احلفرةفيكون إصابة هذا عن ،النار؛ فإن الذي يقع يف احلفر يقع عن غري قصد

فيأمث بتلك  ،فيصيبه مبا يؤذيه  ،فنهى عن ذلك خوفًا من أن يتفق الفساد يف ذلك         ،الفساد: والرتع: قال احلميدي 
 .اإلشارة اليت آلت إىل األذى

                                                 
 ).٢٠٩٠(أخرجه مسلم برقم  - ٦٦٣
 )٢٠٦/ ١٧( وزارة األوقاف الكويتية -الفقهية الكويتية املوسوعة  - ٦٦٤
 ).٢٦١٦(أخرجه مسلم برقم  - ٦٦٥

) حىت وإن كـان (فيه تأكيد حرمة املسلم والنهي الشديد عن ترويعه وختويفه والتعرض له مبا قد يؤذيه ) من أشار إىل أخيه حبديدة(ش  [
 ]وقع يف بعض النسخهو هكذا يف عامة النسخ وفيه حمذوف وتقديره حىت يدعه وكذا 

 ) ٢٦١٧)(٩٢٨: ص( علي بن نايف الشحود -ذيب صحيح مسلم - ٦٦٦
هكذا هو يف مجيع النسخ ال يشري بالياء بعد الشني وهو صحيح وهو ي بلفظ اخلرب كقوله تعاىل ال تضار والدة بولدها           ) ال يشري (ش   [

 املهملة وكذا نقله القاضي عن مجيع روايات مسلم وكذا هـو يف             ضبطناه بالعني ) يرتع(وقد قدمنا مرات أن هذا أبلغ من لفظ النهي          
 ]نسخ بالدنا ومعناه يرمي يف يده وحيقق ضربته ورميته
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 إىل أخيه   املراد ذا أال يشري ولو كان يف وضع يريد منه إيثار حرجا كاإلنسان            ،)فإن املالئكة تلعنه  : (وقوله* 
 بـذلك تشـديد     - � -فـأراد   ،ألبيه وأمه؛ ألن الغالب أال يشري إىل أخيه يف النسـب قصـدا للجرح             

 .وتأكيد الوصاة يف أال يشري أحد إىل أحد بالسالح،القول
 ٦٦٧.من غري أن يتبعها بشيء؛ ليتناول احملتمالت كلها) حىت: (وقوله* 

قَـالَ  . ِلأَنَّ الْأَخ الشِقيق لَا يقِْصد قَتلَ أَِخيِه غَاِلبا       ؛ كَنى ِبِه عنه    ،د ِبِه ضربه  الْمعنى وِإنْ كَانَ هاِزلًا ولَم يقْصِ     
الطِّيِبي :لُهةِ         : قَوارِد ِفي الِْإشِم الْقَصدعِة وبلَاعى الْمنعِلم ِميمتت اهِإنْ كَانَ أَخةِ  ،ووطْلَِق الْأُخأَ ِبمدفَب    هـدقَي ثُم 

فَما ظَنـك   ،ِإذَا كَانَ حكْمه كَذَا   ،ِبالْأُخوِة ِبالْأَِب والْأُم ِليؤِذنَ ِبأَنَّ اللَِّعب الْمحض الْمعرى عن شاِئبِة الْقَصدِ          
 ٦٦٨ِبغيِرِه؟

 : من ادعى إىل غري أبيه وهو يعلم-
وهو يعلَم أنـه غَيـر      ،مِن ادعى ِإلَى غَيِر أِبيهِ    «:  يقُولُ - � -ِمعت النِبي   س: عن سعٍد رِضي اُهللا عنه قال     

 .٦٦٩متفق عليه. »فَاجلَنةُ علَيِه حرام،أِبيِه
أَنه غَير أَِبيِه فَالْجنةُ ( أَنه يعلَم والْحالُ: أَي) : ِإلَى غَيِر أَِبيِه وهو يعلَم(ِبتشِديِد الداِل أَِي انتسب    ) : مِن ادعى (

 امرِه حلَيع : (أَي :  ِحلَّه قَدتِبهِ     ،ِإِن اعِر ذَنِبقَد ذَّبعلَ أَنْ يقَب أَو،      هنِر عجلَى الزولٌ عمحم ي ِإلَـى    ؛ أَودؤي هِلأَن
 ٦٧٠.وهو مخاِلف ِللْأُصوِل الْمعتمدِة،الْجنةُ حرام علَيِهفَ: وِفي بعِض النسِخ،فَساٍد عِريٍض

 : مساع املعازف-
وِمن الناِس من يشتِري لَهو الْحِديِث ِليِضلَّ عن سِبيِل اللَِّه ِبغيِر ِعلٍْم ويتِخذَها هزوا أُولَِئـك                {: قال اهللا تعاىل  

 ].٦: لقمان... [} )٦(ني لَهم عذَاب مِه
           ِبيالن ِمعس هأن هناُهللا ع ِضير ِريعاِلٍك األشأيب م نعقُولُ - � -وي  :»   امِتي أقْوأُم ِمن نكُونِحلُّونَ  ،لَيـتسي

 احلَِريرو اِحلر، اِزفاملَعو راخلَملَمٍ    ،وِب عنِإلَى ج امأقْو ِزلَننلَيو،   مٍة لَهاِرحِبس ِهملَيع وحري،  أِْتيِهمي- ِني الفَِقريعي- 
. »ويمسخ آخِرين ِقردةً وخناِزير ِإلَى يوِم الِقيامـةِ       ،ويضع العلَم ،فَيبيتهم اهللاُ ،ارِجع ِإلَينا غَداً  : ِلحاجٍة فَيقُولُونَ 

 .٦٧١اودأخرجه البخاري معلقاً وأبو د
 . نحوها ِفي الْجملَِة،الْمعاِزف ِمنها ما هو محرم كَذَاِت األَْوتاِر والناياِت والْمزاِمِري والْعوِد والطُّنبوِر والرباِب 

 وهكْرم وا هاِزِف معالْم ِمنِض الْ،وعب دال ِعنجِج ِللرنصالْم فاِبلَِة كَالدنالْحِة وِفينح. 
ِعند بعِض فُقَهاِء الْحنِفيِة والْماِلِكيـِة      . وِمنها ما يكُونُ مباحا كَطُبول غَيِر اللَّهِو ِمثْل طُبول الْغزِو أَِو الْقَاِفلَِة             

 .والشاِفِعيِة

                                                 
 )٢٢٧/ ٧(اإلفصاح عن معاين الصحاح  - ٦٦٧
 )٢٣٠٠/ ٦(مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح  - ٦٦٨
 ).٦٣ (واللفظ له، ومسلم برقم، ) ٦٧٦٦(متفق عليه، أخرجه البخاري برقم  - ٦٦٩
 )٢١٧٠/ ٥(مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح  - ٦٧٠
 ).٤٠٣٩(ووصله أبو داود برقم ) ٥٥٩٠(أخرجه البخاري معلقاً برقم / صحيح - ٦٧١
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وِفـي  ،ِعند بعِض الْفُقَهاِء    . أَو مستحبا كَضرِب الدف ِفي النكَاِح إلِِِِعالَِنِه        وِمنها ما يكُونُ اسِتعمالُه مندوبا      
 .غَيِر النكَاِح ِمن مناسباِت الْفَرِح والسروِر ِفي الْجملَِة ِعند الْبعِض

الْم ِمن مرا حلَى أَنَّ ماِء عالْفُقَه ضعب صى ونرا ِلِعلٍَّة أُخمإِِِنِنِه ويلَع مرحي ِو لَمآالَِت اللَّهاِزِف وع: 
    اِبِدينع نا          : فَقَال ابهِو ِمنِد اللَّهل ِلقَصا بِنهيةً لَعمرحم تسِو لَيا       ،آلَةُ اللَّهِغل ِبهتشالْم ِمن ا أَواِمِعهس ا ِمنإِِم

،را أَالَ تقَاِصِدهِبم وراألُْمِة ؟ ويِتالَِف النى ِباخرأُخ مرحةً وارل تاْآللَِة ح ِتلْك برى أَنَّ ض. 
   كَِفيصقَال الْحو :   ذَِلك ِمناِم    -ورِر     - أَِي الْحفَاخِة ِللتبوالن برِبِه      ، ض أْسِبيِه فَالَ بنِللت قَـل   ،فَلَونو  ـناب

وينبِغي أَنْ يكُونَ طَبل    : ثُم قَال   ،عاِبِدين عِن الْملْتقَى أَنه ينبِغي أَنْ يكُونَ بوق الْحماِم يجوز كَضرِب النوبِة             
 ٦٧٢.الْمسحِر ِفي رمضانَ إلِِِِيقَاِظ الناِئِمني ِللسحوِر كَبوِق الْحماِم 

 :ى القرب اجللوس عل-
َألنْ يجِلس أحدكُم علَى جمـرٍة فَتحـِرق        «: - � -قَالَ رسولُ اِهللا    : عن أِبي هريرةَ رِضي اُهللا عنه قَالَ      

هابِإلَى ِجلِْدِه،ِثي لُصخٍر،فَتلَى قَبع ِلسجأنْ ي ِمن لَه ري٦٧٣أخرجه مسلم. »خ. 
واختلَفُوا . هاِء ِفي أَنَّ الْجلُوس علَى الْقُبوِر ِإذَا كَانَ ِلبوٍل أَو غَاِئٍط فَالَ يجوز قَوالً واِحدا                الَ ِخالَف بين الْفُقَ   

 ِر ذَِلكيا ِإذَا كَانَ ِلغِفيم. 
      مهدِعن بذْهالْم وهةُ وِفيناِبلَةُ ِإلَى    ،فَقَال الْحنالْحةُ واِفِعيالشوِر      ولَى الْقُبع لُوسالْج هكْري هـو    ،أَنى أَبوا رِلم

 ِوينثٍَد الْغرم " ِبيوِر :  قَال �أَنَّ النلَى الْقُبوا عِلسجا ،الَ تهلُّوا ِإلَيصالَ تو. 
رِة الْقُبوِر يجِلس بِعيدا أَو قَِريبا ِبحسِب مرتبِتِه ِفي حـال  وِإنْ أَراد الْجلُوس أَثْناَء ِزيا    : قَال الْحنِفيةُ والشاِفِعيةُ    

 .ينبِغي ِللزاِئِر أَنْ يدنو ِمن الْقَبِر ِبقَدِر ما كَانَ يدنو ِمن صاِحِبِه ِفي الْحياِة لَو زاره : وِعبارةُ الشاِفِعيِة . حياِتِه  
ونسب الْقَول ِإلَى أَِبي حِنيفَةَ وأَِبي يوسف ومحمٍد جواز الْجلُوِس علَى الْقَبـِر    ،حاِوي ِمن الْحنِفيِة    ويرى الطَّ 

 .ويجِلس علَيِه،الْقَبر ِلما رِوي أَنَّ عِليا رِضي اللَّه عنه كَانَ يتوسد ،وهو ما ذَهب ِإلَيِه الْماِلِكيةُ أَيضا ،
 اِوياَءِة : قَال الطَّحِللِْقر لُوسطْلَقًا ِإذَا كَانَ الْجةُ ماهِفي الْكَرتنت٦٧٤.و 

 : اإلسبال-
         ِبيِن النع هناُهللا ع ِضير أِبي ذَر نةِ     «:  قَالَ - � -عامالِقي مواُهللا ي مهكَلِّمثَالثَةٌ ال ي،   ِهمإلَـي ظُرنال يال ،وو

كِّيِهمزي،  أِليم ذَابع ملَهولُ اِهللا     . »وسا رأهار - � -قال فَقَرثَالثَ ِمر ،و ذَروا: قال أبِسرخوا وابخ، مه نم
 .٦٧٥أخرجه مسلم. »املُسِبلُ واملَنانُ واملُنفِّق ِسلْعته ِباحلَِلِف الكَاِذِب«: يا رسولَ اِهللا؟ قال

 ِبيِن النع نهاُهللا ع ضيةَ رريرأِبي ه نعاِر«:  قَالَ- � -واِر فَِفي الناِإلز ِن ِمنيبالكَع فَلَ ِمنا أسأخرجه . »م
 .٦٧٦البخاري

                                                 
 )١٦٨/ ٣٨( وزارة األوقاف الكويتية -املوسوعة الفقهية الكويتية  - ٦٧٢
 ).٩٧١(أخرجه مسلم برقم  - ٦٧٣
 

 )٢٧٢/ ١٥( األوقاف الكويتية  وزارة-املوسوعة الفقهية الكويتية  - ٦٧٤
 ).١٠٦(أخرجه مسلم برقم  - ٦٧٥



 ٣٣٣

     هرغَيو اِبيراألَْع نِبل  : قَال ابسالْم :   ِسلُهريو هبل ثَوطَوى      الَِّذي يشِض إِِذَا ما    ، إِِلَى األَْررِكب ل ذَِلكفْعا يمإِِنو
 ٦٧٧وحكْمه الْكَراهةُ ،.وهو ِفي اِالصِطالَِح الَ يخرج عن هذَا الْمعنى . واخِتياالً 

 اِرحلَاءَ      : قَالَ الشيِب خالثَّو رِرِمي جحلَى تلُّ عدِديثُ يالْ. الْحو         ـوهِض وِه الْأَرجلَى وع هرج وِه هرِبج ادرم
وظَاِهر الْحِديِث أَنَّ الِْإسبالَ محـرم      . » ما أَسفَلَ ِمن الْكَعبيِن ِمن الِْإزار ِفي النارِ       «: - � -الْمواِفق ِلقَوِلِه   

 وقَد فَِهمت. علَى الرجاِل والنساِء
: فَقَالَـت . » يرِخينه ِشبرا«: فَكَيف تصنع النساُء ِبذُيوِلِهن؟ قَالَ: م سلَمةَ ذَِلك لَما سِمعت الْحِديثَ فَقَالَت أُ

  نهامأَقْد كَِشفنهِ    «: قَالَ،إذن يلَينَ عِزدا لَا ياعِذر هِخينرفَي « .  عمأَج قَد هلَِكناِل     وباِز الِْإسولَى جونَ عِلمسالْم 
يدلُّ ِبمفْهوِمِه أَنَّ جر الثَّوِب ِلغيِر الْخيلَاِء لَا يلْحقُه الْوِعيد إلَّا أَنـه             . » خيلَاَء«: وظَاِهر التقِْييِد ِبقَوِلهِ  ،ِللنساِء
ومذْمم . ِويوقَالَ الن : وهكْرم هإن   اِفِعيالش صذَا نهو  .  ِبيرالْع نقَالَ اب :       هبِبِه كَعِبثَو اِوزجِل أَنْ يجِللر وزجلَا ي
 ٦٧٨.ِلأَنَّ النهي قَد تناولَه لَفْظًا،ال أَجره خيلَاَء: ويقُولُ

وبعضها مقيد بقصـد    ، أنَّ بعضها مطلق   وإذا تأملها القارىء وجد   .هذه غالبية األحاديث الواردة يف اإلسبال     
فيكون الذي مل يـِرد اخلـيالء غـري داخـل يف            ،"محل املطلق على املقيد   "والقاعدة األصولية هي    ،اخليالء
 :ما يأيت" شرح مسلم"ولذا قال اإلمام النووي يف ،الذي يقتضي حترمي اإلسبال،الوعيد

ويدل ،وهذا خيصص عموم املسبل إزاره    ،اجلار له خيالء  ،املرخي له : فمعناه" املسبل إزاره : "-�-وأما قوله   
 -رضي اهللا عنه  - يف ذلك أليب بكر الصديق       -�-وقد رخص النيب    ،من جره خيالء  : على أنَّ املراد بالوعيد   

 .؛ إذ كان جره لغري اخليالء"لست منهم: "قال
وهكذا نص الشـافعي    ،اخليالءتدل على أنَّ التحرمي خمصوص ب     -وظواهر األحاديث يف تقييده باجلر خيالء       

 .على هذا الفرق كما ذكرنا
واجلائز بـال كراهـة إىل      ،فنصف السـاقني  : -وأما القدر املستحب فيما يرتل إليه طرف القميص واإلزار        

 .وإالَّ فمنع ترتيه،فإن كان للخيالء فهو ممنوع منع حترمي،فما نزل عن الكعبني فهو ممنوع،الكعبني
َألنه مطلق فوجب محله    ،ما كان للخيالء  : فاملراد ا ،أنَّ ما حتت الكعبني ففي النار     ب: وأما األحاديث املطلقة  

 .واهللا أعلم،اهـ كالم النووي. عى املقيد
وإمنا جعلوا هذا من باب اخـتالف السـبب         ،ال يرون محل مطلق أحاديث اإلسبال على مقيدها       : وبعضهم

هو أنَّ اهللا ال ،خرة؛ ذلك أنَّ الوعيد فيمن جر ثوبه خيالءوإذن فال يحمل أحدمها على اآل،واحلكم يف الدليلني
 .نظر رمحٍة وعطٍف،ينظر إليه

والعقوبـة الثانيـة    ،فالعقوبـة األوىل عامة   ،وأما الوعيد فيمن أنزل ثوبه عن كعبيه أنَّ النار هلمـا وحدمها           
 .أسفل من كعبه بال خيالءأنزله إىل : والثاىن،جر إزاره خيالء: فأحدمها،وكذلك السبب خمتلف فيهما،جزئية

                                                                                                                                            
 ).٥٧٨٧(أخرجه البخاري برقم  - ٦٧٦
 )٣٣/ ١٢( وزارة األوقاف الكويتية -املوسوعة الفقهية الكويتية  - ٦٧٧
 )٢١٢/ ١(بستان األحبار خمتصر نيل األوطار  - ٦٧٨



 ٣٣٤

 ٦٧٩.واهللا أعلم،وأجود من حيث التأصيل،وأما القول األول فهو أصح من حيث الدليل،وهذا القول أحوط
 : تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال-

واملُتشبهاِت ِمن  ،جاِل ِبالنساءِ  املُتشبِهني ِمن الر   - � -لَعن رسولُ اِهللا    : عِن ابِن عباٍس رِضي اُهللا عنهما قَالَ      
 .٦٨٠أخرجه البخاري. النساِء ِبالرجاِل

: وقَالَ،واملُترجالِت ِمن النساءِ  ، املُخنِثني ِمن الرجالِ   - � -لَعن النِبي   : وعِن ابِن عباٍس رِضي اُهللا عنهما قَالَ      
»يب ِمن موهِرجأخقال. »وِتكُم :ِبيالن جرفُالناً، فُالناً- � - فَأخ رمع جرأخ٦٨١أخرجه البخاري. و. 

 . ذَهب جمهور الْعلَماِء إِِلَى تحِرِمي تشبِه النساِء ِبالرجال والرجال ِبالنساِء 
 .لْحناِبلَِة إِِلَى كَراهِة تشبِه الرجال ِبالنساِء وعكِْسِه وجماعةٌ ِمن ا، وذَهب الشاِفِعيةُ ِفي قَوٍل 

 .والتشبه يكُونُ ِفي اللِّباِس والْحركَاِت والسكَناِت والتصنِع ِباألَْعضاِء واألَْصواِت 
   ِمثَال ذَِلكاسِ    : واِء ِفي اللِّبسال ِبالنجالر هبشاِء  تسِبالن صتخِة الَِّتي تينالزالْقَالَِئـِد    ، وقَـاِنِع وِس الْمِمثْل لُـب

       هسال لُبجِللر سا لَيِمم ِو ذَِلكحنِط والْقُرالَِخل والْخِة وِوراألَْساِنِق وخالْمِفـي    . و ِبِهـن هـبشالت كَذَِلكو
ال الَِّتي ِهيِي األَْفْعشالْمِث ِفي الْكَالَِم وأَنالتاِم وساِث ِفي األَْجِخنا كَاِالنةٌ ِبهوصصخم . 

 ِر ذَِلكغَي أَو ِتِهموفِْع صر أَو ِيِهمشم أَو ِهمال ِفي ِزيجاِء ِبالرسالن هبشت كَذَِلك . 
    ِباخ ِلفتخت اِس قَدئَةُ اللِّبيهلٍَد     وِة كُل بادِتالَِف ع،           ـازتمت لَِكن اِلِهمِرج ِزي نع اِئِهمِنس ِزي ِرقفْتالَ ي فَقَد
 .النساُء ِباِالحِتجاِب واِالسِتتاِر 

 ِوينِن : قَال اإلِِْسيعوالن كُلٍّ ِمن ِزياِس وةَ ِفي ِلبرِإنَّ الِْعب-مرحى يتِبِه ِفيِه  ح هبشٍة - التاِحيِف كُل نرِبع . 
          ذَِلك دمعت نِبم صتخِي فَمشالْمِه ِبالْكَالَِم وبشالت ا ذَمأَمو،          رمـؤا يمل ِخلْقَِتِه فَإِِنأَص ِمن كَانَ ذَِلك نا مأَمو

والَ ِسيما ِإنْ بدا ِمنه ما يدل       ،فَإِِنْ لَم يفْعل وتمادى دخلَه الذَّم       ،ذَِلك ِبالتدِريِج   ِبتكَلُِّف ترِكِه واإلِِْدماِن علَى     
 .علَى الرضا ِبِه 

 ٦٨٢.ز فَِبقَلِْبِه كَساِئِر الْمنكَراِت فَإِِنْ عج،فَإِِنْ عجز فَِباللِّساِن مع أَمِن الْعاِقبِة ،هذَا ويِجب ِإنكَار التشبِه ِبالْيِد 

 : قضاء احلاجة يف الظل والطريق-
وما اللَّعاناِن يا رسـولَ     : قَالُوا. »اتقُوا اللَّعانينِ «:  قَالَ - � -عن أِبي هريرةَ رِضي اُهللا عنه أنَّ رسولَ اِهللا          

 .٦٨٣أخرجه مسلم. »ِريِق الناِس أو ِفي ِظلِِّهمالَِّذي يتخلَّى ِفي طَ«: اِهللا؟ قال
 اسِبِه الن ِفعتنلِّي ِفي ِظلٍّ يخالتل ووبالت وزجالَ ي هلَى أَناُء عالْفُقَه فَقات 

والظَّـاِهر أَنَّ قَضـاَء     : لتحِرمي حيثُ قَال    والظَّاِهر ِمن كَالَِم الْفُقَهاِء أَنَّ النهي ِللْكَراهِة واستظْهر الدسوِقي ا         
 .الْحاجِة ِفي الْموِرِد والطَِّريِق والظِّل وما أُلِْحق ِبِه حرام 

                                                 
 )١٢٥/ ٣(توضيح األحكام من بلوغ املرام  - ٦٧٩
 ).٥٨٨٥(رقم أخرجه البخاري ب - ٦٨٠
 ).٥٨٨٦(أخرجه البخاري برقم  - ٦٨١
 )١١/ ١٢( وزارة األوقاف الكويتية -املوسوعة الفقهية الكويتية  - ٦٨٢
 ).٢٦٩( أخرجه مسلم برقم ٦٨٣



 ٣٣٥

          ِلألَْخ هتمرِغي حبني هأَن وِع ِمنمجِفي الْم ِويوكَالَِم الن ِمن ِبيِنيرالش قَلَها نم ِمثْلُهِة  وـِحيحاِر الصإلِِيـذَاِء  ،بو
 ِلِمنيسالْم. 

 .كَما صرح ِبِه الْفُقَهاُء ،ويلْحق ِبالظِّل ِفي الصيِف محل اِالجِتماِع ِفي الشمِس ِفي الشتاِء 
 اِبِدينع نقَال اب :ا ِلِالجلحم كُني ا ِإذَا لَمِبم هقِْييدِغي تبنيوٍهوكْرم ٍم أَورحلَى ماِع ع٦٨٤.ِتم 

 والَ ِظلٍّ ينتِفع ِبِه الناس ،والَ موِرِد ماٍء ،اتفَق الْفُقَهاُء علَى أَنه الَ يجوز أَنْ يبول ِفي طَِريِق الناِس 
         الن ِلسجِة ِفيِه ماجاِء الْحقَض نِي عهِمثْل الظِّل ِفي النالً         ،اِس  وِر لَيِفي الْقَم اسِفيِه الن ِلسجل الَِّذي يحأَِي الْم

ِإالَّ أَنْ يكُونَ حِديثُهم ِغيبةً     : وقَال صاِحب نيل الْمآِرِب     ،أَو يجِلسونَ ِفيِه ِفي الشمِس زمن الشتاِء ِللتحدِث         ،
 .أَو نِميمةً 

 .هاِء الْماِلِكيِة والشاِفِعيِة ِبأَنَّ قَضاَء الْحاجِة ِفي الْموِرِد والطَِّريِق والظِّل وما أُلِْحق ِبِه حرام  وصرح بعض فُقَ
والروايةُ األُْخرى ِعنـد    ،   و كَِره الْحنِفيةُ والشاِفِعيةُ والْحناِبلَةُ ِفي ِروايٍة قَضاَء الْحاجِة تحت الشجِر الْمثِْمرِ           

 امرح هاِبلَِة أَننالْح، كُِره ةُ لَهرِت الثَّمِإنْ كَان مٍل لَهِفي قَوو، مرِرِه حيِلغ تِإنْ كَانو. 
حقُوا ِبِه ما قَبلَه ِبحيثُ الَ يأْمن زوال النجاسـِة     وأَلْ،وِإنما كَِرهه الْحنِفيةُ والْحناِبلَةُ ِإذَا كَانَ ذَِلك وقْت الثَّمِر          

وسواٌء ِعند الْحنِفيِة أَكَانَ الثَّمر مأْكُوالً      ، نحِوِه كَجفَاِف أَرٍض ِمن بوٍل       - ِعند الْحنِفيِة    -أَو  ،ِبمطٍَر أَو سقٍْي    
 .وخاصةً ما تجمع ثَمرته ِمن تحِتِه كَالزيتوِن ، ِالحِتراِم الْكُل،أَو مشموما 

 .وكَِره الْحنِفيةُ ذَِلك ِفي الزرِع أَيضا 
   فُساألَْن افَهعِلئَالَّ تلِْويِث وةَ ِبالتاهةُ الْكَراِفِعيلَّل الشعو، وهمرحي لَمقَالُوا ،و :جنقٍَّن   ألَِنَّ تـيتم ـرِة غَيرالثَّم س

والْكَراهةُ ِفي  ،والَ فَرق ِعندهم بين وقِْت الثَّمرِة وغَيِرِه        ،ولَو كَانَ الشجر مباحا فَِإنه يكْره كَذَِلك        : وقَالُوا  ،
وعمم ِفي حاِشيِة الْجمل الْحكْم ِفي      ،ِه ِبالشمِس والريِح ِفي قَوٍل      الْغاِئِط أَشد ألَِنَّ الْبول يطْهر ِبالْماِء وِبجفَافِ      

 .وما يشمل األَْوراق الْمنتفَع ِبها كَذَِلك ،كُل ما ينتفَع ِبِه ِفي نحِو دواٍء أَو ِدباٍغ 
ةَ غَيرجا أَنَّ الشِميعج وها ذَكَرى مضقْتماوهتحل توالْب هكْرِة الَ يثِْمرالْم ٦٨٥.ر 

 : حبس احليوان حىت ميوت-
عذّبِت امرأَةٌ ِفي ِهرٍة سـجنتها حتـى        «:  قَالَ - � -عن عبِداِهللا بن عمر رِضي اُهللا عنهما أَنّ رسولَ اِهللا           

   ارا النِفيه لَتخفَد تاتم،  أَطْع ا الَ ِهيهقَتسا وهتا ،مهتسبضِ       ،إذْ حـاِش األرشخ أْكُلُ ِمنا تهكَترت الَ ِهيو« .
 .٦٨٦متفق عليه

 :ما يؤخذ من احلديثني
واخلامل والشريف؛ فـال طبقيـة وال       ،والقوي والضعيف ، من هدي اإلسالم املساواة بني الغين والفقري       - ١

 .وإمنا املؤمنون إخوة،عنصرية

                                                 
 )١٦٧/ ٢٩( وزارة األوقاف الكويتية -املوسوعة الفقهية الكويتية  - ٦٨٤
 )١٢ /٣٤( وزارة األوقاف الكويتية -املوسوعة الفقهية الكويتية  - ٦٨٥
 .، واللفظ له)٢٢٤٢(ومسلم برقم ، ) ٣٣١٨(متفق عليه، أخرجه البخاري برقم  - ٦٨٦



 ٣٣٦

اليت تدعم هذه املعاين السامية؛ ليصبح اتمع اإلسالمي        ، اإلسالم حيث على الصفات واألعمال      لذا فإنَّ  - ٢
فهـو كصـاحب   ،وصاحب العمل البسيط إذا أداه،أما األعمال واملواهب فكل ميسر ملا خلق له      ،أمة واحدة 

 .فكل منهما يكمل اآلخر،العمل الكبري
وال يتكبر عن مؤاكلتهم    ،وال يترفَّع ،وضيوفه الصغار ،اليكهومم، األفضل لصاحب البيت أن يؤاكل خدمه      - ٣

 .وأن يكون ذلك باحتشام،ومؤانستهم
 .وخشاشها واقتناصها، يدل احلديث على جواز اقتناء احليوان األليف؛ كالقط؛ ألكل حشرات األرض- ٤ 
ا أذًى؛ فـإنَّ اقتناءهـا      ومل ينله ،إذا أطعمت وسقيت  ، ومثله اقتناء الطيور كالببغاء والنغري يف األقفاص       - ٥

 .جائز
أو يتعذَّب عنـده مـن      ،وال شراب؛ حىت ميوت   ،وحابسه بال طعام  ، فيه اإلمث العظيم على مقتين احليوان      - ٦

 .فهو من كبائر الذنوب،وأنه سببب دخول النار،اجلوع والعطش
 .؛ وحنو ذلكواهلوام،والفئران، وفيه جواز اقتناء اهلر وحنوه؛ ألكل خشاش البيت من الصراصري- ٧
مـن  : فكيف يكون اإلمث باإلنسان املعصوم؛ ممن والَّهـم اهللا إيـاهم  ، وإذا كان هذا الوعيد يف البهائم    - ٨

 !وغريهم؟،وخادٍم،وولٍد،زوجٍة
وأالَّ حيملـها مـا تعجـز    ،وجيب على صاحب البهائم علفها وسقيها وما يصلحها": الروض" قال يف    - ٩

أو ذحبها إن أكلت؛ ألنَّ بقاءها يف يده مع ترك اإلنفاق           ،أو إجارا ، بيعها أجرب على ،فإن عجز عن نفقتها   ،عنه
 ".عليها ظلم هلا

فإن عجز ألزم   ،ولو عطبت ،صرح العلماء بأنَّ صاحب البهيمة يلزمه إطعامها      : "وقال الشيخ حممد بن إبراهيم    
 ٦٨٧".ا من مرض وحنوهوال جيوز قتلها؛ إلراحته،إن كانت مما يؤكل حلمه،أو ذحبها،أو إجارا،بيعها

 ٦٨٨صرح الْفُقَهاُء ِبوجوِب ِإعانِة الْبهاِئِم ِباإلِْنفَاِق علَيها ِفيما تحتاج ِإلَيِه ِمن علٍَف وِإقَامٍة وِرعايٍة ،و
وريها ولَو كَانت مِريضةً الَ ينتفَع      ،سقْيها  و،الَ ِخالَف بين الْفُقَهاِء ِفي أَنه يِجب علَى الْماِلِك ِإطْعام بهاِئِمِه            

 .ألَِنَّ ِفيِه تعِذيبا لَه ،كَما يحرم أَنْ يحملَه ما الَ يِطيق ،ِبها 
           وِر ِديهمالْج دِه ِعنلَيع ِبرِتِه أُجِهيملَى بفَاِق عاإلِْن ِمن اِلكالْم عنتِإِن اماًء   وقَضةً وةُ   ،انِفينقَال الْحو :   ـربجالَ ي

 ٦٨٩.ويجبر ِديانةً وعلَيِه الْفَتوى ،علَى نفَقَِة الْبهاِئِم قَضاًء ِفي ظَاِهِر الروايِة 
 : اختاذ احليوان غرضاً-

وقَد جعلُوا ِلصاِحِب الطّيِر ،ريٍش قَد نصبوا طَيراً وهم يرمونهمر ابن عمر ِبِفتياٍن ِمن قُ: عن سِعيِد بِن جبيٍر قَالَ  
   ِلِهمبن اِطئٍَة ِمنقُوا    ،كُلّ خفَرت رمع نا ابأَوا رفَلَم،  رمع نـذَا         : فَقَالَ ابـلَ هفَع ناهللا م نذَا؟ لَعلَ هفَع نإنّ ،م

 .٦٩٠متفق عليه. مِن اتخذَ شيئاً ِفيِه الروح غَرضاً لَعن - � -رسولَ اِهللا 
                                                 

 )٧١/ ٦(توضيح األحكام من بلوغ املرام  - ٦٨٧
 )١٩٧/ ٥( وزارة األوقاف الكويتية -املوسوعة الفقهية الكويتية  - ٦٨٨
 )٣٣٧/ ١٨( وزارة األوقاف الكويتية -املوسوعة الفقهية الكويتية  - ٦٨٩
 .، واللفظ له)١٩٥٨(ومسلم برقم ، ) ٥٥١٥( عليه، أخرجه البخاري برقم متفق - ٦٩٠



 ٣٣٧

ومعنى صبِر الْبهاِئِم كَما قَال الْعلَماُء أَنْ تحبس وِهي حيةٌ ِلتقْتل ِبالرمِي ونحِوِه وهو معنى الَ تتِخذُوا شيئًا ِفيِه  
وهذَا ،ِمن الْجلُوِد وغَيِرها    ) أَِي الْهدِف   ( الْحيوانَ غَرضا ترمونَ ِإلَيِه كَالْغرِض      أَي الَ تتِخذُوا    ،الروح غَرضا   

يع وتضـيِ ،لَعن اللَّه من فَعل هذَا ؛ وألَِنه تعِذيب ِللْحيواِن          :  ِفي ِروايِة ابِن عمر      �النهي ِللتحِرِمي وِلهذَا قَال     
حتى ما يذْبح ِمن الْحيواِن ألَِكِْلِه أَمر       . وِلمنفَعِتِه ِإنْ لَم يكُن مذَكى    ،وتفِْويت ِلذَكَاِتِه ِإنْ كَانَ مذَكى      ،ِلماِليِتِه  
  ِبيفِْق ِبِه    �النِة     ، ِبالرِة الذَِّبيحاحِإرِة وفْراِد الشدٍء فَِإذَا          :�قَال  . ِبِإحيلَى كُل شانَ عساإلِْح بكَت ِإنَّ اللَّه 

 ٦٩١.ولْيِحد أَحدكُم شفْرته ولْيِرح ذَِبيحته،وِإذَا ذَبحتم فَأَحِسنوا الذِّبحةَ ،قَتلْتم فَأَحِسنوا الِْقتلَةَ 
وذلك مبا حيصل الفائدة على وجه الرفق ال ،حاجةوإمنا أبيح الذبح لل   ،إمنا ى عن ذلك إلكرام ذوات األرواح      

 ٦٩٢.والغرض هي املرمى. على وجه العنف
 :ما يؤخذ من احلديث

والنهي يقتضي التحرمي؛ فهذا تعـذيب  ، احلديث فيه النهي عن اختاذ شيء من ذي روح هدفًا يرمى إليه           - ١
 أنْ تصـرب -�-  ـى رسـول اهللا  : "وقد جاء يف البخاري ومسلم من حـديث أنـس قـال          .للحيوان
 .والصرب قتلها حمبوسة مقهورة،"البهائم

جعلها هدفًا يرمـى    : يعين" لعن اهللا من فعل هذا    : " قال -�- وقد جاء يف بعض األحاديث أنَّ النيب         - ٢
 .إليه

 .وتفويت لذكاته،وتضييع ملاليته،وإتالف لنفسه،فهو تعذيب للحيوان
وهذا أساء لقتله من    ،]رواه مسلم   " [وإذا ذحبتم فأحِسنوا الذحبة   ،ِقتلةِإذَا قتلتم فأحِسنوا ال   : "-�-وقد قال   

 .وجوه
إنَّ قتل هذه احليوانات السائبة ال حيل       : حول قتل احلمر األهلية   ، قال الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ       - ٣

 .شرعا؛ ملا صرح ا الفقهاء
 .كاآلدمي املتألِّم باألمراض الصعبة،راحةوال ذحبها؛ لإل،وال جيوز قتل البهيمة: قال يف اإلقناع وشرحه

والواجب علينا القيام عليها مبا يلزم ،وحيرم ذبح حيوان غري مأكول إلراحته من مرٍض وحنوه        : وقال يف املنتهى  
 .وغريه،هلا مؤن وعلٍف

ـ  ، احلديث يدل على حترمي أكل املصبورة؛ ألنها لو كانت ذكاةً شرعية حيل ا أكل املصـبورة                - ٤  ى ملا
 .عنها

 عن  -�-ى رسول اهللا    : "وال املنخنقة؛ ملا روى سعيد قال     ،وال تؤكل املصبورة  : قال يف اإلقناع وشرحه   
واملصبورة كـل حيـواٍن   ،وأشباهها،واألرنب،واملنخنقة ال تكون إالَّ يف الطائر   ،"وعن أكل املصبورة  ،املنخنقة

 ٦٩٣.حيبس للقتل
 : اقتناء الكالب من غري حاجة-

                                                 
 )٢٩٥/ ٢٢( وزارة األوقاف الكويتية -املوسوعة الفقهية الكويتية  - ٦٩١
 )٢٣٨/ ٣(اإلفصاح عن معاين الصحاح  - ٦٩٢
 )٥٢/ ٧(توضيح األحكام من بلوغ املرام  - ٦٩٣



 ٣٣٨

ِن عِن ابا قَالَعمهناُهللا ع ِضير رولُ اِهللا : مسا«: - � -قَالَ رى كَلْبنِن اقْتِإال،م 
 .٦٩٤متفق عليه. »نقَص ِمن أَجِرِه كُلَّ يوٍم ِقرياطَاِن،كَلْب صيٍد أَو ماِشيٍة

فـه مـن املضـار    وهلذا ى الشرع الشريف الطاهر عن اقتنائـه ملـا           ،الكلب من البهائم اخلسيسة القذرة    
وملا فيه من اإلخافة والترويع والنجاسـة       ،عن املكان الذي هو فيه    ،من ابتعاد املالئكة الكرام الربرة    ،واملفاسد
 .وملا يف اقتنائه من السفه،والقذارة

ألن هذا عصى   ] قرب معناه بالقرياطني واهللا أعلم قدر ذلك      [ومن اقتناه نقص من أجره كل يوم شيء عظيم          
 . وإصراره على ذلكاهللا باقتنائه

فإذا دعت احلاجة إليه لبعض ما فيه من منافع ومصاحل كحراسة الغنم اليت خيشـى عليهـا مـن الـذئب                     
 فلهذه املنافع يسوغ اقتنـاؤه وتـزول        -وكذلك إذا قصد به الصيد    ،ومثل ذلك اقتناؤه للحرث   ،والسارقني

 .الالئمة عن صاحبه
 :ما يستفاد من احلديث

 .عند اهللا تعاىل علمه ومبلغه،ومها قدر عظيم،ونقص أجر صاحبه كل يوم قِرياطني، حترمي اقتناء الكلب-١
وملا فيـه مـن   ، ومنع اقتناؤه ملا فيه من املفاسد واملضار الكثرية من بعِد املالئكة عن املكان الذي هو فيه       -٢

ن النجاسة الغليظة اليت    وملا فيه م  ، أن املالئكة ال تدخل بيتا فيه كلب       �اإلخافة والترويع فقد ثبت عن النيب       
 .ال يزيلها إال تكرير الغسل وغسله بالتراب

تسـوغ  ،فهذه منافع ،أو ألجل صـيد   ،أو حرث ،وذلك بأن يكون حلراسة غنم    ، أنه يباح اقتناؤه ملصلحة    -٣
 .اقتناءه

ا أحسن  ويطعمو،إذ فتنوا باقتنائها لغري فائدة    ، ذا تعلم مبلغ ما لدى الغربيني من السفاهة وقلة البصرية          -٤
 .فهل بعد هذا من سفه؟،ويقبلوا،ويالبسوا،ويعتنون ا بالتغسيل والتنظيف وغري ذلك،مأكول

الذين عبدوا  ،من اإلمعات املقلدين  ،والعجب أن مثل هذه العادات واألعمال القبيحة سرت إىل املستغربني منا          
 ٦٩٥. إليه راجعونفإنا للَه وإنا. وعشقوا كل سفالة عندهم،وتدينوا بأعماهلم،الغربيات

وغَيِرِهما ِمن وجـوِه    ،كَالصيِد والِْحراسِة   : اتفَق الْفُقَهاُء علَى أَنه الَ يجوز اقِْتناُء الْكَلِْب ِإالَّ ِلحاجٍة           : قلت  
 .اِالنِتفَاِع الَِّتي لَم ينه الشاِرع عنها  

 .وقَال بعضهم ِبجواِزِه ،خاذُه ِلغيِر زرٍع أَو ماِشيٍة أَو صيٍد يكْره ات: وقَال الْماِلِكيةُ 
 .ويحتِمل اإلِْباحةَ ،الَ يجوز علَى األَْصح ِللْخبِر الْمتقَدِم : وأَما اقِْتناؤه ِلِحفِْظ الْبيوِت فَقَد قَال ابن قُدامةَ 

ِإذَا زالَِت الْحاجةُ الَِّتي يجوز اقِْتناُء الْكَلِْب لَها فَِإنه يِجب زوال الْيِد عِن الْكَلْـِب ِبفَراِغهـا   : ِعيةُ  وقَال الشافِ 
، ِلذَِلك هِليمعت قَّعوتِو الَِّذي يةُ الِْجرِبيرت وزجقَالُوا يو. 

                                                 
 .، واللفظ له)١٥٧٤( برقم ومسلم، ) ٥٤٨١(متفق عليه، أخرجه البخاري برقم  - ٦٩٤
 )٧٢٠: ص(تيسري العالم شرح عمدة األحكام  - ٦٩٥



 ٣٣٩

لَـم  ،وهو يِريد الْعود ِإلَيِه ،ثُم ترك الصيد مدةً ، أَنَّ مِن اقْتنى كَلْبا ِلصيٍد    - الْمغِني    كَما ِفي  -وِعند الْحناِبلَِة   
 .وكَذَِلك صاِحب الزرِع ،ألَِنَّ ذَِلك الَ يمِكن التحرز ِمنه ،يحرِم اقِْتناؤه ِفي مدِة ترِكِه 

ه لَوو هتاِشيم ا ،لَكَتِريهتشِبِه ِفي الَِّتي ي ِفعتنا ِليكَلِْبه اكسِإم ا فَلَهِرهاَء غَيِشر ادفَأَر. 
واحتمـل  ،  استثْنى كَلْب الصيِد مطْلَقًا    �ألَِنَّ النِبي   ،احتمل الْجواز   ،وِإِن اقْتنى كَلْبا ِلصيِد من الَ يِصيد ِبِه         

 عنٍة ،الْماجِر حيِلغ اهناقْت هالِْكالَِب ،ألَِن ِمن هرغَي هبأَش. 
   اِنيِحيبقَال الرِلِه        : وِبقَت لَامالسلَاةُ وِه الصلَيِرِه عألَِم هاؤاقِْتن مرحـ       ،ي ِليمعت زجي لَم هاؤِز اقِْتنجي ِإذَا لَمو  ألَِنَّ ،ه

وألَِنه علِّـل   " ،والِْحل الَ يستفَاد ِمن الْمحرِم      ،فَيكُونُ التعِليم حراما    ،التعِليم ِإنما يجوز مع جواِز اإلِْمساِك       
 ٦٩٦. وما قَتلَه الشيطَانُ الَ يباح أَكْلُه كَالْمنخِنقَِة،ِبكَوِنِه شيطَانا 

 : أكل امليتة والدم وكل حمرم-
حرمت علَيكُم الْميتةُ والدم ولَحم الِْخنِزيِر وما أُِهلَّ ِلغيِر اللَِّه ِبـِه والْمنخِنقَـةُ والْموقُـوذَةُ        {: قال اهللا تعاىل  

} كَّيتم وما ذُِبح علَى النصِب وأَنْ تستقِْسموا ِبالْأَزلَاِم ذَِلكُم ِفسق         والْمترديةُ والنِطيحةُ وما أَكَلَ السبع ِإلَّا ما ذَ       
 ].٣:املائدة... [

ولكن كان التحرمي فيـه     ،وىف هذه اآلية بين سبحانه وتعاىل احملرمات من احليوان الذي كان يف أصله حالال             
وبني حترمي حيوانات أخرى وبعـض      ،ذلك بعض أجزائه  وك،مما يهلك مبوت من غري ذبح     ،سببه مقترنا الكه  

حرمت علَيكُم الْميتةُ والدم    : (ولذلك قال تعاىل  ،األفعال اليت تقترن بالذبح عند الذين أباحوا امليسر ألنفسهم        
ـ         ،هذه اآلية تبني حترمي أربعة أنواع     ) ولَحم الِْخِرتيرِ  ه لَـا خيـرج     هي امليتة وما هو يف حكمها مما يقتل ودم

وحرم مع هذا فعـال     ،والرابع ما أهل لغري اهللا به وما ذبح على النصب         ،والثالث حلم اخلرتير  ،والثاين الدم ،منه
وهي األقـداح الـيت تسـتعمل يف        ،أي قسم اللحم بطريق األزالم    ،وهو االستقسام باألزالم  ،يقترن بالذبح 

وصف واملوصوف هـو    " امليتة  " وكلمة  ،ميوتاحليوان الذي   : وامليتة. أو كانت تستعمل عند العرب    ،امليسر
وامليتـة  ،واملراد من امليتة هنا ما ميوت من غري فعـل فاعل  ،فإن كل جثة لَا جتري فيها احلياة تكون ميتة        ،اجلثة

أو على األقل   ،يكون فيه تعفن  ،وهي رجس قذر  ،غالبا تكون مستقذرة يف ذاا تعافها النفس وينفر منها الطبع         
وقد يكون جبرثومة   ،هي فوق أا خبث يكون يف الغالب سببه مرضا قد اعترى جسمه           و،يسارع إليه التعفن  

فهي قذارة وفيها   ،ولذلك كله حرمت  ،وألن امليتة يكون دمها فيها وقد فسد      ،تبقى بعد املوت أمدا غري قصري     
 .ضرر كبري

قُلْ : (يف سورة األنعام  الذي نص عليه يف قوله تعاىل       ،والدم الذي جاء النص الكرمي بتحرميه هو الدم املسفوح        
                      ـهِزيٍر فَِإنِخن ملَح ا أَوفُوحسا ممد ةً أَوتيكُونَ مِإلَّا أَنْ ي همطْعلَى طَاِعٍم يا عمرحم ِإلَي ا أُوِحيِفي م لَا أَِجد

 . . .).ِرجس أَو ِفسقًا أُِهلَّ ِلغيِر اللَِّه ِبِه

                                                 
 )١٢٤/ ٣٥( وزارة األوقاف الكويتية -املوسوعة الفقهية الكويتية  - ٦٩٦
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فالدم الذي يكون جامدا    ،وإن غلظ ومتاسك من بعد ذلك     ، يسفح ويراق من احليوان    الذي: واملراد باملسفوح 
أحلـت لنـا    : "  أنه قال  - � -كما ورد عن النيب     ،بأصل خلقته وتكوينه كالكبد والطحال يكون حالال      

 " والسمك واجلراد ،ودمان حالالن الكبد والطحال: ميتتان حالالن
وال ميكـن   ،وحيمل كثريا من جراثيم األمراض    ،وسريع التعفن ،هضمهإذ إنه يعسر    ،وكان حترمي الدم ألنه ضار    

 .تنقيته من هذه اجلراثيم كاللنب إذ يغلى
وإن دم احليوان السليم قد ينقل إىل اإلنسان حمفوظا مصونا من غري أن يتعرض للهواء فيزيدة قوة أو يعوضه                   

إذ إنه لَا يكون قابال للتمثيل      ،هاز اهلضمي ومير على اجل  ،ولكنه لَا ميكن أن يكون غذاء يتناول بالفم       ،عما فقده 
 . يف اجلسم فوق ما يسري إليه من جراثيم تفسده وأن النفس الفطرية تعافه

وهلذا املعىن ،إذ إنه يالزم القاذورات ويتغذي منها،تعافه الفطرة كامليتة والدم،حرام ألنه مستقذر: وحلم اخلرتير
 � -ى رسول اهللا    : " فقد روي عن ابن عمر أنه قال      ،ذى ا حرمت البهائم اجلاللة اليت تأكل اجللة وتتغ      

لَا تؤكل  : وقالوا،وللتحرمي عند اآلخرين  ،وهذا النهي للكراهة عند بعض األئمة     "  عن أكل اجلاللة وألباا      -
 .وال يرى بأكلها بعد ذلك بأسا،وكان ابن عمر حيبس الدجاجة ثالثا،حىت حتبس

 .من إال طيبا لَا خبث فيهوإن املقصد من ذلك أال يأكل املؤ
كالـدودة الوحيـدة    ،فلحمه يولد كثريا مـن الديدان     ،وإن كون حلم اخلرتير ضارا فهو أمر قد قرره الطب         

واجلهاز ،وإنه عِسر اهلضم لَا تكاد النفس تستسـيغه       ،والشعرة احللزونية اليت جتيء إليه من أكل اجلرذان امليتة        
وكثري مـن   ،والعادة هي اليت سهلت استساغته    ،د فسدت أذواقهم  وإن الذين يستطيبونه ق   ،اهلضمي لَا يهضمه  

فهو ضـار   ،وقد صدق فيه الوصـف    ،وقد وصفه القرآن الكرمي بأنه رجس     ،املستقذرات تسهل العادة تناوهلا   
 . .ومستقذر استقذارا شديدا مهما يقل فيه الذين فسدت أذواقهم،ضررا بليغا

مث أطلق على رفـع     ،وأصله رفع الصوت عند رؤية اهلالل     ،هو رفع الصوت  : لاإلهال) وما أُِهلَّ ِلغيِر اللَِّه ِبهِ    (
ومنه أهلَّ فالن باحلج إذا رفع صوته بالتلبية والدعاء يف كل مكـان يناسـب               ،الصوت ألمر يدعو إىل رفعه    

 وإن ذلك فيه عبادة   ،واإلهالل لغري اهللا عند الذبح أن يذحبوا باسم صنم من األصنام          ،وعند البيت احلرام  ،ذلك
وكان النـهي عـن     ،فنهى عن أكل ما يذبح لذلك منعا هلذا العمل الذي هو شرك باهللا تعاىل             ،لغري اهللا تعاىل  

بل ملا صحبه من عمل فيه شرك باهللا        ،والتحرمي يف هذا ليس لذات احليوان     . األكل ألنه ذريعة إىل املنع املطلق     
وهذا حرم ألنـه    ،ألا رجس ،لدم واخلرتير ولذلك كان حترمي امليتة وا    .وفسوق عن أمره سبحانه وتعاىل    ،تعاىل

قُل لَا أَِجد ِفي ما أُوِحي ِإلَي محرما علَى طَاِعٍم يطْعمه ِإلَّا أَن يكُونَ              : (وهذا مؤدى قوله تعاىل   ،فسق وإشراك 
 ). ِلغيِر اللَِّه ِبِهميتةً أَو دما مسفُوحا أَو لَحم ِخِرتيٍر فَِإنه ِرجس أَو ِفسقًا أُِهلَّ

وإا حـالل إذا ذكـر اسـم اهللا تعـاىل           ،وإن الذبيحة إمنا حترم إذا كان قد ذكر غري اسم اهللا تعاىل عليها            
وكان الذبح يف مكان لَا     ،وكان الذابح مسلما  ،ومل يذكر غريه  ،ولكن إذا مل يذكر اسم اهللا تعاىل عليها       ،عليها

 .كون الذبيحة حراما أم لَا تكون؟يبدو أن فيه تقربا لغري اهللا تعاىل أت
فإذا مل يـذكر اسـم      ،. . .)وال تأْكُلُوا ِمما لَم يذْكَِر اسم اللَِّه علَيهِ       : (لَا حتل لقوله تعاىل   : قال بعض الفقهاء  

 .فذلك من مواضع النهي،اهللا
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ل على ذلك القصـر     ويد،واآلخر على أصل احلل   ،إن موضع التحرمي هو فيما أهل لغري اهللا به        : وقال آخرون 
وال : (وبقصر النهي يف قوله تعـاىل     ... ). قُل لَا أَِجد ِفي ما أُوِحي ِإلَي محرما         : (يف التحرمي يف قوله تعاىل    

على حال ما إذا ذكر غريه وما كان قبل النهي وبعـده يزكـي              ،. . .)تأْكُلُوا ِمما لَم يذْكَِر اسم اللَِّه علَيهِ      
 .وسنبني ذلك عند الكالم يف هذه اآلية إن شاء اهللا تعاىل،كتفسريه بذل

)عبا أَكَلَ السمةُ وِطيحالنةُ ويدرتالْمقُوذَةُ ووالْمِنقَةُ وخنالْمو.( 
 .أو خينقها غريها ويتركها حىت متوت،هي اليت متوت خبنق إما باختناقها من وثاقها: الْمنخِنقَةُ
والضرب ،فالوقذ الرمي ،أو تضرب بعصا حىت متوت من غري تذكية شرعية        ،ي اليت وقذت حبجر   ه: واملوقوذة
إذا رميـت   : "  قـال  - � -فيموت أيعد موقوذا أم لَا يعد؟ روي أن النيب          ،وما يرمى بالسهم  . . الشديد

" ه وقيـذ    فإن،فخزق فكُلْه وإن أصابه بعرضه فال تأكله      ) السهم الذي قد يصيب بعرضه لَا حبده      (باملعراض  
فـالعربة إذن  ،ومؤدى احلديث أن السهم إن اخترق اجلسم وأسال الدم يؤكل الضروب وإال فإنه لَـا يؤكل             

 .وإال فال يؤكل،فإن أساله أكله،بإسالة الدم
كاليت تسقط مـن جبـل يف       ،هي اليت متوت بسبب سقوطها من مكان مرتفع يف مكان منخفض          : واملتردية

 .أو تسقط يف بئر فتموت،هاوية
وقد ،كذبيحة مبعىن مذبوحة  ،فهي فعيلة مبعىن مفعولة   ،هي احليوان الذي ميوت من نطح أو اصطدام       : النطيحةو

واحلقيقة أا من نوع امليتـة؛ ألـا   ،فجاء اإلسالم وحرمها،كان العرب يأكلون كل هذه األصناف األربعة      
لك جاء االقتصار على ذكـر      ويصح أن تدخل يف عموم امليتة؛ ولذ      ،متوت ودمها حمبوس فيها مل خيرج منها      

وهي بال شك داخلـة يف      ،. . .)قُل لَا أَِجد ِفي ما أُوِحي ِإلَي محرما علَى طَاِعٍم يطْعمه          :(امليتة يف قوله تعاىل   
 .عموم كلمة امليتة
ـ               : وما أكل السبع   ب املراد به ما افترسه ذو ناب وأظفار من سباع احليوان كاألسد والنمر والـذئب والثعل

وذلك ألنه افترسه   ،فما افترسه حىت مات يكون حراما سواء أكل منه أم مل يأكل           ،وغريها من احليوان  ،والضبع
فيخرج بـذلك   ،ذلك أنه افترسه ليأكله   ،وإلطالق السبب هنا معىن   ،فأطلق اسم السبب وأريد املسبب    ،ليأكله

إنه : وقالوا،بل ملن أطلقه  ، ليأكل فهو يفترس ال  ،الكلب املعلَّم الذي أطلق ليصطاد لصاحبه ومسى عند إطالقه        
 .إذا افترسه ليأكله هو بأن أكل أكثره فإنه ال حيل الباقي ملن أطلقه

ولذا ،ويصفيه،وهي الذبح أو ما يشبهه مما يريق الدم       ،وقد استثىن من احملرمات السابقة حال التذكية الشرعية       
ة واملتردية والنطيحة وما افترسه السـبع إذا أُدرك وهـو           أي أن املنخنقة واملوقوذ   ) ِإلَّا ما ذَكَّيتم  : (قال تعاىل 

فهو وما ذُكي ابتداء وهو     ،بسبب هذه التذكية  . . فإنه يكون حالال  ،وذُكي التذكية الشرعية وأريق دمه    ،حي
 .وقد حتقق يف احلالني،؛ ألن التذكية الشرعية وهو حي هي سبب احلل)١( على سواء -قوي قادر 

)   لَى النع ا ذُِبحمِبوويشـرح  ،وتصب عليه دمـاء الذبائح ،اسم مفرد حلجر كان ينصب فيعبد   : النصب) ص
فنهى اهللا تعاىل عن أكل ما يذبح       ،أو ليتقربوا عن طريقها   ،وكانوا يفعلون ذلك تقربا إليها    ،اللحم ويوضع عليه  

رمي ما أهل لغري اهللا     وحترمي هذا هو من قبيل حت     ،على هذه احلجارة قطعا لدابر الوثنية واألفعال اليت تؤدي إليها         
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ولكن ملا اقترن بالذبح من آثام وفسوق عـن         ،والتحرمي ليس لذات الشيء املذبوح    ،فاملعىن فيهما واحد  ،تعاىل
 .أمر اهللا تعاىل

 :والفعل الذي حرمه اإلسالم من غري أن يتعرض لتحرمي اللحم هو ما جاء يف قوله تعاىل
)    الِم ذَِلكُموا ِباَألزقِْسمتسأَن توقوهو القدح من ،واألزالم مجع زمل،فقد وصفه سبحانه وتعاىل بأنه فسق) ِفس

وسبعة فيها مقادير تبني    ،منها ثالثة غفل ليس فيها ما يدل على مقدار يؤخذ         ،وهي عشرة أقداح  ،أقداح امليسر 
ه منها  فمن خيرج ل  ،قسم على مقدار ما يشتمل عليه من أجزاء مث ضربت األقداح          ،فإذا عقر اجلزور    ،مقاديرها

وقد وصـف اهللا    ،وبذلك يطلب كل واحد نصيبه من اجلزور ذا القمار        ،قدح يأخذ مبقدار ما يشتمل عليه     
وليس منصبا على ،والتحرمي منصب على الفعل  ،أي خروج على املبادئ اإلسالمية    ،تعاىل ذلك الفعل بأنه فسق    

فإا تكـون   ،سم اهللا تعاىل عليها   وذكر ا ،وعلى ذلك إذا كانت الذبيحة قد ذكيت بالطريقة اإلسالمية        ،اللحم
 ٦٩٧.والتقسيم ذه الطريقة يكون حراما،حالال

وتعليل هذا احلكم يف حدود ما يصل إليه العلم البشري حبكمة           ،سبق بيان حكمها  ،وامليتة والدم وحلم اخلرتير   
بشـري إىل   وسواء وصل العلم ال   ) ١(عند استعراض آية سورة البقرة اخلاصة ذه احملرمات         ،التشريع اإلهلي 

فاهللا ال  . فقد قرر العلم اإلهلي أن هذه املطاعم ليست طيبة وهذا وحده يكفي           ،حكمة هذا التحرمي أم مل يصل     
سواء علم الناس ذا األذى أو جهلوه     . وإال ما يؤذي احلياة البشرية يف جانب من جوانبها        . حيرم إال اخلبائث  

. فهو حمرم ملناقضته ابتداء لإلميـان ،ا أهل لغري اهللا به  وأما م ! وهل علم الناس كل ما يؤذي وكل ما يفيد؟        .. 
وأول هذه املقتضيات   .  باأللوهية ويرتب على هذا التوحيد مقتضياته      - سبحانه   -ويفرده  ،فاإلميان يوحد اهللا  

 يف كل عمل وكل حركـة       - وحده   -أن يكون التوجه إىل اهللا وحده بكل نية وكل عمل وأن يهل بامسه              
فما يهل لغري اهللا به وما يسمى عليه بغـري اسـم اهللا             .  كل حركة وكل عمل    -حده   و -وأن تصدر بامسه    

حرام ألنه ينقض اإلميان من أساسه وال يصدر ابتداء عن          ) وكذلك ما ال يذكر اسم اهللا عليه وال اسم أحد         (
وهي ( املنخنقة وأما. فهو خبيث من هذه الناحية يلحق باخلبائث احلسية من امليتة والدم وحلم اخلرتير  .. إميان  

وهي اليت تتردى   (واملتردية  ) وهي اليت تضرب بعصا أو خشبة أو حجر فتموت        (واملوقوذة  ) اليت متوت خنقا  
وما أكل السـبع    ) وهي اليت تنطحها يمة فتموت    (والنطيحة  ) من سطح أو جبل أو تتردى يف بئر فتموت        

إال مـا  : (ا مل تدرك بالذبح وفيها الـروح فهي كلها أنواع من امليتة إذ    ) .. وهي الفريسة ألي من الوحش    (
 ..إمنا فصل هنا لنفي الشبهة يف أن يكون هلا حكم مستقل .. فحكمها هو حكم امليتة ) ذكيتم

ومىت تعترب البهيمة مـذكاة فـبعض       ،»التذكية«على أن هناك تفصيال يف األقوال الفقهية واختالفا يف حكم           
 فهذه  - أو يقتلها حتما     -ن ما حل ا من شأنه أن يقتلها سريعا          البهيمة اليت يكو  ،األقوال خيرج من املذكاة   

أيـا  ،بينما بعض األقوال يعتربها مذكاة مىت أدركت وفيها الروح        . حىت لو أدركت بالذبح ال تكون مذكاة      
 ..والتفصيل يطلب يف كتب الفقه املختصة .. كان نوع اإلصابة 
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بة وكان املشركون يذحبون عندها وينضحوا بدماء        وهي أصنام كانت يف الكع     -واما ما ذبح على النصب      
 حىت لو ذكر اسـم      - فهو حمرم بسبب ذحبه على األصنام        -ومثلها غريها يف أي مكان      ،الذبيحة يف اجلاهلية  

قداح كـانوا يستشـريوا يف      : واألزالم. ويبقى االستقسام باألزالم  . ملا فيه من معىن الشرك باهللا     ،اهللا عليه 
وكانت كذلك تستخدم يف امليسر املعروف      . وسبعة يف قول  ،وهي ثالثة يف قول   . ل أو تركه  اإلقدام على العم  

مث ، إذ يكون لكل من املتقامرين قدح    - أي الناقة اليت يتقامرون عليها       -عند العرب فتقسم بواسطتها اجلزور      
ستقسـام  فحـرم اهللا اال   .. فإذا خرج قدح أحدهم كان له من اجلزور بقدر ما خصص هلذا القـدح               ،تدار

فَمِن اضطُر ِفـي    «.....  وحرم اللحوم اليت تقسم عن هذا الطريق         - ألنه نوع من امليسر احملرم       -باألزالم  
ِحيمر غَفُور جاِنٍف ِلِإثٍْم فَِإنَّ اللَّهتم رٍة غَيصمخم«. 

ذه احملرمات ما دام    له أن يأكل من ه    ، الذي خيشى على حياته التلف     - وهو املخمصة    -فاملضطر من اجلوع    
هل هو جمرد ما حيفظ     : وختتلف آراء الفقهاء يف حد هذا األكل      . وال يقصد مقارفة احلرام   ،أنه ال يتعمد اإلمث   

.. أو هو ما يدخر كذلك ألكالت أخرى إذا خيف انقطاع الطعام            . أو هو ما حيقق الكفاية والشبع     . احلياة
وهو يعطى للضـرورات    ،درك ما يف هذا الدين من يسر      وحسبنا أن ن  .. فال ندخل حنن يف هذه التفصيالت       

فمـن أقـدم   .. مع تعليق األمر كله بالنية املستكنة والتقوى املوكولة إىل اهللا      . أحكامها بال عنت وال حرج    
 ٦٩٨..» فَِإنَّ اللَّه غَفُور رِحيم«: فال إمث عليه إذن وال عقاب،ال نية له يف مقارفة احلرام وال قصد،مضطرا

 قوط العذاب يف اآلخرةأسباب س
 : فقه التكليف-

 .واخللق كلهم فقراء إليه من كل وجه،الذي له الغىن التام من كل وجه،اهللا عز وجل هو امللك الغين
 .وهدايتهم.. وإمدادهم .. وبقائهم .. فهم فقراء إىل رم يف خلقهم 

 ].١٥:فاطر[} )١٥( اللَِّه واللَّه هو الْغِني الْحِميد ياأَيها الناس أَنتم الْفُقَراُء ِإلَى{: قال اهللا تعاىل
 :وأم فقراء إىل اهللا من مجيع الوجوه،وخيربهم حباهلم ووصفهم،خياطب تعاىل مجيع الناس

 .مل يوجدوا،فلوال إجياده إياهم،فقراء يف إجيادهم
 .ملا استعدوا ألي عمل كان،] ا [اليت لوال إعداده إياهم،فقراء يف إعدادهم بالقوى واألعضاء واجلوارح

ملا حصل ،فلوال فضله وإحسانه وتيسريه األمور   ،فقراء يف إمدادهم باألقوات واألرزاق والنعم الظاهرة والباطنة       
 .من الرزق والنعم شيء] هلم[

وتفرجيـه  ،فلـوال دفعـه عنهم    . وإزالـة الكـروب والشـدائد     ،ودفع املكاره ،فقراء يف صرف النقم عنهم    
 .الستمرت عليهم املكاره والشدائد،إزالته لعسرهمو،لكربام

 .وأجناس التدبري،فقراء إليه يف تربيتهم بأنواع التربية
وفسـدت  ،هللكوا،فلو مل يوفقهم لذلك،وإخالص العبادة له تعاىل   ،وتعبدهم،وحبهم له ،يف تأهلهم له  ،فقراء إليه 
 .وقلوم وأحواهلم،أرواحهم
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 .مل يصلحوا،ولوال توفيقه،مل يتعلموا،فلوال تعليمه،وعملهم مبا يصلحهم،يف تعليمهم ما ال يعلمون،فقراء إليه
ولكن املوفـق   ،سواء شعروا ببعض أنواع الفقر أم مل يشعروا       ،وبكل اعتبار ،بكل معىن ،فهم فقراء بالذات إليه   

سه ويسأله أن ال يكله إىل نف     ،ويتضرع له ،الذي ال يزال يشاهد فقره يف كل حال من أمور دينه ودنياه           ،منهم
فهذا أحرى باإلعانة التامة مـن      ،ويستصحب هذا املعىن يف كل وقت     ،وأن يعينه على مجيع أموره    ،طرفة عني 
 .الذي هو أرحم به من الوالدة بولدها،ربه وإهله

}   ِميدالْح ِنيالْغ وه اللَّهوال ،فال حيتاج إىل ما حيتاج إليه خلقـه       ،الذي له الغىن التام من مجيع الوجوه      : أي} و
 .ونعوت وجالل،صفات كمال،وكوا كلها،وذلك لكمال صفاته،فتقر إىل شيء مما يفتقر إليه اخللقي

لكوا ،وأوصـافه ،ألا حسىن ،وأمسائـه ،احلميـد يف ذاته   ،أن أغىن اخللق يف الدنيا واآلخرة     ،ومن غناه تعاىل  
وعلى ما  ،يد على ما فيه   فهو احلم ،ويف أوامره ونواهيه  ،وأفعاله ألا فضل وإحسان وعدل وحكمة ورمحة      ،عليا
إن الناس يف حاجة إىل تذكريهم ذه احلقيقـة يف معـرض             ٦٩٩] .الغين يف محده  [وهو احلميد يف غناه     ،منه

يف حاجة إىل تـذكريهم     . وجماهدم ليخرجوا مما هم فيه من الظلمات إىل نور اهللا وهداه          ،دعوم إىل اهلدى  
وأم حني يدعون إىل اإلميان باهللا وعبادتـه        . غين عنهم كل الغىن   وأن اهللا   . بأم هم الفقراء احملاويج إىل اهللا     

وأم ال يعجزون اهللا وال يعزون عليه . وهو احملمود بذاته  ،ومحده على آالئه فإن اهللا غين عن عبادم ومحدهم        
فإن ذلـك   . فهو إن شاء أن يذهب م ويأيت خبلق جديد من جنسهم أو من جنس آخر خيلفهم يف األرض                 

 .سريعليه ي
 يعـىن   - جل وعـال     -لئال يركبهم الغرور وهم يرون أن اهللا        ،الناس يف حاجة إىل أن يذكروا ذه احلقيقة       

وخيرجوهم مـن الظلمـات إىل      ،ويرسل إليهم الرسل وجياهد الرسل أن يردوهم عن الضاللة إىل اهلدى          ،م
! دم تزيد شيئا يف ملكه تعـاىل      وأن هداهم وعبا  ! ويركبهم الغرور فيظنون أم شيء عظيم على اهللا       . النور

ويغمرهم بسابغ فضله ،ويفيض عليهم من رمحته،وإن اهللا سبحانه مينح العباد من رعايته. واهللا هو الغين احلميد
وثبام على الدعوة إىل اهللا ،واحتمال هؤالء الرسل ما حيتملون من إعراضهم وإيذائهم       ، بإرسال رسله إليهم   -

ألن هـذه   .  اهللا سبحانه إمنا يعامل عباده هكذا رمحة منه وفضال وكرما ومنـا            إن.. بعد اإلعراض واإليذاء    
. أو ينقصون من ملكه شيئا بعماهم     ،ال ألن هؤالء العباد يزيدون يف ملكه شيئا داهم        . صفاته املتعلقة بذاته  

نهم ألم صنف   فيغتفر هلم ما يقع م    ،وال ألن هؤالء العباد خملوقات نادرة عزيزة صعبة اإلعادة أو االستبدال          
 .ال يعاد وال يستبدل

حني يرى هذا اإلنسان الصـغري الضـئيل اجلاهـل          ،وإن اإلنسان ليدهش وحيار يف فضل اهللا ومنه وكرمه        
واإلنسان ساكن صغري من سكان     ! ينال من عناية اهللا ورعايته كل هذا القدر اهلائل        ،الضعيف العاجز ،القاصر

. والشمس جنم مما ال عد له وال حصر مـن النجـوم           . لشمسواألرض تابع صغري من توابع ا     . هذه األرض 
 متناثرة يف فضاء الكون الذي ال يعلـم النـاس           - على ضخامتها اهلائلة     -والنجوم إن هي إال نقط صغرية       

مث ينال اإلنسان ! وهذا الفضاء الذي تتناثر فيه تلك النجوم كالنقط التائهة إن هو إال بعض خلق اهللا             . حدوده
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 سـواء يف تكوينـه      -ويهبه كل أدوات اخلالفـة      ،ويستخلفه يف األرض  ،ينشئه.. ه الرعاية   من اهللا كل هذ   
 ويضل هذا املخلوق ويتـبجح حـىت        -وتركيبه أو تسخري القوى والطاقات الكونية الالزمة له يف خالفته           

ويطرد . ويرتل على الرسل الكتب واخلوارق    ،رسوال بعد رسول  ،فريسل اهللا إليه الرسل   . ليشرك بربه أو ينكره   
ويقص علـيهم مـا وقـع       ،فضل اهللا ويفيض حىت ليرتل يف كتابه األخري للبشر قصصا حيدث ا النـاس             

بل إنه  ،ومن عجز وضعف  ،ويكشف هلم عما فيها من قوى وطاقات      ،وحيدثهم عن ذوات أنفسهم   ،ألسالفهم
هاك حال : كويقول لذا،أنت فعلت وأنت تركت: فيقول هلذا، ليحدث عن فالن وفالن بالذات  - سبحانه   -

وهذا اإلنسان هو الساكن الصـغري مـن سـكان هـذه            ،كل ذلك ! وهاك خالصا من ضيقتك   ،ملشكلتك
 سبحانه  -واهللا  ! التائهة يف هذا الوجود الكبري حىت ما تكاد حتس        ،التابعة الصغرية من توابع الشمس    ،األرض

وهو قادر  . رد توجه اإلرادة  مبج. وخالق هذا الوجود مبا فيه ومن فيه بكلمة       ، هو فاطر السماوات واألرض    -
 ..على أن خيلق مثله بكلمة ومبجرد توجه اإلرادة 

وليستحيوا أن يسـتجيبوا    . والناس خلقاء أن يدركوا هذه احلقيقة ليدركوا مدى فضل اهللا ورعايته ورمحته           
 .للفضل اخلالص والرعاية اردة والرمحة الفائضة باإلعراض واجلحود والنكران

والقرآن يلمـس باحلقـائق     . إىل جانب أا حقيقة صادقة واقعة     ،ة ملسة وجدانية موحية   فهي من هذه الناحي   
وال ،فال يتحدث إال بـاحلق    . قلوب البشر ألن احلقيقة حني جتلى أفعل يف النفس وألنه هو احلق وباحلق نزل             

 ٧٠٠..وال يشري بغري احلق ،وال يعرض إال احلق،يقنع إال باحلق
فـاهللا غـين ال تنفعـه    ،فذلك من أجل حتصيل مصاحل يعود نفعها كله إليهم    وحني يكلف اهللا عباده بالدين      

ومن جاهد فَِإنما يجاِهد ِلنفِْسِه ِإنَّ اللَّـه        {: كما قال سبحانه  ،وال تضره معاصي العاصني   ،طاعات الطائعني 
 الَِمنيِن الْعع ِني٦: العنكبوت... [} )٦(لَغ.[ 

} داهج نمفِْسهِ  {،وعدوه الكافر ،شيطانهنفسه و } وِلن اِهدجا يمومثرتـه عائـدة    ،ألن نفعه راجع إليه   } فَِإن
 .وال اهم عما اهم عنه بخال عليهم،مل يأمرهم مبا أمرهم به لينتفع به،واهللا غين عن العاملني،إليه

وشيطانه ينهاه  ،طبعها عن اخلري  ألن نفسه تتثاقل ب   ،وقد علم أن األوامر والنواهي حيتاج املكلف فيها إىل جهاد         
وكل هذا معارضـات حتتـاج إىل جماهـدات وسـعي           ،كما ينبغي ،وعدوه الكافر مينعه من إقامة دينه     ،عنه

 ٧٠١.شديد
والعمل ،فال صالح وال سعادة يف الدنيا واآلخرة إال باإلميان باهللا         ،وحاجة العباد إىل دين اهللا فوق كل حاجة       

 .بشرعه
 .عبادته وحده ال شريك لهوقد خلق اهللا اجلن واإلنس ل

ولَقَد بعثْنا ِفي كُلِّ أُمـٍة      {: كما قال سبحانه  ،وأنزل الكتب ،ومن أجل حتقيق هذه العبودية أرسل اهللا الرسل       
وا الطَّاغُوتِنبتاجو وا اللَّهدبولًا أَِن اعس٣٦: النحل[} ر.[ 
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والطاغوت فعلـوت مـن     ،أي جانبوه ،ن أنفسكم الطاغوت  أي ابعدوا ع  ،)واجتِنبوا الطَّاغوت : (وقوله تعاىل 
ويشرك مع اللَّه غـريه     ،ويشمل جماوزة احلد يف العقول فيعبد ما لَا ينفع وال يضر          ،وهو جماوزة احلد  ،الطغيان

ويشمل الطغيان يف   ،والطغيان عليهم ،ويشمل ظلم العباد  ،فريى الباطل حقا واحلق باطال    ،وتتحكم فيه األوهام  
 .وغري ذلك،املعامالت والظلم

وتعامل الناس بعضها مـع     ،فالدعوة أي الوحدانية واجتناب الطاغوت جامعة لكل معاين الرسالة من عقيدة          
 ٧٠٢.وتعاون وعمل عادل مستقيم،اعتقاد سليم،هذه رسالة رسل اهللا يف األرض،بعض

 :وهذا التوحيد يقتضي من اخللق حقوقاً كثرية جيمعها أمران مها
 .لنواهيواجتناب ا.. فعل األوامر 

وحذرهم مـن خمالفتـها     ،ورغبهم سبحانه يف امتثاهلا   ،وقد حث اهللا عباده املؤمنني على القيام ذه احلقوق        
 .أظهرها وأشهرها أسلوب الوعد والوعيد،بأساليب شىت
 :فالوعد نوعان

ا الصاِلحاِت لَيستخِلفَنهم ِفي    وعد اللَّه الَِّذين آمنوا ِمنكُم وعِملُو     {: كما قال سبحانه  ،وعد خبري الدنيا  : األول
الْأَرِض كَما استخلَف الَِّذين ِمن قَبِلِهم ولَيمكِّنن لَهم ِدينهم الَِّذي ارتضى لَهم ولَيبدلَنهم ِمن بعِد خوِفِهم أَمنا                 

 نمئًا ويِركُونَ ِبي ششِني لَا يوندبعالْفَاِسقُونَ ي مه فَأُولَِئك ذَِلك دعب ٥٥: النور[} )٥٥(كَفَر.[ 
وأَنه سيبدلُهم بعـد  ،وأَِئمةً ِللناِس، ِبأَنه سيجعلُ ِمن أُمِتِه خلَفَاَء ِفي اَألرِض�هذَا وعد ِمن اِهللا تعالَى ِلرسوِلِه      

  اسالن ِمن ِفِهموخ   كْماً ِفيِهمحناً وـالَِم            .  أَمِإلَى اِإلس اسونَ النعدكَّةَ يِفي م ِسِنني رشونَ عِلمى املُسضأَم قَدو
ِفني يمسـونَ  فَكَانوا خاِئ،وأُِمروا ِبالِقتاِل،حتى أُِمروا باِهلجرِة ِإلَى املَِدينةِ   ،وهم خاِئفُونَ الَ يؤمرونَ ِبالِقتالِ    ،ِسراً

يا رسـولَ اِهللا    : ثُم ِإنَّ رجالً ِمن الصحابِة قَالَ     . فَصبروا علَى ذَِلك ما شاَء اهللاُ     ،ويصِبحونَ بالسالحِ ،بالسالَِح
لَن تصِبروا ِإالَّ : �الَح؟ فَقَالَ الرسولُ ونضع الس،أَبد الدهِر نحن خاِئفُونَ هكَذَا؟ ما يأِتي علَينا يوم نأَمن ِفيِه

 .وأَنزلَ اُهللا تعالَى هِذِه اآليةَ) .يِسرياً حتى يجِلس الرجلُ ِمنكُم ِفي املَأل العِظيِم محتبياً لَيست ِفيِه حِديدةٌ
      ِلفختسيس هالَى ِإنعقُولُ تِة يِذِه اآليِفي هضِ   وِفي اَألر ِمِننيِلِهم    ، املُؤقَب ِمن ِمِننياملُؤ لَفختا اسكُونُ  ،كَمـيسو

 رم اَألملَه .         لَه ِريكالَ ش هدحو وهدبعاِد أَنْ يلَى الِعباِهللا ع قحهِ      ،وبِة رطَاع نع ذَِلك دعب جرخ نمو،  ـدحجو
 ٧٠٣.د خرج عن أَمِر ربِه وكَفَى ِبذَِلك ذَنباً عِظيماًفَقَ،ِنعمه علَيِه

وعد اللَّه الْمؤِمِنني والْمؤِمناِت جناٍت تجِري ِمن تحِتها الْأَنهار         {: كما قال سبحانه  ،وعد خبري اآلخرة  : الثاين
      داِت عنةً ِفي جبطَي اِكنسما وِفيه اِلِدينخ          ِظيمالْع زالْفَو وه ذَِلك راللَِّه أَكْب انٌ ِمنوِرضالتوبة[} )٧٢(ٍن و :

٧٢.[ 

                                                 
 )٤١٧٥/ ٨(زهرة التفاسري  - ٧٠٢
 )، بترقيم الشاملة آليا٢٧٢٨: ص(أيسر التفاسري ألسعد حومد  - ٧٠٣



 ٣٤٧

            ارها اَألنِتهحت ِري ِمنجاٍت تنةْ جِفي اآلِخر مِخلُهديس هاِت أَنِمناملُؤو ِمِننياُهللا املُؤ دعو،   اِلِدينا خونَ ِفيهِقيمي
ووعدهم ِبِرضواٍن ِمنه أَكْبر وأَجلَّ ِمما هـم  ،وطَيبِة القَراِر ِفي هِذِه اجلَناتِ    ،مساِكن طَيبةْ حسنِة الِبناءِ   ِفي  ،أَبداً

 ٧٠٤.وذَِلك هو الفَوز العِظيم،ِفيِه ِمن النِعيِم
 :والوعيد نوعان

ِإلَّا تنِفروا يعذِّبكُم عذَابا أَِليما ويستبِدلْ قَوما غَيركُم ولَا تضروه       {:كما قال سبحانه  ،وعيد بشر الدنيا  : األول
 ٍء قَِديريلَى كُلِّ شع اللَّهئًا وي٣٩: التوبة... [} )٣٩(ش.[ 

ِبزواِل ،ِإنَّ اَهللا سيعذِّبكُم عذَاباً أَِليماً ِفي الـدنيا       ولَم تخرجوا معه ِإلَى اِجلهاِد فَ     ،�وِإذَا لَم تنِفروا مع الرسوِل      
  كُمنا عِرهغَيِة ومعالن،    منهاِر جِة ِفي نِفي اآلِخرو،  ِبكُم كُمرماً غَيِدلَ قَوبتسلَى اِهللا أٍَن يع بعصالَ يِخفُّـونَ  ،وي

ولَيس ِفي ذَِلك ما يضـر      ،فَهو قَاِدر علَى كُلِّ شيءٍ    ،نَ ِبأَمواِلِهم وأَنفُِسِهم ِفي سِبيِل اهللاِ     ويجاِهدو،ِلنصرِة نِبيهِ 
 ٧٠٥.والناس كُلُّهم محتاجونَ ِإلَيِه،َألنه الغِني عِن الِعباِد،اَهللا

 الْمناِفِقني والْمناِفقَاِت والْكُفَّار نار جهنم خاِلـِدين        وعد اللَّه {: كما قال سبحانه  ،وعيد بشر اآلخرة  : الثاين
 ِقيمم ذَابع ملَهو اللَّه مهنلَعو مهبسح ا ِهي٦٨: التوبة[} )٦٨(ِفيه.[ 

        نهج ارالكُفَّاِر ناِفقَاِت واملُنو اِفِقنينالَى ِللْمعاُهللا ت دأَع قَدواُهللا        ،م هالِذي ذَكَر ِنيِعِهمِء صولَى سا عِبه مهدعوو
 مهنالَى ععداً   ،تأَب لَِّدينخا مكُثُونَ ِفيهميسو،        كِْفيِهما يذَاِب مالعاِء واجلَز ا ِمنِفيه ملَهو) مهـبسح (،  مهـنلَعو

واحلَِميِم يصهر  ،كَالسموِم يلْفَح وجوههم  : م عذَاب مِقيم داِئم غَير عذَاِب جهنم      ولَه،وطَردهم ِمن رحمِتهِ  ،اُهللا
طُوِنِهما ِفي ب٧٠٦.م 

 موانع إنفاذ الوعيد
 .وميكن حصرها يف مثانية موانع،موانع إنفاذ الوعيد متعددة

 :وميكن تقسيمها باعتبار مصدرها إىل ثالثة أقسام
 .واحلسنات املاحية.. واالستغفار .. التوبة :وهي، موانع من املذنب نفسه:األول
 .الشفاعة.. إهداء القربات .. دعاء املؤمنني :وهي،موانع من إخوانه املؤمنني: الثاين

 .واملصائب املكفرة.. العفو اإلهلي :وهي،موانع من اهللا عز وجل: الثالث
 :وهذا تفصيل املوانع باألدلة الشرعية

 :املوانع اليت من العبد نفسه: األول
 : مانع التوبة- ١

 .الكفر فما دونه من املعاصي،التوبة مانع شامل مينع من إنفاذ وعيد مجيع الذنوب
 .فليس شيء يغفر اهللا به مجيع الذنوب إال التوبة النصوح،وهذا الشمول خمتص ذا املانع

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا١٣٠٨: ص(أيسر التفاسري ألسعد حومد  - ٧٠٤
 )، بترقيم الشاملة آليا١٢٧٥: ص(أيسر التفاسري ألسعد حومد  - ٧٠٥
 )، بترقيم الشاملة آليا١٣٠٤: ص(أيسر التفاسري ألسعد حومد  - ٧٠٦



 ٣٤٨

وا علَى أَنفُِسِهم لَا تقْنطُوا ِمن رحمِة اللَِّه ِإنَّ اللَّه يغِفر الذُّنوب جِميعا       قُلْ ياِعباِدي الَِّذين أَسرفُ   {: قال اهللا تعاىل  
 ِحيمالر فُورالْغ وه ه٥٣: الزمر[} )٥٣(ِإن.[ 

ِإلَى التوبِة واِإلنابِة ِإلَيـِه     ،ما شرع اهللاُ  يدعو اُهللا تعالَى العصاةَ والكَفَرةَ واملُسِرِفني علَى أَنفُِسِهم ِبتجاوِز حدوِد           
ورجع عما كَانَ ِفيِه ِمـن الكُفْـِر والِعصـياِن          ،ويخِبرهم ِبأَنه يغِفر الذُّنوب جِميعاً ِلمن تاب وأَناب       ،تعالَى

 ٧٠٧.نَّ اَهللا تعالَى هو الغفُور وهو الرِحيمِإلَى اِإليماِن والطَّاعِة َأل،واِإلسراِف ِفي اَألمِر
: املائدة[} )٣٩(غَفُور رِحيم    فَمن تاب ِمن بعِد ظُلِْمِه وأَصلَح فَِإنَّ اللَّه يتوب علَيِه ِإنَّ اللَّه           {: وقال اهللا تعاىل  

٣٩.[ 
بل ال بد أن يعوضـه بعمـل        : لمه ويقعد فالظلم عمل إجيايب شرير مفسد وال يكفي أن يكف الظامل عن ظ           

فإذا ،فالنفس اإلنسانية ال بد أن تتحرك.. على أن األمر يف املنهج الرباين أعمق من هذا          .. إجيايب خري مصلح    
هي كفت عن الشر والفساد ومل تتحرك للخري والصالح بقي فيها فراغ وخواء قد يرتدان ـا إىل الشـر                    

ري والصالح فإا تأمن االرتداد إىل الشر والفساد ذه اإلجيابيـة وـذا             فأما حني تتحرك إىل اخل    . والفساد
 ..الذي خلق والذي يعلم من خلق .. إن الذي يربي ذا املنهج هو اهللا .. االمتالء 

يعقب السياق القرآين باملبدأ الكلي الذي تقوم عليه شريعة         ،وذكر التوبة واملغفرة  ،وعلى ذكر اجلرمية والعقوبة   
وصاحب السلطان الكلي   ،فخالق هذا الكون ومالكه هو صاحب املشيئة العليا فيه        . ء يف الدنيا واآلخرة   اجلزا

مث جيـزيهم   ،كما أنه هو الذي يشرع للناس يف حيام       ،هو الذي يقرر مصائره ومصائر من فيه      . يف مصائره 
 ٧٠٨.على عملهم يف دنياهم وآخرم

فَمن . مضى والْعزِم علَى عدِم الْعوِد ِلِمثِْلِه الَ تكِْفي إلِِسقَاِط حق ِمن حقُوِق الِْعباِد التوبةُ ِبمعنى الندِم علَى ما 
ـ                الَِع عـِن  سرق مال أَحٍد أَو غَصبه أَو أَساَء ِإلَيِه ِبطَِريقٍَة أُخرى الَ يتخلَّص ِمن الْمساِئلَِة ِبمجرِد الندِم واإلِْقْ

 .وهذَا األَْصل متفَق علَيِه بين الْفُقَهاِء ،بل الَ بد ِمن رد الْمظَاِلِم ،الذَّنِب والْعزِم علَى عدِم الْعوِد 
   ِويوكَاةِ         : قَال النِع الزنكَم اِليم قا حِبه لَّقعت ةُ قَدِصيعِت الْماِس      ِإنْ كَانال النواِت ،ِفي أَمايالِْجنِب وصالْغو 

أَو ،ويغرم بدلَها ِإنْ لَم تبـق  ،ويرد أَموال الناِس ِإنْ بِقيت ،وجب مع ذَِلك تبِرئَةُ الذِّمِة عنه ِبأَنْ يؤدي الزكَاةَ  
   ئَهربفَي ِحقتسِحل الْمتسـا ِإنْ   ،يِه ِإنْ كَـانَ غَاِئبِإلَي لَهصوأَنْ يو قِبالْح لَمعي ِإنْ لَم ِحقتسالْم ِلمعأَنْ ي ِجبيو

    اكنه هباِرِثِه      . كَانَ غَصِإلَى و هلَّمس اتِإلَى قَ         ،فَِإنْ م هفَعر هربخ قَطَعاناِرثٌ وو لَه كُني ـى   فَِإنْ لَمضراٍض ت
 هتانِديو هتِسري، هدجِإنْ و اِن لَهمِة الضاِء ِبِنيلَى الْفُقَرِبِه ع قدصت ذَّرعفَِإنْ ت. 

 رانَ ِإذَا قَدمى الضوا نِسرعِإنْ كَانَ ما. وعل اللَِّه تفَض ِمن وجرِة فَالْمرل الْقُدقَب اتةُ ،فَِإنْ مِفرغلَى الْم 
فَِإنْ شـاَء  ،وِإنْ كَانَ حقا ِللِْعباِد لَيس ِبماِلي كَالِْقصاِص وحق الْقَذِْف فَيأِْتي الْمستِحق ويمكِّنه ِمن اِالسِتيفَاِء         

 .اقْتص وِإنْ شاَء عفَا

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٣٩٩٠: ص(أيسر التفاسري ألسعد حومد  - ٧٠٧
 )١٢٧٢: ص(شحود  علي بن نايف ال- ت- ١ط-يف ظالل القرآن للسيد قطب - ٧٠٨



 ٣٤٩

بل يِجب مع التوبِة تبِرئَـةُ الذِّمـِة        ،فَّاراِت والنذُوِر الَ تسقُطُ ِبالتوبِة       وحقُوق اللَِّه الْماِليةُ كَالزكَواِت والْكَ    
  مقَدا تا كَماِئهِبأَد. 

             ِرميلَى أَنَّ جاُء عالْفُقَه فَقثَالً فَقَِد اتوِد مدِة كَالْحاِليالْم رالَى غَيعاللَِّه ت قُوقا حـةُ   ( ةَ قَطِْع الطَِّريِق    أَمابالِْحر (
ِإالَّ الَِّذين تابوا ِمن قَبل أَنْ تقِْدروا علَيِهم فَـاعلَموا          { : تسقُطُ ِبتوبِة الْقَاِطِع قَبل أَنْ يقْدر علَيِه ؛ ِلقَوِلِه تعالَى           

     ِحيمر غَفُور ةُ  .} أَنَّ اللَّهِذِه اْآليه لَّتفَد                ـدالْح ـهنقَطَ عِبِه س ظْفَرل أَنْ يقَب ابالطَِّريِق ِإذَا ت لَى أَنَّ قَاِطعع 
 .والْمراد ِبما قَبل الْقُدرِة ِفي اْآليِة أَنْ الَ تمتد ِإلَيِهم يد اإلِْماِم ِبهرٍب أَِو اسِتخفَاٍء أَِو امِتناٍع ،

   دِبر هتبوتو           رال الَ غَيذَ الْمأَخ اِحِبِه ِإذَا كَانَ قَدال ِإلَى صل          ،الْمقْبتسِلِمثِْلِه ِفي الْم ودعلَى أَنْ الَ يِم عزالْع عم .
لَم يكُن ِلإلِْماِم أَنْ يقْتلَه وكَذَِلك ِإنْ أَخذَ الْمال وقَتل حتى ،ويسقُطُ عنه الْقَتل حدا     ،فَيسقُطُ عنه الْقَطْع أَصالً     

وِإنْ لَم يأْخِذ الْمال ولَم يقْتـل       . ولَِكن يدفَعه ِإلَى أَوِلياِء الْمقْتول يقْتلُونه ِقصاصا ِإذَا تحقَّقَت شروطُه           ،حدا  
لَى التع مزالْعل وا فَعلَى مع مدالن هتبول  فَتقْبتسِك ِفي الْمر. 

   دِه ِعنلَيِة عرل الْقُدقَب ابت ِة ثُمابال الِْحرا حهكَبتِرقَِة ِإذَا ارالسِب ورالشى ونالز داِرِب ححِن الْمقُطُ عسالَ يو
 .ومفْهوم ِإطْالَِق الْحنِفيِة ِفي هِذِه الْحدوِد ،ند الْحناِبلَِة وهو احِتمالٌ ِع،الْماِلِكيِة والشاِفِعيِة ِفي األَْظْهِر 

والْمذْهب ِعند الْحناِبلَِة وهو ِخالَف األَْظْهِر ِعند الشاِفِعيِة أَنها تسقُطُ عِن الْمحاِرِب ِإذَا تاب قَبل الْقُدرِة علَيِه 
 .يِة ِلعموِم اْآل

أَما حد الْقَذِْف وما علَيِه ِمن حقُوِق اْآلدِميني ِمن األَْموال والِْجراِح فَالَ تسقُطُ عِن الْمحاِرِب كَغيِر الْمحاِرِب            
 .ِإالَّ أَنْ يعفَى لَه عنها 

      صتخالْم وددِة فَِإنَّ الْحبارحِر الْما ِفي غَيـقُطُ            أَمسِر فَـالَ تمِب الْخرشِرقَِة والسى ونالز دالَى كَحعةَ ِباَللَِّه ت
تعالَى وِروايةٌ ِعند الْحناِبلَِة ؛ ِلقَوِلِه      ،واألَْظْهر ِعند الشاِفِعيِة    ،وهو الْمشهور ِعند الْماِلِكيِة     ،ِبالتوبِة ِعند الْحنِفيِة    

والساِرق والساِرقَةُ فَـاقْطَعوا  { : وقَولُه سبحانه } الزاِنيةُ والزاِني فَاجِلدوا كُل واِحٍد ِمنهما ِمائَةَ جلْدٍة   { : 
وقَطَع الَِّذي أَقَر ِبالسـِرقَِة     ،زا والْغاِمِديةَ    رجم ماعِ  �وهذَا عام ِفي التاِئِبني وغَيِرِهم ؛ وألَِنَّ النِبي         }أَيِديهما  

،        دِة الْحِبِإقَام طِْهريونَ التطْلُبي اِئِبنياُءوا تج قَدول اللَِّه     ،وسى رمس قَدأَِة        �ورالْم قةً فَقَال ِفي حبوت ملَهِفع  :
تمقُس ةً لَوبوت تابت لَقَد مهتِسعِة لَوِدينل الْمأَه ِمن ِعنيبلَى سع  

                ـابِإنْ ت هِة أَناِلِكيِض الْمعِلب أْيراِبلَِة ونالْح دةٌ ِعنايِرو وهِة واِفِعيالش دِر ِعناألَْظْه ِخالَف وهالثَّاِني و أْيالرو
 ٧٠٩محاِرِبني يسقُطُ عنه الْحدمن علَيِه حد ِمن غَيِر الْ

         ِبيِن النع هناُهللا ع ِضيى روسأَِبي م نعلِ      «:  قَالَ - � -وِباللَّي هدطُ يسبلَّ يجو زِسـيُء   ،ِإنَّ اَهللا عم وبتِلي
 .٧١٠أخرجه مسلم. »ى تطْلُع الشمس ِمن مغِرِبهاحت،ِليتوب مِسيُء اللَّيِل،ويبسطُ يده ِبالنهاِر،النهاِر

 "   هدطُ يسبي ِن الطَّلَبِ    : ِقيلَ) : ِإنَّ اللَّهةٌ عارِد ِعبطُ الْيسـٍد          ،بأَح ئًا ِمنيش مهدأَح اِس ِإذَا طَلَبةَ النادِلأَنَّ ع
  ِه كَفَّهطَ ِإلَيسب، ِويوقَالَ النو :سا     الْبِضهرعِة وبووِل التقَب نةٌ عايأَنَّ         ،طُ ِكن ٍر ِمنجح ناب ها ذَكَرِه ملَيع ِردفَلَا ي

                                                 
 )١٢٩/ ١٤( وزارة األوقاف الكويتية -املوسوعة الفقهية الكويتية  - ٧٠٩
 ).٢٧٥٩(أخرجه مسلم برقم  - ٧١٠



 ٣٥٠

اِهر أَنه لَـيس    فَظَ. فَِإنه ينحلُّ ِإلَى أَنه يقْبلُ التوبةَ ِباللَّيِل ِليتوب مِسيُء النهاِر ِإلَخ          ،قَولَه غَير مناِسٍب ِللْحِديثِ   
فَـالْمعنى  ،ِلأَنه لَا معنى ِلقَبوِلِه التوبةَ قَبلَ وجوِدها      ،ِإذْ قَبولُ التوبِة ِباللَّيِل لَيس ِعلَّةً ِلتوبِة النهاِر وعكِْسهِ        ،مرادا

ويبسطُ يده  (يمِهلُهم ِليتوبوا   ،أَي لَا يعاِجلُهم ِبالْعقُوبةِ   ) مِسيُء النهارِ ِباللَّيِل ِليتوب   (يدعو الْمذِْنِبني ِإلَى التوبِة     
وِفـي  . الْبسطُ ِعبارةٌ عِن التوسِع ِفي الْجوِد والْعطَاِء والتنزِه عِن الْمنـعِ          : وِقيلَ) ِبالنهاِر ِليتوب مِسيُء اللَّيلِ   

تمِثيلٌ يدلُّ علَى أَنَّ التوبةَ مطْلُوبةٌ      : وقَالَ الطِّيِبي ،حِديِث تنِبيه علَى سعِة رحمِتِه وكَثْرِة تجاوِزِه عِن الذُّنوبِ        الْ
قَـالَ  . فَِحينِئٍذ يغلَق بابها  ) : ن مغِرِبها حتى تطْلُع الشمس مِ   (ِعنده محبوبةٌ لَديِه كَأَنه يتقَاضاها ِمن الْمِسيِء        

مفْهوم هذَا : قَالَ ابن الْملَِك. الْآيةَ] ١٥٨: األنعام[} يوم يأِْتي بعض آياِت ربك لَا ينفَع نفْسا ِإميانها{: تعالَى
هـذَا  : وِقيلَ، لَا تقْبلُ بعد طُلُوِع الشمِس ِمن الْمغِرِب ِإلَى يوِم الِْقيامةِ          الْحِديِث وأَشباِهِه يدلُّ علَى أَنَّ التوبةَ     

أَو مذِْنبا فَتاب يقْبلُ ِإميانه وتوبته ،فَمن وِلد بعد ذَِلك أَو بلَغَ وكَانَ كَاِفرا وآمن،مخصوص ِلمن شاهد طُلُوعها
 ٧١١.عدِم الْمشاهدِةِل

 : مانع االستغفار- ٢
 .االستغفار مانع من إنفاذ الوعيد على كل ذنب دون الكفر

: النساء[} )١١٠(ومن يعملْ سوًءا أَو يظِْلم نفْسه ثُم يستغِفِر اللَّه يِجِد اللَّه غَفُورا رِحيما              {: قال اهللا تعاىل  
١١٠.[ 

لى املعاصي واقتحم على اإلمث مث استغفر اهللا استغفارا تاما يستلزم اإلقرار بالذنب والندم عليه               من جترأ ع  : أي
 .فهذا قد وعده من ال خيلف امليعاد باملغفرة والرمحة. واإلقالع والعزم على أن ال يعود
قدم من األعمال ويعيد إليه ما ت،ويزيل عنه ما ترتب عليه من النقص والعيب،فيغفر له ما صدر منه من الذنب

وإذا غفره غفـر مـا      ،ألنه قد غفره  ،وال جيعل ذنبه حائال عن توفيقه     ،ويوفقه فيما يستقبله من عمره    ،الصاحلة
 .يترتب عليه

لكونه يسوء عامله   " سوًءا"ومسي  ،الصغرية والكبرية ،واعلم أن عمل السوء عند اإلطالق يشمل سائر املعاصي        
 .ولكونه يف نفسه سيئًا غري حسن،بعقوبته

ولكن عند اقتران أحدمها بـاآلخر قـد     . وكذلك ظلم النفس عند اإلطالق يشمل ظلمها بالشرك فما دونه         
وهو ظلمهم يف دمـائهم     ،فيفسر عمل السوء هنا بالظلم الذي يسوء الناس       ،يفسر كل واحد منهما مبا يناسبه     

 .وأمواهلم وأعراضهم
ألن نفس العبد ليست    " ظلما"ومسي ظلم النفس    ،هويفسر ظلم النفس بالظلم واملعاصي اليت بني اهللا وبني عبد         

وإمنا هي ملك هللا تعاىل قد جعلها أمانة عند العبد وأمره أن يقيمها على طريق              ،ملكا له يتصرف فيها مبا يشاء     
فسعيه ،بإلزامها للصراط املستقيم علما وعمال فيسعى يف تعليمها ما أمر به ويسعى يف العمل مبا جيب               ،العدل

 ٧١٢.الذي ضده اجلور والظلم،طريق ظلم لنفسه وخيانة وعدول ا عن العدليف غري هذا ال

                                                 
 )١٦١٦/ ٤(مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح  - ٧١١
 )٢٠٠: ص(تيسري الكرمي الرمحن = تفسري السعدي  - ٧١٢



 ٣٥١

والَِّذي نفِْسي ِبيِدِه لَو لَم تذِْنبوا لَـذَهب اُهللا      «: - � -قَالَ رسولُ اِهللا    : وعن أَِبي هريرةَ رِضي اُهللا عنه قَالَ      
ِف،ِبكُمغتسونَ فَيذِْنبٍم ياَء ِبقَولَجوملَه ِفرغونَ اَهللا فَي٧١٣أخرجه مسلم. »ر. 

 
 .وبذلك يبني عز الربوبية،  هذا احلديث يدل على أن املراد من العبد الذل وإظهار العبودية

 .توطئة لكمال التصديق،وفيه من الفقه تقدمي القسم قبل ذكره احلديث
واإلطالق ها هنـا قـد ينصـرف إىل         ،فما قال إىل اجلنة؛ بل أطلق     ) لو مل تذنبوا لذهب اهللا بكم     : (وقوله

فيشري كل اإلشارة ألهل العلم إىل أن اهللا عز وجل إمنا خلق اخللق إجيادا ملا كانت صفته القائمة بـه     ،اإلعالم
وخيطئون ،مل يكن من إجياد اخللق يذنبون فيغفر هلم      ،سبحانه وتعاىل يقتضيه من أنه غفور عفو صفوح متجاوز        

 ٧١٤.هلموخيالفون فيتجاوز ،فيعفو عنهم
 .االستغفار ال ميكن أن مينع إنفاذ وعيد الكفر ملن مات عليه

ِإنَّ اللَّه لَا يغِفر أَنْ يشرك ِبِه ويغِفر ما دونَ ذَِلك ِلمن يشاُء ومن يشِرك ِباللَِّه فَقَِد افْترى ِإثْما                   {: قال اهللا تعاىل  
 ].٤٨: النساء[} )٤٨(عِظيما 
ويغفر ما دون الشـرك مـن الـذنوب صـغائرها     ،أنه ال يغفر ملن أشرك به أحدا من املخلوقني  : ىلخيرب تعا 

 .إذا اقتضت حكمته مغفرته،وذلك عند مشيئته مغفرة ذلك،وكبائرها
كاحلسنات املاحيـة واملصـائب املكفـرة يف        ،فالذنوب اليت دون الشرك قد جعل اهللا ملغفرا أسبابا كثرية         

ومن فوق ذلك كله رمحته     . وبشفاعة الشافعني ،وكدعاء املؤمنني بعضهم لبعض   ،م القيامة والربزخ ويو ،الدنيا
 .اليت أحق ا أهل اإلميان والتوحيد

فال تنفعـه  ،وأغلق دونه أبـواب الرمحـة  ،وهذا خبالف الشرك فإن املشرك قد سد على نفسه أبواب املغفرة       
 .} وال صِديٍق حِميٍم* ِمن شاِفِعني { يوم القيامة وما هلم،وال تفيده املصائب شيئا،الطاعات من دون التوحيد

أي افترى جرما كبريا وأي ظلم أعظم ممن سوى } ومن يشِرك ِباللَِّه فَقَِد افْترى ِإثْما عِظيما     {وهلذا قال تعاىل    
فضال عمـن    -من تراب الناقص من مجيع الوجوه الفقري بذاته من كل وجه الذي ال ميلك لنفسه              -املخلوق  

 باخلالق لكل شيء الكامل من مجيع الوجوه الغين بذاته          -نفعا وال ضرا وال موتا وال حياة وال نشورا        -عبده  
عن مجيع خملوقاته الذي بيده النفع والضر والعطاء واملنع الذي ما من نعمة باملخلوقني إال فمنه تعاىل فهـل                   

 أعظم من هذا الظلم شيء؟
ِإنه من يشِرك ِباللَِّه فَقَد حرم اللَّه علَيـِه الْجنـةَ           {اخللود بالعذاب وحرمان الثواب     وهلذا حتم على صاحبه ب    

 ارالن اهأْوموهذه اآلية الكرمية يف حق غري التائب وأما التائب فإنه يغفر له الشرك فما دونه كما قال تعاىل      } و
أي ملـن   } ا علَى أَنفُِسِهم ال تقْنطُوا ِمن رحمِة اللَِّه ِإنَّ اللَّه يغِفر الذُّنوب جِميعا            قُلْ يا ِعباِدي الَِّذين أَسرفُو    {

 ٧١٥.تاب إليه وأناب
                                                 

 ).٢٧٤٩(أخرجه مسلم برقم  - ٧١٣
 )١٨٧/ ٨(حاح اإلفصاح عن معاين الص - ٧١٤
 )١٨١: ص(تيسري الكرمي الرمحن = تفسري السعدي  - ٧١٥



 ٣٥٢

 .حىت أهل الكبائر؛ ألن املغفرة ترجى هلم،االستغفار لعموم املؤمنني مشروع مأمور به
ا ِليطَاع ِبِإذِْن اللَِّه ولَو أَنهم ِإذْ ظَلَموا أَنفُسهم جاُءوك فَاستغفَروا اللَّه وما أَرسلْنا ِمن رسوٍل ِإلَّ{: قال اهللا تعاىل

 ].٦٤: النساء[} )٦٤(واستغفَر لَهم الرسولُ لَوجدوا اللَّه توابا رِحيما 
أَو رِغـب عـن     ،فَمن خـرج عـن طَـاعِتِهم      ، ِليطَاعوا ِبِإذِْن اهللاِ   ِمن سنِة اِهللا ِفي رسِلِه أنه الَ يرِسلُهم إالَّ        

كِْمِهمِتهِ    ،حنسكِْم اِهللا وح نع جرِظيماً  ،خإثْماً ع كَبتارو .   مالِء القَوؤأنَّ ه لًوو،  مهفُسوا أَنظَلَم وا ،ِحنيِغبرو
     وِل اِهللا إىل حسكِْم رح نـولَ   ،كِْم الطَّاغُوتِ عسوا الرـاؤةً   ،جراشبِب مالـذَّن ِقبع،   وا اَهللا ِمـنفَرغـتفَاس

وِبِهمذُن،  مهنع فَحصوِل ِليسِللر مهطَ ِمنا فَرلَى مع مهمدوا نرأَظْهقْهِ  ،ولَـى حع اِئِهمِتـدالع،   ـملَه وعـدِليو
ولَشـِملَهم  ،ولَغمرهم ِبفَضـِلِه وِإحساِنهِ   ،لَتقَبـلَ اُهللا تـوبتهم    ، أنَّ الرسولَ دعا لَهـم ِباملَغِفرةِ      ولَو،ِباملَغِفرِة
 ٧١٦) .ِإفْساداً لَهاوسمى اُهللا تعالَى ترك طَاعِة الرسوِل ظُلْماً ِللنفِْس أَي (فَرحمةُ اِهللا وِسعت كُلَّ شيٍء ،ِبعفِْوِه

واملداومة ،وقد يقترن به ما يقوي اقتضاءه من حيـث صـيغة االسـتغفار            ،االستغفار سبب مقتٍض للمغفرة   
 .وموافقة وقت اإلجابة،وحضور القلب وانكساره،وهيئة العبد،عليه

 : مانع احلسنات املاحية- ٣
 -ا ندب اهللا إليه على لسان رسـوله         وهي كل م  ،هي الطاعات املقبولة عند اهللا عز وجل      : احلسنات املاحية 

 . من األقوال واألعمال واألخالق- �
 .فعل احلسنات ميكن أن مينع إنفاذ وعيد السيئات يف الدنيا واآلخرة

 .والعمل الصاحل،اإلميان: مها،وفعل احلسنات يقوم على ركنني
 اللَّيِل ِإنَّ الْحسناِت يذِْهبن السـيئَاِت ذَِلـك ِذكْـرى           وأَِقِم الصلَاةَ طَرفَِي النهاِر وزلَفًا ِمن     {: قال اهللا تعاىل  

 ١١٤: هود[} )١١٤(ِللذَّاِكِرين.[ 
فتمحو ،ملا فيها من تزكية النفس وإصـالحها      ،أي إن األعمال احلسنة تكفر السيئات وتذهب املؤاخذة عنها        

حلسنات ما يعم األعمال الصاحلة مجيعا حىت مـا         واملراد با ،منها تأثري األعمال السيئة ىف النفس وإفسادها هلا       
ِإنْ تجتِنبوا كَباِئر ما تنهونَ عنه نكَفِّر عنكُم سـيئاِتكُم ونـدِخلْكُم            «كان منها تركا لسيئة كما قال تعاىل        

 ٧١٧»مدخلًا كَِرمياً
من شـِهد أنْ ال ِإلَـه ِإال   «:  يقُولُ- � -ِمعت رسولَ اِهللا  س: وعن عبادةَ بِن الصاِمِت رِضي اُهللا عنه قَالَ       

 .٧١٨أخرجه مسلم. »حرم اُهللا علَيِه النار،وأنَّ محمداً رسولُ اِهللا،اُهللا
) ِهدش نم (     اِنِهنطَاِبقًا ِلجاِنِه مِبِلس أَي)    ِإلَّا اللَّه أَنْ لَا ِإلَه ( ِمج مزالْتِد اللَّـِه        وِعن اَء ِمنا جم يع)   اـدمحأَنَّ مو

بلْ مآلُه ِإلَى الْجنِة    ،أَِي الْخلُود ِفيها كَالْكُفَّارِ   ) حرم اللَّه علَيِه النار   (وقَِبلَ ما ثَبت عن رسوِل اللَِّه       ) رسولُ اللَّهِ 
وأَما ِإذَا مات فَاِسـقًا فَهـو       ،وكَذَا دخولُها ِإنْ مات مِطيعا    ،لَ ِمن أَعماِل الْفُجارِ   ولَو عِملَ ما عمِ   ،مع الْأَبرارِ 

علَى ،ِروِفي الْحِديِث دلَالَةٌ علَى أَنَّ من ترك التلَفُّظَ ِبالشهادتيِن علَى الْقُدرِة علَيِه يخلُد ِفي النا              . تحت الْمِشيئَةِ 
                                                 

 )، بترقيم الشاملة آليا٥٥٧: ص(أيسر التفاسري ألسعد حومد  - ٧١٦
 )٩٥/ ١٢(تفسري املراغي  - ٧١٧
 ).٢٩(أخرجه مسلم برقم  - ٧١٨



 ٣٥٣

                  ـاعمالِْإج ِويوةَ النا ِحكَايوري لَم مهِة كَأَنعبذَاِهِب الْأَرِري الْمأَختم ٍع ِمنمج نع ِكيِخلَاٍف ح ا ِفيِه ِمنم
 ٧١٩. وتقَرروِفيِه نظَر يعلَم ِمما تقَدم ِفي أَوِل الْباِب،ذَكَره ابن حجٍر،علَى الْأَوِل

واإلميان الناقص مانع من    .فاإلميان الكامل مانع من دخول النار أصالً      .وناقص.. كامل  : اإلميان على درجتني  
وِإنْ ِمنكُم ِإلَّا واِردها كَانَ علَى ربك حتما مقِْضيا         {: قال اهللا تعاىل  .وعيد اخللود يف النار دون الدخول فيها      

)٧١ (نن ا ثُما ِجِثيِفيه الظَّاِلِمني ذَرنا وقَوات ي الَِّذينج)٧٢ - ٧١: مرمي[} )٧٢.[ 
         منهَاِر جن وا ِمننداِس ِإالَّ يالن ٍد ِمنأَح ا ِمنملَها   ،ووح ِصرييالً  (وا ِفعلُهخدي أَو (،       ـكبـى اُهللا رقَض قَـدو

ِبذَِلك، أَم لَهعجوماً وتحراً م، هوغاً ِمنفْرم .     ارِميعاً النج اسالن ِردأَنْ ي دعبلَهـا       ،ووـونَ حكُوني ا أَوهلُونخدي- 
مهبا رقَوات ِلِه الَِّذينفَضِه والَى ِبِمنعي اُهللا تجنا،يهِمن مهِرجخيو، اِثنيج الظَّاِلِمني كرتيوكَِبِهملَى را ع٧٢٠.ِفيه 

 . شهادة التوحيد سبب لدخول اجلنة والنجاة من النار- ٤
 :وحلصول هذا األثر ال بد من أمرين

 .وانتفاء املوانع.. حتقق الشروط 
 :ال بد من سبعة شروط) ال إله إال اهللا(فلحصول األثر بسبب كلمة التوحيد 

.. واحملبـة هلـا     .. واإلخـالص هللا    .. والصدق يف قوهلا    .. واليقني عليها   .. العلم مبدلول شهادة التوحيد     
 .واالنقياد حلقوقها باإلميان والعمل الصاحل.. والقبول هلا 

 .وال بد كذلك من زوال املانع ليحصل أثرها
فكل هذه موانع متنـع     ،وكراهية الدين أو شيء منه وحنو ذلك      ،والنفاق األكرب ،فأنواع الكفر كالشرك األكرب   

 .هامن حصول أثر
} )٧٢(ِإنه من يشِرك ِباللَِّه فَقَد حرم اللَّه علَيِه الْجنةَ ومأْواه النار وما ِللظَّاِلِمني ِمن أَنصـاٍر                {: قال اهللا تعاىل  

 ].٧٢: املائدة[
ولَن يِجد الظَّاِلمونَ نِصـرياً     ،وحرم علَيِه اجلَنةَ  ،ِه النار فَقَد أَوجب اُهللا علَي   ،إنَّ من أَشرك ِباِهللا أَحداً ِفي أُلُوِهيِتهِ      

 ٧٢١.والَ منِقذاً ِمن عذَاِب اِهللا الِذي سيِصريونَ ِإلَيِه،لَهم والَ مِعيناً
 ].١٤٥: النساء[} )١٤٥(د لَهم نِصريا ِإنَّ الْمناِفِقني ِفي الدرِك الْأَسفَِل ِمن الناِر ولَن تِج{: وقال اهللا تعاىل

 ٧٢٢.ولَن ينصرهم أَحد ِمن عذَاِب اِهللا،ناِر جهنم) دركَاِت(إنَّ املُناِفِقني سيكُونُ مِصريهم ِفي أَسفَِل طَبقَاِت 
ذَِلك ِبأَنهم كَِرهوا ما أَنزلَ اللَّـه فَـأَحبطَ         ) ٨(هم  والَِّذين كَفَروا فَتعسا لَهم وأَضلَّ أَعمالَ     {: وقال اهللا تعاىل  

 مالَهم٩ - ٨: حممد[} )٩(أَع.[ 
)     ممالَهلَّ أَعأَضو مساً لَهعوا فَتكَفَر الَِّذينأي والذين كفروا بـاهللا وجحـدوا توحيـده فخزيـا هلـم             ) و

 .ال طاعة للرمحن،ألا عملت للشيطان، واستقامةوأبطل اهللا أعماهلم وجعلها على غري هدى،وشقاء
                                                 

 )١٠٩/ ١(مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح  - ٧١٩
 )، بترقيم الشاملة آليا٢٣٢١: ص(أيسر التفاسري ألسعد حومد  - ٧٢٠
 )، بترقيم الشاملة آليا٧٤٢: ص(أيسر التفاسري ألسعد حومد  - ٧٢١
 )، بترقيم الشاملة آليا٦٣٨: ص(أيسر التفاسري ألسعد حومد  - ٧٢٢



 ٣٥٤

أي ذلك الذي فعلنا م     ) ذِلك ِبأَنهم كَِرهوا ما أَنزلَ اللَّه فَأَحبطَ أَعمالَهم       :(مث بني سبب ذلك اإلضالل فقال     
 وقـالوا    فكذبوا به  �من أجل أم كرهوا كتابنا الذي أنزلناه على نبينا حممد           ،من التعس وإضالل األعمال   

 .فمن مث أحبط أعماهلم اليت عملوها ىف الدنيا وأصالهم سعريا،هو سحر مبني
لعدم اإلميان الذي هو أساس قبول      ، إن كل ما عملوه ىف الدنيا من صاحل األعمال فهو باطل           -وقصارى ذلك 

 ٧٢٣.األعمال
 .وانتفت موانعه،فاإلميان سبب مقتض لدخول اجلنة إذا متت شروطه

 .ميكن أن مينع اقتضاء أثر الوعيد على فعل السيئات العمل الصاحل - ٥
وأَِقِم الصلَاةَ طَرفَِي النهاِر وزلَفًا ِمن اللَّيِل ِإنَّ الْحسناِت يذِْهبن السـيئَاِت ذَِلـك ِذكْـرى                {: قال اهللا تعاىل  

 ١١٤: هود[} )١١٤(ِللذَّاِكِرين.[ 
 .األعمال د الكفر؛ ألن الكفر حمبط جلميعوال يقوى العمل الصاحل على منع وعي

 ].٥: املائدة[} )٥(ومن يكْفُر ِبالِْإمياِن فَقَد حِبطَ عملُه وهو ِفي الْآِخرِة ِمن الْخاِسِرين {: قال اهللا تعاىل
قد حرم من كـل  وكفر باهللا ف،فمن حتلل من اإلميان ..ألن اإلميان من أطيب الطيبات اليت دعا اهللا عباده إليها         

يلقى اهللا وقد صفرت يداه » وهو ِفي الْآِخرِة ِمن الْخاِسِرين«،ال يقبل منه عمل .. وطعم من كل خبيث   ،طيب
 ٧٢٤!.وأثقل ظهره بكل سوء،من كل خري

 الطاعات العظيمة كالصالة والزكاة والصوم واحلج والعتق والصدقات وحنوهـا تكفـر الكبـائر             - ٦
 .والصغائر
  أَِبي ه نولَ اِهللا        عسأنَّ ر هناُهللا ع ِضيةَ رريكُلَّ         «:  قَالَ - � -ر هِسلُ ِمنتغي ِدكُماِب أحراً ِببهأنَّ ن لَو متأيأر

 الصـلَواِت   فَذَِلك مثَلُ «: قال. ال يبقَى ِمن درِنِه شيءٌ    : قَالُوا. »هلْ يبقَى ِمن درِنِه شيٌء؟    ،يوٍم خمس مراتٍ  
 .٧٢٥متفق عليه. »يمحو اُهللا ِبِهن اخلَطَايا،اخلَمِس

 أقام الصلوات اخلمس يف غسل الذنوب مقام املاء يف غسل           - � -يف هذا احلديث من الفقه أن رسول اهللا         
ـ                    ،األوساخ رة وإمنا ضرب املثل بالنهر؛ ألن النهر جلريته ال يقف فيه املاء األول الـذي اغتسـل بـه يف امل

 .وإمنا يتجدد عند كل مرة من االغتسال ماء جديد،األوىل
وأن تلك املرة األوىل أزالت مـا       ، الصلوات اخلمس باملرات اخلمس يف االغتسال      - � -فشبه رسول اهللا    

مث ذهبـت بـه   ،مث جاءت الغسلة الثانية فغسلت ما عساه جتـدد ،وجدته من اخلطايا بإزالة ذهبت ا اجلرية    
 .فكانت الغسالت ماحية ما يتجدد بني كل غسلتني من الذنوب،غسلة الثالثة كذلكمث جاءت ال،اجلرية

أعضاء اآلدمي اليت يستعملها يف الصالة فيكون غسل ما نظر إليه           ،وهذا ألن الذنوب إمنا تصدر عن األعضاء      
ن وكـا ،ومشى برجليه بأن شغل كلًا من ذلك يف عبادة ربه مرة بعد مرة            ،وبطش بيديه ،ونطق بلسانه ،نفسه

 .ذلك ماحيا آلثار اخلطايا
                                                 

 )٥٢/ ٢٦(تفسري املراغي  - ٧٢٣
 )١٠٤٠/ ٣(التفسري القرآين للقرآن  - ٧٢٤
 .، واللفظ له)٦٦٧(قم ومسلم بر، ) ٥٢٨(متفق عليه، أخرجه البخاري برقم  - ٧٢٥



 ٣٥٥

وقد سـبق أن الكـاتبني يكتبـان حركـات العبـد            ،وإمنا ضرب املثل باملاء؛ ألن املاء هو املاحي للكتابة        
 ٧٢٦.فكانت الصلوات مزيلة ما يرقمانه كما يزيل املاء أثر الكتابة املكتوبة باملداد،وأنفاسه

غُِفر لَه ما   ،من صام رمضانَ إمياناً واحِتساباً    «: - � -الَ رسولُ اِهللا    قَ: وعن أِبي هريرةَ رِضي اُهللا عنه قَالَ      
 .٧٢٧متفق عليه. »تقَدم ِمن ذَنِبه

لكن تقدم أنَّ هذا مقيد بتكفري الـذنوب        ،وتكفري السيئات ،جزاء القيام يف شهر رمضان هو غفران الذنوب       
لكن جزم إمام احلرمني بأنه خيـتص       ،لذنب يشمل الكبائر والصغائر   وإطالق ا ،الصغائر املتعلقة حبق اهللا تعاىل    

 ٧٢٨.يرجى أن ختفف الكبائر،إن مل يوجد صغائر: قال النووي.ونسبه القاضي عياض ألهل السنة،بالصغائر
رجع ،م يرفُثْ ولَم يفْسق   فَلَ،من حج هللاِ  «:  يقُولُ - � -سِمعت النِبي   : وعن أَِبي هريرةَ رِضي اُهللا عنه قَالَ      

هأُم هتلَدِم وو٧٢٩متفق عليه. »كَي. 
 إىل أن كبار الطاعات يكفر اهللا ا ما كـان  - � -إشارة منه ،)كفارة ملا بينهما  ،العمرة إىل العمرة  : (قوله

 . يتناول الكبار والصغاركفارة لصغار ذنوبه بل أطلق إطالقًا: بني الطاعة منها والطاعة األخرى؛ ألنه مل يقل
فلم يكـن  ،وغال مثنه،وكثرة مقداره،أنه إذا زادت قيمته: يعين،)واحلج املربور ليس له جزاء إال اجلنة : (مث قال 

ومعىن ليس له جـزاء إال      ،ليس له جزاء إال اجلنة    : فلذلك قال ،وال نفيس من أعراضها   ،يقاومه شيء من الدنيا   
 :ةاجلنة فهذا عقد يشتمل على أحكام كثري

والوصول إىل كل   ،والنيل لكل مطلوب  ،وهي مقر األمن من كل خموف     ،فإن اجلنة هي دار النظر إىل اهللا تعاىل       
 .إىل غري ذلك،واالجتماع لكل مشتاق،مشتهى
أي امتنع عن الرفث والفسوق أيام احلج خاصة أزال ذلك كل وقت وفسوق             ،)من حج فلم يرفث   : ( وقوله

وباقيا عليه؛ ألن ،ال ذنب له وبقي حجه فاضلًا له،اخللوص كيوم ولدته أمهفرجع إىل الصفاء والطهارة و  ،سبق
 ٧٣٠.مما شرع اهللا عز وجل أن احلسنات يذهنب السيئات واملذهب األول

 . اإلميان اخلالص مع العمل الصاحل ولو كان يسرياً يكفر مجيع الذنوب- ٧
فَنزلَ ِبئْراً  ،فَاشتد علَيِه العطَش  ،بينا رجلٌ يمِشي  «:  قَالَ - � - عن أِبي هريرةَ رِضي اُهللا عنه أنَّ رسولَ اهللاِ        

لَقَد بلَغَ هذَا ِمثْلُ الَّـِذي بلَـغَ        : فَقال،يأْكُلُ الثَّرى ِمن العطَشِ   ،ثُم خرج فَِإذَا هو ِبكَلٍْب يلْهثُ     ،فَشِرب ِمنها 
وِإنَّ لَنا ِفي   ،اِهللا يا رسولَ : قالوا. »فَشكَر اُهللا لَه فَغفَر لَه    ،ثُم رِقي فَسقَى الكَلْب   ،كَه ِبِفيهِ فَمأل خفَّه ثُم أمس   ،ِبي

 .٧٣١متفق عليه. »ِفي كُلِّ كَِبٍد رطْبٍة أجر«: البهاِئِم أجراً؟ قال
 : ضوابط إحباط العمل-

                                                 
 )١٩٩/ ٦(اإلفصاح عن معاين الصحاح  - ٧٢٦
 ).٧٥٩(واللفظ له، ومسلم برقم ، ) ٣٨(متفق عليه، أخرجه البخاري برقم  - ٧٢٧
 )٥٦٨/ ٣(توضيح األحكام من بلوغ املرام  - ٧٢٨
 ).١٣٥٠(واللفظ له، ومسلم برقم ، ) ١٥٢١(متفق عليه، أخرجه البخاري برقم  - ٧٢٩
 )٤١٠/ ٦(ن معاين الصحاح اإلفصاح ع - ٧٣٠
 ).٢٢٤٤(واللفظ له، ومسلم برقم ، ) ٢٣٦٣(متفق عليه، أخرجه البخاري برقم  - ٧٣١



 ٣٥٦

 :إحباط العمل قسمان مها
 .ط جزئيوإحبا.. إحباط كلي 

 : اإلحباط الكلي نوعان- ١
 .إحباط مجيع احلسنات: األول

 .وهي الردة عن اإلسالم إذا مات اإلنسان على ذلك،وهذا ال يكون إال بسيئة واحدة
لدنيا والْـآِخرِة   ومن يرتِدد ِمنكُم عن ِديِنِه فَيمت وهو كَاِفر فَأُولَِئك حِبطَت أَعمالُهم ِفي ا            {: قال اهللا تعاىل  

 ].٢١٧: البقرة[} )٢١٧(وأُولَِئك أَصحاب الناِر هم ِفيها خاِلدونَ 
 .إحباط مجيع السيئات: الثاين

 .وهي حسنة التوبة النصوح،وهذا ال يكون إال حبسنة واحدة
ا تقْنطُوا ِمن رحمِة اللَِّه ِإنَّ اللَّه يغِفر الذُّنوب جِميعا    قُلْ ياِعباِدي الَِّذين أَسرفُوا علَى أَنفُِسِهم لَ      {: قال اهللا تعاىل  

 ِحيمالر فُورالْغ وه ه٥٣: الزمر[} )٥٣(ِإن.[ 
 :وهو نوعان، اإلحباط اجلزئي- ٢

 .كإحباط الصدقة باملن واألذى،إحباط بعض احلسنات ببعض السيئات: األول
ا الَِّذين آمنوا لَا تبِطلُوا صدقَاِتكُم ِبالْمن والْأَذَى كَالَِّذي ينِفق مالَه ِرئَاَء الناِس ولَا يؤِمن               ياأَيه{: قال اهللا تعاىل  

 ].٢٦٤: البقرة... [} ِباللَِّه والْيوِم الْآِخِر
 فَوق صوِت النِبي ولَا تجهروا لَه ِبـالْقَوِل كَجهـِر           ياأَيها الَِّذين آمنوا لَا ترفَعوا أَصواتكُم     {: وقال اهللا تعاىل  

 ].٢: احلجرات... [} )٢(بعِضكُم ِلبعٍض أَنْ تحبطَ أَعمالُكُم وأَنتم لَا تشعرونَ 
 .إحباط بعض السيئات ببعض احلسنات: الثاين

نهاِر وزلَفًا ِمن اللَّيِل ِإنَّ الْحسناِت يذِْهبن السـيئَاِت ذَِلـك ِذكْـرى             وأَِقِم الصلَاةَ طَرفَِي ال   {: قال اهللا تعاىل  
 ١١٤: هود[} )١١٤(ِللذَّاِكِرين.[ 

 .من العبد نفسه) واحلسنات املاحية،واالستغفار،التوبة(فهذه املوانع الثالثة 
 :املوانع اليت من إخوانه املؤمنني: الثاين

 : مانع الدعاء- ١
وهذا يدل قطعاً على انتفاع املدعو له بدعاء إخوانـه          ،يسن للمؤمن الدعاء إلخوانه املؤمنني باملغفرة والرمحة      

 .واستغفارهم له،املؤمنني
 يعلَم متقَلَّبكُم ومثْواكُم    فَاعلَم أَنه لَا ِإلَه ِإلَّا اللَّه واستغِفر ِلذَنِبك وِللْمؤِمِنني والْمؤِمناِت واللَّه          {: قال اهللا تعاىل  

 ].١٩: حممد[} )١٩(
والَِّذين جاُءوا ِمن بعِدِهم يقُولُونَ ربنا اغِْفر لَنا وِلِإخواِننا الَِّذين سبقُونا ِبالِْإمياِن ولَا تجعـلْ               {: وقال اهللا تعاىل  

وا رنآم ا ِللَِّذينا ِغلِفي قُلُوِبن ِحيمر ُءوفر كا ِإنن١٠: احلشر[} )١٠(ب.[ 
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فَحِفظْت ِمن دعاِئِه وهـو     ، علَى جنازةٍ  - � -صلَّى رسولُ اِهللا    : وعن عوف بن ماِلٍك رِضي اُهللا عنه قَالَ       
ونقِِّه ،واغِْسلْه ِباملَاِء والثَّلِْج والبرِد،ووسع مدخلَه،ِرم نزلَهوأكْ،واعف عنه ،اللَّهم اغِْفر لَه وارحمه وعاِفهِ    «: يقُولُ

ِمن أهِلِه وزوجاً خيراً  وأهال خيراً،وأبِدلْه داراً خيراً ِمن داِرِه،كَما نقَّيت الثَّوب اَألبيض ِمن الدنسِ      ِمن اخلَطَايا 
حتى تمنيت أنْ أكُونَ أنا ذَِلك      : قال). »أو ِمن عذَاِب النارِ   (وأدِخلْه اجلَنةَ وأِعذْه ِمن عذَاِب القَبِر       ،ِهِمن زوجِ 

ت٧٣٢أخرجه مسلم. املَي. 
 .وال أثر له البتة،وال مينع إنفاذ وعيد اهللا فيه،الدعاء باملغفرة والرمحة ال جيوز ملن لقي اهللا كافراً

سواٌء علَيِهم أَستغفَرت لَهم أَم لَم تستغِفر لَهم لَن يغِفر اللَّه لَهم ِإنَّ اللَّه لَا يهـِدي الْقَـوم                   {: قال اهللا تعاىل  
 ٦: املنافقون[} )٦(الْفَاِسِقني.[ 

ِإنْ تستغِفر لَهم سبِعني مرةً فَلَن يغِفر اللَّه لَهم ذَِلك ِبـأَنهم            استغِفر لَهم أَو لَا تستغِفر لَهم       {: وقال اهللا تعاىل  
 الْفَاِسِقني مِدي الْقَوهلَا ي اللَّهوِلِه وسروا ِباللَِّه و٨٠: التوبة[} )٨٠(كَفَر.[ 

ستغِفروا ِللْمشِرِكني ولَو كَانوا أُوِلي قُربى ِمن بعِد ما تبين          ما كَانَ ِللنِبي والَِّذين آمنوا أَنْ ي      {: وقال اهللا تعاىل  
 ].١١٣: التوبة[} )١١٣(لَهم أَنهم أَصحاب الْجِحيِم 

الدعاء ألهل الكبائر باملغفرة والرمحة من مجلة األمور اليت ميكن أن متنع إنفاذ الوعيد الذي استحقوه على فعل      
 .تالسيئا

ِإنَّ اللَّه لَا يغِفر أَنْ يشرك ِبِه ويغِفر ما دونَ ذَِلك ِلمن يشاُء ومن يشِرك ِباللَِّه فَقَِد افْترى ِإثْما                   {: قال اهللا تعاىل  
 ].٤٨: النساء... [} )٤٨(عِظيما 

        ِبيِن النا عهناُهللا ع ِضيةَ راِئشع نعـونَ           «:  قَالَ - � -ولُغبي ـِلِمنياملُس ةٌ ِمنِه أملَيلِّي عصٍت تيم ا ِمنم
 .٧٣٣أخرجه مسلم. »ِإال شفِّعوا ِفيِه،كُلُّهم يشفَعونَ لَه،ِمائَةً
 : مانع إهداء القربات- ٢

 .هي كل ما يقرب العبد من رضى اهللا وحمبته: القربات الشرعية
 .وعلى ما هو من آثار عمله،عمل اإلنسان من خري وشرالثواب والعقاب مبين على 

من جاَء ِبالْحسنِة فَلَه عشر أَمثَاِلها ومـن جـاَء          {: فأما ترتب جزاء اإلنسان على عمله فكما قال سبحانه        
 ].١٦٠: األنعام[} )١٦٠(ِبالسيئَِة فَلَا يجزى ِإلَّا ِمثْلَها وهم لَا يظْلَمونَ 

صفة موصوفها فعله : وحسنة،ن جاء باحلسنة أي العمل الذي هو حسن يف ذاته واستحسنه الشرع الشريفم
ورآها الشرع حسنة نافعة للناس فيها معاونة أو فيها طهارة وتزكية روح وإعانة حمتاج وإغاثة ،حسنة يف ذاا

وجزاء احلسنة عشر ،اهللا تعاىلأو فيه نفع قصد به وجه ،وغري ذلك مما هو يف أخالق الناس أمر حسن      ،ملهوف
برفع عشر  ) عشر أمثاهلا (ويف قراءة   ،أو هي عشر من هذه احلسنات     ،أمثاهلا أي حسنات تساوي عشر أمثاهلا     

وتعلو احلسنة بعلو القصـد     ،ويظهر أن ذلك هو احلد األدىن     ،أي مقدار عشر هي أمثال هذه الصدقة      ،وتنوينها

                                                 
 ).٩٦٣(أخرجه مسلم برقم  - ٧٣٢
 ).٩٤٧(أخرجه مسلم برقم  - ٧٣٣
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وقد ذكر سبحانه وتعاىل أن جزاء الصدقة سبعمائة        ،اون لإلنسان وبعلو املوضوع مبقدار النفع والتع    ،يف النفس 
مثَلُ الَِّذين ينِفقُونَ أَموالَهم ِفي سِبيِل اللَِّه كَمثَِل حبٍة أَنبتت سبع سناِبلَ : (وهو أصدق القائلني،فقال تعاىل،مثل

اِعفضي اللَّهٍة وبلٍَة ِمائَةُ حبنِفي كُلِّ س ِليمع اِسعو اللَّهاُء وشي ن٢٦١( ِلم.( 
وتلقي أمنا  ،ومتنع تفككا واضطرابا  ،وتكثر مثراا فهي تشبع نفسا جائعة     ،وذلك ألن الصدقة تتضاعف آثارها    

ومساه اهللا تعـاىل    ،واهللا يف عون العبد ما دام العبد يف عون أخيه         ،وتزيل أحقادا وتوجد تعاونا مستمرا    ،وسالما
وإن من يقرض موجد الوجود يكون بدله       ،. . .)من ذَا الَِّذي يقِْرض اللَّه قَرضا حسنا      (فقال  ،عاىلقرضا هللا ت  

وهللا املثـل األعلـى يف      ،فكيف خبالق الناس  ،فإنه يزيد يف بدله   ،كمن يعطي ذا مروءة عطاء    ،أضعافا مضاعفة 
 .السماوات واألرض

) ومن جاَء ِبالسيئَِة فَال يجزى ِإلَّا ِمثْلَها      : (ولذا قال تعاىل  ،هوقد يغفرها سبحان  ،وجزاء سيئة مثلها لَا يزيد عنها     
وذلك قصـد   ،فنفى وأثبت ،فذكر أنه لَا جيزى إال مثلها     ،وحذَ اهللا سبحانه وتعاىل هنا اجلزاء حدا ال يتجاوزه        

 وتعاىل حىت لَا يعدوه ومل يذكره سبحانه  ،أما ما ذكر من جزاء احلسنة فذكر أنه عشر أمثاهلا         ،للجزاء ال يعدوه  
وكلما كانـت متصـلة     ،بل هو حد أدىن يقبل الزيادة حبسب أحوال النفوس وحبسب موضـوع احلسـنة             

والتعبري يف بعضها بأـا قـرض هللا سـبحانه          ،لنفعهم تضاعف اجلزاء كما جاء يف آيات الصدقات       ،بالناس
كما قال ،كبائر والتبعات الغين احلميد  وظاهره غفران الصغائر وال   ،بغري ذنب : أي" وهوكيوم ولدته أمه  ،وتعاىل
 ).يا أَيها الناس أَنتم الْفقَراُء ِإلَى اللَِّه واللَّه هو الْغِني الْحِميد: (تعاىل

وعرب عنه بالسيئة بأقبح ما يكون من       ،ويعصى به اهللا تعاىل   ،ويسوء الناس ،والسيئة األمر الذي يسوء يف نفسه     
 .وإيذاء،صي ما يكون إساءة للناسفإن أعلى املعا،معاصي

وقد صرح احلديث بالنسبة ملن يهم بسيئة فلم يفعلها بأنه لَا يكتب له شيء ومن هم حبسنة فلم يفعلها كتبت 
 .فاألعمال بالنيات،له حسنة؛ ألن النية الطيبة حسنة يف ذاا

إىل ثالثة أقسام باعتبار حال التارك ولقد تكلم ابن كثري يف بيان أحوال من يهم بسيئة فلم يفعلها فقد قسمها 
تارك يتركها هللا   ،اعلم أن تارك السيئة الذي لَا يعملها على ثالثة أقسام         : (فقال رضي اهللا عنه   ،هلا بعد أن يهم   

كما جاء  ،ولذا جاء أنه يكتب له حسنة     ،وهذا عمل ونية  ،فهذا تكتب له حسنة على كفِّه عنها هللا تعاىل        ،تعاىل
فهذا ،وتارة يتركها نسيانا وذهوال عنها    ،؛ أي من أجلي     "فإنه تركها من جرائي     " : يف بعض ألفاظ الصحيح   

وتارة يتركها عجزا وكسال عنها بعـد السـعي يف أسـباا            ،لَا عليه وال له؛ ألنه مل ينو خريا وما فعل شرا          
 ).فهذا مبرتلة فاعلها،والتلمس مبا يقرب منها

هم بسيئة ومل يفعلها من هم وأخـذ يف الشـروع يف            وإن ذلك تقسيم حسن أخص ما فيه أنه خيرج ممن ي          
بل نوى الفعل واعتزمه ولكن     ،ولكن حال بينه وبينها أمر لَا يستطيع مدافعته فهو لَا يكون قد هم فقط             ،جرمية

 .عجز ألمر خارج عن إرادته
آليـات عطـاء    إن ا ) وهـم ال يظْلَمـونَ    : (ولقد ختم العلي القدير كلماته يف هذا املوضوع بقوله تعاىل         

وإن ،ومينع عمن يسـتحق   ،وهو الذي يعطي من يستحق    ،والعفو من رمحته  ،فالعطاء من فضل اهللا تعاىل    ،وعفو
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بل يعفو ويصفح عن أهل اإلميان الذين ال يشركون به          ،وعلى ذلك لَا يظلم أحدا شيئا؛ لَا مينع حقا        ،شاء غفر 
 ٧٣٤.وهو السميع العليم،شيئا

إن خـرياً   ،فيجازى ـا  ،وهي األعمال اليت خلَّفها اإلنسان مـن بعـده        ،وأما ترتب اجلزاء على آثار العمل     
 .وإن شراً فشر،فخري

} )١٢(ِإنا نحن نحِي الْموتى ونكْتب ما قَدموا وآثَارهم وكُلَّ شيٍء أَحصيناه ِفي ِإماٍم مِبٍني             {: قال اهللا تعاىل  
 ].١٢: يس[

وتركوا مـن أثـر حسـن       ،ونكتب ما أسلفوا من عمـل     ، من قبورهم يوم القيامة    أي إنا حنىي املوتى مجيعا    
أو أثر سـىيء كغـرس      ،أو مستشفى لنفع األمة أنشئوه    ،أو حبيس يف سبيل اهللا وقفوه     ،كعلم علّموه ،بعدهم

واملراد من كتابة ذلك جمازام عليه إن خـريا         .وترتيب مبادئ الشر والعدوان بني األنام     ،األحقاد واألضغان 
 .وإن شرا فشر،فخري

 :بل يتناول مجيع األشياء فقال،مث ذكر أن الضبط واإلحصاء ال خيص أعمال بىن آدم
ويتبع وال  ،ىف أصـل عظـيم يـؤمت بـه        ،أي وبينا كل شىء وحفظناه    ) وكُلَّ شيٍء أَحصيناه ِفي ِإماٍم مِبنيٍ     (

 ٧٣٥. أحصاهاوهو علمنا األزىل القدمي الذي ال يغادر صغرية وال كبرية إال،خيالف
من دعا ِإلَى هدى كَانَ لَه ِمن اَألجِر ِمثْلُ أُجوِر «:  قَالَ- � -وعن أَِبي هريرةَ رِضي اُهللا عنه أَنَّ رسولَ اِهللا 

 هِبعت نئاً     ،ميش وِرِهمأُج ِمن ذَِلك قُصنالَلَةٍ   ،الَ يا ِإلَى ضعد نمِه مِ  ،ولَيالَ         كَانَ ع ـهِبعت ـناِإلثِْم ِمثْلُ آثَاِم م ن
 .٧٣٦أخرجه مسلم. »ينقُص ذَِلك ِمن آثَاِمِهم شيئاً

: إذَا مات اِإلنسانُ انقَطَع عملُه إالّ ِمن ثَـالَثٍ     «:  قَالَ - � -وعن أَِبي هريرةَ رِضي اُهللا عنه أَنّ رسولَ اهللا          
 .٧٣٧أخرجه مسلم. »أَو ولٍَد صاِلٍح يدعو لَه،و ِعلٍْم ينتفَع ِبِهأَ،صدقٍَة جاِريٍة

وأَنْ لَيس ِللِْإنساِن ِإلَّا ما {: كما قال سبحانه. فال ميلك وال يستحق إال سعي نفسه،اإلنسان ليس له إال سعيه
 ].٤١ - ٣٩: النجم[} )٤١(اَء الْأَوفَى ثُم يجزاه الْجز) ٤٠(وأَنَّ سعيه سوف يرى ) ٣٩(سعى 

كما أنـه   ،بسعي غريه وعملـه    لكن هذا ال مينع أن ينفعه اهللا ويرمحه       ،أما سعي غريه فال ميلكه وال يستحقه      
 .سبحانه يرحم عباده بأسباب أخرى

 :واالنتفاع بعمل الغري له حالتان
 .عملبأن يكون كأنه الذي قام بنفس ال،االنتفاع بنفس العمل: األوىل

ِإنَّ أُمي ماتـت وعلَيهـا صـوم        : فَقَالَت: - � -عِن ابِن عباٍس رِضي اُهللا عنه أنَّ امرأةً أتت رسولَ اِهللا            
متفق . » ِبالقَضاءِ فَدين اِهللا أحق  «: قال،نعم: قَالَت. »أكُنِت تقِْضينه؟ ،أرأيِت لَو كَانَ علَيها دين    «: فَقَالَ،شهٍر
 .٧٣٨عليه

                                                 
 )٢٧٥٨/ ٥(زهرة التفاسري  - ٧٣٤
 )١٤٨/ ٢٢(تفسري املراغي  - ٧٣٥
 ).٢٦٧٤(أخرجه مسلم برقم  - ٧٣٦
 ).١٦٣١(أخرجه مسلم برقم  - ٧٣٧



 ٣٦٠

ِإني تصـدقْت   : فَقَالَت،ِإذْ أتته امرأةٌ  ،- � -بينا أنا جاِلس ِعند رسوِل اِهللا       : وعن بريدةَ رِضي اُهللا عنه قَالَ     
ِإنـه  ! يا رسولَ اِهللا: قَالَت. »ا علَيِك اِملرياثُ  ورده،وجب أجركِ «: فَقَالَ: قال،وِإنها ماتت ،علَى أُمي ِبجاِريةٍ  

: أفَأحج عنهـا؟ قـال   ،ِإنها لَم تحج قَطُّ   : قَالَت. »صوِمي عنها «: أفَأصوم عنها؟ قال  ،كَانَ علَيها صوم شهرٍ   
 .٧٣٩أخرجه مسلم. »حجي عنها«

 .االنتفاع بأثر العمل: الثانية
أجرها ،أما نفس الدعاء وثوابه فللـداعي؛ ألنـه شـفاعة         .دعاء باملغفرة وغريها ينتفع العبد بأثره ال بثوابه       ال

أنه مـات ابـن لَـه ِبقُديـٍد أو          ،عن عبِداِهللا بِن عباٍس رِضي اُهللا عنهما      ف.ومقصودها للمشفوع له  ،للشافع
فَخرجـت فَـِإذَا نـاس قَـِد اجتمعـوا          : قـال ،ظُر ما اجتمع لَه ِمـن الناسِ      ان! يا كُريب : فَقَالَ،ِبعسفَانَ

لَه،هتربونَ؟ قال   : فَقَالَ،فَأخعبأر مقُولُ هت :معقال،ن :وهِرجولَ اِهللا     ،أخسر تِمعي سقُولُ - � -فَِإنا «:  يم
    قُومفَي وتمِلٍم يسٍل مجر لَى ِمنال    عجونَ رعبِتِه أرازناُهللا ِفيهِ       ،ج مهفَّعئاً ِإال شيِركُونَ ِباِهللا ششأخرجه . »ال ي

 .٧٤٠مسلم
والدعاء للميت باملغفرة والرمحة    ،إهداء القربات يكون من املسلم احلي إىل املسلم امليت؛ ألنه أحوج من احلي            

 .وإهداء القربات متفق على أصله،عاء متفق عليهأفضل من إهداء القربات له؛ ألن االنتفاع بالد
وإهداء القربات ال ميكن أن مينع إنفاذ وعيد الكفر؛ ألن الكافر ال ميكن أن ينتفع مبا يهدى إليه من قربات؛                    

وال ،وال بسبب من العبـاد ،ال بسبب منه،فوعيد كل من لقي اهللا كافراً ال ميكن أن يغفر         .لفقده شرط اإلميان  
ِإنَّ اللَّه لَا يغِفر أَنْ يشرك ِبِه ويغِفر ما دونَ ذَِلك ِلمن يشاُء ومن يشِرك ِباللَِّه                {: ال اهللا تعاىل  ق.مبحض املشيئة 

 ].٤٨: النساء... [} )٤٨(فَقَِد افْترى ِإثْما عِظيما 
 : أنواع القربات-

 :القربات اليت تكفر الصغائر والكبائر نوعان
 .وقربات عملية.. ية قربات علم

وكل ما يتعني على العبد أن يفعله       ، القربات العلمية كاإلميان باهللا ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر         - ١
 .بنفسه كالوضوء والصالة وحنوها

 .فهذه ال ميكن إهداء ثواا البتة؛ ألا ال تقبل النيابة مطلقاً
 :وهي ثالثة أنواع، القربات العملية- ٢

 . بدنية حمضة كالصومقربات
 .قربات مالية حمضة كالصدقة والعتق وحنومها

 . قربات مركبة منهما كاحلج وحنوه- ٣

                                                                                                                                            
 .، واللفظ له)١١٤٨(ومسلم برقم ، ) ١٩٥٣(متفق عليه، أخرجه البخاري برقم  - ٧٣٨
 ).١١٤٩(أخرجه مسلم برقم  - ٧٣٩
 )٩٤٨(أخرجه مسلم برقم  - ٧٤٠



 ٣٦١

عن عاِئشةَ رِضـي اُهللا عنهـا أنَّ        ف.وينتفع بذلك ،ويصله ثواا ،فهذه األنواع الثالثة جيوز إهداء ثواا للميت      
 .٧٤١متفق عليه. » ِصيام صام عنه وِليهمن مات وعلَيِه«:  قَالَ- � -رسولَ اِهللا 

ِإني تصـدقْت   : فَقَالَت،ِإذْ أتته امرأةٌ  ،- � -بينا أنا جاِلس ِعند رسوِل اِهللا       : وعن بريدةَ رِضي اُهللا عنه قَالَ     
ِإنـه  ! يا رسولَ اِهللا: قَالَت. »وردها علَيِك اِملرياثُ  ، أجركِ وجب«: فَقَالَ: قال،وِإنها ماتت ،علَى أُمي ِبجاِريةٍ  

: أفَأحج عنهـا؟ قـال   ،ِإنها لَم تحج قَطُّ   : قَالَت. »صوِمي عنها «: أفَأصوم عنها؟ قال  ،كَانَ علَيها صوم شهرٍ   
 .٧٤٢أخرجه مسلم. »حجي عنها«

وهذا ممـا يعلـم     ،وما يعمل عنه من الرب    ،اتفق أئمة اإلسالم على انتفاع امليت بالدعاء له       : مقال شيخ اإلسال  
كـان مـن أهـل      ،فمن خـالف ذلك   ،واإلمجاع،وقد دلَّ عليه الكتاب والسنة    ،بالضرورة من دين اإلسالم   

إمنا اختلفـوا يف    و،وإمنا خالفها من مل تبلغه    ،ومل خيالف يف هذه األحاديث الصحيحة الصرحية من بلغته        ،البدع
 :العبادات البدنية احملضة؛ كالصالة وتالوة القرآن

 .ذهب احلنفية واحلنابلة ومتأخرو الشافعية واملالكية إىل وصول ثواا من احلي إىل امليت واحلي: الثاين
 .وذهب متقدمو الشافعية ومتقدمو املالكية إىل عدم وصول ثواب العبادات البدنية احملضة لغري فاعلها

إنَّ أطيب ما أكل الرجل مـن  : "وهذه الثالثة يف احلقيقة هي من سعيه وجده وعمله؛ كما جاء يف احلديث         
كما أنَّ الوقف وحنوه مـن أثـر        ،)]٣٥٢٨(رواه أبو داود    " [والصدقة اجلارية ،وإن ولده من كسبه   ،كسبه
 ].١٢: يس[} موا وآثَارهمِإنا نحن نحِي الْموتى ونكْتب ما قَد{: وقد قال تعاىل،عمله

وجاء يف صحيح مسلم    ،إذا اهتدى به الناس من بعده هو أيضا من سعيه وعمله          ،والعلم الذي نشره يف الناس    
   ين تبعه       ،من دعا إىل هدى   : " قال -�-أنَّ النمن غـري أن يـنقص مـن        ،كان له من األجر مثل أجور م

 ".أجورهم شيئًا
: قال ابن مسعود  . وهدي أصحابه  -�- أفضل العبادات ما وافق هدي النيب        :وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية    

والذي كان معروفًا عند لقـرون      .-�-أولئك أصحاب رسول اهللا     ،فليسنت مبن مات  ،من كان منكم مستنا   
 ويدعون للمؤمنني واملؤمنات  ،املفضلة أنهم كانوا يعبدون اهللا تعاىل بأنواع العبادات املشروعة فرضها ونفلها          

 . ألحيائهم وأموام-كما أمر اهللا بذلك-
يهدون ذلـك ملوتـاهم     -أو قرأوا القرآن    ،أو حجوا ،أو صاموا تطوعا  ،ومل يكن من عادم إذا صلوا تطوعا      

 .فال ينبغي للناس أن يدعو طريق السلف؛ فإنه أفضل وأكمل،بل كان عادم الدعاء هلم،املسلمني
ملا ذكـر   " املغين"ابن قدامة يف    : ومنهم،فيقولون، األعمال البدنية احملضة   أما الفريق الذين يرون وصول ثواب     
فيها داللة علـى   ،وهذه أحاديث صحاح  :قال-واحلج وحنوها   ،والصدقة،األحاديث الدالة على وصول الدعاء    

وقـد أوصـل اهللا نفعهـا إىل        ،انتفاع امليت بسائر القُرب؛ ألنَّ الصوم والدعاء واالستغفار عبـادات بدنية          
 .فكذلك ما سواها،يتامل

                                                 
 .، واللفظ له)١١٤٧(ومسلم برقم ، ) ١٩٥٢(متفق عليه، أخرجه البخاري برقم  - ٧٤١
 ).١١٤٩(أخرجه مسلم برقم  - ٧٤٢



 ٣٦٢

وأي قُربة من دعاء واستغفار وصالة وصوم وحـج وقـراءة     : من كتب احلنابلة  ،وغريه" شرح الزاد "قال يف   
 .نفعه ذلك-أو حي ،وجعل ثواا مليت مسلٍم،وغري ذلك فعلها مسلم

 .امليت يصل إليه كل شيء من اخلري؛ للنصوص الواردة فيه: قال اإلمام أمحد
جاز ثواا إليهم عند    - من صام أو صلَّى أو تصدق وجعل ثوابه لغريه من األموات واألحياء              :قال ابن القيم  

ويدعو كما ورد   ،ولكن ختصيص صاحب الطاعة نفسه أفضل     ،وحيصل له الثواب بنيته له    ،أهل السنة واجلماعة  
 .يف الكتاب والسنة

وصول ثواب مجيـع القُـرب واألعمـال        وصحح  ،حبثًا وافيا مستفيضا  " الروح"وحبثها ابن القيم يف كتاب      
 ٧٤٣ورد حجج املعارضني،ودلل عليها،الصاحلة إىل امليت

وقد تكون بسبب من اخللق كإهداء ثواب       .. ومغفرة ما دون الكفر قد تكون بسبب من العبد كاالستغفار           
 .وقد تكون مبحض مشيئة اهللا.. بعض األعمال 

 : مانع الشفاعة- ٣
 . للغريهي طلب حصول اخلري: الشفاعة

 .وشفاعة عند الناس.. شفاعة عند اهللا :والشفاعة من حيث املشفوع عنده نوعان
 : الشفاعة عند اهللا نوعان- ١

 .شفاعة يف الدنيا كشفاعة املؤمنني للميت بالصالة عليه
 .شفاعة يف اآلخرة كشفاعة األنبياء واملؤمنني يوم القيامة

     هناُهللا ع ِضيةَ رريرأَِبى ه نولُ اِهللا    :  قَالَ عسقَالَ ر- � - :»         ِبـىلَ كُـلُّ نجعةٌ فَتابجتسةٌ موعد ِبىِلكُلِّ ن
اِهللا دعوته وِإنى اختبأْت دعوِتى شفَاعةً ُألمِتى يوم الِقيامِة فَِهى ناِئلَةٌ ِإنْ شاَء اُهللا من مات ِمن أُمِتى الَ يشِرك بِ                   

 .٧٤٤متفق عليه. »شيئاً
فلمـا  . إنا بالنصر أو بإعطائهم بلدا من البالد أو حنو ذلك: أي لعموم األمة  ) إن لكل نيب دعوة ألمته    : (قوله

ليستخلفنهم يف األرض كما استخلف الذين من قبلهم        {: كفى اهللا أمة حممد بأن وعدهم بالنصر بقوله تعاىل        
 دعوته هلم إىل يوم القيامة أحـوج مـا      - � -فاختيار رسول اهللا    ،}موليمكنن هلم دينهم الذي ارتضى هل     

 .وهي الشفاعة،كانوا إليها
 .أي يف دخول اجلنة) أنا أول شفيع يف اجلنة: (وقوله* 
 .فإنه أول داخل إىل اجلنة، أنه كان أخريا يف البعث- � -ومن فضائله * 
أسوة لكل من يدعو الناس إىل احلق فيعرضون عنـه         يف ذلك   ) من األنبياء من ال يصدقه إال واحد      : (وقوله* 

 قد صرح بأن النيب مـن       - � -فإن رسول اهللا    ،ويهجرونه؛ فال ينبغي أن يستدل بذلك على أنه ليس حبق         
 .األنبياء كان يبعثه اهللا فيذهب عمره يف الدعاء إىل اهللا تعاىل فال يتبعه إال الرجل الواحد

                                                 
 )١٤٥/ ٣(بلوغ املرام توضيح األحكام من  - ٧٤٣
 .، واللفظ له)١٩٩(ومسلم برقم ، ) ٦٣٠٤(متفق عليه، أخرجه البخاري برقم  - ٧٤٤



 ٣٦٣

وليعلم أن النيب  ، على يديه رجلًا واحدا فال ينبغي أن حيقره وال يستقله          وفيه أيضا من الفقه أن من هدى اهللا       * 
 ٧٤٥.الكرمي قد كان يذهب أكثر عمره يف هداية رجل واحد

 � -أما نبينا   ،أن اهللا جعل لكل نيب دعوة مستجابة فدعا ا يف الدنيا          : أوالً: دل هذا احلديث على ما يأيت     
 -يف هذا احلديث بيان فضل نبينـا  : قال ابن بطال  : ثانياًً.  اآلخرة  فقد أخر دعوته لتكون شفاعة ألمته يف       -
وهـذا مـن    : قال ابن اجلوزي  .  على سائر األنبياء حيث آثر أمته على نفسه وأهل بيته بدعوته اابة            - �

فيه كمال شفقته على أمته ورأفته ـم واعتنـاؤه          : وقال النووي . حسن تصرفه إذ جعل الدعوة فيما ينبغي      
 ٧٤٦.فجعل دعوته يف أهم أوقات حاجام، يف مصاحلهمبالنظر

 .وهي شفاعات الناس بعضهم لبعض فيما ينوم من األمور، الشفاعة عند الناس- ٢
هـا  من يشفَع شفَاعةً حسنةً يكُن لَه نِصيب ِمنها ومن يشفَع شفَاعةً سيئَةً يكُن لَه ِكفْلٌ ِمن               {: قال اهللا تعاىل  

 ].٨٥: النساء[} )٨٥(وكَانَ اللَّه علَى كُلِّ شيٍء مِقيتا 
ومنـه  -فمن شفع غريه وقام معه على أمر من أمور اخلري           ،املعاونة على أمر من األمور    : املراد بالشفاعة هنا  

وال ينقص من أجر    ، كان له نصيب من شفاعته حبسب سعيه وعمله ونفعه         -الشفاعة للمظلومني ملن ظلمهم   
ومن عاون غريه على أمر من الشر كان عليه كفل من اإلمث حبسب ما قام به وعاون                 ،ألصيل واملباشر شيء  ا

والزجر العظـيم عـن التعـاون علـى اإلمث          ،ففي هذا احلث العظيم على التعاون على الرب والتقوى        . عليه
شاهدا حفيظًا حسـيبا علـى هـذه        : يأ} وكَانَ اللَّه علَى كُلِّ شيٍء مِقيتا     {: وقرر ذلك بقوله  ،والعدوان
 ٧٤٧.فيجازي كُال ما يستحقه،األعمال

 ا حق مسلم       : قال الزخمشري ا عنه شر   ،الشفاعة احلسنة هي اليت روعي ا ،أو جلب إليه خري ،ودفع وابتغي
 يعين. وال يف حق من احلقوق    ،ال يف حد من حدود اهللا     ،وكانت يف أمر جائز   ،ومل تؤخذ عليها رشوة   ،وجه اهللا 

. فأهدى إليه املشفوع جاريـة    . أنه شفع شفاعة  : وعن مسروق . والسيئة ما كان خبالف ذلك    .الواجبة عليه 
 ٧٤٨.انتهى. وال أتكلم فيما بقي منها. لو علمت ما يف قلبك ملا تكلمت يف حاجتك: وقال. فغضب وردها

: قَالَ،أو طُِلبت ِإلَيِه حاجـةٌ    ،ذَا جاَءه الساِئلُ   إِ - � -كَانَ رسولُ اِهللا    : وعن أِبي موسى رِضي اُهللا عنه قَالَ      
 .٧٤٩متفق عليه. » ما شاَء- � -ويقِْضي اُهللا علَى ِلساِن نِبيِه ،اشفَعوا تؤجروا«

وهو أنه ينبغي للعبد أن يسعى يف أمور اخلري سواء أمثرت           ،وفائدة عظيمة ،وهذا احلديث متضمن ألصل كبري    
وذلك كالشفاعة ألصحاب احلاجات عند امللوك      . أو مل يتم منها شيء    ،تائجها أو حصل بعضها   مقاصدها ون 

. ومن تعلقت حاجام م فإن كثرياً من الناس ميتنع من السعي فيها إذا مل يعلم قبـول شـفاعته                  ،والكرباء
 أصحابه أن يسـاعدوا     �فلهذا أمر النيب    . ومعروفاً عند أخيه املسلم   ،فيفوت على نفسه خرياً كثرياً من اهللا      

                                                 
 )٢٢٢/ ٥(اإلفصاح عن معاين الصحاح  - ٧٤٥
 )٢٦٨/ ٥(منار القاري شرح خمتصر صحيح البخاري  - ٧٤٦
 )١٩١: ص(تيسري الكرمي الرمحن = تفسري السعدي  - ٧٤٧
 )٢٤١/ ٣(ويل حماسن التأ= تفسري القامسي  - ٧٤٨
 ).٢٦٢٧(واللفظ له، ومسلم برقم ، ) ١٤٣٢(متفق عليه، أخرجه البخاري برقم  - ٧٤٩



 ٣٦٤

فإن الشفاعة احلسـنة    " اشفعوا تؤجروا : "لقوله،أصحاب احلاجة بالشفاعة هلم عنده ليتعجلوا األجر عند اهللا        
ومـع  ، ] ٨٥:النسـاء [} من يشفَع شفَاعةً حسنةً يكُن لَّه نِصيب منها       {: قال تعال . ومرضية له ،حمبوبة هللا 

 .ويكون له بذلك عنده يد،ضاً يتعجل اإلحسان وفعل املعروف مع أخيهتعجله لألجر احلاضر فإنه أي
فالسعي يف أمـور    . ما هو الواقع  ،فلعل شفاعته تكون سبباً لتحصيل مراده من املشفوع له أو لبعضه          ،وأيضاً

ومتهيد ،وتعويد للنفوس على اإلعانة على اخلري     ،اخلري واملعروف اليت حيتمل أن حتصل أو ال حتصل خري عاجل          
 .قيام بالشفاعات اليت يتحقق أو يظن قبوهلالل

فإن الطلب والسعي عنوان على الرجاء والطمع يف حصـول          ،السعي يف كل ما يزيل اليأس     : وفيه من الفوائد  
وأن الشفاعة ال جيب على     ،ويف احلديث دليل على الترغيب يف توجيه الناس إىل فعل اخلري          ،وضده بضده ،املراد

فإن احلق الواجب جيـب أداؤه وإيصـاله إىل         ،ن يشفع يف إيصال احلقوق الواجبة     املشفوع عنده قبوهلا إال أ    
 .ويتأكد ذلك مع الشفاعة.ولو مل يشفع فيه،مستحقه

وهذا فرد من آالف مؤلفة تدل على كمـال         .  يف حصول اخلري ألمته بكل طريق      �رمحة النيب   : وفيه أيضاً 
اصة مل تنلها األمة إىل على يده وبوسـاطته وتعليمـه           فإن مجيع اخلري واملنافع العامة واخل     ،�رمحته ورأفته   

فلقد بلَّـغ الرسـالة  وأدى       . كما أنه أرشدهم لدفع الشرور واألضرار العامة واخلاصة بكل طريق         ،وإرشاده
 .ونصح األمة صلوات اهللا وسالمه وبركته عليه وعلى آله وصحبه،األمانة

يشمل اخلري والشر والطاعات    ،قضاء قدري : عاىل نوعان قضاؤه ت " ويقضي اهللا على لسان نبيه ما شاء      : "قوله
وأخص منه القضاء القدري    . ومجيع احلوادث السابقة والالحقة   ،بل يشمل مجيع ما كان وما يكون      ،واملعاصي

 عبـد  �وهذا الذي يقضي على لسان نبيه من القسم الثاين؛ إذ هو            ،الديين الذي خيتص مبا حيبه اهللا ويرضاه      
فكل أقواله وأفعاله وهديه وأخالقه عبودية هللا متعلقـة         ،وكمل مراتب الرسالة  ، العبودية قد وفَّى مقام  ،رسول

.  شيء مباح حمض ال ثواب فيه وال أجر فضالً عما ليس مبـأمور            �ومل يكن يف حقه     . مبحبوبات اهللا تعاىل  
يكون رسـوالً    هذه املرتبة اليت هي أعلى املراتب حني خري بني أن            �وهذا شأن العبد الرسول الذي اختار       

 ٧٥٠.أو عبداً رسوالً،ملكاً
 : أقسام الشفاعة-

 :الشفاعة من حيث حصوهلا نوعان
 .وشفاعة مثبتة.. شفاعة منفية 

 : الشفاعة املنفية نوعان- ١
فَمـا  {: قال اهللا تعـاىل  .فهؤالء ال تنفعهم شفاعة الشافعني    ،الشفاعة يف أهل الشرك الذين ماتوا عليه      : األول

 ].٤٨: املدثر... [} )٤٨(عةُ الشاِفِعني تنفَعهم شفَا

                                                 
 )٤١: ص(جة قلوب األبرار وقرة عيون األخيار ط الرشد  - ٧٥٠



 ٣٦٥

والشهداء ،والصديقني،والنبيني،على حني أن عصاة املؤمنني يشفع هلم من املالئكة        ،ألن الكافرين ال شفيع هلم    
 ٧٥١.وارتضى شفاعتهم فيمن يشفعون هلم،ممن رضى اهللا عنهم،والصاحلني

وليس هنالك من يشفع للمجرمني     ! مني املعترفني الذي يليق بار  ،وتقرر املصري ،وحق القول ،فقد قضي األمر  
 ٧٥٢!وحىت على فرض ما ال وجود له فما تنفعهم شفاعة الشافعني. أصال

 يف ختفيف العذاب عن عمه أيب طالب الذي كان حيوطـه وينصـره            - � -ويستثىن من هذا شفاعة النيب      
فَِإنه ،هلْ نفَعت أبا طَاِلٍب ِبشـيءٍ     ! يا رسولَ اهللاِ  :  أنه قَالَ  عِن العباِس بِن عبِداملُطَِّلِب رِضي اُهللا عنه      ف.وحيميه

ولَوال أنا لَكَانَ ِفي الدرِك االسفَِل ِمـن        ،هو ِفي ضحضاٍح ِمن نارٍ    ،نعم«: كَانَ يحوطُك ويغضب لَك؟ قال    
 .٧٥٣متفق عليه. »الناِر

أَنَّ الشفَاعةَ الْمنِفيةَ ِهي ما كَانَ يعتِقد الْمشِركُونَ ِمن تأِْثِري الشفَعاِء ِفـي ِإرادِة الْبـاِري                ويمِكن أَنْ يجاب بِ   
كَاِفر ِبِإنقَاِذِه ِمـن النـاِر      وِبأَنَّ الشفَاعةَ لَا تنفَع الْ    ،سبحانه وتعالَى كَتأِْثِري الشفَعاِء ِعند الْملُوِك وعظَماِء الدنيا       

ِلأَنَّ تأِْثري الْكُفِْر يغِلب ؛ كَما أَنَّ أَعمالَه الصاِلحةَ ِفي الدنيا لَا تنفَعه هذَا النوع ِمن النفِْع  ،وجعِلِه ِمن أَهِل الْجنةِ   
عذَاِب الْمشفُوِع لَه ِبفَِضيلٍَة ِفيِه وعمٍل صاِلٍح لَه أَخف ِمن عذَاِب الْكَاِفِر الَِّذي             ولَِكنها قَد تنفَع ِبجعِل     ،تأِْثريها

ـ   . كَما يدلُّ علَيِه ما ورد ِفي تفَاوِت عذَاِب أَهِل النارِ         ،لَيس لَه فَضاِئلُ ولَا أَعمالٌ صاِلحةٌ ِمثْلُها       أَب ردا أَجما و
بلْ رِوي  ،طَاِلٍب ِبأَنْ يكُونَ أَخف الْكُفَّاِر عذَابا ِبأَعماِلِه الصاِلحِة الَِّتي أَجلُها كَفَالَةُ الرسوِل وِحفِْظِه وِحياطَِتهِ             

وقَد أَثَار هـِذِه    ،ِلما كَانَ علَيِه أَبوه وقَومه    عنه أَنه كَانَ مصدقًا لَه ولَِكنه أَصر علَى الشرِك اسِتكْبارا وحِميةً            
 ِإذْ  - رِضي اُهللا عنه؛ فَقَد آمن بعد ذَِلـك          - وكَذَا عبد اِهللا بن أَِبي أُميةَ        - لَعنه اُهللا    -الْحِميةَ ِفيِه أَبو جهٍل     

لَولَا : - � -وروى أَحمد ِمن حِديِث أَِبي هريرةَ أَنه قَالَ ِللنِبي .  كَما تقَدمكَانا لَديِه ِفي وقِْت ِتلْك الدعوِة
           كنيا عِبه ترِت لَأَقْروالْم عزِإلَّا ج لَى ذَِلكع لَهما حقُولُونَ مي شيِني قُرريعـةَ   . أَنْ تلُّ كُفْـِرِه غَلَبفَكَانَ ج

فَأَين هو ِمن كُفِْر الْمعاِنِدين الَِّذين      ،وتعِظيم الْآباِء ِبتقِْليِدِهم وِإيثَاِر ذَِلك علَى الشهادِة ِبالْحق       ،الْحِميِة الْجاِهِليةِ 
ومـا زالُـوا    ،رجوهم ِمن ِدياِرِهم وأَمواِلِهم   وأَخ،آذَوا الرسولَ والْمؤِمِنني ِبكُلِّ ما استطَاعوا ِمن أَنواِع الْأَذَى        

 ٧٥٤ونصر رسولَه والْمؤِمِنني علَيِهم؟،يحاِربونهم ويحرضونَ الناس علَيِهم ِإلَى أَنْ خذَلَهم اُهللا تعالَى
وهذا ،يعتقدون أا تشفع هلم عند اهللا،عبوداموهي الشفاعة اليت يثبتها أهل الشرك مل،الشفاعة الشركية: الثاين

ولَا يمِلك الَِّذين يدعونَ ِمن دوِنِه الشفَاعةَ ِإلَّا من شِهد ِبالْحق وهـم يعلَمـونَ               {: قال اهللا تعاىل  .كله باطل 
 ].٨٦: الزخرف[} )٨٦(

وال يشـفعون إال بـإذن      ،ال ميلكون الشفاعة  ،من األنبياء واملالئكة وغريهم   ،كل من دعي من دون اهللا     : أي
عاملا مبا شهد   ،مقرا بقلبه ،نطق بلسانه : أي} ِإال من شِهد ِبالْحق   {: وهلذا قال ،وال يشفعون إال ملن ارتضى    ،اهللا
وصحة مـا   ،ولرسله بالنبوة والرسالة  ،وهو الشهادة هللا تعاىل بالوحدانية    ،ويشترط أن تكون شهادته باحلق    ،به

                                                 
 )١٣٠٦/ ١٥(التفسري القرآين للقرآن  - ٧٥١
 )٤٦٨٠: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-يف ظالل القرآن للسيد قطب - ٧٥٢
 .، واللفظ له)٢٠٩(ومسلم برقم ، ) ٣٨٨٣(ليه، أخرجه البخاري برقم متفق ع - ٧٥٣
 )٤٥٧/ ٧(تفسري املنار  - ٧٥٤



 ٣٦٦

وهؤالء ،فهؤالء الذين تنفع فيهم شـفاعة الشـافعني       ،وحقائقه وشرائعه ، أصول الدين وفروعه   من،جاءوا به 
 ٧٥٥.احلائزون لثوابه،الناجون من عذاب اهللا

 :وهي ثالثة أنواع، الشفاعة املثبتة- ٢
 :الشفاعة العظمى: األول

 .وهي املقام احملمود له، يف أهل املوقف ليفصل اهللا بينهم- � -وهي شفاعة النيب 
: اإلسـراء [} )٧٩(وِمن اللَّيِل فَتهجد ِبِه ناِفلَةً لَك عسى أَنْ يبعثَك ربك مقَاما محمـودا              {: ال اهللا تعاىل  ق

٧٩.[ 
       هناُهللا ع ِضيةَ رريرأِبي ه نعقولُ     -يف حديث الشفاعة  -ووفيه أن بعض الناس ي  : » ..   ِبيوا النائْت- � -

،ِشفَيرالع تحت دجوِني فَأسقال،أْتفَي :كأْسر فَعار،دمحا مي،فَّعشت فَعاشو،طَهعلْ تس٧٥٦متفق عليه. »و. 
 :وهي ثالثة أنواع،الشفاعة يف أهل اجلنة: الثاين

 . يف أهل اجلنة ليدخلوها- � -شفاعته 
 . يف رفع درجات أهل اجلنة- � -شفاعته 
 . يف بعض املؤمنني ليدخلوا اجلنة بال حساب وال عذاب- � -شفاعته 
 :وهي نوعان،الشفاعة ألهل الكبائر: الثالث

 . فيمن استحق النار من أهل الكبائر أن ال يدخلها- � -شفاعته 
 . فيمن دخل النار من أهل الكبائر أن خيرج منها- � -شفاعته 

وِإني اختبـأْت   ،ِلكُلِّ نِبي دعوةٌ دعاها ُألمِتـهِ     «:  قَالَ - � -نِبي اِهللا   عن أنِس بِن ماِلٍك رِضي اُهللا عنه أنَّ         
 .٧٥٧أخرجه مسلم. »دعوِتي شفَاعةً ُألمِتي يوم الِقيامِة

 : أحوال املشفوع له-
ألنه يستحيل قبوهلا فيمن    وال متنع إنفاذ وعيد الكفر؛      ،الشفاعة ميكن أن متنع انفاذ الوعيد على ما دون الكفر         

يـا رسـولَ    : قُلْت: عن أِبي هريرةَ رِضي اُهللا عنه أنه قَالَ       ف.فالشفاعة خاصة بأهل التوحيد   ،لقي اهللا مشركاً  
يسألَِني عن هذَا احلَـِديِث     أنْ ال   ،يا أبا هريرةَ  ،لَقَد ظَننت «: من أسعد الناِس ِبشفَاعِتك يوم الِقيامِة؟ فَقال      ،اِهللا

  كلُ ِمنأو دلَى احلَِديثِ     ،أحع ِصكِحر ِمن تأيا راسِ ،ِلمالن دعقال     أس نِة مامالِقي موِتي يفَاعِإال    : ِبش ال ِإلَـه
 .٧٥٨أخرجه البخاري. »خاِلصاً ِمن ِقبِل نفِْسِه،اُهللا
 : شروط الشفاعة النافعة عند اهللا-

 :الشفاعة النافعة هي اليت حتقق فيها ثالثة شروط
 .إذن اهللا يف الشفاعة: األول

                                                 
 )٧٧١: ص(تيسري الكرمي الرمحن = تفسري السعدي  - ٧٥٥
 ).١٩٤(واللفظ له، ومسلم برقم ، ) ٣٣٤٠(متفق عليه، أخرجه البخاري برقم  - ٧٥٦
 ).٢٠٠(أخرجه مسلم برقم  - ٧٥٧
 ).٦٥٧٠(م أخرجه البخاري برق - ٧٥٨



 ٣٦٧

 .رضاه عن املشفوع له: الثاين
 .رضاه عن الشافع: الثالث

 ].١٠٩: طه[} )١٠٩(يومِئٍذ لَا تنفَع الشفَاعةُ ِإلَّا من أَِذنَ لَه الرحمن ورِضي لَه قَولًا {: قال اهللا تعاىل
من ،شـفاعته : أي،إال إذا أذن يف الشفاعة وال يأذن إال ملن رضي قولـه           ،ال يشفع أحد عنده من اخللق     : أي

فإذا اختل واحد من هـذه      ،وهو املؤمن املخلص  ،فيمن ارتضى قوله وعمله   ،وعباده املقربني ،األنبياء واملرسلني 
 ٧٥٩.فال سبيل ألحد إىل شفاعة من أحد،األمور

ذُونَ لَهم ِبالشفَاعِة لَا يشفَعونَ ِإلَّا ِلمن كَانَ اُهللا تعالَى راِضيا عنه ِبِإمياِنِه وعمِلِه الصاِلِح كَمـا                 وأَنَّ هؤلَاِء الْمأْ  
 ٧٦٠) .٤٤: ٣٩) (قُلْ ِللَِّه الشفَاعةُ جِميعا: (ِمصداقًا ِلقَوِلِه) ٢٨: ٢١) (ولَا يشفَعونَ ِإلَّا ِلمِن ارتضى: (قَالَ

وكَم ِمن ملٍَك ِفي السماواِت لَا تغِني شفَاعتهم شيئًا ِإلَّا ِمن بعِد أَنْ يأْذَنَ اللَّه ِلمن يشـاُء                  {: وقال اهللا تعاىل  
 ].٢٦: النجم... [} )٢٦(ويرضى 

أنـه ال  ،ومن املعلوم املتقرر.  لهورضاه عن املشفوع ،إذنه تعاىل يف الشفاعة   : ال بد من اجتماع الشرطني    : أي
فاملشركون إذا ال نصيب هلم مـن       ،موافقا فيه صاحبه الشريعة   ،يقبل من العمل إال ما كان خالصا لوجه اهللا        

 ٧٦١.وقد سدوا على أنفسهم رمحة أرحم الرامحني،شفاعة الشافعني
 .خللقهي اليت من ا) والشفاعة،وإهداء القربات،دعاء املؤمنني(فهذه املوانع الثالثة 

 :املوانع اليت من اهللا عز وجل: الثالث
 .والعفو اإلهلي.. املصائب املكفرة 

 : مانع املصائب املكفرة- ١
 .أو أهل،أو مال،هي كل ما يصيب اإلنسان من مكروه يف نفس: املصائب

والثواب إمنا حيصل للعبد إذا صرب عليها؛ ألن املصـائب ليسـت مـن فعـل                ،واملصائب مكفرات للذنوب  
 .عليها نال ثواب الصرب فإذا صرب،وإمنا هي من فعل اهللا بالعبد،العبد

ذَِلك ِبأَنهم لَا يِصيبهم ظَمأٌ ولَا نصب ولَا مخمصةٌ ِفي سِبيِل اللَِّه ولَا يطَئُونَ موِطئًا يِغيظُ                {:  قال اهللا تعاىل   
... } )١٢٠(كُِتب لَهم ِبِه عملٌ صاِلح ِإنَّ اللَّه لَا يِضيع أَجر الْمحِسـِنني   لَّاالْكُفَّار ولَا ينالُونَ ِمن عدو نيلًا إِ      

 ].١٢٠: التوبة[
          هنلُِّف عخِن التِي عهالن ِمن فْيِه النلَيلَّ عالَِّذي د ذَِلك أَي،  اِع لَهبوِب اِلاتجوصِ    ،وا يِب أَنَّ كُلَّ مبِفي  ِبس مهيب

فَلَا يِصيبهم ظَمـأٌ  ،فَهو عملٌ صاِلح لَهم ِبِه أَكْبر الْأَجِر،وِمن ِإيذَاٍء ِللْعدو وِإنْ صغر،ِجهاِدِهم ِمن أَذًى وِإنْ قَلَّ   
 ِفي سِبيِل ِإعلَاِء كَِلمِة اِهللا وِإعـزاِز  -عٍة ِلِقلَِّة الزاِد    أَو مجا  - أَو نصب ِلبعِد الشقَِّة أَو ِقلَِّة الظَّهِر         -ِلِقلَِّة الْماِء   

ويعدونَ وطْأَه اعِتداًء علَـيِهم واسـِتهانةً       ،وطْؤهم ِإياه ِلأَنه ِمن داِرِهم    ) ولَا يطَئُونَ موِطئًا يِغيظُ الْكُفَّار    (ِديِنِه  
ِتِهمِغي،ِبقُوفَي         اِحِلِهمور فَافأَخو وِلِهميخ اِفروح أَو ِمِننيؤالْم امأَقْد هسمأَنْ ت مظُه،      ـهحاُهللا فَت رسِإذَا ي ففَكَي

                                                 
 )٥١٤: ص(تيسري الكرمي الرمحن = تفسري السعدي  - ٧٥٩
 )٢٤٣/ ١١(تفسري املنار  - ٧٦٠
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 ٣٦٨

  ملًا    (لَهين ودع الُونَ ِمننلَا يولِ         ) وسراِء اِهللا ودأَع ِمن ودع أَي ونَ ِمنلُغبلَا يو ٍح      أَيرج وا ِمنادا أَرئًا ِمميِه ش
أَي كُِتب لَهم ِبكُلِّ واِحٍد ِمما ذُِكر عمـلٌ         ) ِإلَّا كُِتب لَهم ِبِه عملٌ صاِلح     (أَو قَتٍل أَو أَسٍر أَو هِزميٍة أَو غَِنيمٍة         

فَما أَكْثَر هِذِه الْأَعمالَ الصاِلحاِت الَِّتي تعـم الْـأُمور          ، الْعِظيمِ صاِلح مرٍض ِللَِّه تعالَى مجِزي علَيِه ِبالثَّوابِ      
ِإنَّ اَهللا لَـا يِضـيع أَجـر        (وتشملُ كُلَّ حركٍَة ِمن بطْشِة يٍد أَو وطْأَِة قَـدٍم؟           ،الْعاِرضةَ كَالْجوِع والْعطَشِ  

ِسِننيحِليلٌ   ) الْمعذَا تكْمِ      هوِم الْحملَى علُّ عدِظيِم يِر الْعذَا الْأَجـذَا        ،ِلهِة أَنَّ هوررلُوِم ِبالضعالْم ِإنْ كَانَ ِمنو
  وِبمن- � -ِإنَّ حكْم الْآيِة خاص ِبِه      : وأَنفَس ذُخرا قَالَ قَتادةُ   ، أَعظَم أَجرا  - � -الِْجهاد مع رسوِل اِهللا     

 هعم داهج،         اِبِعنياِء التلَمع ا ِمنمهرغَيِك واربالْم ناِهللا ب دبعو اِعيزقَالَ الْأَوِإلَـى أَنْ      : و ِلِمنيسةُ ِللْمِذِه الْآيه
و ،فَالِْجهاد ِفي سِبيِل اِهللا ِإحسـانٌ     ،ِرعلَى ما لَا يخفَى ِمن التفَاوِت ِفي الْأَج       ،وهذَا الْقَولُ أَصح  . تقُوم الساعةُ 

 .؟ ِفي كُلِّ زماٍن ومكَاٍن) ٦٠: ٥٥) (هلْ جزاُء الِْإحساِن ِإلَّا الِْإحسانُ(
)ملَه ا ِإلَّا كُِتباِديونَ وقْطَعلَا يةَ ولَا كَِبريةً وِغريفَقَةً صِفقُونَ ننلَا يأْ) وش كَذَِلك ِبيِل أَيِفقُونَ ِفي سنا يِفيم مهن

   ركَب أَم رغاِهللا ص،  كَثُر قَلَّ أَم،          اِئِحنير أَو غَاِدين ِرِهميِفي س هونقْطَعاٍد يِفي كُلِّ واِدي(والْواِء   : وِسيلُ الْمم وه
لَا يترك شيٌء ِمنه أَو ينسى بلْ يكْتب       ) كِْر ِلما ِفيِه ِمن الْمشقَّةِ    خصه ِبالذِّ ،ِفي منفَرجاِت الِْجباِل وأَغْواِر الْآكَامِ    

ماهللاُ : (لَه مهِزيجِلي (     اِلِهممِف أَعحِتِه ِفي صابِبِكت)   َلُونمعوا يا كَانم نسوِبـِه      ) أَحجو دِعن هفَِإن ادالِْجه وهو
وجِميع ما يتبعهما ،وملْك الِْإسلَاِم،ِإذْ يتوقَّف علَيِه ِحفْظُ الِْإمياِن؛ اِلاسِتنفَاِر لَه يكُونُ أَحسن الْأَعماِل وفَِريضِتِه ِب

والـنص  ) ٤١: ٥٣) (َء الْأَوفَى ثُم يجزاه الْجزا  : (كَما قَالَ . يقَالُ جزاه الْعملَ وجزاه ِبهِ    ،ِمن فَضاِئِل الْأَعمالِ  
ِإنَّ اَهللا لَـا يِضـيع أَجـر        (علَى جزاِئِهم أَحسن ما كَانوا يعملُونَ لَا يناِفي جزاَءهم ِبما دونه وقَد قَالَ آِنفًا               

ِسِننيحِفيهِ ) الْم وهذَا ا      ،ولَى أَنَّ هع صالن ادرا الْممِإنو          نـيب عمج ها ِلأَنِنهسأَح ِمن أَو اِلِهممأَع نسلَ أَحملْع
والْجزاُء علَى الْأَحسِن يكُونُ أَحسن ِمنه علَى قَاِعدِة        ،الِْجهاِد ِبالْماِل والِْجهاِد ِبالنفِْس وما قَبلَه ِمن الثَّاِني فَقَطْ        

)  نساَء ِبالْحج نا   مهِمن ريخ ِة فَلَه) (٨٤: ٢٨ (    ِةِبقَاِعد انُ ذَِلكيبو)     اثَاِلهأَم رشع ِة فَلَهنساَء ِبالْحج نم) (٦ :
١٦٠ (          لَـى أَعاٍء عزج نسأَح ا ذُِكرٍل ِمممِبكُلِّ ع ِزيِهمجالَى يعت هلَِة أَنمى الْجنعِإنَّ م مهضعقَالَ بو  ـاِلِهمم

ِبأَنْ تكُونَ النفَقَةُ الصِغريةُ ِفيِه كَالنفَقَِة الْكَِبريِة ِفـي غَيـِرِه ِمـن       ،أَي ِفي غَيِر الِْجهاِد ِبالْماِل والنفْسِ     ،الْحسنِة
 ٧٦٢.ن الْأَعماِل الصاِلحاِتوالْمشقَّةُ الْقَِليلَةُ ِفيِه كَالْمشقَِّة الْكَِثريِة ِفيما عداه ِم،الْمبراِت

. وعلى كل موطئ قدم يغيظ الكفـار جـزاء        . وعلى اجلوع جزاء  ،وعلى النصب جزاء  ،إنه على الظمأ جزاء   
وحيسب به من احملسنني الذين ال يضيع هلـم  ،يكتب به للمجاهد عمل صاحل  . وعلى كل نيل من العدو جزاء     

 .اهللا أجرا
أجر كأحسن ما يعمل ااهد     .. وعلى اخلطوات لقطع الوادي أجر      . جروإنه على النفقة الصغرية والكبرية أ     

وإنه ملمـا خيجـل أن      . وإا واهللا للسماحة يف األجر والسخاء     . إن اهللا ليجزل لنا العطاء    ،أال واهللا . يف احلياة 
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حنن يف سبيل هذه الدعوة اليت      .  من الشدة والألواء   - � -يكون ذلك كله على أقل مما احتمله رسول اهللا          
 ٧٦٣!وعليها بعده أمناء،فيها خلفاء

     ا قَالَتهناُهللا ع ِضيةَ راِئشع نعولُ اِهللا    : وسـا       «: - � -قَالَ رقَها فَوكٍَة فَموش ِمن ِمناملُؤ ِصيبا يِإالَّ ،م
 .٧٦٤أخرجه مسلم. »أَو حطَّ عنه ِبها خِطيئَةً،رفَعه اُهللا ِبها درجةً

  نعو        ِبيِن النع هناُهللا ع ِضيةَ رريرقَالَ- � -أِبي ه  :»ِلماملُس ِصيبا يٍب،مصال وٍب وصن ال ،ِمنو مال هو
ال غَمو ال أذىٍن وزا،حاكُهشكَِة يوى الشتح،اهطَايخ ا ِمناُهللا ِبه ٧٦٥متفق عليه. »ِإال كَفَّر. 

أن جمرد اِإلصابة باملرض أو غريه من الباليا كفارة للخطايا كما ترجم            : أوالً: على ما يأيت  دل هذا احلديث    
لكن إذا اقترن ـا الرضـا   ،سواء اقترن ا الرضا أم ال" ،املصائب كفارات جزماً  : قال القرايف . له البخاري 

ورفـع  ،حصـل التكفري  والذي يظهر أن املصـيبة إذا قارـا الصـرب           : وقال احلافظ ،عظم التكفري واألجر  
ولكن ينحط ،فالفضل واسع،قول أو فعل: ومل يقع من اجلزع ما يندم عليه من،وإن مل حيصل الصرب،الدرجات

البشـارة العظيمـة    : ثانيـاً . وإن حصل اجلزع فيكون ذلك سبباً لنقص األجر أو التكفري         ،من مرتلة الصابر  
فمن صـرب فلـه     ،ال ينفك عنه غالبـاً    : القسطالينوهو كما قال    ،البالء مكفِّراً له  " ألن اهللا جعل    ،للمؤمن
 ٧٦٦.أجر على مصيبته وأجر على صربه،أجران

 : أقسام املصائب القدرية-
 :املصائب القدرية تنقسم من حيث املكان الذي تقع فيه إىل ثالثة أقسام

 .واألنفس والثمرات،ونقص األموال،واجلوع،واخلوف،مصائب يف الدنيا كاألمراض: األول
 .والروعة،والضغطة،وهي ما يكون يف القرب من الفتنة،الم يف الربزخآ: الثاين

 .وهي ما يكون يف عرصات القيامة من األهوال والكرب والشدائد،آالم يف اآلخرة: الثالث
 .وأعظمها واألخروية أشدها،والربزخية أشد منها،فاملصائب الدنيوية أخفها

 .ر اهللا ا اخلطايا اليت حتصل من العبدومجيع اآلالم اليت حتصل للعبد بسببها هي مما يكفِّ
 : أقسام اآلالم الشرعية-

 :تنقسم اآلالم الشرعية إىل ثالثة أقسام
 .والتعزيرات.. واحلدود .. القصاص 

 .وترك املأمورات،فهي زواجر للعباد عن ارتكاب احملظورات،وهي زواجر وجوابر معاً
 ].١٧٩: البقرة[} )١٧٩(اةٌ ياأُوِلي الْأَلْباِب لَعلَّكُم تتقُونَ ولَكُم ِفي الِْقصاِص حي{: قال اهللا تعاىل

                                                 
 )٢٣٦٢: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-يف ظالل القرآن للسيد قطب - ٧٦٣
 ).٢٥٧٢(أخرجه مسلم برقم  - ٧٦٤
 ).٢٥٧٣(واللفظ له، ومسلم برقم ، ) ٥٦٤١(متفق عليه، أخرجه البخاري برقم  - ٧٦٥

من تعدي غريه ) أذى(أسى على ما حصل له من مكروه يف املاضي ) حزن(كره ملا يتوقعه من سوء ) هم(مرض  ) وصب(تعب  ) نصب(
 ]ذنوبه) خطاياه(ما يضيق القلب والنفس ) غم(عليه 

 )١٩٦/ ٥( البخاري منار القاري شرح خمتصر صحيح - ٧٦٦
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الزاِنيةُ والزاِني فَاجِلدوا كُلَّ واِحٍد ِمنهما ِمائَةَ جلْدٍة ولَا تأْخذْكُم ِبِهما رأْفَةٌ ِفي ِديِن اللَِّه ِإنْ            {: وقال اهللا تعاىل  
 ].٢: النور... [} )٢( والْيوِم الْآِخِر ولْيشهد عذَابهما طَاِئفَةٌ ِمن الْمؤِمِنني كُنتم تؤِمنونَ ِباللَِّه

عن عبادةَ بن الصاِمِت رِضـي اُهللا عنـه وكَـانَ شـِهد     ف.فالعقاب عليها مكفر للذنب،وهي كذلك جوابر 
باِيعوِني علَى أنْ  «: وحولَه ِعصابةٌ ِمن أصحاِبهِ   ، قَالَ - � -أنَّ رسولَ اِهللا    : ِةوهو أحد النقَباِء لَيلَةَ العقَب    ،بدراً

وال تأْتوا ِببهتاٍن تفْترونـه بـين أيـِديكُم         ،وال تقْتلُوا أوالدكُم  ،وال تزنوا ،وال تسِرقُوا ،ال تشِركُوا ِباِهللا شيئاً   
ِلكُمجأروفٍ   ،ورعوا ِفي مصعال تلَى اهللاِ     ،وع هرفَأج كُمفَى ِمنو نِفـي        ،فَم وِقبئاً فَعيش ذَِلك ِمن ابأص نمو

   ةٌ لَهكَفَّار وا فَهينإلَى اهللاِ          ،الد واُهللا فَه هرتس ئاً ثُميش ذَِلك ِمن ابأص نمفَا  ،واَء عإنْ  إنْ شو هنع  هاقَباَء عش « .
 .٧٦٧متفق عليه. بايعناه علَى ذَِلك

     اتكَفَّار وددلَى أَنَّ الْحلُّ عدذَا يهو . اِفِعيِلـِه           : قَالَ الشةً ِلأَهكُونُ كَفَّاري داِب أَنَّ الْحذَا الْبِفي ه عمأَس لَم
      ِن الصةَ بادبِديِث عح ِمن نسئًا أَحياِمِتش .لُهقَوِبِه   : " و وِقبةَ   " فَعِعيـراِت الشقُوبالْع معي،   ودـدالْح ِهيو

 ٧٦٨كَالْمصاِئِب والْأَسقَاِم والْآلَاِم،ويشملُ الْعقُوباِت الْقَدِريةَ،كَالتعِزيراِت،الْمقَدرةُ أَو غَير الْمقَدرِة
وهو كـذلك يف سـائر      ،أنَّ التوحيد أساس اِإلميان وشرط لقبول مجيع األعمال       : أوالً: ويستفاد منه ما يأيت   

أن هـذه   : ثانياً". بايعوين على أن ال تشركوا باهللا شيئاً        : " ولذلك بدأ به يف املبايعة فقال     ،األديان السماوية 
دينـه ومالـه ونفسـه      بل أول ميثاق عاملي حلماية حقوق اِإلنسـان يف          ،البيعة كانت أول ميثاق إسالمي    

 .فهي ميثاق عظيم حلماية مجيع احلقوق اِإلنسانية،وعرضه
وإمنا هو دين عقيدة وعبادة ومعاملة وأخالق وغري ذلـك مـن            ،أن دين اِإلسالم ليس دين عبادة فقط      : ثالثاً

ه علـى   مدى قبح الكذب وخطورت   : رابعاً. وهذه املبايعة اإلسالمية اخلالدة ضمت كل هذا      ،املبادىء والقيم 
وألنه أساس كل رذيلة    ،ألنه يفسد أكثر املعامالت   ،ولذلك خصه بالذكر دون سائر األخالق الذميمة      ،اتمع

أن : خامساً. وتدليس وشهادة زور وقذف وحنوها    ،من خيانة وغدر ونفاق   : وأم اخلبائث األخالقية  ،وخطيئة
فعوقب به يف الدنيا فهو كفارة      ومن أصاب من ذلك شيئاً      : " - � -احلد الشرعي كفارة للمحدود لقوله      

أن : سادسـاً . وهو مذهب اجلمهور خالفاً أليب حنيفة حيثُ يرى أنه ال يسقط عنه عقوبـة اآلخـرة               " له  
فهـو إىل اهللا إن     ،ومن أصاب من ذلك شيئاً مث ستره اهللا       : " - � -مرتكب الكبرية ال خيلد يف النار لقوله        

                                                 
 ).١٧٠٩(واللفظ له، ومسلم برقم ، ) ١٨(متفق عليه، أخرجه البخاري برقم  - ٧٦٧

مجع نقيب وهو عريف القوم وناظرهم واملراد الذين اختارهم األوس واخلزرج نقبـاء علـيهم               ) النقباء. (حضر غزوة بدر  ) شهد بدرا (
 الذين آمنوا من األوس واخلزرج على النصرة وهي بيعة العقبة           -اليت بايع فيها    الليلة  ) ليلة العقبة ( وأقرهم على ذلك     �بطلب من النيب    

اجلماعة من الناس وهم ما بـني العشـرة إىل          ) عصابة. (الثانية وكان ذلك عند مجرة العقبة مبىن والعقبة من الشيء املوضع املرتفع منه            
وال . (من عند أنفسكم  ) بني أيديكم وأرجلكم  . (ختتلقونه) ترونهتف. (كذب فظيع يدهش سامعه   ) تان. (عاهدوين) بايعوين. (األربعني

. وقـع يف خمالفـة ممـا ذكـر    ) أصاب من ذمل شيئا. (ثبت على العهد) وىف. (ال ختالفوا يف أمر مل ينه عنه الشرع ) تعصوا يف معروف  
 ]مل يصل أمره إىل الفضاء) ستره اهللا. (نفذت عليه عقوبته من حد أو غريه) فعوقب(

 )٤٣٠/ ١(ع العلوم واحلكم ت األرنؤوط جام - ٧٦٨



 ٣٧١

مشروعية املبايعة لويل األمر إذا توفرت فيـه  : سابعاً. أدخله اجلنةأي عاقبه مث  " وإن شاء عاقبه    ،شاء عفا عنه  
 ٧٦٩.وهي اِإلسالم والذكورة والبلوغ والعقل واألهلية للقيام مبصاحل املسلمني،شروط اإلمامة

 : ما تكفره املصائب-
الكفر؛ ألن  لكنها ال متنع إنفاذ وعيد      ،املصائب ميكن أن متنع إنفاذ الوعيد يف اآلخرة على كل ما دون الكفر            

ِإنَّ اللَّه لَا يغِفر أَنْ يشرك ِبِه ويغِفر مـا دونَ           {: قال اهللا تعاىل  .من لقي اهللا كافراً فيستحيل أن يتخلف وعيده       
 ].٤٨: النساء[} )٤٨(ذَِلك ِلمن يشاُء ومن يشِرك ِباللَِّه فَقَِد افْترى ِإثْما عِظيما 

 : العفو اإلهلي- ٢
 .وترك جمازاة املسيء،وهو صفح الرب عن ذنوب العبد

وهو الَِّذي يقْبلُ التوبةَ    {: قال اهللا تعاىل  .واهللا عز وجل عفو غفور يتجاوز عما يستحقه املذنبون من العقاب          
 ].٢٥: الشورى[} )٢٥(عن ِعباِدِه ويعفُو عِن السيئَاِت ويعلَم ما تفْعلُونَ 

بقبول التوبة الصادرة من عباده حني يقلعون عـن         ،ان لكمال كرم اهللا تعاىل وسعة جوده ومتام لطفه        هذا بي 
فإن اهللا يقبلها بعـد مـا       ،إذا قصدوا بذلك وجه رم    ،ويعزمون على أن ال يعاودوها    ،ذنوم ويندمون عليها  
 .ووقوع العقوبات الدنيوية والدينية،انعقدت سببا للهالك

}  ِن السفُو ععيئَاِتوويعود التائـب عنـده     ،وما اقتضته من العقوبات   ،وميحو أثرها من العيوب   ،وميحوها} ي
اليت قـد   ،وملا كانت التوبة من األعمال العظيمـة      .وحيبه ويوفقه ملا يقر به إليه     ،كأنه ما عمل سوءا قط    ،كرميا

ن فاسدة إذا كان    وقد تكو ،وقد تكون ناقصة عند نقصهما    ،تكون كاملة بسبب متام اإلخالص والصدق فيها      
ختم هذه اآلية   ،وكان حمل ذلك القلب الذي ال يعلمه إال اهللا        ،القصد منها بلوغ غرض من األغراض الدنيوية      

 ٧٧٠}ويعلَم ما تفْعلُونَ{: بقوله
} )٦٠(ه ِإنَّ اللَّه لَعفُو غَفُور      ذَِلك ومن عاقَب ِبِمثِْل ما عوِقب ِبِه ثُم بِغي علَيِه لَينصرنه اللَّ           {: وقال اهللا تعاىل  

 ].٦٠: احلج[
فاهللا هـذا وصـفه   ،ويزيل آثارها عنـهم  ،ويغفر ذنوم فيزيلها  ،فال يعاجلهم بالعقوبة  ،يعفو عن املذنبني  : أي

فينبغي لكم أيها املظلومـون اـين       ،ومعاملته لعباده يف مجيع األوقات بالعفو واملغفرة      ،املستقر الالزم الذايت  
 ٧٧١}فَمن عفَا وأَصلَح فَأَجره علَى اللَِّه{أن تعفوا وتصفحوا وتغفروا ليعاملكم اهللا كما تعاملون عباده ،يهمعل

وال ميكن أن مينع إنفاذ وعيد الكفر ،العفو اإلهلي مانع من موانع إنفاذ الوعيد يف اآلخرة على الكبائر والصغائر
وِإنَّ ربك لَذُو مغِفرٍة ِللناِس     {: قال اهللا تعاىل  .ن لقيه كافراً أو مشركاً    فاهللا أخرب عن نفسه أنه ال يغفر مل       ،قطعاً

ِديدلَش كبِإنَّ رو لَى ظُلِْمِهم٦الرعد ... [} )٦(الِْعقَاِب  ع.[ 
وهم ال يـزال شـرهم وعصـيام إليـه          ،وإحسانه وبره وعفوه نازال إىل العباد     ،ال يزال خريه إليهم   : أي

فإن تابوا إليه فهو حبيبهم ألنه حيب       ،وجيرمون فال حيرمهم خريه وإحسانه    ،يعصونه فيدعوهم إىل بابه   .صاعدا
                                                 

 )٩٩/ ١(منار القاري شرح خمتصر صحيح البخاري  - ٧٦٩
 )٧٥٨: ص(تيسري الكرمي الرمحن = تفسري السعدي  - ٧٧٠
 )٥٤٣: ص(تيسري الكرمي الرمحن = تفسري السعدي  - ٧٧١



 ٣٧٢

قل يا عبـادي  { ليطهرهم من املعايب ،يبتليهم باملصائب،وحيب املتطهرين وإن مل يتوبوا فهو طبيبهم    ،التوابني
 } مجيعا إنه هو الغفور الرحيمالذين أسرفوا على أنفسهم ال تقنطوا من رمحة اهللا إن اهللا يغفر الذنوب

قد أىب التوبة واالسـتغفار وااللتجـاء إىل   ،على من مل يزل مصرا على الذنوب} وِإنَّ ربك لَشِديد الِْعقَابِ {
 ٧٧٢.فإن أخذه أليم شديد،فليحذر العباد عقوباته بأهل اجلرائم،العزيز الغفار

ولكن يأخذ بعقابـه  . ملغفرة ليدخلوه عن طريق التوبة   يفتح هلم باب ا   ،فهو بعباده رحيم حىت وإن ظلموا فترة      
 .وال يلجون من الباب املفتوح،الشديد من يصرون ويلجون

يف مقابل تعجل هـؤالء الغـافلني       ،والسياق يقدم هنا مغفرة اهللا على عقابه      .. » وِإنَّ ربك لَشِديد الِْعقابِ   «
. والشر الذي يريدونه ألنفسهم، اخلري الذي يريده اهللا هلم ليبدو الفارق الضخم اهلائل بني    . للعذاب قبل اهلداية  

 ٧٧٣.واالنتكاس الذي يستحق درك النار،وعمى القلب،ومن ورائه يظهر انطماس البصرية
لَِّه فَقَِد افْتـرى    ِإنَّ اللَّه لَا يغِفر أَنْ يشرك ِبِه ويغِفر ما دونَ ذَِلك ِلمن يشاُء ومن يشِرك ِبال               {: وقال اهللا تعاىل  

 ].٤٨: النساء[} )٤٨(ِإثْما عِظيما 
فَيضع علَيـِه   ،ِإنَّ اَهللا يدِني املُؤِمن   «:  يقُولُ - � -سِمعت رسولَ اِهللا    : وعِن ابِن عمر رِضي اُهللا عنهما قَالَ      

 هرتسيو فَهقُولُ،كَنكَذَا  : فَي بذَن ِرفعأت :قُـولُ     أتكَـذَا؟ فَي بذَن ِرفع :   بر أي ـمعن،     هرـى ِإذَا قَـرتح
. فَيعطَى ِكتاب حسناِتهِ  ،وأنا أغِْفرها لَك اليوم   ،سترتها علَيك ِفي الدنيا   : قال،ورأى ِفي نفِْسِه أنه هلَك    ،ِبذُنوِبِه

  اِفقاملُنو ا الكَاِفرأمفَ،و ادهقُولُ اَألشي :}         لَى الظَّاِلِمنيةُ اللَِّه عنأَلَا لَع ِهمبلَى روا عكَذَب لَاِء الَِّذينؤمتفـق  . »}ه
 .٧٧٤عليه

أن الظاملني املستحقني للعنة هم الكفار واملنافقون لقوله يف         : أوالً: دل هذا احلديث على ما يأيت     : فقه احلديث 
أما " هؤالء الذين كذبوا على رم أال لعنة اهللا على الظاملني           : نافق فيقول األشهاد  وأما الكافر وامل  : " احلديث

فال يلعن العاصي   ،وألن رمحة اهللا ال بد أن تناهلم      ،ألن مصريهم إىل اجلنة   ،املؤمنون فال يلعنون ولو كانوا عصاة     
". رق البيضة فتقطـع يـده       لعن اهللا السارق يس   : " - � -أما اللعن بدون تعيني فال مانع منه لقوله         ،بعينه
 ٧٧٥.وأنه ال يأس مع اإلميان،سعة رمحة اهللا وعفوه على عباده: ثانياًً

فـاهللا يغفـر هلـؤالء      ،كل ما وقع فيه بعض املسلمني من الذنوب بسبب من اليهود أو النصارى أو غريهم              
لُوا أَوزارهم كَاِملَةً يوم ِليحِم{: قال اهللا تعاىل.وتوضع أوزارهم على من أضلهم،الضحايا بتوبة منهم أو غريها 

 ].٢٥: النحل[} )٢٥(الِْقيامِة وِمن أَوزاِر الَِّذين يِضلُّونهم ِبغيِر ِعلٍْم أَلَا ساَء ما يِزرونَ 
                                                 

 )٤١٣: ص(تيسري الكرمي الرمحن = تفسري السعدي  - ٧٧٢
 )٢٦٩٣: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-يف ظالل القرآن للسيد قطب - ٧٧٣
 ).٢٧٦٨(واللفظ له، ومسلم برقم ، ) ٢٤٤١(متفق عليه، أخرجه البخاري برقم  - ٧٧٤

. هي التكامل سرا واملراد ما يقع بني اهللا تعاىل وبني عبده املؤمن يوم القيامة من إطالعه على معاصيه سرا فضال منه سـبحانه                 ) النجوى(
مجع شاهد وشهيد وهم الرسـل واملالئكـة        ) األشهاد. (باستحقاقه العذاب على ذنوبه   ) هلك. (تره وحفظه س) كنفه. (يقرب) يدين(

بنسبة الشريك له والولد وأن اهللا تعاىل ال يبعثهم بعد موم سبحانه وتعاىل عن ذلـك                ) كذبوا على رم  . (واملؤمنون من اإلنس واجلن   
  /]١٨هود ./ املشركني والكافرين ومن على شاكلتهم) الظاملني. (اب الدائم يف جهنمالطرد من رمحته والعذ) لعنة اهللا. (علوا كبريا

 )٣٦٤/ ٣(منار القاري شرح خمتصر صحيح البخاري  - ٧٧٥
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          ِبيِن النع هناُهللا ع ِضير ِريعى اَألشوسأَِبي م نعقَالَ،- � -و :»  الِقي موِجيُء يي      ـِلِمنياملُس ِمـن اسِة نام
ما اُهللا لَههِفرغاِل فَيثَاِل اِجلبوٍب أَمى،ِبذُنارصالنوِد وهلَى اليا عهعضي٧٧٦أخرجه مسلم. »و. 

معناه ما جاَء يف حديث أَيب » هذَا ِفكَاكُك ِمن الناِر: فَيقُولُ،دفَع اهللا ِإلَى كُلِّ مسِلم يهودياً أَو نصراِنياً«: قوله
فَاملُؤِمن ِإذَا دخلَ اجلَنةَ خلَفَه الكَاِفر يف       ،ومنِزلٌ يف النارِ  ،ِلكُلِّ أَحٍد منزلٌ يف اجلَنةِ    «: - رضي اهللا عنه     -هريرة  

وهذَا ِفكَاكُك؛ ألنَّ   ، معرضاً ِلدخوِل النارِ   أنك كُنت : » ِفكَاكُك«ومعىن  » الناِر؛ ألنه مستِحق ِلذَِلك ِبكفِْرهِ    
صـاروا يف معنـى الِفكَـاك       ،فَإذَا دخلَها الكُفَّـار ِبـذُنوِبِهم وكُفِْرِهم      ،قَدر للناِر عدداً يملَؤها   ،اهللا تعالَى 
ِلِمنيسواهللا أعلم،للم. 

ويضـع علـى اليهـود والنصـارى مثلـها      ،بفضله،لمنيأن اهللا تعاىل يغفـر ذنـوب املس    : معىن احلديث 
 ٧٧٧.هذا احلديث أرجى حديث للمسلمني: قال عمر بن عبد العزيز.فيدخلهم النار بعملهم،بكفرهم

 : العقوبات الشرعية يف اآلخرة نوعان- ٣
 .وهي عقوبة الكفار واملشركني،عقوبة تستحق على طريق الدوام واألبد: األول

ِإلَّا طَِريق جهنم   ) ١٦٨( الَِّذين كَفَروا وظَلَموا لَم يكُِن اللَّه ِليغِفر لَهم ولَا ِليهِديهم طَِريقًا             ِإنَّ{: قال اهللا تعاىل  
 ].١٦٩ - ١٦٨: النساء[} )١٦٩(خاِلِدين ِفيها أَبدا وكَانَ ذَِلك علَى اللَِّه يِسريا 

قَـد  {وهؤالء هم أئمة الكفر ودعاة الضالل       . هم الناس عن سبيل اهللا    مجعوا بني الكفر بأنفسهم وصد    : أي
فباء باإلمثني ورجع باخلسارتني ،وأي ضالل أعظم من ضالل من ضل بنفسه وأضل غريه        } ضلُّوا ضالال بِعيدا  

وإال فالكفر عند   ،هموهذا الظلم هو زيادة على كفر     } ِإنَّ الَِّذين كَفَروا وظَلَموا   {: وهلذا قال ،وفاتته اهلدايتان 
فهؤالء بعيدون من املغفرة واهلدايـة  ،واملراد بالظلم هنا أعمال الكفر واالستغراق فيه      .إطالق الظلم يدخل فيه   

وإمنا تعذرت  .} ِإال طَِريق جهنم  * لَم يكُِن اللَّه ِليغِفر لَهم وال ِليهِديهم طَِريقًا         {: وهلذا قال . للصراط املستقيم 
ملغفرة هلم واهلداية ألم استمروا يف طغيام وازدادوا يف كفرام فطبع على قلوم وانسدت عليهم طـرق                 ا

 ٧٧٨.} وما ربك ِبظَالٍم ِللْعِبيِد{اهلداية مبا كسبوا 
ا أَبدا لَا يِجدونَ وِليا ولَا نِصـريا        خاِلِدين ِفيه ) ٦٤(ِإنَّ اللَّه لَعن الْكَاِفِرين وأَعد لَهم سِعريا        {: وقال اهللا تعاىل  

 ].٦٥ - ٦٤: األحزاب... [} )٦٥(
فأبعـدهم يف الـدنيا     ،ومبا جاءوا به من عند اهللا     ،الذين صار الكفر دأم وطريقتهم الكفر باهللا وبرسله       : أي

ـ ،نـارا موقدة : أي} وأَعد لَهم سِعريا{،وكفى بذلك عقابا  ،واآلخرة من رمحته   ويبلغ ،عر يف أجسـامهم تس
ال يِجدونَ  {و  .وال يفَتر عنهم ساعة   ،فال خيرجون منه  ،وخيلدون يف ذلك العذاب الشديد    ،العذاب إىل أفئدم  

وأحاط م عذاب ،بل قد ختلى عنهم الويل النصري ،يدفع عنهم العذاب  } وال نِصريا {فيعطيهم ما طلبوه    } وِليا
 ٧٧٩،وبلغ منهم مبلغا عظيما،السعري

                                                 
 ).٢٧٦٧(أخرجه مسلم برقم  - ٧٧٦
 )٢٩٢: ص(تطريز رياض الصاحلني  - ٧٧٧
 )٢١٥: ص(تيسري الكرمي الرمحن = تفسري السعدي  - ٧٧٨
 )٦٧٢: ص(ري الكرمي الرمحن تيس= تفسري السعدي  - ٧٧٩



 ٣٧٤

وأعد هلم يف اآلخرة نارا تتقـد وتتسـعر         ،وأقصاهم من كل رمحة   ،أي إن اهللا أبعد الكافرين به من كل خري        
مث أيأسهم من وجود ما يدفع عنهم العذاب من الوىلّ والنصـري            .ماكثني فيها أبدا إىل غري اية     ،ليصليهموها

وينجيهم مـن عـذاب     ،من يستنقذهم من السـعري    أي ال جيدون حينئذ     ) ال يِجدونَ وِليا وال نِصرياً    :(بقوله
إذ رمبا وجد النصري والشفيع الذي خيلّص فيها من     ،بشفاعة أو نصرة كما هى احلال يف الدنيا لدى الظلمة         ،اهللا

 ٧٨٠.ويدفع املصايب والنكبات،الورطات
 .وهي عقوبة العصاة والفساق من املسلمني،عقوبة تستحق على طريق االنقطاع: الثاين

 .مث أخرجهم من النار،وإن شاء عاقبهم بقدر جرمهم،إن شاء عفا عنهم، حتت مشيئة اهللاوهؤالء
ثُم ننجي الَّـِذين اتقَـوا ونـذَر        ) ٧١(وِإنْ ِمنكُم ِإلَّا واِردها كَانَ علَى ربك حتما مقِْضيا          {: قال اهللا تعاىل  

 ].٧١،٧٢: ميمر[} )٧٢(الظَّاِلِمني ِفيها ِجِثيا 
فال خيلد أحـد مـن أهـل        ،وإما مآالً ،مجيع أهل التوحيد الواقعني يف كبائر الذنوب من أهل اجلنة إما حاالً           

 .التوحيد يف النار
وبعضـهم  ،بل بعضهم يدخل اجلنة ابتداء من غري عقوبة       ،وال يغفر هلم كلهم   ،وأهل الكبائر ال يعذبون كلهم    

 .أو بعفو أرحم الرامحني،دخلوا اجلنة بشفاعة الشافعنيفإذا تطهروا من ذنوم أُ،يدخلون النار
 : إىل ثالثة أقسام- � -وقد قسم اهللا أمة حممد 

ثُم أَورثْنا الِْكتاب {: قال اهللا تعاىل. مث وعد اجلميع بدخول اجلنة.وسابق باخلريات.. ومقتصد .. ظامل لنفسه   
    ها فَِمناِدنِعب ا ِمننطَفَياص الَِّذين ظَاِلم م             ـوه اِت ِبِإذِْن اللَِّه ذَِلـكريِبالْخ اِبقس مهِمنو ِصدقْتم مهِمنفِْسِه وِلن

   لُ الْكَِبري٣٢(الْفَض (      ِريـرـا حِفيه مهاسِلبا ولُؤلُؤٍب وذَه ِمن اِورأَس ا ِمننَ ِفيهلَّوحا يهلُونخدٍن يدع اتنج
 ].٣٣ - ٣٢: فاطر [})٣٣(

اصـطفاهم اهللا  ،وأزكـاهم أنفسا ،وأرقهم قلوبا،ملا كانت هذه األمة أكمل األمم عقوال وأحسنهم أفكـارا        
ثُم أَورثْنا الِْكتاب   {: وهلذا قال ،وأورثهم الكتاب املهيمن على سائر الكتب     ،واصطفى هلم دين اإلسالم   ،تعاىل

. هـي دون الكفـر    ] الـيت [،باملعاصي} فَِمنهم ظَاِلم ِلنفِْسهِ  {.  وهم هذه األمة   }الَِّذين اصطَفَينا ِمن ِعباِدنا   
} ِصدقْتم مهِمناِت{. تارك للمحرم،مقتصر على ما جيب عليه    } وريِبالْخ اِبقس مهِمنسـارع فيهـا   : أي} و

 .املكروهالتارك للمحرم و،املكثر من النوافل،وهو املؤدي للفرائض،فسبق غريه،واجتهد
فلكل منهم قسط مـن     ،ومتيزت أحواهلم ،وإن تفاوتت مراتبهم  ،لوراثة هذا الكتاب  ،فكلهم اصطفاه اهللا تعاىل   

ألن ،من وراثة الكتـاب   ،وأعمال اإلميان ،وعلوم اإلميان ،فإن ما معه من أصل اإلميان     ،حىت الظامل لنفسه  ،وراثته
 .تخراج معانيهواس،ودراسة ألفاظه،وراثة علمه وعمله،املراد بوراثة الكتاب

بل ما سبق إىل اخلريات إال بتوفيق اهللا تعاىل    ،لئال يغتر بعمله  ،راجع إىل السابق إىل اخلريات    } ِبِإذِْن اللَّهِ {وقوله  
 .فينبغي له أن يشتغل بشكر اهللا تعاىل على ما أنعم به عليه،ومعونته

                                                 
 )٤١/ ٢٢(تفسري املراغي  - ٧٨٠



 ٣٧٥

}   لُ الْكَِبريالْفَض وه الـذي  ،هو الفضل الكبري  ،طفى تعاىل من عباده   ملن اص ،وراثة الكتاب اجلليل  : أي} ذَِلك
 .وراثة هذا الكتاب،وأكرب الفضل،فأجل النعم على اإلطالق،كالعدم،مجيع النعم بالنسبة إليه

جنـات مشـتمالت علـى      : أي} جنات عـدٍن يـدخلُونها    {: مث ذكر جزاء الذين أورثهم كتابه فقال      
يف أبـد ال    ،واملنازل املزخرفـة  ،والقصور العالية ،ار املتدفقة واأل،واحلدائق احلسنة ،والظليل،والظل،األشجار

ألن اإلقامة واخللـود    ،أضافها لإلقامة ،جنات إقامة : فجنات عدن أي  " اإلقامة"والعدن  .وعيش ال ينفد  ،يزول
على مـا   ،وهو احللي الذي جيعـل يف اليـدين       } يحلَّونَ ِفيها ِمن أَساِور ِمن ذَهبٍ     {.وصفها ووصف أهلها  

ينظم يف } لُؤلُؤا{حيلون فيها } و{.الرجال والنساء يف احللية يف اجلنة سواء،ويرون أنه أحسن من غريه،حيبون
وكملـت  ،ملـا مت نعيمهم   } و{.ومن إستربق أخضر  ،من سندس } وِلباسهم ِفيها حِرير  {. ثيام وأجسادهم 

فال حزن يعرض هلم بسبب نقص      ،وهذا يشمل كل حزن   } الْحزنَقَالُوا الْحمد ِللَِّه الَِّذي أَذْهب عنا       {لذم  
فهم يف نعيم ما يرون     ،وال يف دوام لبثهم   ،وال يف لذام وال يف أجسادهم     ،وال يف طعامهم وشرام   ،يف مجاهلم 
 .وهو يف تزايد أبد اآلباد،عليه مزيدا

}  فُورا لَغنب{حيث غفر لنا الزالت     } ِإنَّ ركُوروأعطانا من فضله ما    ، احلسنات وضاعفها  حيث قبل منا  } ش
وبشكره وفضله حصل هلم كل مرغوب      ،فبمغفرته جنوا من كل مكروه ومرهوب     ،مل تبلغه أعمالنا وال أمانينا    

الـدار  : أي} دار الْمقَامةِ {. ال نزول معرب واعتبار   ،أنزلنا نزول حلول واستقرار   : أي} الَِّذي أَحلَّنا {.حمبوب
وذلك ،وزوال كدوراا ،وتوايل مسراا ،لكثرة خرياا ،والدار اليت يرغب يف املقام فيها     ،قامةاليت تدوم فيها اإل   

ال يمسـنا ِفيهـا     {.ملا وصلنا إىل ما وصلنا إليه     ،فلوال فضله ،ال بأعمالنا ،علينا وكرمه } ِمن فَضِلهِ {اإلحالل  
    وبا لُغا ِفيهنسمال يو بصوهذا يدل  ،وال يف كثرة التمتع   ،وال يف القلب والقوى   ال تعب يف األبدان     : أي} ن

ما يكونـون ـذه   ،ويهيئ هلم من أسباب الراحة على الدوام،على أن اهللا تعاىل جيعل أبدام يف نشأة كاملة        
 .وال هم وال حزن،حبيث ال ميسهم نصب وال لغوب،الصفة

وأهل اجلنـة خبـالف     ،حصول الراحة به  و،ألن النوم فائدته زوال التعب    ،ويدل على أم ال ينامون يف اجلنة      
 ٧٨١.مبنه وكرمه،جعلنا اهللا منهم،وأهل اجلنة ال ميوتون،وألنه موت أصغر،ذلك

فَثُلْثٌ يدخلُونَ الْجنةَ ِبغيِر ِحسـاٍب وال       : أُمِتي ثَالثَةُ أَثْالثٍ  : "أَنه قَالَ ،- � -عن رسوِل اللَِّه    ،عن عوفٍ و
ثُم تـأِْتي الْمالِئكَـةُ     ،وثُلْثٌ يمحصونَ ويكْشفُونَ  ،اسبونَ ِحسابا يِسريا ثُم يدخلُونَ الْجنةَ     وثلث يح ،عذَاٍب

ِخلُوهم الْجنةَ  أَد،صدقُوا ال ِإلَه ِإال أَنا    : يقُولُ اللَّه عز وجلَّ   ،ال ِإلَه ِإال اللَّه وحده    : وجدناهم يقُولُونَ : فَيقُولُونَ
هدحو ِإال اللَّه ال ِإلَه ِلِهماِر،ِبقَوِل النلَى أَهع ماهطَايِملُوا خاحالَى،"وعت الَِّتي قَالَ اللَّه ِهيو " : مأَثْقَالَه ِملُنحلَيو

    أَثْقَاِلِهم عأَثْقَالًا ما ذِ ،"وا ِفي الَِّتي ِفيهِديقُهصتالِئكَِةوالْم الَى،كْرعت قَالَ اللَّه " :    الَّـِذين ـابـا الِْكتثْنرأَو ثُم
فَِمنهم ظَاِلم ِلنفِْسِه فَهـذَا الَّـِذي يكْشـف         ،وهم أَصناف كُلُّهم  ،فَجعلَها ثَالثَةَ أَنواعٍ  ،"اصطَفَينا ِمن ِعباِدنا    

صحمي٧٨٢"و 

                                                 
 )٦٨٩: ص(تيسري الكرمي الرمحن = تفسري السعدي  - ٧٨١
 صحيح] ٤٥/ ١٢[تفسري ابن أيب حامت  - ٧٨٢



 ٣٧٦

فَبشرِني أنه من مات ِمن     ،أتاِني ِجبِريلُ علَيِه السالم   «:  أنه قَالَ  - � -ر رِضي اُهللا عنه عِن النِبي       وعن أَيب ذَ  
رجـه  أخ. »وإنْ زنـى وإنْ سـرق     : وإنْ زنى وإنْ سرق؟ قال    : قُلْت،أُمِتك ال يشِرك ِباِهللا شيئاً دخلَ اجلَنةَ      

 .٧٨٣مسلم
البشارة هلذه األمة بأن من مات على توحيد اهللا والتصديق    : أوالً: دل هذا احلديث على ما يأيت     : فقه احلديث 

وال يسلب عنه اسم اِإلميان مهما اقتـرف مـن   ،وال خيلد يف النار،مبا جاء به رسول اهللا فإن مصريه إىل اجلنة   
واحلديث حجة علـيهم ألنّ     . الكبرية كافر خملد يف النار    إن مرتكب   : خالفاً للخوارج الذين يقولون   ،الكبائر

واجلنة ال يدخلـها إالّ    ، بأنّ من مات على التوحيد دخل اجلنة وإن زىن وإن سرق           - � -جربيل بشر النيب    
ويف هذا معارضة صرحية هلذا احلـديث       ،فكيف يقال بعد هذا إن مرتكب الكبرية كافر خملّد يف النار          ،مؤمن

فاملشرك ال يـدخل اجلنـة      . أن املوت على التوحيد واِإلميان شرط يف دخول اجلنة        : ثانياً. منطوقاً ومفهوماً 
وربكُم ِإنهُ  من يشِرك ِباللَِّه فَقَد حرم اللَّه علَيِه الْجنةَ           : (وذلك مصداق قوله تعاىل   ،وإمنا هو خملد يف النار    ،أبداً

 ٧٨٤)..اِلِمني ِمن أَنصاٍرومأْواه النار وما ِللظَّ
البشارة بعدم خلود املسلم يف النار وإن عمـل  : ففيه. وقواعد عظيمة ،على فوائد كثرية  : اشتمل هذا احلديث  

وإن مل يتب فأمره إىل اهللا إن شاء غفـر لـه            ،فإن تاب منها يف الدنيا مل يدخل النار إال حتلة القسم          ،الكبائر
ِإنَّ اَهللا ال يغِفر أَن يشرك ِبِه ويغِفر ما دونَ ذَِلك ِلمن يشـاُء              {: اهللا تعاىل قال  . وإن شاء عذبه  ،وأدخله اجلنة 

 ٧٨٥)].١١٦(النساء [} ومن يشِرك ِباِهللا فَقَد ضلَّ ضالَالً بِعيداً
ىل اهللا عـز  فأمره إ،كل من لقي اهللا من أهل التوحيد مصراً غري تائب من الكبائر اليت استوجب ا العقوبـة        

 .وإن شاء غفر له.. إن شاء عذبه ،وجل
وآخرونَ مرجونَ ِلأَمِر   {: قال اهللا تعاىل  .واهللا حكيم عليم ال يضع الثواب والعقاب إال يف حملهما الالئق ما           

 ِكيمح ِليمع اللَّهو ِهملَيع وبتا يِإمو مهذِّبعا ي١٠٦ :التوبة[} )١٠٦(اللَِّه ِإم.[ 
من فعل كذا فهو متوعد     : فيقال،نصوص الوعيد يقال مبوجبها على اإلطالق والعموم دون أن يعني الشخص          

 .أو هذا مغضوب عليه،أو هذا ملعون،هذا يف النار: وال يعين الشخص فيقال مثالً،بكذا
 :وذلك لألسباب اآلتية

أو تكون له حسنات متحو سيئاته      .. فيغفر اهللا له    أو يستغفر اهللا    .. إمكان أن يتوب املذنب فيتوب اهللا عليه        
 .أو يتجاوز اهللا عنه.. أو يبتلى مبا يكفِّر عنه سيئاته .. أو تقبل فيه شفاعة مسلم .. 

 .أو وجود مانعه،سواء كان مسلماً أو كافراً؛ الحتمال ختلف شرط الوعيد،فال نلعن املعني ما دام حياً
 .وجيوز لعن من مات على الكفر

                                                 
 ).٩٤(أخرجه مسلم برقم  - ٧٨٣
 )٣٥٨/ ٢(منار القاري شرح خمتصر صحيح البخاري  - ٧٨٤
 )٣١٦: ص(تطريز رياض الصاحلني  - ٧٨٥



 ٣٧٧

لَعن اُهللا اخلَمر وشاِربها وسـاِقيها وباِئعهـا        «: - � -قَالَ رسولُ اِهللا    :  ابِن عمر رِضي اُهللا عنهما قَالَ      عِن
 .٧٨٦أخرجه أبو داود وابن ماجه. »واملَحمولَةَ ِإلَيِه ومبتاعها وعاِصرها ومعتِصرها وحاِملَها

 مع نعو            ِبيِد النهلَى عالً عجأنَّ ر هناُهللا ع ِضيِن اخلَطَّاِب رب اهللاِ  - � -رـدبع همكَانَ اس ،  لَقَّـبكَانَ يو
ِه فَأِتي ِبِه يوماً فَأمر بِ    ، قَد جلَده ِفي الشرابِ    - � -وكَانَ النِبي   ،- � -وكَانَ يضِحك رسولَ اِهللا     ،ِحماراً
ِلدمِ   ،فَجالقَو لٌ ِمنجفقال ر : هنالع مى ِبهِ    ،اللهتؤا يم ا أكْثَرم !   ِبيفقال الن- � - :» وهنلْعـا    ،ال تاِهللا مفَـو

ولَهسراَهللا و ِحبي هِإن تِلم٧٨٧أخرجه البخاري. »ع. 
فإذا ذكر بامسه مل يعـرف      ،عليه فيصري علما له   يف هذا احلديث من الفقه أنه قد يلقب اإلنسان بلقب فيغلب            

 .حىت يؤتى باللقب؛ إال أنه يكره
 - � -وفيه أيضا دليل على جواز استجالب الضحك؛ إذ لو كان ذلك حرامـا لنـهاه رسـول اهللا                   * 

فإن عمر اسـتجلب ضـحك      ، نساءه - � -ويقوي هذا احلديث الذي تقدم تفسريه يف اعتزال النيب          ،عنه
 . مبا حدثه به- � -رسول اهللا 

 ناهيا الالعن من - � -لقول النيب ،وفيه أيضا ما يدل على أن اإلنسان مبقارفة الذنب ال خيرج من اإلميان* 
هاهنـا مبعـىن    ) ومـا ). (إنه حيب اهللا ورسوله   : فواهللا ما علمت  : (أجل كثرة ما أتى محار يف شرب اخلمر       

 ٧٨٨).الذي(
ويف الثاين ى عن لعن مـدمن  ، شارب اخلمر على وجه العموم- � -ففي احلديث األول لعن رسول اِهللا       

 .وهكذا.. لقيام مانع من موانع إنفاذ الوعيد وهو حبه هللا ورسوله ،اخلمر املعني
 : فضل اهللا على العباد-

ولذلك فتح سبحانه بـاب التوبـة أمـام مجيـع           .اهللا عز وجل عفو كرمي حيب العفو واإلحسان واملغفرة        
قُلْ ياِعباِدي الَِّذين أَسرفُوا علَى أَنفُِسِهم لَا تقْنطُـوا         {: بقبول التوبة منهم كما قال سبحانه     ووعدهم  ،املذنبني

             ِحيمالر فُورالْغ وه ها ِإنِميعج وبالذُّن ِفرغي ِة اللَِّه ِإنَّ اللَّهمحر وا لَ    ) ٥٣(ِمنِلمأَسو كُمبوا ِإلَى رأَِنيبو   ِمـن ه
 ].٥٤ - ٥٣: الزمر[} )٥٤(قَبِل أَنْ يأِْتيكُم الْعذَاب ثُم لَا تنصرونَ 
يـا أيهـا    } قُلْ{: وحيثهم على اإلنابة قبل أن ال ميكنهم ذلك فقال        ،خيرب تعاىل عباده املسرفني بسعة كرمه     

} باِدي الَِّذين أَسرفُوا علَى أَنفُِسـِهم يا ِع{: خمربا للعباد عن رم،الرسول ومن قام مقامه من الدعاة لدين اهللا      
 .والسعي يف مساخط عالم الغيوب،باتباع ما تدعوهم إليه أنفسهم من الذنوب

                                                 
 ).٣٣٨٠(وهذا لفظه، وأخرجه ابن ماجه برقم ، ) ٣٦٧٤(خرجه أبو داود برقم أ/ صحيح - ٧٨٦
 

 ).٦٧٨٠(أخرجه البخاري برقم  - ٧٨٧
 مسنا أو عسال فإذا جاء صاحبه يطلب قيمته منه          �يفعل يف حضرته ما يضحك ورد أنه كان يهدي للنيب           ) يضحك رسول اهللا  (ش  [  

قيل هو عمـر    ) رجل. (بسبب شربه الشراب  ) يف الشراب . ( ويأمر بإعطاء الثمن له    � أعط هذا مثن متاعه فيبتسم النيب        �قال للنيب   
 ]مل أعلم منه) ما علمت. (رضي اهللا عنه

 )١٩٠/ ١(اإلفصاح عن معاين الصحاح  - ٧٨٨



 ٣٧٨

وتقولوا قـد كثـرت ذنوبنـا       ،فتلقوا بأيديكم إىل التهلكة   ،ال تيأسوا منها  : أي} ال تقْنطُوا ِمن رحمِة اللَّهِ    {
فتبقون بسـبب ذلـك مصـرين علـى     ،يلـها وال سـبيل يصـرفها   فليس هلا طريق يز   ،وتراكمت عيوبنا 

واعلموا أنه  ،ولكن اعرفوا ربكم بأمسائه الدالة على كرمه وجوده       ،متزودين ما يغضب عليكم الرمحن    ،العصيان
ِإنه هو  {. وغري ذلك من الذنوب الكبار والصغار     ،والظلم،والربا،والزنا،والقتل،يغفر الذنوب مجيعا من الشرك    

فُورالْغ ِحيمومل تـزل آثارمهـا     ،ال تنفك ذاته عنهما   ،وصفان الزمان ذاتيان  ،وصفه املغفرة والرمحة  : أي}  الر
ويوايل النعم على العباد والفواضل     ،تسح يداه من اخلريات آناء الليل والنهار      ،مالئة للموجود ،سارية يف الوجود  
ولكن ملغفرته ورمحته ونيلهما    .  وغلبته، والرمحة سبقت الغضب  ،والعطاء أحب إليه من املنع    ،يف السر واجلهار  

بل ال سـبب هلـا   ،أعظمها وأجلـها ،فقد أغلق على نفسه باب الرمحة واملغفرة  ،أسباب إن مل يأت ا العبد     
فهلم إىل هـذا السـبب      ،والدعاء والتضـرع والتألـه والتعبـد      ،اإلنابة إىل اهللا تعاىل بالتوبة النصوح     ،غريه

 .والطريق األعظم،األجل
إذا ،جبوارحكم} وأَسِلموا لَه{بقلوبكم } وأَِنيبوا ِإلَى ربكُم{: واملبادرة إليها فقال،تعاىل باإلنابة إليهوهلذا أمر  

 .كان املعىن ما ذكرنا،كما يف هذا املوضع،وإذا مجع بينهما،دخلت فيها أعمال اجلوارح،أفردت اإلنابة
ال تفيد األعمـال الظـاهرة   ،وأنه من دون إخالص،على اإلخالصدليل } ِإلَى ربكُم وأَسِلموا لَه {ويف قوله   

ما هـي اإلنابـة     : فكأنه قيل } ثُم ال تنصرونَ  {جميئا ال يدفع    } ِمن قَبِل أَنْ يأِْتيكُم الْعذَاب    {. والباطنة شيئا 
 واإلسالم؟ وما جزئياا وأعماهلا؟

كمحبـة  ،مما أمركم من األعمـال الباطنة     } زلَ ِإلَيكُم ِمن ربكُم   واتِبعوا أَحسن ما أُن   {: فأجاب تعاىل بقوله  
 .وترك ما يضاد ذلك،وحمبة اخلري هلم،والنصح لعباده،ورجائه،وخوفه،وخشيته،اهللا

مما أمـر اهللا    ،وحنو ذلك ،وأنواع اإلحسان ،والصدقة،واحلج،والزكاة والصيام ،كالصالة،ومن األعمال الظاهرة  
ِمن قَبِل أَنْ   {،فاملتبع ألوامر ربه يف هذه األمور وحنوها هو املنيب املسلم         ،ينا من ربنا  وهو أحسن ما أنزل إل    ،به

 ٧٨٩.وكل هذا حثٌّ على املبادرة وانتهاز الفرصة} يأِْتيكُم الْعذَاب بغتةً وأَنتم ال تشعرونَ
واستغِفروا اللَّه ِإنَّ   {: ال سبحانه ق ووعدهم مبغفرة ذنوم كما   ،وحث سبحانه عباده املؤمنني على االستغفار     

 ِحيمر غَفُور ٢٠: املزمل... [} )٢٠(اللَّه.[ 
 .جعل اهللا سبحانه لسيئات املؤمنني ما يوجب تكفريها وإن مل حيصل من العبد توبة أو استغفار

 :وهذه املكفرات على نوعني
أَِقِم الصلَاةَ طَرفَِي النهاِر وزلَفًا ِمن اللَّيـِل ِإنَّ        و{: قال اهللا تعاىل  .وهي احلسنات ،نوع من كسب العبد   : األول

 ى ِللذَّاِكِرينِذكْر ئَاِت ذَِلكيالس نذِْهباِت ينس١١٤: هود... [} )١١٤(الْح.[ 
 � -رسولَ اِهللا   سِمعت  : عن عاِئشةَ رِضي اُهللا عنها قَالَت     ف.وهي املصائب ،نوع من غري كسب العبد    : الثاين

أخرجـه  . »ومِحيت عنه ِبها خِطيئَةٌ   ،ِإالَّ كُِتبت لَه ِبها درجةٌ    ،ما ِمن مسِلٍم يشاك شوكَةً فَما فَوقَها      «:  قَالَ -
 .٧٩٠مسلم

                                                 
 )٧٢٧: ص(تيسري الكرمي الرمحن = تفسري السعدي  - ٧٨٩
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عن أَِبي هريـرةَ    ف.بل فتح له الكرمي بعد املوت أبواباً متعددة من اخلري         ،مل يحرم اهللا العبد من األجر بعد وفاته       
أَو ،صدقٍَة جاِريـةٍ : إذَا مات اِإلنسانُ انقَطَع عملُه إالّ ِمن ثَالٍَث«:  قَالَ- � -رِضي اُهللا عنه أَنّ رسولَ اهللا   

 ٧٩١أخرجه مسلم. »أَو ولٍَد صاِلٍح يدعو لَه،ِعلٍْم ينتفَع ِبِه
بل يعفو عن املذنبني بفضله من غري سبب مـن          ، املذنبني يف الدنيا واآلخرة    تفضل سبحانه بقبول الشفاعة يف    

ِإنَّ اللَّه لَا يغِفر أَنْ يشرك ِبِه ويغِفر ما دونَ ذَِلك ِلمن يشاُء ومن يشِرك ِباللَّـِه فَقَـِد                   {: قال اهللا تعاىل  .العباد
 ].٤٨: النساء[} )٤٨(افْترى ِإثْما عِظيما 

... } )٢٥(وهو الَِّذي يقْبلُ التوبةَ عن ِعباِدِه ويعفُو عِن السيئَاِت ويعلَـم مـا تفْعلُـونَ                {: وقال اهللا تعاىل  
 ].٢٥: الشورى[

وينتِقم ِللْمظْلُوِم ِمن   ،ِزي كُلَّ عاِمٍل ِبعمِلهِ   فَِمن شأِْن الرب الْماِلِك ِللِْعباِد الْمدبِر ِلأُموِرِهم الْمربي لَهم أَنْ يجا          
فَِإنه ما ِمن أَحٍد ِإلَّا ويقَصر ِفيما يِجب علَيِه ِلربِه          ،والْجزاُء ِبالْعدِل مِخيف ِلأَكْثَِر الناِس بلْ ِلجِميِع الناسِ       ،ظَاِلِمِه

وِمن حقِِّهم أَنْ يغِلب الْخوف علَى الرجاِء ِفي        ،ولَِدِه بلْه من دونهم حقا علَيِه ومكَانةً ِعنده       وِلنفِْسِه وِلأَهِلِه ولِ  
٧٩٢قُلُوِبِهم 

التجـاوز  ب) وهو الَِّذي يقْبلُ التوبةَ عن ِعباِدهِ     :(امنت على عباده بقبول توبتهم إذا هم تابوا ورجعوا إليه فقال          
والعزم على عدم   ،واإلقالع عنها ،والتوبة الندم على املعصية   .واقترفوا من السيئات  ،عما فرط منهم من الذنوب    

وإن فقد واحد منها مل تكن      ،فإذا كملت صحت التوبة   ،وهذه شروط ثالثة فيما بني العبد وربه      ،العودة إليها 
ومن عالمات التوبـة    .  يربأ من حق صاحبها    أما فيما يتعلق حبقوق العباد فيزاد على ذلك أن        ،توبة صحيحة 

 .وأال جيد له حالوة ىف قلبه عند ذكره، صدق العزمية على ترك الذنب-النصوح
أي ) ويعلَم مـا تفْعلُـونَ    .(أي يقبل التوبة ىف املستقبل ويعفو عن السيئات ىف املاضي         ) ويعفُوا عِن السيئاتِ  (

أو يتجاوز بالعفو حبسـب مـا       ،فيجازى بالثواب والعقاب  ،خريا أو شرا  ويعلم الذي تفعلونه كائنا ما كان       
وىف هذا حث على لزوم احلذر منه تعاىل واإلخالص له وإحمـاض   .تقتضيه مشيئته املبنية على احلكم واملصاحل     

 ٧٩٣.التوبة
  

�������������  
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 )٤١/ ٢٥(تفسري املراغي  - ٧٩٣
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 ٢٥٢.........................................................................................................: اجلدل واملراء-

 ٢٥٨........................................................................................................: السب والشتم-

 ٢٥٩................................................................................................................: احلسد-

 ٢٦٢.........................................................................................................: الكرب والفخر-

 ٢٦٨...............................................................................................................: العجب-

 ٢٧٠........................................................................................................: الشح والبخل-

 ٢٧٣..................................................................................................................: الغلو-

 ٢٧٩................................................................................................................: الغلول-

 ٢٨٥.................................................................................................................: الغدر-

 ٢٨٥........................................................................................................: املكر واخلديعة-

 ٢٨٨..................................................................................................: قتل النفس بغري حق-

 ٢٩١..............................................................................................................: االنتحار-

ارِتحاِالن قَّقحتي ٢٩٤..........................................................................................................:ِبم 

 ٢٩٤...........................................................................................:أَمِثلَةٌ ِمن اِالنِتحاِر ِبطَِريِق السلِْب

 ٢٩٥................................................................................................:اِالمِتناع ِمن الْمباِح:أَوالً

 ٢٩٥...........................................................................................:ترك الْحركَِة ِعند الْقُدرِة:ثَاِنيا



 ٣٨٣

 ٢٩٥..............................................................................................:والتداِويترك الِْعالَِج :ثَاِلثًا

كِْليِفيالت هكْم٢٩٦.............................................................................................................:ح 

 ٢٩٨.............................................................................................................: اإلسراف-

 ٣٠٠................................................................................................................: التبذير-

 ٣٠٤...............................................................................................................: الطغيان-

 ٣٠٥.............................................................................................................: التجسس-

 ٣٠٧............................................................................................................:صفات اجلاسوس

 ٣١٢...............................................................................................................: الفحش-

 ٣١٣....................................................................................................: األمن من مكر اهللا-

 ٣١٥...................................................................................................: اليأس من رمحة اهللا-

 ٣١٦..................................................................................................: القنوط من رمحة اهللا-

 ٣١٧............................................................................................................: سوء الظن-

 ٣١٨...................................................................................................: املن باملال أو العمل-

 ٣١٩......................................................................................................: معاداة أولياء اهللا-

 ٣١٩......................................................................................................: مواالة أعداء اهللا-

 ٣٢٠......................................................................................................:د يف احلرم اإلحلا-

 ٣٢١...........................................................................................................: نقض العهد-

 ٣٢٣................................................................................................................: السكَر-

 ٣٢٣..................................................................................................................: الزنا-

 ٣٢٥........................................................................................................: عمل قوم لوط-

 ٣٢٦...............................................................................................................: السرقة-

 ٣٢٧..........................................................................................................: قطع الطريق-

 ٣٢٨.................................................................................................: وسم الدابة يف الوجه-

 ٣٢٩.............................................................................: األكل والشرب يف آنية الذهب والفضة-

 ٣٢٩........................................................................................:ل احلرير والذهب لبس الرجا-

 ٣٣٠.............................................................................................: من أشار إىل أخيه حبديدة-

 ٣٣١.....................................................................................: من ادعى إىل غري أبيه وهو يعلم-

 ٣٣١.........................................................................................................: مساع املعازف-

 ٣٣٢....................................................................................................: اجللوس على القرب-

 ٣٣٢...............................................................................................................: اإلسبال-

 ٣٣٤..............................................................................: تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال-

 ٣٣٤.......................................................................................: قضاء احلاجة يف الظل والطريق-

 ٣٣٥............................................................................................: حبس احليوان حىت ميوت-

 ٣٣٦..................................................................................................: اختاذ احليوان غرضاً-

 ٣٣٧.........................................................................................: اقتناء الكالب من غري حاجة-

 ٣٣٩..........................................................................................:امليتة والدم وكل حمرم أكل -

 ٣٤٣................................................................................................أسباب سقوط العذاب يف اآلخرة



 ٣٨٤

 ٣٤٣.............................................................................................................: فقه التكليف-

 ٣٤٧...........................................................................................................موانع إنفاذ الوعيد

 ٣٤٧......................................................................................:املوانع اليت من العبد نفسه: األول

 ٣٤٧.....................................................................................................: مانع التوبة- ١

 ٣٥٠................................................................................................: مانع االستغفار- ٢

 ٣٥٢.........................................................................................: مانع احلسنات املاحية- ٣

 ٣٥٣.......................................................... من النار شهادة التوحيد سبب لدخول اجلنة والنجاة- ٤

 ٣٥٤............................................ العمل الصاحل ميكن أن مينع اقتضاء أثر الوعيد على فعل السيئات- ٥

 ٣٥٤.....احلج والعتق والصدقات وحنوها تكفر الكبائر والصغائر الطاعات العظيمة كالصالة والزكاة والصوم و- ٦

 ٣٥٥......................................... اإلميان اخلالص مع العمل الصاحل ولو كان يسرياً يكفر مجيع الذنوب- ٧

 ٣٥٦...................................................................................:املوانع اليت من إخوانه املؤمنني: لثاينا

 ٣٥٦....................................................................................................: مانع الدعاء- ١

 ٣٥٧...........................................................................................: مانع إهداء القربات- ٢

 ٣٦٠...................................................................................................: أنواع القربات-

 ٣٦٢......................................................................................................: مانع الشفاعة- ٣

 ٣٦٢.......................................................................................: الشفاعة عند اهللا نوعان- ١

 ٣٦٣.............................. الشفاعة عند الناس،وهي شفاعات الناس بعضهم لبعض فيما ينوم من األمور- ٢

 ٣٦٤.......................................................................................................: أقسام الشفاعة-

 ٣٦٤.........................................................................................: الشفاعة املنفية نوعان- ١

 ٣٦٦..............................................................................: الشفاعة املثبتة،وهي ثالثة أنواع- ٢

 ٣٦٦............................................................................................:الشفاعة العظمى: األول

 ٣٦٦.....................................................................:الشفاعة يف أهل اجلنة،وهي ثالثة أنواع: الثاين

 ٣٦٦.........................................................................:الشفاعة ألهل الكبائر،وهي نوعان: الثالث

 ٣٦٦...................................................................................................: أحوال املشفوع له-

 ٣٦٦......................................................................................: شروط الشفاعة النافعة عند اهللا-

 ٣٦٧........................................................................................:املوانع اليت من اهللا عز وجل: الثالث

 ٣٦٧.............................................................................................: مانع املصائب املكفرة- ١

 ٣٦٩...........................................................................................: أقسام املصائب القدرية-

 ٣٦٩............................................................................................:ية أقسام اآلالم الشرع-

 ٣٧١................................................................................................: ما تكفره املصائب-

 ٣٧١.......................................................................................................: العفو اإلهلي- ٢

 ٣٧٣..............................................................................:ات الشرعية يف اآلخرة نوعان العقوب- ٣

 ٣٧٣....................................عقوبة تستحق على طريق الدوام واألبد،وهي عقوبة الكفار واملشركني: األول

 ٣٧٤.............................حق على طريق االنقطاع،وهي عقوبة العصاة والفساق من املسلمنيعقوبة تست: الثاين

 ٣٧٦......................................................................................وجيوز لعن من مات على الكفر

 ٣٧٧.............................................................................................: فضل اهللا على العباد-

 



 ٣٨٥

 


