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وجزى اهلل كل من �صاهم بن�صر هذا الكتاب

 من غري حذف او تعديل اأو اإ�صافة اإل بعد املراجعة



احلمد اهلل وال�صالة وال�صالم على  ر�صول اهلل وبعد.

روى البخاري يف الأدب املفرد عن اأبى هريره [ عنه عن النبي ] قال :

لي�صكر اهلل من ل ي�صكر النا�س

من منطلق هذا احلديث ال�صريف فاإن اأ�صرة �صل�صلة العالمتني تتقدم بال�صكر اجلزيل لكل من اأ�صهم يف 

دعم م�صروع العالمتني الوقفي خالل م�صريتنا الدعوية يف الأعوام ال�صابقة وامل�صتمرة يف الوقت احلايل وهلل 

احلمد، 

ونخ�س بالذكر ال�صيخ بدر احلجرف على �صمه م�صروع العالمتني الوقفي اإىل مربة الإح�صان اخلريية 

ونخ�س اأي�صا ال�صيخ عادل املطريات على ا�صرافه العام على موا�صيع �صل�صلة العالمتني

فجزاهم اهلل خرًيا

كما ن�صكر اأي�صا كل من :

احللقات الن�صائية : ) دار ام املوؤمنني عائ�صة ، مفاتيح اخلري ، حامل امل�صك (  .1

اجلمعيات التعاونية : ) الفحيحيل ، الفيحاء ،  العار�صية (  .2

جمعية احياء الرتاث ال�صالمي لالأفرع التالية : ) الظهر ، القرين ، العمرية ، العار�صية، قرطبة ،   .3

        القاد�صية ، الفردو�س (

جمعية ال�صالح الجتماعي : جلنة اخلالدية والريموك للزكاة وال�صدقات .  .4

جمعية النجاة اخلريية : جلنة ال�صامية وال�صويخ للزكاة وال�صدقات .  .5

جمعية العون املبا�صر .  .6

ت�صجيالت حامل امل�صك .  .7

�صركة كواليتي نت .  .8

فاعل خري من اأهل اخلري .  .9

ون�صكر كل من اأ�صهم من اأهل اخلري يف جمع التربعات اأو حث عليها باأي �صورة كانت ، كما ن�صكر كل من 

ا�صرتك يف �صل�صلة العالمتني اأ�صهم يف ن�صرها وتوزيعها .

وقبل اخلتام

قال ر�صول اهلل ] : »من �صنع اإليكم معروفا فكافئوه فاإن مل جتدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا اأنكم 

قد كافاأمتوه« رواه اأبو داود و�صححه الألباين

من منطلق هذا احلديث فاإننا نقول لأهل اخلري جزاكم اهلل خرًيا ون�صاأله اأن يجعله يف موازين ح�صناتكم 

يوم لينفع مال ولبنون ال من اتى اهلل بقلم �صليم .. اللهم اآمني .

كلمة وفاء

اأ�سرة �سل�سلة العالمتني



كلمة مدير مؤسسة عبدالعزيز بن باز الخيرية

احلمدهلل وحده وال�صالة وال�صالم على مال نبي بعده وبعد

ابن  العالمتني  �صل�صلة  ا�صدارات  الثاين من  املجلد  اطلعت على حمتوى  فقد       

باز والألباين للن�صائح والتوجيهات ومات�صمنته من مو�صوعات ومباحث عليمة نافعة 

، يعني على فهم  باأ�صلوب مي�صر وخمت�صر وجذاب  الف�صالء  الأخوة  ، �صاغها  ومفيدة 

الأحكام ال�صرعية وامل�صائل الميانية وال�صلوكية امل�صتنبطة من ن�صو�س الكتاب وال�صنة 

على فهم ال�صلف ال�صالح .

     واأبهجني هذ الوفاء لعلماء الأمة والنظرة العميقة يف ابراز القدوات املعا�صرين 

ال�صل�صلة با�صم عاملني جليلني متيزا بالحتفاء بن�صو�س الكتاب وال�صنة والأخذ بالدليل 

ونبذ التع�صب لغري الدليل ولنزكيهما على اهلل ، فجزى اهلل الأخوة خري اجلزاء على 

�صائلني   ، واملعنوي  املادي  والت�صجيع  الدعم  ي�صتحق  الذي  املبارك  العلمي  اجلهد  هذ 

العلي القدير اأن يزيدهم اخال�صا وتوفيقا وت�صديدا.

مدير عام م�ؤ�س�سة عبدالعزيز بن باز اخلريية

د. عبداملح�سن بن عثمان بن باز



احلمدهلل وال�صالة وال�صالم على ر�صول اهلل .. وبعد

     فقد مت الطالع على املجلد الثاين من �صل�صلة العالمتني ، هذه ال�صل�صلة العلمية 

املفيدة التي من �صاأنها ن�صر العلم يف �صتى املجالت الدينية ، مع اللتزام باتباع منهج 

ال�صلف ال�صالح يف هذه ال�صل�صلة املباركة .

اأن تكون هذه ال�صل�صلة املفيدة يف ميزان ح�صنات       ون�صاأل اهلل �صبحانه ونتعاىل 

واأن يكون ذلك من العلم الذي   ، علمائنا الجالء ) ابن باز والألباين ( رحمهما اهلل 

ينتفع به بعد مماتهم ، اإنه ويل ذلك والقادر عليه .

و�صلى اهلل عليه و�صلم على نبينا حممد وعلى اآله و�صحبه اأجمعني .

كلمة مدير مؤسسة الشيخ عيد آل ثاني الخيرية

مدير  عام م�ؤ�س�سة ال�سيخ عيد اآل ثاين اخلريية

علي بن عبداهلل ال�س�يدي
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احلمد اهلل القائل {                                                         }، وال�صالة 

وال�صالم على نبينا القائل: »ف�صل العلم خري من ف�صل العبادة، وخري دينكم الورع« 

رواه الطرباين والبزار باإ�صناد �صحيح، اأّما بعد:

فلقد اأح�صن واأجاد القائمون على �صل�صلة العالمتني عندما اختاروا من علمائنا 

املعا�صرين جبالها الروا�صي، لينقلوا للنا�س ما ينفعهم يف دينهم ودنياهم، من كالم 

العالمتني ال�صيخ ابن باز وال�صيخ الألباين رحمهما اهلل، و�صدق القائل:

                قد مات قوم وما ماتت مكارمهم                       

                                               وعا�س قوم وهم يف النا�س اأموات

لعامة  نافعة  بابها  يف  جدا  مفيدة  فوجدتها  املطبوعات  على  اإطلعت  اإين  ثم 

النا�س وخا�صتها �صهلة مي�صرة، ذات �صكل ق�صيب وحلة باهية، واأو�صي اإخواين من 

املوىل  �صائلني  بها.  والعمل  تدبرها  على  واحلر�س  اإ�صداراتها  مبتابعة  امل�صلمني 

ال�صداد والر�صاد لنا ولكم.

كلمة رئيس مبرة اإلحسان الخيرية

       
اأخ�كم

بدر بن نايف احلجرف

رئي�س مربة االح�سان اخلريية
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احلمد هلل وال�صالة وال�صالم على ر�صول اهلل وبعد

فقد اطلعت على املجلد الثاين من �صل�صلة العالمتني ، هذه ال�صل�صلة املباركة 

هذه  متيزت  وقد   ، النا�س  لعموم  النافعة  والن�صائح  املفيدة  املقالت  تن�صر  التي 

ال�صل�صلة بعر�س املو�صوعات التي تهم عامة النا�س ، �صواء ما يتعلق باأمور العتقاد 

اأو الفقه اأو الأخالق اأو الن�صح والتوجيه ، مع احلر�س التام على �صحة ما يكتب 

فيها من معلومات ، واحلر�س ال�صديد على ال�صتدلل بن�صو�س القراآن وال�صنة 

ال�صحيحة وعلى فهم �صلف الأمة

وقد كتب اهلل �صبحانه لهذه ال�صل�صلة القبول والنت�صار الوا�صع يف الكويت وخارج 

الكويت ، فاأ�صبحت من العلم النافع الذي يجب ن�صره بني النا�س لتعم الفائدة 

وينت�صر اخلري ، ولتكون لبنة �صاحلة يف بناء املجتمع .

اأ�صاأل اهلل باأ�صمائه احل�صنى و�صفاته العلى اأن يجزي خريا القائمني على هذه 

والتوجيهات  الن�صائح  واإ�صداء  العلم  ن�صر  يوفقهم لال�صتمرار يف  واأن   ، ال�صل�صلة 

والإ�صهام يف بناء املجتمع اإنه �صميع جميب .

و�صلى اهلل و�صلم على نبينا حممد وعلى اآله و�صحبه اأجمعني.

كلمة األستاذ المساعد بكلية الشريعة

د. عادل مبارك املطريات

االأ�ستاذ امل�ساعد بكلية ال�سريعة

ق�سم الفقه املقارن وال�سيا�سة ال�سرعية

19 رم�سان 1429 هـ

19 �سبتمرب 2008 م
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املقر الرئي�صي : دولة الكويت

هاتف : 99084116 - 99498659   فاك�س: 24895634

مملكة البحرين 

�صندوق احلد اخلريي هاتف: 36753176

دولة قطر 

 موؤ�ص�صة ال�صيخ عيد اآل ثاين اخلريية : 4874446 - 6643665

دولة لبنان 

 جمعية جتمع �صنابل اخلري  03965348

جمعية ال�صراج املنري ال�صالمية 01791051

امريكا - ولية كولورادو

جمعية دنفر ال�صالمية: 303-759-1985

موقعنا على النرتنت : 

www.3llamteen.com

الإمييل : 

info@3llamteen.com

مشروع سلسلة العالمتين ابن باز واأللباني الوقفي
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احلمد هلل الذي اأن�صاأ وبرا ، وخلق املاء والرثى ، واأبدع كل �صيء وذرا ، ل يغيب عن ب�صره 

�صغري النمل يف الليل اإذا �صرى ، ول يعزب عن علمه مثقال ذرة يف الأر�س ول يف ال�صماء، {َلُه 

َهْر ِباْلَقْوِل  ى }{ َو�إِْن َتْ َ َت �لثرَّ ْر�ِض َوَما َبْيَنُهَما َوَما َتْ
َ
َماَو�ِت َوَما ِف �ْلأ َما ِف �ل�سرَّ

َنى}  طه : 6 - 8  ، خلق اآدم  �سْ
َماُء �ْلُ �سْ

َ
 َل �إَِلَه �إِلرَّ ُهَو َلُه �ْلأ

ُ رَّ
ْخَفى} { �لل

َ
رَّ َو�أ ُه َيْعَلُم �ل�سرِّ َفاإِنرَّ

ى اخلليل  َّ فابتاله ثم اجتباه فتاب عليه وهدى ، وبعث نوحا ف�صنع الُفْلك باأمر اهلل وجرى ، وجَنجَ

كر  وا مبا جرى ، واآ تى مو�صى ت�صع اآيات فما ادَّ من النار ف�صار حرها بردا و�صالما عليه ، فاعتربرِ

نات  البيِّ فيه  الكتاب على حممد  واأنزل   ، الورى  تبهر  باآيات  د عي�صى  واأيَّ  ، ارعوى  وما  فرعون 

والهدى ، اأحمده على نعمه التي ل تزال ترتى ، واأ�صلي واأ�صلم على نبيه حممد املبعوث يف اأم 

م يف راأيه فهو بنور اهلل يرى  القرى ، ] وعلى �صاحبه يف الغار اأبي بكر بال مرا ، وعلى عمر امللهجَ

جَى ، وعلى ابن عمه علي بحر العلوم واأ�صد ال�صرى ،  ، وعلى عثمان زوج ابنته ما كان حديثا ُيْفرتجَ

وعلى بقية اآله واأ�صحابه الذين انت�صر ف�صلهم يف الورى ، و�صلم ت�صليما .. وبعد . . 

فاإن من اأف�صل الأعمال التي تقرب اإىل اهلل يف هذا الوقت تعليم النا�س، ون�صر �صنة ر�صول 

اهلل ] بينهم، باأ�صلوب �صهل يفهمه العامي واملتعلم، وتكرار ذلك حتى ينت�صر بينهم ويثبت يف 

اأذهانهم ، حيث يغتنمون الدقائق لتعلمهم ما مت�س اإليه احلاجة من ال�صنن ال�صرعية والآداب 

النبوية والتعرف على بع�س املخالفات ال�صرعية مع ربطهم بالدليل من كتاب اهلل و�صنة ر�صوله، 

ليرتبى النا�س على الرتباط بالكتاب وال�صنة والرجوع اإليهما ويتاأكد يف اأذهانهم اأنهما امل�صدر 

الوحيد لل�صرع.

لذلك حر�صنا على متابعة ما بداأنا به يف ال�صابق يف م�صرية اخلري والدعوة اإىل اهلل يف جمع 

ح�صيلة ال�صنوات الأربع ال�صابقة يف اإ�صدار هذا املجلد الثاين ل�صل�صلة العالمتني ابن باز والألباين 

والذي يحتوي على الأعداد من 51 – 100، وقد مت حذف العدد )72( والذي كان بعنوان )الإجماع 

وما اتفق عليه العلماء( وذلك ب�صبب عدم اجماع العلماء يف كثري من امل�صائل.

هذا ون�صاأله �صبحانه الإخال�س يف العمل والثبات على الدين والتوفيق اإىل اخلري .. اإنه ويل 

ذلك والقادر عليه .

                اأ�سرة �سل�سلة العالمتني

مقدمة
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والآن

اأخي القارئ 

ن�ستعر�ض معكم اجلزء الثاين

من اأعداد 

�سل�سلة العالمتني

وهي الأعداد

من 51 - 100
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احلمدهلل رب العاملني، وال�سالة وال�سالم على اأ�سرف اخللق واملر�سلني نبينا حممد وعلى 

اآله و�سحبه اأجمعني ومن تبعه باإح�سان اإىل يوم الدين.

اإىل  اإجازاتهم يف رحالت  يق�سوا  اأن  الالفح  ال�سيف  النا�س يف حر  من  كثري  اعتاد  لقد 

�سواطئ الأنهار واإىل �سواطئ البحار يف بالد الكفار اأو يف بالد ت�سبهها، وقد ي�سطحب اأولئك 

النا�س عوائلهم من ن�ساء ومراهقني ومراهقات، اأو يذهبون وحدهم، وبع�سهم ي�سل به الأمر 

اإىل اإر�سال اأولده اأو بناته اإما بدعوى ال�سياحة اأو النزهة اأو بدعوى اأخرى مماثلة، وينفقون يف 

�سبيل ذلك كله اأموال طائلة مما اأنعم اهلل عليهم.

يف  واأ�سرفوا  احلياة  فقدوا  الذين  من  �سخما  عددا  اأن  من  القارئ  اأخي  تتعجب  اأن  ولك 

ي�سرتكون  ول  لأوطانهم،  يعملون  فال  الأمثال،  اأ�سواأ  ي�سربون  ومرتفني  اأغنياء  من  ال�ستهتار 

يف النعماء والباأ�ساء مع اإخوانهم، بل يفرون من ديارهم اإىل ديار الكفر يف رحالت عابثة كلها 

اإ�سراف وتبذير.

ومن الغريب اأن ال�سائح امل�سلم ي�ساوي �سعفه من ال�سياح من اأي دين اآخر ملاذا؟ لأنه ميال 

للبذخ والتبذير، ويقيم يف اأرقى الفنادق وياأكل يف اأرقى املطاعم، وينرث املال ذات اليمني وذات 

ال�سمال يف كل قطر، وهو لذلك �سيد ثمني جدا.

الأج�ساد  تتعرى  البالد وامل�سايف  اأنه يف تلك  تعلم  اأختي الكرمية .. هل  اأخــي الكرمي..   

املحرمة وت�سرب اخلمور كاملاء وينت�سر الزنا كانت�سار النار يف اله�سيم، هذا كله ف�سال عن اجلو 

املادي الذي تق�سو فيه القلوب فت�سبح �سغفة بال�سهوات وامللذات، ناهيك عن ال�سبهات العقدية 

والنحرافات، فياأن�س اأولئك امل�سطافون لتلك املناظر ويعتادونها، ورمبا يواقعها البع�س منهم، 

فيه من فو�سى  والكبار غري م�سدقني ما هم  ال�سغار  واملراهقات من  املراهقون  ينطلق  ثم 

واإباحية ل�سيما وقد اعتادوا يف بالدهم جو املحا�سرة وقطع ال�سهوات اإىل حد ما، فياألفون 

هذه املناظر وتتهياأ نفو�سهم لقبولها فيقعون فيما ل يحمد عقباه ول ير�سي املوىل عز وجل.

اأخي الكرمي.. اأختي الكرمية .. لقد ابتداأ مو�سم ال�سفر عند الكثري من النا�س، وقد ق�سم 

العلماء ال�سفر اإىل ثالثة اأنواع: �سفر مذموم، و�سفر حممود، و�سفر مباح.

الصيف والسفر
ال�سنة  اخلام�سة - جمادى االوىل 1425 هـ العدد 51
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 فاأما ال�سفر املذموم: فهو ال�سفر اإىل مع�سية اهلل، ي�سد امل�سافر رحاله اإىل بالد يع�سي 

فيها الرب عز وجل، فهذا ال�سفر حمرم ليجوز، وعواقبه يف الدنيا والآخرة وخيمة 

ليعلمها اإل اهلل.

 واأما ال�سفر املحمود: فمنه ال�سفر للحج والعمرة، ومنه ال�سفر لزيارة امل�ساجد الثالثة، 

ومنه ال�سفر لطلب العلم وزيارة العلماء واأهل اخلري.

 واأما ال�سفر املباح:  فهو ال�سفر يف طلب املعا�س، وال�سفر بق�سد ال�ستجمام والرتويح 

عن النف�س يف حدود ما اأباح اهلل.

اأما التعود على ال�سياحة املجردة ففيها ت�سييع الأعمار والإ�سراف يف الأموال وت�ستيت 

القلب واإجهاد البدن مال يخفى على اأويل الألباب.

اأخي الكرمي.. اأختي الكرمية .. لقد ذكر العلماء لل�سفر اآدابا كثرية نذكر بع�سا منها على 

�سبيل الخت�سار:

1 - فمنها التوبة من املعا�سي والذنوب، ورد املظامل وق�ساء الديون الواجبة، واإعداد 

النفقة ملن تلزمه، ثم اأخذ املال احلالل الطيب، ومن العجيب اأن جتد بع�س النا�س 

ي�سافر بالأق�ساط كما تفعله بع�س ال�سفريات، فيذهب فرحا م�سرورا باإجازته ويرجع 

واإذا الديون عليه مرتاكمة قد اأف�سدت فرحته يف �سفره.

2 - ومنها احلر�س على طيب الكالم واإطعام الطعام واإظهار مكارم الأخالق، لأن ال�سفر 

بال�سرب  والتحلي  التخلق  نف�س، فالبد من  بالغة، و�سيق  فيه تعب �سديد، وم�سقة 

ومكارم الأخالق.

3 - ومنها ال�ستخارة، قال ]: اإذا هم اأحدكم بالأمر فلريكع ركعتني من غري الفري�سة 

ف�سلك  من  واأ�ساألك  بقدرتك،  واأ�ستقدرك  بعلمك  اأ�ستخريك  اإين  »اللهم  ليقل:  ثم 

العظيم..« احلديث اأخرجه البخاري من حديث جابر.

4 - ومنها اأن ي�ستاأذن ال�ساب والديه، وت�ستاأذن املراأة زوجها ب�سرط اأن ت�سافر مع حمرم، 

قال ]: »لت�سافــــــــر الـمـراأة اإل مـــع ذي حمرم« متفق عليه.

قال  ن�سي،  اإذا  وتذكره  اخلري  على  تعينه  التي  ال�ساحلة  الرفقة  يطلب  اأن  ومنها   -  5

 ُيِريُدوَن َوْجَهُه 
رِّ
ي ُهْم ِباْلَغَد�ِة َو�ْلَع�سِ ِذيَن َيْدُعوَن َربرَّ َك َمَع �لرَّ ِبْ َنْف�سَ تعاىل{َو��سْ

1 - والتعري�س هو نزول امل�صافر اآخر الليل للنوم وال�صرتاحة.
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َها  يُّ
َ
ْنَيا } الكهف 28، وقال تعاىل {َيا �أ َياِة �لدُّ َول َتْعُد َعْيَناَك َعْنُهْم ُتِريُد ِزيَنَة �ْلَ

اِدِقنَي } التوبة 119  َوُكوُنو� َمَع �ل�سرَّ
َ رَّ
ُقو� �لل ِذيَن �آَمُنو� �ترَّ �لرَّ

وثبت عند اأبي داود من حديث اأبي �سعيد [ قال: قال ]: »لت�ساحب اإل موؤمنا 

ول ياأكل طعامك اإل تقي« ح�سنه الألباين.

6 - ومنها األ ي�سافر لوحده بل يف رفقة ثالث فاأكرث ويوؤمرون عليهم اأحدهم، ثبت يف 

�سحيح البخاري عن حديث ابن عمر ر�سي اهلل عنهما اأن ر�سول اهلل ] قال: »لو 

يعلم النا�س ما يف الوحدة ما اأعلم ما �سار راكب بليل وحده« وثبت عند اأبي داود 

من حديث اأبي هريرة [ اأن ر�سول اهلل ] قال: »اإذا خرج ثالثة يف �سفر فليوؤمروا 

اأحدهم« �سححه الألباين، وذلك لكي ليقع اخلالف وال�سقاق بينهم.

7 - ومنها اأن يقول عند اخلروج من بيته دعاء اخلروج من املنزل، ثبت عند اأبي داود 

من حديث اأن�س [ اأن ر�سول اهلل ] قال: »من قال حني يخرج من بيته ب�سم اهلل 

توكلت على اهلل ول حول ول قوة اإل باهلل، يقال له هديت وكفيت ووقيت، فيقول 

�سيطان لآخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي، ثم يقول دعاء ال�سفر: اهلل اأكرب 

(ثالثاً) �سبحان الذي �سخر لنا هذا وما كنا له مقرنني وانا اإىل ربنا ملنقلبون اللهم اإنا 

ن�ساألك يف �سفرنا هذا الرب والتقوى، ومن العمل ما تر�سى، اللهم هوِّن علينا �سفرنا 

هذا واطو عنا بعده، اللهم اأنت ال�ســاحب يف ال�سفر، واخلليفة يف الأهل، اللـــــهـــــم 

اإين اأعوذ بــــك مــــن وعـثاء ال�سفر، وكاآبة الـمـنـظر، و�سوء املنقلب يف املال والأهــــل، 

واإذا رجع قالهن وزاد فيهن: اآيبون تائبون عابدون لربنا حامدون« رواه م�سلم.

8 - ومنها اأن يقول ما قاله الر�سول ] يف ال�سفر فيكرب اهلل عند كل مرتفع وي�سبح اهلل 

عند كل واد، كما ثبت عند اأبي داود »كان النبي ] واأ�سحابه اإذا علو الثنايا كربوا، 

واإذا هبطوا �سبحوا«.

9 - ومنها ال�سفر يوم اخلمي�س. قال كعب [ »لقلما كان ر�سول اهلل ] يخرج اإذا خرج 

يف �سفر اإل يوم اخلمي�س« رواه البخاري.

10 - ومنها اأن يغتنم ال�سفر يف الليل، فاإن الأر�س تطوى بالليل وتق�سر امل�سافة، فعن اأن�س 

[ اأنه ] قال: »عليكم بالدُّجلة، فاإن الأر�س تطوى بالليل« رواه اأبو داود و�سححه الألباين.
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11 - ومنها اأنه اإذا اأراد الراحة فليجتنب الطريق فاإنها ماأوى الهوام بالليل، لقوله 

بالليل فاجتنبوا الطريق فاإنها طرق الدواب وماأوي الهوام 
 (1)

]: »اإذا عر�ستم 
بالليل« اأخرجه م�سلم. 

12 - ومنها اأنه اإذا نزل ُمنزل فليقل دعاء املُنزل: »اأعوذ بكلمات اهلل التامات من �سر ما 

خلق« وقال ]: »اإذا نزل اأحدكم ُمنزلً فقال اأعوذ بكلمات اهلل التامات من �سر ما 

خلق فاإنه ل ي�سره �سيء حتى يرحتل منه« احلديثني رواهما م�سلم.

13 - ومنها اأن يعجل العودة اإذا ق�سى حاجته من ال�سفر. ثبت يف ال�سحيحني من حديث 

اأبي هريرة [ اأن ر�سول اهلل ] قال: »ال�سفر قطعة من العذاب مينع اأحدكم نومه 

وطعامه و�سرابه، فاإذا ق�سى اأحدكم نهمته فليعجل الرجوع اإىل اأهله«.

14 - ومنها اأنه اإذا رجع اإىل اأهله فال يدخل عليهم يف غفلة بل يخربهم قبلها، كما يف 

ال�سحيحني قال اأن�س [: »كان النبي ] ل يطرق اأهله ليال، كان ل يدخل اإل غدوة 

اأو ع�سية«.

15 - ومنها اأن يح�سر لأهل بيته ما يفرح به الأهل والأولد، لأن الأعني متتد اإىل القادم 

من ال�سفر والقلوب تفرح به.

� منكرات ال�سفر

اأخي القارئ الكرمي .. هناك منكرات كثرية تقع يف الأ�سفار ينبغي على امل�سلم احلذر منها:

1 - فمنها ال�سفر اإىل بالد الكفار وامل�سركني، اأتعلم اأخي الكرمي ماذا يف تلك البالد؟ اإنه 

الكفر والإحلاد، اإنه الإباحية والف�ساد، اإنه الأمرا�س املعدية الفتاكة، اإنه اإ�ساعة املال 

وتبذيره، مفا�سد خطرية تكفي واحدة منها لقوم يعقلون.

 ولذلك حرم الإ�سالم على امل�سلم اأن يقيم يف بلد ل �سلطان لالإ�سالم فيه، قال تعاىل: 

ا  ُكنرَّ َقاُلو�  ُكنُتْم  ِفيَم  َقاُلو�  ِهْم  نُف�سِ
َ
�أ ي  َظاِلِ الِئَكُة  �ْلَ اُهْم  َتَوفرَّ ِذيَن  �لرَّ {�إِنرَّ 

ْوَلِئَك 
ُ
ِ َو��ِسَعًة َفُتَهاِجُرو� ِفيَها َفاأ

رَّ
ْر�ُض �لل

َ
َلْ َتُكْن �أ

َ
ْر�ِض َقاُلو� �أ

َ
َعِفنَي ِف �لأ َت�سْ ُم�سْ

ريً� } الن�ساء 97 ُم َو�َساَءْت َم�سِ َو�ُهْم َجَهنرَّ
ْ
َماأ

وثبت عند اأبي داود من حديث اأبي هريرة [ قال: قال ر�سول اهلل ] : »اأنا بريء 

من م�سلم يقيم بني ظهراين امل�سركني«.



15

وقد ا�ستثنى العلماء من ذلك من ي�سافر اإىل بالد الكفر للجهاد يف �سبيل اهلل اأو ال�سفر 

للعالج اأو لدرا�سة ما ينفع امل�سلمني اأو للتجارة املباحة، كل ذلك م�سروط باأن يكون 

مظهرا لدينه عاملاً مبا اأوجب اهلل عليه، قوي الإميان باهلل قادرا على اإقامه �سعائره.

الفواح�س  من  ي�ساحبها  وما  واملالهي  واملحرمات  الف�ساد  اأماكن  ارتياد  ومنها   -  2

والرذائل، فيحذر امل�سلم اأن يقع فيما يغ�سب ربه و�سخطه، وليعلم اأن ربه مطلع عليه 

تام الإطالع، ولي�ستح من نظر ربه اإليه، وليحذر من بع�س �سركات ال�سفريات التي 

ل تقيم للدين وزناً فت�سهل ال�سكن يف بع�س الفنادق امل�سبوهة جريا وراء العادة، ويف 

بالد امل�سلمني وهلل احلمد ما هو خري من ذلك كله.

ونزع  املفرو�سة  ال�سالة  ترك  من  واجلــاهــالت،  اجلهلة  بع�س  به  يقوم  ما  ومنها   -  3

احلجاب حني ال�سعود اإىل الطائرة، وكاأن الدين والعفة ل وزن لها يف ال�سفر.

4 - ومنها الإ�سراف يف �سراء الب�سائع ومتابعة اأحدث املوديالت وبذل الأموال الطائلة يف 

ذلك.

اأخي القارئ الكرمي .. ل يعني ما �سبق ذكره اأن يكون امل�سلم ن�سازا مع اأهله فال يرفههم ول 

يدخل ال�سعادة يف قلوبهم، فقد �سح عند الرتمذي من حديث عائ�سة ر�سي اهلل عنها اأن ر�سول 

اهلل ] قال: »خريكم خريكم لأهله واأنا خريكم لأهلي« �سححه الألباين.

 فبا�ستطاعة امل�سلم اأن يرفه اأهله واأولده وي�سلك بهم ال�سبل املباحة من عمرة اإىل بيت 

اهلل احلرام اأو اإىل م�سجد ر�سول اهلل ] يف زيارة اأو اإىل ربوع البالد الإ�سالمية املاأمونة، يف 

نزهة بريئة وم�سائف مباحة، ياأمن فيها امل�سلم على اأهله واأولده، مع حتقيق رغبتهم يف الرتفه 

واللهو الربيء املباح، مع حفظ الدين وال�سالح.

واعلم اأخي امل�سلم اأنك بذلك تر�سي ربك عز وجل، فتكون م�ست�سلما ل�سرعه واأمره، وهو 

ِمِننَي  وؤْ ا َكاَن َقْوَل �ْلُ َ �ساأن امل�سلم، ير�سي ربه ولو �سق ذلك على نف�سه، قال تعاىل: { �إِنرَّ

ْفِلُحوَن}  ْوَلِئَك ُهْم �ْلُ
ُ
َطْعَنا َو�أ

َ
ْن َيُقوُلو� �َسِمْعَنا َو�أ

َ
ِ َوَر�ُسوِلِه ِلَيْحُكَم َبْيَنُهْم �أ

رَّ
�إَِذ� ُدُعو� �إَِل �لل

ْن َيُكوَن 
َ
ْمرً� �أ

َ
 َوَر�ُسوُلُه �أ

ُ رَّ
ى �لل وؤِْمٍن َول ُموؤِْمَنٍة �إَِذ� َق�سَ النور 51، وقال عز وجل: {َوَما َكاَن ِلُ

ْمِرِهْم } الأحزاب 36 .
َ
ُة ِمْن �أ رَيَ

َلُهْم �ْلِ
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احلمدهلل رب العاملني واأف�سل ال�سالة وال�سالم على �سيدنا حممد وعلى اآله و�سحبه اأجمعني.

اهلل  القائم يف حدود  »مثل  قال:   [ النبي  عن  عنهما  اهلل  ر�سي  ب�سري  بن  النعمان  عن 

اأ�سفلها، وكان  اأعالها وبع�سهم  والواقع فيها كمثل قوم ا�ستهموا على �سفينة ف�سار بع�سهم 

الذين يف اأ�سفلها اإذا ا�ستقوا من املاء مروراً على من فوقهم، فقالوا: لو اأنا  خرقنا يف ن�سيبنا 

خرقاً ومل نوؤذ من فوقنا ، فاإذا  تركوهم وما اأرادو هلكوا  جميعاً ، واإن اأخذوا على اأيديهم جنوا 

جميعا« رواه البخاري.

ويف لفظ (مثل املدهن): اأي املحابي واملداهن، واملراد به من ي�سيع احلقوق وليغري املنكر. 

ويف لفظ للبخاري »فكان الذي يف اأ�سفلها مير باملاء على الذين يف اأعالها فتاأذوا به فاأخذوا 

فاأ�ساً فجعل ينقر اأ�سفل ال�سفينة فاأتوه فقالوا: مالك؟ قال: تاأذيتم بي ول بد يل من املاء، فاإن 

اأخذوا على يديه اأجنوه وجنوا اأنف�سهم واإن تركوه اأهلكوه واأهلكوا اأنف�سهم«.

� املعنى االإجمايل :
ي�سبه النبي ] املجتمع باأفراده باأنا�س ركبوا �سفينة فاقت�سموا الأمكنة فيها ف�سار ن�سيب 

بع�سهم اأعالها ون�سيب اآخرين اأ�سفلها.

- فال�سفينة هي: (املجتمع - القرية - البلدة..)

- والنا�س فيه ق�سمان بالن�سبة ملا نهى اهلل عنه وحرمه:

الأول: قائم يف حدود اهلل اأي منكر لها حري�س على منعها واإزالتها وتطهري املجتمع منها.

اأو  بانت�سارها  الثاين: واقع ومنغم�س فيها، فاإن مل يكن كذلك فهو مداهن فيها را�ِس 

�ساكت على الفاعلني فال يغري ، وليطهر.

واإن ال�سفينة لن ت�سل اإىل بر الأمان اإل مبنع من يقوم بنقرها وتخريبها وتعطيل �سريها، 

وكذلك املجتمع لن يحافظ على اأمته واإ�ستقراره وتقدمه اإل بت�سجيع  امل�سلحني والأخذ علي 

اأيدي املخربني واملف�سدين.

�  ف�ائد احلديث
حر�س النبي ] على ا�ستخدام طريقة مفيدة للتعليم والرتبية وهي �سرب الأمثال بال�سيء 

الفوائد الثمينة من حديث السفينة
ال�سنة  اخلام�سه - جمادى االآخر 1425 هـ العدد 52
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املح�سو�س لفهم وتقريب ال�سيء املعقول، وكما قيل: باملثال يت�سح املقال.

اَءْت  �سَ
َ
ا �أ َتْوَقَد َنارً� َفَلمرَّ ِذي ��سْ > وهذه هي طريقة القراآن : قال تعاىل{َمَثُلُهْم َكَمَثِل �لرَّ

وَن} البقرة (17) فهذا   ِبُنوِرِهْم َوَتَرَكُهْم ِف ُظُلَماٍت ل ُيْب�ِسُ
ُ رَّ
َما َحْوَلُه َذَهَب �لل

مثل �سربة اهلل عن املنافقني.

> وهكذا يف �سنة النبي ] : »مثل املوؤمن مثل النخلة« رواه الطرباين و�سححه الألباين، »اأرايتــــم 
لو اأن نهراً  بباب اأحـدكم يغت�سل منه خم�س مرات« رواه م�سلم.

> والنبي ] ا�ستخدم اأ�ساليب عدة يف التعليم والرتبية، وبهذا يكون الر�سول ] قد �سبق علماء 
الرتبية يف حتديد اأ�ساليب التعليم وطرق التدري�س، وهم يف حقيقة الأمر منه يغرفون.

� جـ�از االإقـتــراع:
العمل بالقرعة جائز يف حل امل�سكالت واخلالف التي لي�سل القا�سي اإيل حكم فيها اإل 

بها، والدليل حديث الرجلني الذين اخت�سما اإىل النبي ] يف مواريث در�ست بينهما ولي�ست 

لهما بينه، فقال ] »ا�ستهما - اأي اقرتعا - وتوخيا احلق وليحلل اأحدكم �ساحبه« رواه اأحمد 

واأبو داود وح�سنه الألباين.

> والنبي ] كان يطبق ذلك فاإذا اأراد �سفراً اأقرع بني ن�سائه فاأيتهن خرج �سهمها اأخذها معه.

� االجتهاد يف اخلطاأ مرف��س:
يجب احلد منه ومنع �ساحبه من ال�سعي وال�ستمرار فيه، لأن خرق ال�سفينة اجتهاد من 

اإغراقها،  اإىل  �سيوؤدي   لأنه  ظاهر  خطاأ  لكنه  الطرق،  باأي�سر  املاء  على  للح�سول  �ساحبه  

فالجتهاد فيه مرفو�س لأنه �سبب للهالك، فلذلك اأمر النبي ] مبنع من يعمل ذلك.

> ولذلك ملا �سعى اأ�سامة بن زيد [ بال�سفاعة للمراأة املخزومية التي �سرقت، منعه النبي 
] وحذره من ذلك، لأنه اجتهاد و�سعي يف اخلطاأ وقال له: »اأت�سفع يف حد من حدود 

اهلل؟!« رواه البخاري.

لأنها  مطلقاَ،  مرفو�س  فيها  الجتهاد  فاإن  ال�سنة،  البدعة وخمالفة  هذا  ويدخل يف    <
�ساللة ولتزيد الإن�سان اإل بعداً عن ال�سراط امل�ستقيم، واإذا كان اخلطاأ يف اأمور الدنيا 

ي�سيعها فاإن �سياع الدين اأ�سد ولذلك قيل »اإقت�ساد يف �سنة خري من اجتهاد يف بدعة« 

رواه احلاكم عن ابن م�سعود موقوف عليه باإ�سناد �سحيح .

> من المثلة على ذلك الثالثة الرهط الذين زعموا اأن الت�سدد يف العبادة يو�سلهم اإىل مرتبة 
النبي ] ودرجته يف الأعمال والقربة من اهلل ، فالأول عزم على و�سال ال�سوم وعدم 
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الأكل والثاين عزم على اعتزال الن�ساء، والثالث عزم على ترك النوم ومداومة قيام الليل 

وهذا اجتهاد منهم لكنه اجتهاد خاطىء، فلذلك حذر النبي ] من طريقتهم  وت�سددهم 

وبني اأن دين الإ�سالم دين و�سط فقال: »فمن رغب عن �سنتي فلي�س مني« رواه البخاري.

� حتديد مفه�م احلرية ال�سخ�سية يف ال�سرع:
مفهومها: اإن امل�سلم عبد هلل يف جميع ت�سرفاته ويف كل اأموره، واإنه ي�سري وفق املنهج املحدد 

من قبل ال�سرع ميزانه (افعل ولتفعل) فاليجوز له اأن يخالف �سرع اهلل بحجة اأنه (حر).

> لكن مفهومها عند اأغلب امل�سلمني اليوم على خالف ذلك، فهم يفهمون احلرية ال�سخ�سية 
اأنك تفعل مات�ساء متى ت�ساء، بعد كيف ت�ساء ولو كان هذا الفعل يخالف الدين وتعاليمه، 

فاحلرية عندهم مطلقة وليجوز تقييدها ب�سوابط �سرعية!!

> فهذا الذي اأخذ فاأ�سه واأراد اأن يخرق يف ن�سيبه خرقاً لياأخذ املاء من مكان قريب منه، 
لو زعم اأنه حريف ما يفعل؟ وفر�سنا اأن الذين معه اأقروه على ذلك ومل مينعوه وهم 

يعملون عاقبة فعلته هذه، فماذا ن�سميهم ياترى! ي�سمون (جمانني) لأنهم اآثروا احلرية 

ال�سخ�سية املزعومة املكذوبة لفرد واحد على اأرواحهم واأنف�سهم، بل كان الواجب عليهم 

اأن مينعوه ويبينوا له خطورة فعله على جميع من يف ال�سفينة، فاحلرية ال�سخ�سية يجب 

اأن تكون مقيدة بقيود �سرعية حلماية املجتمع باأ�سره.

ال�سخ�سية،  احلرية  با�سم  الــزاين  لزنى  م�سراعيه  على  املفهوم  هذا  فتحنا  لو  واأننا   <
وخلرجت الن�ساء كا�سيات عاريات با�سم احلرية ال�سخ�سية، ويتكلم الرويب�سة يف دين 

اهلل تعاىل فيحلل ويحرم با�سم احلرية ال�سخ�سية فماذا �ستكون النتجة  ياترى؟ النتيجة 

�ستكون جمتمعاً منحاًل منحرفاً ليعرف معروفاً ولينكر منكراً.

> ولذلك حر�س النبي ] على تو�سيح هذا املفهوم واحلد من احلريات التي تخالف الدين، 
وذلك حني جاءه رجل لي�سلم ولكنه ا�سرتط اأن يرخ�س له يف الزنى فقال النبي ] له: 

»اأتر�ساه لأمك.. فقال الرجل ل، فقال النبي ]: وكذلك النا�س لير�سونه لأمهاتهم!!«

فللحرية اإذن قيود �سرعية و�سوابط مرعية يجب الإنتباه  لها والتزامها، فلو كان �سخ�س 

حرا فيما يفعل ملا  بقي لنا، دين  حفظ لنا ول بقيت لنا هيبة.

وهذا وا�سح من بداية احلديث ويف نهايته، ففي البداية بَّني النبي ] اأن النا�س يف حدود 

اهلل والتحذير منها ق�سمان: ق�سم يقوم بالأمر والنهي  ويحذر النا�س من ارتكاب مانهى اهلل 

عنه  ويبني عواقبه الوخيمة، وق�سم مداهن  يف هذا اجلانب، فاإما اأن يغ�س الطرف فال يغري 

واإما اأن ي�سكت وير�سى باملنكر، ثم يف ختام احلديث بنينّ الر�سول ] اأن �سبيل  النجاة هو 

املنكر، فلما تعدى  والناهون عن  باملعروف  الآمــرون  الدعاة   الأول، وهم  ال�سنف  به  مايقوم 
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اأن   [ النبي  بني  ال�سفينة  غرق  عاقبتها  والتي  ال�سنيعة  فعلته  وفعل  حدوده  ال�سخ�س  ذلك 

الركاب اإن (داهنوا) اأو (�سكتوا) عنه هلكوا جميعاً، لكنهم اإن اأوقفوه عن حده وقاموا بتغيري 

هذا املنكر وحتذير النا�س من هذه الفعلة ال�سنيعة جنوا جميعاً ، ومما يدل على ذلك ق�سة 

َة �ْلَبْحِر  ِتي َكاَنْت َحا�ِسَ ْلُهْم َعْن �ْلَقْرَيِة �لرَّ
َ
اأ اأ�سحاب ال�سبت التي حكاها لنا القراآن{َو��سْ

ِتيِهْم 
ْ
ِبُتوَن ل َتاأ عًا َوَيْوَم ل َي�سْ ِتيِهْم ِحيَتاُنُهْم َيْوَم �َسْبِتِهْم �ُسرَّ

ْ
ْبِت �إِْذ َتاأ �إِْذ َيْعُدوَن ِف �ل�سرَّ

 
ُ رَّ
ٌة ِمْنُهْم ِلَ َتِعُظوَن َقْومًا �لل مرَّ

ُ
ُقوَن )163( َو�إِْذ َقاَلْت �أ ا َكاُنو� َيْف�سُ َكَذِلَك َنْبُلوُهْم ِبَ

ا  َفَلمرَّ ُقوَن )164(  َيترَّ ُهْم  َوَلَعلرَّ ُكْم  َربرِّ �إَِل  َمْعِذَرًة  َقاُلو�  �َسِديدً�  ُبُهْم َعَذ�بًا  ْو ُمَعذرِّ
َ
�أ ُمْهِلُكُهْم 

ِذيَن َظَلُمو� ِبَعَذ�ٍب َبِئي�ٍض  َخْذَنا �لرَّ
َ
وِء َو�أ ِذيَن َيْنَهْوَن َعْن �ل�سُّ ْيَنا �لرَّ ْنَ

َ
ُرو� ِبِه �أ و� َما ُذكرِّ َن�سُ

ا َعَتْو� َعْن َما ُنُهو� َعْنُه ُقْلَنا َلُهْم ُكوُنو� ِقَرَدًة َخا�ِسِئنَي}  ُقوَن )165( َفَلمرَّ ا َكاُنو� َيْف�سُ ِبَ

الأعراف (163-166)، فانظر كيف حتايلوا على ما حرمه اهلل عليهم، وقررت الآيات اأنهم �ساروا 

ثالث طوائف: طائفة ارتكبت املحرم، واأخرى نهت عنه وحذرت من مغبته، وثالثة �سكتت عن 

املجرمني وانتقدت امل�سلحني، فنجى اهلل تعاىل امل�سلحني، واأهلك املف�سدين، فدل ذلك على 

اأهمية هذا الركن العظيم، واأنه لبد على اأفراد الأمة  كل يف جماله اأن يقوموا بالأمر باملعروف 

والنهي عن املنكر، لتكثري اخلري، وتقليل ال�سر، والنجاة من الهالك والدمار.

� تعذيب العامة بذن�ب اخلا�سة:
وهذه الفائدة نتيجة ل�سابقتها فيعم الف�ساد وتظهر املعا�سي واملحاربة  هلل ولر�سوله وليقوم 

الأمــر  ل  وكــاأن هذا  عليهم  الواجبة  املنكر  والنهي عن  باملعروف  الأمــر  اأهــل اخلري مبهمة 

يخ�سهم،  ويقول بع�سهم لبع�س (عليكم اأنف�سكم) وهذا وا�سح من احلديث ، فلو �سكت الركاب 

عن خمالفة هذا الرجل ومل يقوموا مبنعه ، فاإن الهالك �سيعم جميع الركاب ولن يخت�س مبن 

خرق ال�سفينة فقط، ولو منعوه لنجو جميعاً.

ودليـــل هذه الفائدة قول الر�سول ]: »ما من قوم يعمل فيهم باملعا�سي هم اأعز واأكرث ممن 

يعمله ثم مل يغريوه اإل عمهم اهلل تعاىل منه بعقاب« رواه اأبوداود و�سححه الألباين.

نزل  يغريوا،  التغيري ومل  قدرتهم على  مع  ال�ساحلون  و�سكت  املعا�سي  اإذا ظهرت   ، نعم 

العقاب من اهلل تعاىل وعم اجلميع ثم يبعثون على نياتهم ، واإمنا عم العقاب ال�سالح والطالح، 

لأن ال�ساكت مبنزلة الرا�سي، والرا�سي والفاعل مبنزلة واحدة.

� ومن االأدلة على ذلك: 
 قول زينب ر�سي اهلل عنها للنبي ] حني حذر من ال�سر الذي �سي�سيب الأمة: »اأنهلك 

وفينا ال�ساحلون؟!« قال »نعم اإذا كرث اخلبث« رواه البخاري.
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نعم اإذا كرث اخلبث وال�ساحلون مل يكونوا م�سلحني واقت�سروا �سالحهم عليهم فقط، اإذ مل 

يغريا ومل يقوموا بواجب الأمر والنهي كان ذلك اإيذانا بنزول العقاب عليهم،  وهذا مادل عليه قوله 

ِلُحوَن } هود (117)، ومل يقل (�ساحلون)  ْهُلَها ُم�سْ
َ
َك ِلُيْهِلَك �ْلُقَرى ِبُظْلٍم َو�أ تعاىل: {َوَما َكاَن َربُّ

اإذا لبد من النتقال من مرحلة ال�سالح اىل مرحلة الإ�سالح، لريتفع عن الأمة العقاب.

� ف�سل التعاون بني اأفراد املجتمع وتقدمي املجتمع العام على امل�سلحة اخلا�سة:
وهذا وا�سح يف اأن اأ�سحاب املكان العلوي لو اأعطوا من اأنف�سهم قليال،ً وو�سعوا اأيديهم 

باأيدي اإخوانهم اأ�سحاب املكان ال�سفلي، و�ساعدوهم يف غرف املاء من البحر، وتعاونوا معهم 

يف ذلك، ملا فكر اأ�سحاب املكان ال�سفلي يف خرق ال�سفينة.

> واأف�سل التعاون ما كان على الرب والتقوى وطاعة اهلل تعاىل وطرق اخلري {َوَتَعاَوُنو� 
ْقَوى َول َتَعاَوُنو� َعَلى �لإِْثِم َو�ْلُعْدَو�ِن} املائدة 2. َعَلى �ْلِبرِّ َو�لترَّ

وتذكر لنا كتب ال�سرية اأن النبي ] تعاون مع ال�سحابة يف بناء امل�سجد وحفر اخلندق، وقد 

�سرب اجلميع اأروع الأمثلة الدالة على التفاين  والتعاون لأجل م�سلحة امل�سلمني .

� اال�ستبداد بالراأي وعدم امل�س�رة طريق الهالك:
 غافر29. 

ٌ
�َساِد} لرَّ �َسِبيَل �لررَّ ْهِديُكْم �إِ

َ
َرى َوَما �أ

َ
ِريُكْم �إِلرَّ َما �أ

ُ
نعم، ال�سيا�سة الفرعونية {َما �أ

مرفو�سة لأنها ت�ستخف العقول ول حترتم الآراء والنتقادات، فحني ف�سحه مو�سى \ بني 

كذبة ويف ادعائه للربوبية، ومل يكن له بد من انتهاج هذه ال�سيا�سة ليفر�س راأية وين�سر مذهبه... 

هكذا اأراد فرعون ثم ماذا كانت النتيجة؟ اأغرقه اهلل تعاىل يف البحر على مراأى من بني اإ�سرائيل، 

ٍم ِلْلَعِبيِد} ف�سلت 46 . َك ِبَظالرَّ فكانت نهايته منا�سبة ل�سيا�سته فقال تعاىل: { َوَما َربُّ

عمران  اآل  ْم��ر} 
َ
�لأ ِف  تعاىل{َو�َساِوْرُهْم  فقال  امل�سورة  اأهمية  على  احلث  جاء  ولذلك   <

159،  قد �ساور النبي ] ال�سحابة يوم بدر واأحد، كما اأخذ مب�سورة �سلمان الفار�سي يف حفر 

اخلندق، ولل�سورى جمالتها املتعددة فامل�سلم ي�ست�سري اأخاه يف بع�س الأمور.

� ح�سن النية الجتعل ال�سر ، خرياً وال الباطل  حقًا، وال البدعة �سنة:
فهوؤلء الذين اأرادو اأن يخرقوا ن�سيبهم للح�سول على املاء كانت نيتهم ح�سنة، وعذرهم 

مقبولً، فهم يريدون احل�سول على املاء بطريقة �سهلة وم�سرية، كما هو حال من هم يف اأعلى 

ال�سفينة، ثم هم ليريدون  الإكثار من ال�سعود اإىل �سطح ال�سفينة والنزول منه  حتى ليتاأذى 
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من هم يف اأعلى ال�سفينة ، فالثمرة طيبة والعذر مقبول، ولكن الفعل بحد ذاته خطاأ ولميكن 

اأن يحكم عليه بال�سواب اعتماداً على ح�سن نية الفاعلني ، وهذا اأمر مهم جداً  على ح�سن 

نية الفاعلني ، فلو تركهم  اأ�سحاب العلو ومايريدون  بحجة اأن نيتهم ح�سنة ومل ياأخذوا على 

اأيديهم ويبينوا لهم خطاأهم لهلكوا جميعاً.

� ومن االأمثلة  التي تقرر هذا املفه�م:
قول م�سلمة الفتح يوم حنني للنبي ] »اجعل لنا ذات اأنواط كما لهم ذات اأنواط« ت�سبها 

بامل�سركني الذين يلتم�سون الربكة والن�سر من غري اهلل تعاىل، قالوا ذلك عن ح�سن نية فقال 

] »قلتم والذي نف�سي بيده كما قالت بنو اإ�سرائيل ملو�سى: اجعل لنا اإلهاً كما لهم اآلهة« راوه 
الرتمذي و�سححه الألباين، ومل ت�سفع لهم نيتهم احل�سنة لرتك الإنكار عليهم.

> ولذلك كان من اأ�سول اأهل ال�سنة اإنكار البدع والتحذير من اخلطاأ وال�سالل يف الدين 
مبا يتفق مع ما ذكرناه كما جاء عن ابن عمر اأنه �سمع رجاًل عط�س فقال: احلمد هلل وال�سالة 

وال�سالم على ر�سول اهلل، فقال له: واأنا اأقول كذلك!! لكن: ما هكذا علمنا ر�سول اهلل ] بل 

قال: »اإذا عط�س اأحدكم فليحمد اهلل« ومل يقل : »فلي�سل على ر�سول اهلل« رواه الرتمذي واحلاكم.

فهذا الرجل نيته طيبة وق�سده ح�سن لكن هذا مل مينع ابن عمر من الإنكار عليه وبيان 

خطئه وتعليمه ال�سنة.

> والعجب من بع�س الدعاة واملفكرين حني يجهلون هذا الأ�سل العظيم فرتى اأحدهم يقول:
-  لو راأيت رجال يطوف بقرب اأو ي�سجد على �سريح عذرته اإذا  كانت نيته ح�سنة!!

- لو حلف رجل بغري اهلل وا�ستهزاأ ب�سعائر الدين واأح�سن ظنه بحجر نعذره  اإذا كانت  نيته 

ح�سنة !! فالإنكار عليه مطلوب بل واجب، فاأنت حني ترى رجاًل ي�سلي اإىل غري القبلة اأو يحرم 

بال�سالة مبا�سرة بعد ق�ساء احلاجة ودون و�سوء هل ترتكه و�ساأنه بحجة اأن نيته ح�سنة؟ اأم 

تبني  له خطاأه وتر�سده لل�سلوات؟!

يقولون لك  الدين  اأو خطوؤهم في  هُم  ِبَدَعُ يُنكر عليهم  النا�س حين  من  كثيراً  لذلك نجد 

مبا�سرة: يا اأخي نحن لنق�سد ال�ستدراك على ال�سارع ول البدعة ولكن نيتنا ح�سنة، والر�سول 

] يقول: »اإنما الأعمال بالنيات« رواه البخاري وم�سلم!!
ولو �سلم لهم قولهم هذا لما بقي لنا دين نعبد اهلل به، ولهلك  النا�س و�سلوا �ساللً بعيداً، 

اإل  ليكون  وهذا  الحق  اإ�سابة  الح�سنة  النية  مع  يلزم  اإذ  ب�سىء،  الح�سنة  نيتهم  تنفعهم  ولم 

نة ، فال يجوز اأن يُتْرك النا�س ليجتهدوا في الدين بما �ساوؤا، اعتماداً على  بالتباع وموافقة ال�سنّ

نيتهم الح�سنة، بل لبد من النتباه لما ذكرناه فهو �سابط وقيد مهم جداً واهلل واعلم.
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و�سحبه  اآله  وعلى  حممد  �سيدنا  على  وال�سالم  ال�سالة  واأف�سل  العاملني  رب  احلمدهلل 

اأجمعني. وبعد :

لت الآداب وبََينّنَْت اأن منها ما يكون ممدوحاً وحمبوباً ومنها ما  فاإن ال�سريعة الإ�سالمية ف�َسنّ

يكون مكروهاً ومذموماً، والتثاوؤب من جملة ال�سفات والعادات املذمومة لقول النبي ] »اإن 

اهلل يحب العطا�س، ويكره التثاوؤب...« رواه البخاري.

قال القرطبي : اإن مل يكظم تثاوؤبه �سحك ال�سيطان منه، ودخل يف فمه وقيل: اإنه يتقياأ 

يف فمه.

ال�سالة  اأحدكم يف  تثاوب  »اإذا  ر�سول اهلل ]:  قال  قال:   ] اخلــدري  �سعيد  اأبي  فعن 

فليكظم ما ا�ستطاع فاإن ال�سيطان يدخل« رواه م�سلم.

قال ابن العربي : ت�ستد كراهة التثاوؤب يف كل حال وخ�س ال�سالة لأنها اأوىل الأحوال.

� اأ�ســـباب التثـــاوؤب:
عن اأبي هريرة [ قال: قال ر�سول اهلل ] : »... واأما التثاوؤب فاإمنا هو من ال�سيطان« 

رواه البخاري. وقال ]: »التثاوؤب من ال�سيطان« رواه م�سلم.

فلما ن�سب النبي ] التثاوؤب اإىل ال�سيطان فاإن هناك من الأ�سباب املرفو�سة �سرعاً جعلته 

ين�سب التثاوؤب اإىل ال�سيطان.

قال ف�سل اهلل اجليالين: ول يكون التثاوؤب اإل مع ثقل البدن وامتالئه وا�سرتخائه، وهو 

ل ميتلئ اإل اإذا اتبع �سهوته وتو�سع يف املاأكل، ول يتبع ال�سهوات اإل من تبع ال�سيطان يف كل 

ما ياأمر به.

� اأ�سباب كراهه التثــــاوؤب:
هناك العديد من الأ�سباب ال�سرعية التي جعلتنا نحكم على التثاوؤب بالكراهة، منها:

اأولً: اأنها �سفة مذمومة اأخرب عنها النبي ] باأن اهلل يكرهها قال ]: »اإن اهلل يحب 

العطا�س، ويكره التثاوؤب ..« رواه البخاري.

التثاؤب والعطاس
53 الــعــدد  هـــ   1425 رجــب   - اخلام�سة  ال�سنة  



23

ثانياً: اأنها من ال�سيطان، وما كان من ال�سيطان فهو مذموم.

قال ]: »التثاوؤب من ال�سيطان ..« رواه م�سلم.

ثالثاً: اإن ال�سيطان ي�سحك على الإن�سان اأثناء تثاوؤبه.

ما  هُ  اأحدكم فلرُيُدنّ تثاءب  [ قال: قال ر�سول اهلل ]: »فاإذا  اأبي هريرة  فعن 

ا�ستطاع فاإن اأحدكم اإذا تثاءب �سحك منه  ال�سيطان« رواه البخاري.

قال ابن بطال: اإن ال�سيطان يحب اأن يرى تثاوؤب الإن�سان، لأنها حالة املثله وتغيري 

ل�سورته، في�سحك من جوفه.

رابعاً: اأنه دليل على الك�سل وعالمة من عالمات الفتور الذي يفرح ال�سيطان به، لأنه 

يعلم اأن العبد اإذا تثاءب فاإنه يك�سل عن العبادات والطاعات.

التثاوؤب  منه  �َسَدَر  لأنه  به،  �سخريٌة  منه  ال�سيطان  فاإن �سحك  القرطبي:  قال 

الذي يكون عن الك�سل، وذلك كله ير�سيه، لأنه يَِجُد به طريقاً اإىل التك�سيل عن 

اخلريات والعبادات.

� ما يفعل حـــال التثـــاوؤب:
عن اأبي هريرة [ قال: قال ر�سول اهلل ]: »واأما التثاوؤب فاإمنا هو من ال�سيطان فاإذا 

تثاءب اأحدكم فلريده ما ا�ستطاع« رواه البخاري وم�سلم.

َفُع�َسنّ على �سفتك ال�سفلى،  اأن تكظمه  اأردت  اإذا   قال ال�سيخ ابن عثيمني: قال العلماء: 

ولي�س ع�ساً �سديداً فتنقطع ولكن لأجل اأن ت�سمها حتى ل تنفتح، فاملهم اأن تكظم �سواء بهذه 

الطريقة اأو غريها، فاإن عجزت عن الكظم فت�سع يدك على فمك.

قال ال�سيخ عبد الرزاق العباد: ول يليق بامل�سلم اأن يتثاءب مفتوح الفم دون و�سع يده اأو 

�سيٍء من لبا�سه على فيه، فاإن هذا اإ�سافة اإىل ما فيه من قبح يف الهيئة واملنظر فاإنه ذريعة 

و�سبيل لدخول ال�سيطان.

وي�ستدل على هذا بالقاعدة املعروفة عند العلماء وهي: ما كان للتكرمي بدئ فيه باليمني 

وخالفه بالي�سار. 

� منزلـــــة العـــطـــــا�س:
عن أبي هريرة [ عن النبي ] قال: »إن اهلل يحب العطاس ويكره التثاؤب فإذا عطس فحمد 
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اهلل فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته« رواه البخاري.

قال الشيخ ابن عثيمني: إن اهلل يحب العطاس والسبب في ذلك أن العطاس يدل على 

اإلنسان  يحب  وتعالى  سبحانه  واهلل  نشط،  عطس  إذا  اإلنسان  جتد  ولهذا  واخلفة  النشاط 

املؤمن  من  إلى اهلل  أحب  القوي  »املؤمن  قال:  أنه   [ النبي  الصحيح عن  وفي  اجلاد،  النشيط 

الضعيف وفي كلٍّ خير« والعطاس يدل على اخلفة والنشاط، ولهذا كان محبوباً إلى اهلل وكان 

مشروعاً لإلنسان إذا عطس أن يقول: احلمد اهلل ألنها نعمة أعطيها فليحمداهلل عليها. 

� ا�ستحباب رفع ال�س�ت باحلمد:
عن اأبي هريرة [ اأن النبي ] قال: » فاإذا عط�س فحمد اهلل فحٌق على كل م�سلم �سمعه 

اأن ي�سمته..« رواه البخاري.

قال القرطبي : يف حديث البخاري »وكان حقاً على كل من �سمعه اأن ي�سمته« يدُلنّ على اأن 

العاط�س ينبغي له اأن يُ�ْسِمَع �سوته حلا�سريه.

قال ال�سيخ ابن عثيمني: ولبد اأن يكون حمد العاط�س م�سموعاً.

� �ســــيـــغ احلــمــــــــد:
اأولً: اأن يقول »احلمدهلل« : قال ]: »اإذا عط�س اأحدكم فليقل: احلمدهلل..« رواه البخاري.

ثانياً: اأن يقول »احلمدهلل على كل حال« قال ]: »اإذا عط�س اأحدكم فليقل: احلمدهلل 

على كل حال...« رواه الرتمذي و�سححه الألباين.

ثالثاً: اأن يقول »احلمدهلل رب العاملني« قال ]: »اإذا عط�س اأحدكم فليقل: احلمدهلل 

على رب العاملني...« رواه الطرباين واحلاكم و�سححه الألباين

رابعاً: اأن يقول »احلمدهلل حمداً كثرياً طيباً مباركاً ...« عن رفاعه بن رافع [ قال: 

»�سليت خلف ر�سول اهلل ] فعط�ست فقلت: احلمدهلل حمداً كثرياً طيباً مباركاً 

فيه مباركاً عليه كما يحب ربنا وير�سى« رواه الرتمذي وح�سنه الألباين.

يقول عقب عطا�سه  اأن  للعاط�س  ي�ستحب  اأنه  العلماء على  اتفق   : النووي  قال 

احلمد اهلل، فلو قال: احلمد اهلل رب العاملني كان اأح�سن، ولو قال: احلمداهلل 

على كل حال كان اأف�سل.
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قال ابن جرير: هو خمري بني هذا كله.

� احلكمـــة مـــن حمـــد اللــــه :
قال ابن القيم : وملا كان العاط�س قد ح�سلت له بالعطا�س نعمة ومنفعة بخروج الأبخرة 

املحتقنة يف دماغه التي لو بقيت فيه اأحدثت له اأدواًء ع�سرة، �سرع له حمد اهلل على هذه 

النعمة مع بقاء اأع�سائه على التئامها وهيئتها بعد هذه الزلزلة التي هي للبدن كزلزلة الأر�س 

لها. 

قال الدكتور عبد الرزاق الكيالين: العطا�س هو عك�س التثاوؤب فهو زفري قوي يخرج معه 

الهواء من الرئتني عن طريقي الأنف والفم، فيجرف معه ما يف طريقه من الغبار والهباء 

والهوام واجلراثيم التي ت�سربت �سابقاً اإىل جهاز التنف�س، ولذلك كان من الطبيعي اأن يكون 

العطا�س من الرحمن لأن فيه فائدة للج�سم. احلقائق الطبية يف الإ�سالم.

� الزيـــادة على احلــمـــد:
قال نافع : عط�س رجل اإىل جانب ابن عمر [ فقال: احلمدهلل وال�سالم على ر�سول اهلل، 

فقال ابن عمر: واأنا اأقول احلمدهلل وال�سالم على ر�سول اهلل، ولي�س هكذا علمنا ر�سول اهلل 

] علمنا اأن نقول: »احلمدهلل على كل حال« رواه الرتمذي وح�سنه الألباين
 قال ال�سيخ الألباين : ثبت عن ابن عمر - ر�سي اهلل عنهما - اإنكار الزيادة على ال�سنة 

يف العطا�س، وباأ�سلوب حكيم ل يف�سح املجال للمخالف اأن يتوهم اأنه اأنكر اأ�سل م�سروعية ما 

اأنكر، كما يتوهم بع�س النا�س اليوم، من مثل هذا الإنكار ف�ساًل اأن ي�سارع بالإنكار، عليه.

قال ال�سيخ ابن عثيمني : ولكن فيما بعد علينا اأن نخربه اأن الإن�سان اإذا عط�س عليه اأن 

يقول: »احلمد اهلل« ويكون ذلك من باب التعليم.

� خف�س العاط�س �س�ته:
عن اأبي هريرة [ قال: »اإن النبي ] كان اإذا عط�س و�سع يده اأو ثوبه على فيه وخف�س 

اأو غ�س بها �سوته « رواه الرتمذي وح�سنه الألباين.

قال احلافظ ابن حجر: ومن اآداب العاط�س اأن يخف�س بالعط�س �سوته.
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� تغطية الفم اأثناء العطا�س:
قال ال�سيخ ابن عثيمني : اأنه ينبغي لالإن�سان اإذا عط�س اأن ي�سع ثوبه على وجهه قال اأهل 

العلم ويف ذلك حكمتان:

احلكمة الأوىل: اأنه قد يخرج مع هذا العطا�س اأمرا�س تنت�سر على من حوله.

احلكمة الثانية: اأنه قد يخرج من اأنفه �سيء م�ستقذر تتقزز النفو�س منه فاإذا غطى

                   وجهه �سار ذلك خرياً.

� احلمد اأثناء ال�ســـالة:
تيمية وهو  وابن  والنووي  اأحمد  اأن يحمد اهلل جهراً، وهو قول  للم�سلي  اأن  العلماء  قال 

قول جمهور ال�سحابة والتابعني وذهب اإليه من املعا�سرين ال�سيخ ابن عثيمني واللجنة الدائمة 

لالإفتاء. 

وذلك ملا �سح عن النبي ] يف �سنن اأبي داود عن رفاعة بن رافع قال: »�سليت خلف ر�سول 

اهلل ] فعط�س رفاعة فقلت: احلمد اهلل حمداً كثرياً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا وير�سى، 

فلما �سلى ر�سول اهلل ان�سرف فقال ر�سول اهلل ]: »لقد راأيت ب�سعة وثالثني ملكاً يبتدرونها 

اأيهم يكتبها اأول؟!« رواه اأبو داود و�سححه الألباين.

و�سئل ال�سيخ ابن عثيمني - رحمه اهلل -: اإذا عط�س امل�سلي هل يحمد اهلل؟

فاأجاب: نعم اإذا عط�س امل�سلي فاإنه يقول: احلمد اهلل ، كما �سح ذلك يف ق�سة معاوية بن 

احلكم [  اأنه دخل مع النبي ] يف �سالة فعط�س رجل من القوم فقال: احلمدهلل، فقال له 

معاوية: »يرحمك اهلل ... احلديث« رواه م�سلم .

ومل ينكر النبي ] على العاط�س الذي حمد اهلل، فدل ذلك على اأن الإن�سان اإذا عط�س يف 

ال�سالة حمد اهلل، لوجود ال�سبب القا�سي باحلمد، ولكن ل يكون ذلك يف كل ما يوجد �سببه 

من الأذكار يف ال�سالة.

� حكم ت�سميت العاط�س:
ذهب بع�س العلماء اأنه فر�س عني على كل م�سلم �سمعه اأن ي�سمته قال ابن دقيق العيد: 

ظاهر الأمر الوجوب ويوؤيده حديث »فحق على كل م�سلم اأن ي�سمته« فتح الباري.
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قال الألباين : هذا ن�س �سريح اأي »فحق على كل من �سمعه اأن ي�سمته« يف وجوب الت�سميت 

على كل من �سمع حتميده فهو فر�س عني على الكل.

ال�سامعني  كل  على  يجب  اأنــه  �سمعه« ظاهره  من  كل  على  »كــان حقا   : عثيمني  ابن  قال 

باأعيانهم ويوؤيده قوله يف احلديث الآخر »اإذا عط�س اأحدكم فحمد اهلل ف�سمتوه«.

� كيفية ت�سميت العاط�س:
من الواجب على اجلال�س اإذا �سمع العاط�س يحمد اهلل اأن ي�سمته، وال�سيغة التي جاءت بها 

ال�سنة هي »يرحمك اهلل« ول ياأتي ب�سيغة اأخرى مل ترد يف ال�سرع حتى لو ا�ستح�سنها عقله، 

لأن هذه عبادة والعبادات توقيفية: فال يتعبد اهلل عز وجل بعبادة اإل بدليل.

عن اأبي هريرة [ قال: قال ر�سول اهلل ]: »اإذا عط�س اأحدكم فليقل: احلمدهلل، وليقل 

له اأخوه اأو �ساحبه، يرحمك اهلل« رواه البخاري.

� عدد ت�سميت العاط�س:
ِرَده بل لها  ُمَطنّ اأن ت�سميت العاط�س �سنَنّة �سنها النبي ] ولكنها لي�ست  اعلم رحمك اهلل 

حد معني فاإذا جتاوزها العاط�س فاإنه ل ي�سمت، وهي اإذا جتاوز الثالث مرات فيتوقف عن 

ت�سميته، ويبني له اأنه مزكوم.

عن اأبي هريرة [ مرفوعاً: »اإذا عط�س اأحدكم فلي�سمته جلي�سه فاإن زاد على ثالث فهو 

مزكوم ول ت�سميت بعد ثالث« رواه اأبو داود و�سححه الألباين.

وعنه اأي�ساً [ قال: »�سمته واحدة وثنتني وثالثاً فما كان بعد هذا فهو زكام« رواه البخاري 

يف الأدب مفرد.

وعن �سلمة بن الأكوع [ »عط�س رجل عند ر�سول اهلل ] واأنا �ساهد فقال ر�سول اهلل ]: 

يرحمك اهلل، ثم عط�س الثانية فقال ر�سول اهلل ]: يرحمك اهلل، اإل اأنه قال له يف الثالثة: 

اأنت مزكوم« رواه الرتمذي و�سححه الألباين.

� ف�ائد العطا�س الطبية:
جِينٌّد  دليٌل  وهو  الكبد،  من  ال�َسَدَد  وتفتح  تخرُج  ريٌح خمتنقٌة  والعطا�س  القيم:  ابن  قال 

�ُس العليل ويجعل نوعاً  ِذٌن بانفراج بع�ِس علته، ويف بع�س الأمرا�س ي�ستعمل ما يَُعِطنّ للمري�س، ُموؤْ
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من العالج ومعيناً عليه. مفتاح دار ال�سعادة.

� رد العاط�س اإذا �سمت�ه:
ت على نوعني: تنوعت ال�سنة يف الرد على امل�سمِّ

اأولً: يقول له (يغفر اهلل لنا ولكم).

عن اأبي م�سعود [ قال: قال ر�سول اهلل ] »اإذا عط�س اأحدكم فليقل احلمد 

هلل رب العاملني ويقال له: يرحمك اهلل، وليقل هو: يغفر اهلل لنا ولكم« رواه الطرباين 

و�سححه الألباين.

ثانياً: يقول له (يهديكم اهلل وي�سلح بالكم).

عن اأبي هريرة [ قال: قال ر�سول اهلل ] »اإذا عط�س اأحدكم فليقل احلمد 

هلل.. فاإذا قال له يرحمك اهلل، فليقل: يهديكم اهلل وي�سلح بالكم« رواه البخاري.

� وقد �سح عن ال�سحابة ردود منها:
< �سح عن ابن عبا�س [ موقوفاً اأنه كان يرد على من ي�سمته »عافانا اهلل واإياكم من 

النار ويرحمكم اهلل« رواه البخاري و�سححه الألباين.

< و�سح عن ابن عمر [ موقوفاً اأنه كان يقول »يغفر اهلل يل ولكم« رواه البخاري.
< و�سح عن ابن عمر [ اأي�ساً موقوفاً اأنه كان يقول »يرحمنا اهلل واإياكم ويغفر اهلل 

لنا ولكم« رواه البخاري.

اأن يذكر  ] فالأف�سل  النبي  ثبتا عن  اأنهما  الأمرين ومبا   وعلى هذا فهو خمري بني كال 

هذا اأحياناً ويذكر الآخر اأحياناً لإن القاعدة: اأن العبادات اإذا وردت على وجوه متنوعة ينبغي 

لالإن�سان اأن يفعلها على هذه الوجوه. وكذلك لأن تنويعها فيه فوائد:

اأولً: حفظ ال�سنة بوجوهها.

ثانياً: التي�سري على املكلف.

ثالثاً: ح�سور القلب، وعدم ملله و�ساآمته.

رابعاً: حفظ ال�سريعة و�سيانتها.

� ي�سمت العاط�س اإذا مل يحمد اهلل:
و�سنة ت�سميت العاط�س لي�ست على اإطالقها بل هي مقيدة مبن حمد اهلل تعاىل، واأما من مل 
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يحمد اهلل تعاىل فال ي�سمت.

عن اأبي مو�سى الأ�سعري [ قال: �سمعت ر�سول اهلل ] يقول: »اإذا عط�س اأحدكم فحمد 

اهلل ف�سمتوه، فاإن مل يحمد اهلل فال ت�سمتوه« رواه م�سلم.

وعن اأن�س  بن مالك [ قال: »عط�س عند النبي ] رجالن ف�سمت اأحدهما ومل ي�سمت 

الآخر، فقال الذي مل ي�سمته، عط�س فالن ف�سمته، وعط�ست اأنا فلم ت�سمتني، فقال: اإن هذا 

حمد اهلل، واإنك مل حتمد اهلل« رواه البخاري وم�سلم.

عن اأبي هريرة [ قال: قال النبي ] »... فاإذا عط�س اأحدكم وحمد  اهلل تعاىل كان حقاً 

على كل م�سلم �سمعه اأن يقول يرحمك اهلل« رواه البخاري.

قال البغوي : يف احلديث بيان اأن العاط�س اإذا مل يحمد اهلل فال ي�ستحق الت�سميت.

ي�ستحق  ل  اهلل  يحمد  مل  اإذا  العاط�س  اأن  بيان  وفيه  اأبـــادي:  العظيم  الطيب  اأبــو  قــال 

اجلواب.

� ت�سميت الرجل للمراأة والعك�س:
يجوز اأن ي�سمت الرجُل المراأةَ وكذلك المراأةُ الرجَل وذلك لعدة اأدلة منها:

اأولً: عموم حديث النبي ] »اإذا عط�س اأحدكم فحمد اهلل ف�سمتوه واإذا لم يحمد اهلل 

فال ت�سمتوه«.

ت بنت الف�سل  وهذا العموم هو الذي فهمه اأبو مو�سى الأ�سعري [، فاإنه �سَمنّ

(وهي زوجة اأبي مو�سى) وهي امراأة بغ�س النظر اأنها زوجته فاإنه لم يفهم اأن 

حديث النبي ] الآمر بالت�سميت هو مخ�سو�س للرجال فقط  دون الن�ساء.

ما خ�سه  اإل  والن�ساء  الرجال  فيها  يت�ساوى  اأنه  ال�سرعية  الأحكام  في  الأ�سل  ثانياً: 

الدليل، ول دليل هنا على عدم ت�سميت المراأة، فتبقى هذه الم�ساألة على اأ�سلها 

واأنهما ي�ستركان في نف�س الحكم، ويجوز لكل منهما ت�سميت الآخر ودليل هذا 

الأ�سل قوله ]: »اإنما الن�ساء �سقائق الرجال« رواه اأبو داود و�سححه الألباني.

وهذا وعلى الرغم من القول بالجواز فاإنه يقيد اإذا لم يكن في الت�سميت فتنة اأو 

ريبة اأما اإذا خيف ح�سول فتنة اأو ريبة فاإنه يمنع ت�سميت المراأةُ الرجَل اأو الرجُل 

المراأةَ من باب �سد الذرائع. واهلل واعلم.
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اأجمعني،  اآله و�سحبه  نبينا حممد وعلى  وال�سالم على  وال�سالة  العاملني  احلمد هلل رب 

وبعد:

غ�سبه  من  ومالأها  لأمــره،  املخالفني  لأعدائه  مقراً  وجعلها  النار  تعاىل  اهلل  خلق  فلقد 

و�سخطه واأودعها اأنواعاً من العذاب الذي ل يطاق، وحذر عباده وبني لهم ال�سبل املنجية منها 

لئال يكون لهم حجة بعد ذلك، وعلى الرغم من كل هذا التحذير من النار اإل اأن البع�س من 

النا�س ممن قل علمهم وق�سر نظرهم عن هذه اأبوا اإل املخالفة والعناد والتمرد على مولهم 

ومع�سيته، جهال منهم بحق ربهم عليهم، وجهال منهم بحقيقة النار التي توعدهم بها، فما هي 

هذه النار؟ وما �سفتها؟!.

� اأول من ت�سعر النار بهم:

عن اأبي هريرة [ قال : �سمعت ر�سول اهلل ] يقول : »اإن اأول النا�س يق�سى يوم القيامة 

عليه رجل ا�ست�سهد فاأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى 

ا�ست�سهدت، قال: كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل، ثم اأمر به ف�سحب على  وجهه 

حتى األقي يف النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقراأ القراآن فاأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال: 

فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقراأت فيك القراآن، قال: كذبت ولكنك تعلمت 

به ف�سحب على  وجهه  اأمر  ثم  ليقال هو قارئ فقد قيل،  القراآن  ليقال عامل وقراأت  العلم 

حتى األقي يف النار. ورجل و�سع اهلل عليه  واأعطاه من اأ�سناف املال كله فاأتي به فعرفه نعمه 

فعرفها قال فما عملت فيها قال ما تركت من �سبيل حتب اأن ينفق فيها اإل اأنفقت فيها لك، 

قال: كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل ثم اأمر به ف�سحب على  وجهه ثم األقي يف 

النار« رواه م�سلم.

� النار تتكلم وتب�سر:

ظًا َوَزِفريً� } الفرقان 12 ْتُهم ِمْن َمَكاٍن َبِعيٍد �َسِمُعو� َلَها َتَغيُّ
َ
قال تعاىل { �إَِذ� َر�أ

أنذركم النار
54 العدد   - 1425هـ  �سعبان   - اخلام�سة  ال�سنة 
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قال ] : »يخرج يوم القيامة عنق من النار لها عينان تب�سران واأذنان ت�سمعان ول�سان ينطق 

تقول : اإين وكلت بثالثة : بكل جبار عنيد، وبكل دعا مع اهلل اإلها اآخر،  وبامل�سورين« رواه الرتمذي 

و�سححه الألباين، وقال ]: »ا�ستكت النار اإىل ربها فقالت رب اأكل بع�سي بع�سا فاأذن لها بنف�سني: 

نف�س يف ال�ستاء ونف�س يف ال�سيف، فاأ�سد ما جتدون من احلر، واأ�سد ما جتدون من الزمهرير« 

رواه البخاري ، قال ] »اأبردوا بال�سالة فاإن �سدة احلر من فيح جهنم« رواه البخاري.

� �سعة النار وبعد قعرها:

ِت 
ْ
َم َهْل �ْمَتالأ َهنرَّ > الأول : الذين يدخلون النار اأعداد ل حت�سى قال تعاىل {َيْوَم َنُقوُل ِلَ

َوَتُقوُل َهْل ِمْن َمِزيٍد } ق 30.

وعن اأن�س [ عن النبي ] قال : » ل تزال جهنم يلقى فيها وتقول : هل من مزيد 

حتى ي�سع رب العزة فيها قدمه فينزوي بع�سها اإىل بع�س فتقول: قط قط بعزتك 

وكرمك«  متفق عليه.

> الثاين : عن اأبي هريرة [ قال : »كنا مع ر�سول اهلل ] اإذ �سمع وجبة فقال ]  تدرون ما 
هذا؟ قلنا : اهلل ور�سوله اأعلم. قال : هذا حجر رمي به يف النار منذ �سبعني خريفا 

فهو يهوي يف النار اإىل الآن« رواه م�سلم.

> الثالث: كرثة العدد الذي ياأتي  بالنار من املالئكة يف يوم القيامة  فقد و�سف الر�سول ] 
َم} الفجر 23، فقال:  جميئ النار يوم القيامة الذي يقول اهلل فيه {َوِجيَء َيْوَمِئٍذ ِبَجَهنرَّ

»يوؤتى بجهنم يومئذ لها �سبعون األف زمام مع كل زمام  �سبعون األف ملك« رواه م�سلم

الهائل من  العدد  اإىل هذا  احتاج  الذي  الرهيب  املخلوق  تتخيل عظم هذا  اأن  ولك 

املالئكة الأ�سداء الأقوياء الذين ل يعلم مدى قوتهم اإل اهلل تبارك وتعاىل .

> الرابع : ما ورد يف »م�سكل الآثار« للطحاوي من حديث اأبي هريرة [ عن النبي ] قال: 
»ال�سم�س والقمر ثوران مكوران يف النار يوم القيامة« رواه البخاري ، فتاأمل رعاك اهلل 

حال خملوقني عظيمني كال�سم�س والقمر كيف يكونان كثورين مكورين يف النار .
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� الن�ساء اأكرث اأهل النار
اأكرث من يدخل النار من ع�ساة املوحدين الن�ساء  كما  قــــال ]  »راأيـــت النــــار وراأيـــت 

اأكـــثـــر اأهــلــها الن�ساء« رواه البخاري وم�سلم.

 وقال ]: »يا مع�سر الن�ساء ت�سدقن فاإين راأيتكن اأكرث اأهل النار  فقلن: ومل ذلك يا ر�سول 

اهلل؟ قال: تكرثن اللعن وتكفرن الع�سري« رواه البخاري وم�سلم.

قال ] »اإن اأقل �ساكني اجلنة الن�ساء« رواه م�سلم.

� دركات جهنم:
ــــــــا حــــطــــمــــة ــــــــده ــــــــع ــــــــــــن ب ــــــــــظــــــــــى م ـــــــم ول جـــــــهـــــــن

�ــــســــقــــر يف  الـــــــــــهـــــــــــول  ــــــــــــــل  وك الــــــ�ــــــســــــعــــــري  ثـــــــــــم 

ــــــــــــــم هـــــــــاويـــــــــة ــــــــم ث وبــــــــــــعــــــــــــد ذلــــــــــــــــــك جــــــــحــــــــي

مــــ�ــــســــتــــعــــر حـــــــــــر  يف  ــــــــــــــــــــــــداً  اأب ـــــــم  ـــــــه ب تـــــــــهـــــــــوي 

َم ِلْلَكاِفِريَن ُنُزًل } الكهف: 102 . ْعَتْدَنا َجَهنرَّ
َ
ا �أ > جهنم: هي للكافرين: { �إِنرَّ

> لظى: هم للذين ل ي�سكرون اهلل عند الرخاء ول ي�سربون عند البالء ومينعون حق 
�َعًة  َنزرَّ  )15( َلَظى  َها  �إِنرَّ َك��الرَّ   } قال عز وجل  بع�سهم عن احلق  ويعر�س  املال 

اَن  �إِنرَّ �لإِن�سَ ْوَعى )18( 
َ
َفاأ ْدَبَر َوَتَولرَّ )17( َوَجَمَع 

َ
�أ َوى )16( َتْدُعو� َمْن  ِلل�سرَّ

َمُنوعًا  رْيُ 
�ْلَ ُه  َم�سرَّ َو�إَِذ�   )20( َجُزوعًا   ُّ �ل�سرَّ ُه  َم�سرَّ �إَِذ�   )19( َهُلوعًا  ُخِلَق 

نَي )22(} املعارج: 22-15 . لرِّ �سَ
)21( �إِلرَّ �ْلُ

> احلطمة: م�سكن اأهل الغيبة والنميمة واأهل جتميع الأموال من غري حقها قال عز 

نرَّ 
َ
�أ ُب  َدُه )2( َيْح�سَ َوَع��درَّ ِذي َجَمَع َماًل  َزٍة )1( �لرَّ وجل {َوْيٌل ِلُكلرِّ ُهَمَزٍة ُلَ

َطَمُة )5(  ْدَر�َك َما �ْلُ
َ
َطَمِة )4( َوَما �أ ْخَلَدُه )3( َكالرَّ َلُيْنَبَذنرَّ ِف �ْلُ

َ
َماَلُه �أ

َدٌة )8( ِف  َها َعَلْيِهْم ُمو�سَ ْفِئَدِة )7( �إِنرَّ
َ
ِلُع َعَلى �لأ ِتي َتطرَّ وَقَدُة )6( �لرَّ ِ �ْلُ

رَّ
َناُر �لل

َدٍة )9(} الهمزة: 9-1 . درَّ َعَمٍد ُمَ

ْعَتْدَنا 
َ
اَعِة َو�أ ُبو� ِبال�سرَّ

> ال�سعري: م�سكن املكذب بيوم القيامة.. قال تعاىل {َبْل َكذرَّ
اَعِة �َسِعريً�} الفرقان: 11 . َب ِبال�سرَّ

ْن َكذرَّ ِلَ
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> �سقر: ذكر اهلل عدة اأعمال توجب دخول �سقر وهي اأربعة: الذي ل ي�سلي، والذي ل 
يت�سدق، والذي لي�س له اجتاه معني، والذي يكذب بيوم القيامة.. قال تعاىل  { �إِلرَّ 

ْجِرِمنَي )41( َما  اَءُلوَن )40( َعْن �ْلُ اٍت َيَت�سَ َحاَب �ْلَيِمنِي )39( ِف َجنرَّ �سْ
َ
�أ

ِكنَي  �سْ
نَي )43( َوَلْ َنُك ُنْطِعُم �ْلِ لرِّ �سَ

�َسَلَكُكْم ِف �َسَقَر )42( َقاُلو� َلْ َنُك ِمَن �ْلُ

ى  يِن )46( َحترَّ ُب ِبَيْوِم �لدرِّ ا ُنَكذرِّ نَي )45( َوُكنرَّ اِئ�سِ ا َنُخو�ُض َمَع �ْلَ )44( َوُكنرَّ

َتاَنا �ْلَيِقنُي )47( } املدثر: 47-39 .
َ
�أ

ِحيِم  �ْلَ �َسَو�ِء  �إَِل  َفاْعِتُلوُه  تعاىل {ُخُذوُه  يقول  للمتكربين..  وهذه  > اجلحيم: 
ْنَت �ْلَعِزيُز 

َ
َك �أ ِميِم )48( ُذْق �إِنرَّ �ِسِه ِمْن َعَذ�ِب �ْلَ

ْ
و� َفْوَق َر�أ بُّ )47( ُثمرَّ �سُ

�ْلَكِرمُي )49(} الدخان: 49-47 .

َناِفِقنَي ِف  > الهاوية: هي اأ�سفل طباق النار وهي للمنافقني.. يقول تعاىل { �إِنرَّ �ْلُ
ريً�}  الن�ساء: 145 . واختار اهلل لهم هذه  َد َلُهْم َن�سِ اِر َوَلْن َتِ َفِل ِمْن �لنرَّ �سْ

َ
ْرِك �لأ �لدرَّ

الطبقة مع �سدة عذابها لأنهم كانوا يخدعون اهلل واأهل الإميان.

� اأدنى اأهل النار عذابا:
اأخم�س  تو�سع يف  لرجل  القيامة  يوم  النار عذابا  اأهل  اأهون  »اإن   [ ر�سول اهلل  قال 

قدميه جمرة يغلي منها دماغه« رواه البخاري

� طعام اأهل النار و�سرابهم:

 )6(
(1)

يٍع لرَّ ِمْن �َسِ طعام اأهل النار ال�سريع  والزقوم .. قال تعاىل {َلْي�َض َلُهْم َطَعاٌم �إِ

وِم )43( َطَعاُم  قُّ ِمُن َول ُيْغِني ِمْن ُجوٍع )7(} الغا�سية 6-7، وقال تعاىل »�إِنرَّ �َسَجَرَة �لزرَّ ل ُي�سْ

ِميِم )46(« الدخان: 43-46  واإذا  ْهِل َيْغِلي ِف �ْلُبُطوِن )45( َكَغْلِي �ْلَ ِثيِم )44( َكاْلُ
َ
�لأ

اأكل اأهل النار من هذا الطعام اخلبيث من ال�سريع والزقوم غ�سوا به لقبحه وخبثه { �إِنرَّ َلَدْيَنا 

ِليمًا )13(} املزمل13-12.
َ
ٍة َوَعَذ�بًا �أ نَكاًل َوَجِحيمًا )12( َوَطَعامًا َذ� ُغ�سرَّ

َ
�أ

)1( وال�صريع  �صوك باأر�س احلجاز يقال ال�صربق.
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ومن طعام اأهل النار الغ�سلني ، قال تعاىل { َفَلْي�َض َلُه �ْلَيْوَم َهاُهَنا َحِميٌم )35( َول 

اِطُئوَن )37(} احلاقة 37-35، ُكُلُه �إِلرَّ �ْلَ
ْ
ِلنٍي )36( ل َياأ َطَعاٌم �إِلرَّ ِمْن ِغ�سْ

قال القرطبي: هو ع�سارة اأهل النار، اأما �سرابهم فقد ذكر اأربعة اأنواع من �سراب اأهل النار.

َع  الأول : احلميم وهو املاء احلار الذي تناهى حره قال تعاىل {َو�ُسُقو� َماًء َحِميمًا َفَقطرَّ

ْمَعاَءُهْم} حممد 15.
َ
�أ

اٌق } �س57. الثاين : الغ�ساق قال تعاىل { َهَذ� َفْلَيُذوُقوُه َحِميٌم َوَغ�سرَّ

ِديٍد  َقى ِمْن َماٍء �سَ الثالث: ال�سديد، وهو ما ي�سيل من حلم الكافر وجلده قال تعاىل {ُي�سْ

يُغُه} ابرهيم 17-16. ُعُه َول َيَكاُد ُي�سِ )16( َيَتَجررَّ

ِبْئ�َض  �ْلُوُجوَه  ِوي  َي�سْ ْهِل  َكاْلُ اٍء  ِبَ ُيَغاُثو�  َتِغيُثو�  َي�سْ {َو�إِْن  تعاىل  قال  املهل،  �لر�بع: 

�ُب َو�َساَءْت ُمْرَتَفقًا } الكهف 29 . َ �ل�سرَّ

� لبا�س اأهل النار :

ٌذيّن  اأخرب احلق �سبحانه وتعاىل اأنه يف�سل لأهل النار حلل من النار كما قال تعاىل { ّفاَلّ

، وكان   19 احلج  ًپّحٌميٍم}  ٍرٍءو�ٌسٌهٍم  ّفًوٌق  َبٍ ٌمن  ٍي�سّ اُر  َنّ ن  ٌمَ ٌثّياِب  ّلٍهًم  ّعًت  ٍقٌطَ ّكّفٍرو� 

�سبحانه  ثيابا. وقال  النار  �سبحان من خلق من   : يقول  الآية  اإذا تال هذه  التميمي  ابراهيم 

ى  َوَتْغ�سَ
)1(

�ِبيُلُهْم ِمْن َقِطَر�ٍن  َفاِد )49( �َسَ �سْ
َ
ِننَي ِف �لأ ْجِرِمنَي َيْوَمِئٍذ ُمَقررَّ َ{َتَرى �ْلُ

اُر )50} ابراهيم 49-50، قال ] »النائحة اإذا مل تتب قبل موتها  تقام يوم القيامة  ُوُجوَهُهْم �لنرَّ

وعليها �سربال من قطران ودرع من جرب« رواه م�سلم.

� �سدة حرها :
قال ]: »نارنا جزء من �سبعني جزءا من نار جهنم، قيل يا ر�سول اهلل اإن كانت لكافية، قال: 

ف�سلت عليها بت�سعة و�ستني جزءا، كلهن مثل حرها« رواه البخاري وم�سلم، وت�سعر النار يوم القيامة 

َرْت} التكوير 12. ِحيُم �ُسعرِّ
عندما ت�ستقبل اأهلها  {َو�إَِذ� �ْلَ

1 -  والقطران : هم النحا�س املذاب
2 - اأي: اأوقدت واأحميت..
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وقال ] : »اإذا ا�ستد احلر فاأبردوا بال�سالة ، فاإن �سدة احلر من فيح جهنم« رواه البخاري وم�سلم، 

قال ] »يوؤتى باأنعم اأهل الدنيا من اأهل النار يوم القيامة في�سبغ يف النار �سبغة ثم يقال: يا ابن 

اآدم هل راأيت خريا قط هل مر بك نعيم قط ؟ فيقول: ل واهلل يارب«  رواه م�سلم

� �س�ر من عذابهم:

َجْت  َما َن�سِ ِليِهْم َنارً� ُكلرَّ ِذيَن َكَفُرو� ِباآَياِتَنا �َسْوَف ُن�سْ > اإن�ساج اجللود { �إِنرَّ �لرَّ
َعِزيزً�  َك��اَن   

َ �للرَّ نرَّ  �إِ �ْل��َع��َذ�َب  ِلَيُذوُقو�  َها  َغرْيَ ُجُلودً�  ْلَناُهْم  َبدرَّ ُجُلوُدُهْم 

َحِكيمًا} الن�ساء56.

بُّ ِمْن َفْوِق  َعْت َلُهْم ِثَياٌب ِمْن َناٍر ُي�سَ ِذيَن َكَفُرو� ُقطرِّ > ال�سهر قال تعاىل {َفالرَّ
ُلوُد )20(} احلج 20-19 . َهُر ِبِه َما ِف ُبُطوِنِهْم َو�ْلُ ِميُم )19( ُي�سْ ُرُءو�ِسِهْم �ْلَ

اَر  وَن َعْن ُوُجوِهِهْم �لنرَّ ِذيَن َكَفُرو� ِحنَي ل َيُكفُّ > اللفح قال تعاىل { َلْو َيْعَلُم �لرَّ
َفال  َفَتْبَهُتُهْم  َبْغَتًة  ِتيِهْم 

ْ
َتاأ َبْل   )39( وَن  ُيْن�َسُ ُهْم  َول  ُظُهوِرِهْم  َعْن  َول 

َتْلَفُح ُوُجوَهُهْم  ُينَظُروَن )40(} الأنبياء39، وقال {  ُهْم  َها َول  َردرَّ َتِطيُعوَن  َي�سْ

ى  �ِبيُلُهْم ِمْن َقِطَر�ٍن َوَتْغ�سَ وَن } املوؤمنون 104، وقال { �َسَ اُر َوُهْم ِفيَها َكاِلُ �لنرَّ

اُر} ابرهيم 50.  ُوُجوَهُهْم �لنرَّ

اِر  َحُبوَن ِف �لنرَّ الٍل َو�ُسُعٍر )47( َيْوَم ُي�سْ ْجِرِمنَي ِف �سَ > ال�سحب قال تعاىل { �إِنرَّ �ْلُ
َعَلى ُوُجوِهِهْم ُذوُقو� َم�ضرَّ �َسَقَر )48(} القمر 48-47.

ْت  َودرَّ ��سْ ِذيَن  �لرَّ ا  مرَّ
َ
َفاأ ُوُج��وٌه  َودُّ  َوَت�سْ ُوُج��وٌه  َتْبَي�ضُّ  تعاىل {َيْوَم  الوجوه قال  ت�سويد   <

ا ُكْنُتْم َتْكُفُروَن} اآل عمران 106. َكَفْرُتْ َبْعَد �إِمَياِنُكْم َفُذوُقو� �ْلَعَذ�َب ِبَ
َ
ُوُجوُهُهْم �أ

ِت  َتْ َوِم��ْن  َفْوِقِهْم  ِمْن  �ْلَعَذ�ُب  اُهْم  َيْغ�سَ {َي��ْوَم  تعاىل  قال  بالكفار  النار  اإحاطة   <
اِر  �لنرَّ ِم��ْن  ُظَلٌل  َفْوِقِهْم  ِم��ْن  {َلُهْم  اآخر  مو�سع  يف  وقال   ،55 العنكبوت  ْرُج��ِل��ِه��ْم} 

َ
�أ

َتْعِجُلوَنَك  ِتِهْم ُظَلٌل} الزمر 16، وقد �سرح بالإحاطة يف مو�سع اآخر { َي�سْ َوِمْن َتْ

ِحيَطٌة ِباْلَكاِفِريَن} العنكبوت 54. َم َلُ ِباْلَعَذ�ِب َو�إِنرَّ َجَهنرَّ
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ْدَر�َك َما 
َ
َطَمِة )4( َوَما �أ > اطالع النار على الأفئدة قال تعاىل {َكالرَّ َلُيْنَبَذنرَّ ِف �ْلُ

وَقَدُة )6(} الهمزة 4-6، قال حممد بن كعب القرظي : تاأكله  ِ �ْلُ
رَّ

َطَمُة )5( َناُر �لل �ْلُ

النار على فوؤاده فاإذا بلغت فوؤاده اأن�سئ خلقه، وعن ثابت البناين  اأنه قراأ هذه الآية ثم 

قال: حترقهم النار اإىل الأفئدة وهم اأحياء لقد بلغ منهم العذاب ثم يبكي.

� عظم خلق اأهل النار:
يدخل اأهل اجلحيم النار على �سورة هائلة ل يقدر قدرها اإل الذي خلقهم ففي احلديث 

قال : »ما بني منكبي الكافر م�سرية ثالثة اأيام للراكب امل�سرع« رواه م�سلم .

م�سرية  جلده  وغلظ  اأحد  مثل  الكافر  ناب  اأو  الكافر  »�سر�س   [ اهلل  ر�سول  قال 

ثالث« رواه م�سلم.

قال زيد بن اأرقم »اإن الرجل من اأهل النار ليعظم للنار حتى يكون ال�سر�س من اأ�سرا�سه 

كاأحد« رواه اأحمد و�سححه الألباين.

قال ر�سول اهلل ] »اإن غلظ جلد الكافر اثنان واأربعون ذراعا واإن �سر�سه مثل اأحد واإن جمل�سه 

من جهنم ما بني مكة واملدينة« رواه الرتمذي و�سححه الألباين، قال ر�سول اهلل ] »�سر�س الكافر يوم 

القيامة مثل اأحد وعر�س جلده �سبعون ذراعا وع�سده مثل البي�ساء وفخذه مثل ورقان ومقعده من 

النار ما بيني وبني الربذة« اأخرجه احلاكم واأحمد و�سححه الألباين.

وهذا التعظيم جل�سد الكافر ليزداد عذابه واآلمه ، يقول النووي يف �سرحه لأحاديث م�سلم 

اإيالمه  وكل هذا مقدور هلل تعاىل يجب الإميان به  اأبلغ يف  يف هذا الباب: هذا كله لكونه 

لإخبار ال�سادق به. وقال ابن كثري معلقا على ما اأورده من هذه الأحاديث: ليكون ذلك اأنكى يف 

تعذيبهم، واأعظم يف تعبهم ولهيبهم كما �سديد العقاب {ِلَيُذوُقو� �ْلَعَذ�َب} الن�ساء 56.

� كيف يتقي االإن�سان النار:
ملا كان الكفر هو ال�سبب يف اخللود يف النار فاإن النجاة من النار تكون بالإميان والعمل 

اإىل ربهم باإميانهم كي يخل�سهم من النار قال تعاىل  وال�سالح، ولذا فاإن امل�سلمني يتو�سلون 

اِر } اآل عمران 16، وقال  ا َفاْغِفْر َلَنا ُذُنوَبَنا َوِقَنا َعَذ�َب �لنرَّ َنا �آَمنرَّ َنا �إِنرَّ ِذيَن َيُقوُلوَن َربرَّ {�لرَّ
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َنا  اٍر )192( َربرَّ ْن�سَ
َ
نَي ِمْن �أ اِلِ ْخَزْيَتُه َوَما ِللظرَّ

َ
اَر َفَقْد �أ َك َمْن ُتْدِخْل �لنرَّ َنا �إِنرَّ تعاىل {َربرَّ

ْر  َنا َفاْغِفْر َلَنا ُذُنوَبَنا َوَكفرِّ ا َربرَّ ُكْم َفاآَمنرَّ ْن �آِمُنو� ِبَربرِّ
َ
َنا �َسِمْعَنا ُمَناِديًا ُيَناِدي ِلالإِمَياِن �أ �إِنرَّ

َنا َو�آِتَنا َما َوَعْدَتَنا َعَلى ُر�ُسِلَك َول ُتْخِزَنا َيْوَم  ْبَر�ِر )193( َربرَّ
َ
َنا َمَع �لأ َئاِتَنا َوَتَوفرَّ ا �َسيرِّ َعنرَّ

يَعاَد )194( } اآل عمران : 194-191  َك ل ُتْخِلُف �ْلِ �ْلِقَياَمِة �إِنرَّ

وقد بينت الن�سو�س الأعمال التي تقي من النار  فمن ذلك:

> حمبة اهلل تعاىل : قال ر�سول اهلل ] »واهلل ل يلقي اهلل حبيبه يف النار« رواه 
احلاكم واأحمد و�سححه الألباين.

> ال�سيام جنة من النار : قال ] »قال اهلل تعاىل : ال�سيام جنة ي�ستجن بها من النار« رواه 
اأحمد والبيهقي وح�سنه الألباين، وقال ] »ال�سوم جنة من عذاب اهلل« رواه اأحمد و�سححه الألباين.

اأما اإذا كان ال�سوم يف حال جهاد الأعداء فذاك الفوز العظيم ، قال ]: »من �سام 

يوما يف �سبيل اهلل باعد اهلل وجهه عن النار �سبعني خريفا« رواه البخاري وم�سلم.

ْن َخاَف  > ومما ينجي من النار خمافة اهلل واجلهاد يف �سبيل اهلل قال تعاىل: {َوِلَ
َتاِن} الرحمن 46. ِه َجنرَّ َمَقاَم َربرِّ

قال ر�سول اهلل ] »ل يلج النار من بكى من خ�سية اهلل حتى يعود اللنب يف ال�سرع، ول 

يجتمع على عبد غبار يف �سبيل اهلل ودخان جهنم« رواه الرتمذي و�سححه الألباين، وقال ]  

»ما اغربت قدما عبد يف �سبيل اهلل فتم�سه النار« رواه  البخاري .

قال ] »ل يجتمع كافر وقاتله يف النار اأبدا« رواه م�سلم.

ا َعَذ�َب  ْف َعنرَّ َنا ��ْسِ ِذيَن َيُقوُلوَن َربرَّ > ا�ستجارة العبد باهلل من النار قال تعاىل ّ{َو�لرَّ

َم �إِنرَّ َعَذ�َبَها َكاَن َغَر�مًا} الفرقان 65. َجَهنرَّ

قال ر�سول  اهلل ] »ما �ساأل اأحد اهلل اجلنة ثالثا اإل قالت اجلنة : اللهم اأدخله 

اجلنة، ول ا�ستجار رجل م�سلم اهلل من النار ثالثا ، اإل قالت النار : اللهم اأجره 

مني« رواه اأحمد و�سححه الألباين .

ويف ال�سحيحني عن اأبي هريرة [ عن النبي ] يف ذكر املالئكة الذين يلتم�سون 

جمال�س الذكر وفيه : »اأن اهلل عز وجل ي�ساألهم وهو اأعلم بهم، فيقول:  فمم يتعوذون؟ 
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فيقولون : من النار ، فيقول : وهل راأوها؟ فيقولون : ل واهلل يا رب ما راأوها، فيقول 

: كيف لو راأوها ؟ فيقولون : لو راأوها كانوا اأ�سد منها فرارا، واأ�سد خمافة ، فيقول : 

فاأ�سهدكم اأين قد غفرت لهم«.

� تربوؤ ال�سيطان من اتباعه يف النار:

قرِّ َوَوَعْدُتُكْم   َوَعَدُكْم َوْعَد �ْلَ
َ رَّ
ْمُر �إِنرَّ �لل

َ
 �لأ

َ
ي ا ُق�سِ ْيَطاُن َلرَّ قال تعاىل {َوَقاَل �ل�سرَّ

َتَجْبُتْم ِل َفال َتُلوُموِن  ْن َدَعْوُتُكْم َفا�سْ
َ
ْخَلْفُتُكْم َوَما َكاَن ِل َعَلْيُكْم ِمْن �ُسْلَطاٍن �إِلرَّ �أ

َ
َفاأ

ْكُتُموِن  �ْسَ
َ
ا �أ رَّ �إِنرِّ َكَفْرُت ِبَ

ِخي �ْسِ ْنُتْم ِبُ
َ
ِخُكْم َوَما �أ �ْسِ َنا ِبُ

َ
ُكْم َما �أ ْنُف�سَ

َ
َوُلوُمو� �أ

ِليٌم } اإبراهيم: 22 .
َ
نَي َلُهْم َعَذ�ٌب �أ اِلِ ِمْن َقْبُل �إِنرَّ �لظرَّ

� اآخر من يخرج من النار:
عن عبداهلل بن م�سعود [ قال: قال ر�سول اهلل ]: »اإين لأعلم اآخر اأهل النار خروجا 

منها واآخر اأهل اجلنة دخول اجلنة : رجل يخرج من النار حبوا فيقول اهلل له: اذهب فادخل 

اجلنة فياأتيها فيخيل اإليه اأنها مالأى فريجع فيقول: يارب وجدتها مالأى  فيقول اهلل عز وجل: 

الدنيا  اأمثال  اإن لك مثل ع�سرة  اأو  اأمثالها  الدنيا وع�سرة  اذهب فادخل اجلنة فاإن لك مثل 

فيقول: اأت�سخر بي اأو ت�سحك بي واأنت امللك؟ قال: فلقد راأيت ر�سول اهلل ] �سحك حتى 

بدت نواجذه فكان يقال: ذلك  اأدنى اأهل اجلنة منزلة« اأخرجه البخاري وم�سلم

� بعث النار:
لبيك  فيقول  اآدم  يا  تعاىل  »يقول اهلل  قــال:   [ النبي  [عن  �سعيد اخلــردي  اأبــي  عن 

األف  النار؟ قال من كل  بعث  النار، قال وما  بعث  اأخرج  يديك فيقول  و�سعديك واخلري يف 

النا�س  وترى  ذات حمل حملها  كل  وت�سع  ال�سغري  ي�سيب  فعنده  وت�سعني،  وت�سعة  ت�سعمائة 

�سكارى وما هم ب�سكارى ولكن عذاب اهلل �سديد. قال يا ر�سول اهلل واأينا ذلك الواحد؟ قال 

: اأب�سروا فاإن منكم رجال ومن ياأجوج وماأجوج األفا. ثم قال والذي نف�سي بيده اإين اأرجو اأن 

تكونوا ربع اأهل اجلنة فكربنا فقال: اأرجو ان تكونوا ثلث اأهل اجلنة . فكربنا فقال: اأرجو 

اأن تكونوا ن�سف اأهل اجلنة. فكربنا فقال: ما اأنتم يف النا�س اإل كال�سعرة بي�ساء يف جلد ثور 

اأ�سود« رواه البخاري
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� ذبح امل�ت:
عن ابن عمر ر�سي اهلل عنهما قال : قال ر�سول اهلل ] »اإذا �سار اأهل اجلنة اإىل اجلنة 

واأهل النار اإىل النار ، جيء  باملوت حتى يجعل بني اجلنة والنار ثم يذبح ، ثم ينادي مناد: يا 

اأهل اجلنة ل موت ، ويا اأهل النار ل موت ، فيزداد اأهل اجلنة فرحا اإىل فرحهم ، ويزداد اأهل 

النار حزنا اإىل حزنهم« رواه البخاري .

 

� اللهم  اأعذنا من النار:

َنا  ْن َقْد َوَجْدَنا َما َوَعَدَنا َربُّ
َ
اِر �أ َحاَب �لنرَّ �سْ

َ
ِة �أ نرَّ َحاُب �ْلَ �سْ

َ
 قال اهلل تعاىل: {َوَناَدى �أ

ِ َعَلى 
رَّ

ْن َلْعَنُة �لل
َ
ٌن َبْيَنُهْم �أ َن ُموؤَذرِّ ذرَّ

َ
ُكْم َحّقًا َقاُلو� َنَعْم َفاأ َحّقًا َفَهْل َوَجْدُتْ َما َوَعَد َربُّ

نَي} العراف : 22 . اِلِ �لظرَّ

ْو 
َ
اِء �أ و� َعَلْيَنا ِمْن �ْلَ ِفي�سُ

َ
ْن �أ

َ
ِة �أ نرَّ َحاَب �ْلَ �سْ

َ
اِر �أ َحاُب �لنرَّ �سْ

َ
وقال عز وجل {َوَناَدى �أ

َخُذو� ِديَنُهْم َلْهوً�  ِذيَن �ترَّ َمُهَما َعَلى �ْلَكاِفِريَن )50( �لرَّ  َحررَّ
َ رَّ
 َقاُلو� �إِنرَّ �لل

ُ رَّ
ا َرَزَقُكْم �لل ِمرَّ

َكاُنو�  َوَما  َهَذ�  َيْوِمِهْم  ِلَقاَء  و�  َن�سُ َكَما  اُهْم  َنن�سَ َفاْلَيْوَم  ْنَيا  �لدُّ َياُة  �ْلَ ْتُهْم  َوَغررَّ َوَلِعبًا 

ِباآَياِتَنا َيْجَحُدوَن )51(} العراف :50 - 51  .

اللهم اأعذين من النار    اللهم اأعذين من النار     اللهم اأعذين من النار
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الحمد هلل الذي جعل �سهر رم�سان من اأف�سل �سهور العام، ومننّ علينا باإدراك �سهر ال�سيام 

ر ليله بالقيام. ر نهاره بال�سيام، ونونّ ل اأيامه على �سائر الأيام، وعمنّ والقيام، ف�سنّ

هلنّ هالله وخيمت ظالله، وهيمن جالله، و�سطع جماله، وعظم ا�ستقباله، لحت ب�سائر 

الر�سى، واأزلفت اأيام الهدى، واأقبلت ليالي التقى..

متطلعة  والأفئدة  متوثبة،  والأذهــان  متوقدة،  والعزائم  م�ستاقة،  والأنف�س  فرحة،  القلوب 

نِزَل ِفيِه 
ُ
�أ ِذي  �لرَّ اَن  �َسْهُر َرَم�سَ �سوقا لروؤيته، وحبا لطلعته، وتيمنا بمقدمه، قال تعالى:{ 

َناٍت ِمْن �ْلُهَدى َو�ْلُفْرَقاِن } البقرة: 185 ا�ِض َوَبيرِّ �ْلُقْر�آُن ُهًدى ِللنرَّ

اإنه مو�سم الطاعة، وميدان العبادة، ومجال ال�سدقة، و�سهر التوبة، اأقبل في مدة ي�سيرة، 

وفترة وجيزة و�سرعة غريبة،و�سوف تن�سرم اأيامه، وتنق�سي �ساعاته، وت�سارع اأوقاته، فنفاجئ 

به وقد بقي قليلة واأزف رحيله.

لقد جاء مو�سم الخيُر مو�سم المغفرة والرحمة والعتق من النار

اأتاك �سهر ال�سعد والمكرمات...  فحيه في اأجمل الذكريات 

يا مو�سم الغفران اأتحفتنا .... اأنت المنى يا زمن ال�سالحات

من  البعد  �سهر  اأنا  والرحمة،  المغفره  �سهر  اأنا  للنا�س:  ليقول  المبارك  ال�سهر  جاء هذا 

ال�سهوات، اأنا �سهر ال�سبر والتحمل.

اإن من الأهمية بمكان ونحن ن�ستقبل هذا ال�سهر المبارك اأن نعرف حقيقة رم�سان، واأن 

نعرف لماذا ن�سوم؟

كم من النا�س من يفجاأه �سهر رم�سان فيكون عليه ثقيال! اأتعرفون لماذا؟ لأنه لم يعرف 

حقيقة ال�سيام ولم يعرف لماذا ي�سوم!!

علينا جميعا اأن نعلم اأن لل�سيام حقيقة، ولل�سيام حكم واأ�سرار، فلي�س ال�سيام امتناع عن 

الطعام وال�سراب فقط، بل له حقائق واأ�سرار... فتعال اأخى الكريم لنتعرف من خالل هذه 

الكلمات الإجابة عن هذا ال�سوؤال: 

لماذا نصوم
55 العدد   - 1425هـ  رم�سان   - اخلام�سة  ال�سنة 
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� ال�س�م غايته بل�غ التق�ي:
َياُم  ِذيَن �آَمُنو� ُكِتَب َعَلْيُكْم �ل�سرِّ َها �لرَّ يُّ

َ
نحن ن�سوم لنحقق التقوى كما قال �سبحانه {َيا �أ

ُقوَن} البقرة: 183. ُكْم َتترَّ ِذيَن ِمْن َقْبِلُكْم َلَعلرَّ َكَما ُكِتَب َعَلى �لرَّ

اأتعرفون ماهي التقوى؟ اأن تجعل بينك وبين النار وقاية بفعل الأوامر وترك النواهي. فما 

هي حالنا مع التقوي؟!

اإن الإن�سان وهو يرى كثيرا من النا�س ليتفطر قلبه األما وح�سرة على حال الم�سلمين الذين 

ينتهكون المحرمات في �سهر رم�سان المبارك!

األم ياأن للذين اآمنوا اأن يعرفوا لهذا ال�سهر قدره، واأنه �سهر عبادة ومو�سم طاعة، واأنه �سيام 

عن اللغو والزور والرفث، فلي�س مو�سما للم�سل�سالت الهابطة، ول ميدانا للم�سابقات والفوازير 

ال�ساقطة، في وقت يحارب فيه الإ�سالم، ويهاجم فيه الدين، وتنتهك الحرمات، ويذبح فيه 

وتعد  الحيل  وتدبر  الموؤامرات  وتحاك  اأوطانهم،  من  ال�سعفة  فيه  وي�سرد  والن�ساء  الأطفال 

الخطط ل�سرب الإ�سالم واأهله.

األم ياأن للذين اآمنوا اأن يبتعدوا عن الربا، واأن يعلنوا التوبة عن التعامل به، وهم يعلمون اأن 

درهم ربا اأ�سد عند اهلل من �ست وثالثين زنية، واأنه اإعالن للحرب على اهلل ور�سوله.

األم ياأن للذين اآمنوا اأن يحاربوا دواعي الزنا، ويقطعوا اأ�سباب الخنا، وهم يعلمون اأنه 

ًة َو�َساَء  ُه َكاَن َفاِح�سَ َنى �إِنرَّ دمار لالأ�سر، وهتك لالأ�ستار، وغ�سب للجبار {َول َتْقَرُبو� �لزرِّ

�َسِبياًل} ال�سراء 32.

األم ياأن للذي اأوتي اأجهزة اإعالمية وقنوات ف�سائية اأو اإذاعة �سوتية، فن�سر بها الباطل واأظهر 

بها المنكر، واأ�ساع بها الفاح�سة، واأهلك بها المثل ودمر بها الأخالق، واأف�سد بها ال�سمائر، 

وهتك بها الأ�ستار، واأ�سخط بها الجبار، األم ياأن له اأن يجعل هذا ال�سهر �سهر �سيام عن الخنا، 

واإم�ساك عن الردى، واإقبال على اهلل وبحث عن ر�ساه؟!! فهو الذي اأعطاهم الأموال فحاربوه 

اٍن} .  اٌن �إَلّ �لإًح�سّ بها، واأغدق عليهم الرزق فانتهكوا به محارمه فـ {ّهًل ّجّز�ٍء �لإًح�سّ

ْر�ِض} الق�س�س: 77.
َ
اَد ِف �لأ  �إَِلْيَك َول َتْبِغ �ْلَف�سَ

ُ رَّ
َن �لل ْح�سَ

َ
ْن َكَما �أ ْح�سِ

َ
وقال تعالى: {َو�أ

األم ياأن للذي بح �سوته و�ساخت حنجرته في الباطل.. اأما اآن له اأن يتدارك ما بقي من 

العمر، ويجعل من هذا ال�سهر فر�سة للتوبة الن�سوح ومجال لتزكية الروح.

األم ياأن للكاتب الذي �سخر قلمه ووظف بيانه في ن�سر الرذيلة وتزيين الباطل وتح�سين 
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المنكر، واإثارة ال�سبهات، والدعوة لل�سهوات، األم ياأن له اأن يكف الم�سلم من قلمه ويتوب اإلى 

ر�سده ويتقي ربه؟!!

األم ياأن للتاجر الذي عا�س في الحرام وغذي بالحرام وتجارته في الحرام، األم ياأن له اأن 

الندم  واإظهار  التوبة،  لإعالن  فر�سة  رم�سان  �سهر  ويجعل  �سميره،  وي�سحو  قلبه،  ي�ستيقظ 

والرجوع اإلى اهلل تعالى.

األم ياأن للذي �سلط ل�سانه في الغيبة واأطلق عنانه في النميمة، فاأكل اأعرا�س الم�سلمين 

ونه�س لحوم الموؤمنين... األم ياأن له اأن يتعود على �سوم الجوارح عن اللغو والزور والرفث، 

ويعلم يقينا اأن ال�سوم عن الأكل وال�سرب فقط ل يغني �سيئا ول يجدي فتيال!!.

يقول ]: »ال�سيام جنة فاإذا كان يوم �سوم اأحدكم فال يرفث ولي�سخب، فاإن �سابه اأحد اأو 

قاتله فليقل: اإني �سائم« رواه البخاري.

�ســـــــودت فيــــه ال�سحفــا فــانـــدب زمانــا �سلــفــــا..  

عـــلى القبــيــــــح ال�سنــــــع ولــــم تـــــــــزل معتكـفـــــا..  

مــــــــاآثمــــا اأبــــــــــدعــتهـــا كـــــــم ليـــلـــة اأودعتهـــــــا..  

في مــــرقــــــد وم�سـجــــع ل�ســهـــــوة اأطـعـتهـــــــــــــــا..  

وا�سكـــب �ساآبــيـــب الـــدم فــالب�س �ســعــــار النــــدم..  

وقبـــــل �ســــوء الم�ســـــرع قـــــبـــــل زوال الــقــــــــدم..  

األم ياأن للذين اآمنوا اأن يتذكروا ب�سرعة مرور الأيام، وانق�ساء الأوقات وتتابع الدهور  وتعاقب 

ال�سهور، اأن يتذكروا بذلك رحيلهم عن الدنيا، وفراقهم لالأحبة وم�سكنهم في الثرى، ومبيتهم في 

القبور،  وقيامهم ليوم الن�سور،  يوم ل ينفع مال ول بنون اإل من اأتى اهلل بقلب �سليم.

� ال�س�م جهاد له�ى النف�س:
ال�سيام - يارعاكم اهلل - عبادة مفادها اأن يزم المرء نف�سه، واأن يحكم هواه لأجل اأن يترك 

النف�س، فيتعلم  تابعا لأوامر اهلل ل لرغائب  ما ي�ستهي، ويقدم على ما يكره، ومن ثم يكون 

كيف يترك ولو كان قادرا على اأن يدرك، وهنا مكمن ال�سر في التباين الظاهر بين الإن�سان 

والحيوان، ولذا فان ال�سوم لم ينظر اإليه على اأنه حرمان موؤقت فح�سب، بل يعد خطوة اإلى 

حرمان النف�س دائما من �سهواتها الم�سعورة، ونزواتها المنكورة، وتاأكيد لهذا المعنى يقول ]: 

»من لم يدع قول الزور والعمل به، فلي�س هلل حاجة في اأن يدع طعامه و�سرابه« رواه البخاري.
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ومن هنا يعلم اأن ال�سيام امتناع عن اأ�سياء مخ�سو�سة، والمتناع في حقيقته عن�سر �سلبي 

ل يراه النا�س عادة، لكنه ل يخفى على عالم الغيوب، وهذا في الواقع تف�سير لقول الجبار جل 

اِئُبوَن  وعال في الحديث القد�سي: »ال�سوم لي واأنا اأجزي به« رواه البخاري ، وقال �سبحانه {�لترَّ

اُهوَن  ْعُروِف َو�لنرَّ اِجُدوَن �لآِمُروَن ِباْلَ �ِكُعوَن �ل�سرَّ  �لررَّ
(1)

اِئُحوَن اِمُدوَن �ل�سرَّ �ْلَعاِبُدوَن �ْلَ

وؤِْمِننَي} التوبة 112 .  ْ �ْلُ ِ َوَب�سرِّ
رَّ

ُدوِد �لل اِفُظوَن ِلُ نَكِر َو�ْلَ َعْن �ْلُ

� ال�س�م تروي�س للنف�س على ال�سبر:

هذه  في  وهي  الم�ساق،  وتحمل  ال�سبر  على  النف�س  لتروي�س  منها  لبد  عبادة  ال�سوم.. 

التعويد على  اإنما هي  ال�سورة لي�ست تعذيبا ج�سمانيا، ول معركة مبهمة �سد الج�سم، كال 

المكابد وتحمل العنت باإحالل الجد محل الهزل، والعمل محل البطالة، والحق محل الباطل، 

َها  نرَّ الِة َو�إِ ْبِ َو�ل�سرَّ َتِعيُنو� ِبال�سرَّ والجهاد محل القعود، وال�سبر محل ال�سجر، قال تعالى {َو��سْ

ا�ِسِعنَي} البقرة 54، وال�سبر هنا هو ال�سوم.  كما ف�سره العلماء. َلَكِبرَيٌة �إِلرَّ َعَلى �ْلَ

اأن يطهر نف�سه  اإن رم�سان بهذه ال�سورة فر�سة كبرى ومنحة عظمى للمرء الم�سلم، في 

ا �َسُنْلِقي َعَلْيَك َقْوًل َثِقياًل )5( �إِنرَّ  بالنهار كي يعدها لتلقي هدايات القراآن في قيام الليل { �إِنرَّ

ْقَوُم ِقياًل )6ْ(}. المزمل: 6-4 .
َ
�َسدُّ َوْطئًا َو�أ

َ
ِهَي �أ

(2)
ْيِل َنا�ِسَئَة �للرَّ

والمق�سود: اأن قيام الليل هو اأ�سد مواطاأة بين القلب والل�سان، واأجمع على التالوة من قيام 

النهار لأنه وقت انت�سار النا�س، ولغط الأ�سوات واأوقات المعا�س، فكان ال�سيام في النهار تخلية 

والقيام في الليل تحلية، ومن ثم تزكوا النف�س وت�سمو، وتكون مهياأة لأن تكون مجابة الدعوة، 

ي َفاإِنرِّ َقِريٌب  َلَك ِعَباِدي َعنرِّ
َ
َذ� �َساأ ولربما دل على ذلك قوله جل عال بعد اآيتي ال�سيام  { َو�إِ

ُهْم َيْر�ُسُدوَن} البقرة 186 َتِجيُبو� ِل َوْلُيوؤِْمُنو� ِبي َلَعلرَّ �ِعي �إَِذ� َدَعاِن َفْلَي�سْ ِجيُب َدْعَوَة �لدرَّ
ُ
�أ

� وقفه:

اإن ال�سياطين ت�سفد في رم�سان، ولكن من لنا ب�سياطين الإن�س الذين تفلتوا من كل قيد 

اإبلي�س من فعالهم،  ي�ستحي  واأبال�سة فجرة،  وتحللوا من كل رباط، لقد ظهر �سياطين مردة 

1 - وال�صائحون- يحفظكم اهلل - هم ال�صائمون كما قال مجاهد وغيره.
2 - ونا�صئة الليل هي اأوقاته و�صاعاته.
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والكبيرة،  ال�سغيرة  ال�سا�سات  عبر  الم�سلمين  على  ظهروا  منهم،  وجنوده  ال�سيطان  ويتعلم 

يب�سرونهم ببرامج خالبة وم�ساهد جذابة، يعدونهم ويمنونهم بما �سيقدمون لهم من اأغنيات 

ماجنة ورق�سات اآثمة واأفالم �ساقطة، ول ي�ستحيون حينما يتبجحون فيقولون للنا�س: اإن ذلك 

بمنا�سبة رم�سان المبارك، واأي بركة وقد برك اإبلي�س على قلوبهم وجثم الباطل على �سدورهم، 

ِذيَن  ْن َيُتوَب َعَلْيُكْم َوُيِريُد �لرَّ
َ
 ُيِريُد �أ

ُ رَّ
وع�سع�س في ثنايا نفو�سهم واأعماق حياتهم؟! {َو�لل

يُلو� َمْياًل َعِظيمًا } الن�ساء: 27. ْن َتِ
َ
َهَو�ِت �أ ِبُعوَن �ل�سرَّ َيترَّ

واإننا ندعو كل م�سلم اأن يتقي اهلل في هذا ال�سهر الكريم، فواهلل ل ينفع اإم�ساك عن الطعام 

»ال�سيام جنة، فاذا   :[ المخازي، قال  الماآثم وتلك  للجوارح في هذه  اإطالق  وال�سراب مع 

كان يوم �سوم اأحدكم فال يرفث ول ي�سخب« رواه البخاري، وقال ] : »لي�س ال�سيام عن الأكل 

وال�سرب واإنما ال�سيام من اللغو والرفث« �سحيح ابن خزيمة، وقال جابر [: اإذا �سمت فلي�سم 

�سمعك وب�سرك ول�سانك عن الكذب والمحارم.

َعَمٍل  ِمْن  َعِمُلو�  َما  �إَِل  فيهم {َوَقِدْمَنا  قيل  نكون ممن  الأحبة كي ل  اأيها  فلنحذر   

َفَجَعْلَناُه َهَباًء َمْنُثورً� } الفرقان: 23

واأن ل تجعل منها قدوة   الرذائل،  اأن تحارب هذه  واإننا ندعو و�سائل الإعالم في بالدنا 

�سيئة واأن تعمر اأوقاتها بما يتنا�سب مع هذا البلد الطيب والمجتمع الم�سلم، واأن يكونوا قدوة 

ح�سنة واأنموذجا فريدا، ليديم اهلل علينا اأمننا واأماننا واأن�سنا ورخاءنا، ن�ساأل اهلل اأن يحفظهم 

من كل �سوء واأن يقيهم من كل مكروه، ولنعلم اأن الذي يمكث في الأر�س هو ما ينفع النا�س واأما 

يَبُهْم ِفْتَنٌة  ْن ُت�سِ
َ
ْمِرِه �أ

َ
ِذيَن ُيَخاِلُفوَن َعْن �أ الزبد فيذهب جفاء، قال �سبحانه {َفْلَيْحَذْر �لرَّ

ِليٌم } النور: 63
َ

يَبُهْم َعَذ�ٌب �أ ْو ُي�سِ
َ
�أ

األ فاتقوا اهلل اإخواني الكرام، واأروا اهلل من اأنف�سكم في هذا ال�سهر المبارك، فاإن هلل 

القد�سي:  الحديث  في   [ الم�سطفى  بقول  واأب�سروا  كثيرا،  خيرا  من حرمها حرم  نفحات 

»يقول اهلل جل وعال: كل عمل ابن اآدم له كفارة اإل ال�سوم فانه لي واأنا اأجزي به« رواه البخاري.

اللهم اجعل موا�سم الخيرات لنا مربحا ومنغما، واأوقات البركات والنفحات لنا اإلى رحمتك 

طريقا و�سلما، واغفرلنا ولوالدينا ولجميع الم�سلمين، و�سلى اهلل و�سلم على نبينا محمد وعلى 

اآله و�سحبه اجمعين
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٭  �صئل ال�صيخ بن عثيمين رحمه اهلل: هل لقيام رم�صان عدد معين اأم ل؟

 فاأجاب: لي�س لقيام رم�سان عدد معين على �سبيل الوجوب، فلو اأن الإن�سان قام الليل كله 

فال حرج، ولو قام بع�سرين ركعة اأو خم�سين ركعة فال حرج، ولكن العدد الأف�سل ما كان النبي 

] يفعله وهو اإحدى ع�سرة ركعة اأو ثالثة ع�سرة ركعة، فاإن اأم الموؤمنين عائ�سة ر�سي اهلل عنها 
�ُسئلت كيف كان  النبي  ] ي�سلي في رم�سان؟ فقالت: ل يزيد في رم�سان ول في غيره على 

اإحدى ع�سرة ركعة، ولكن يجب اأن تكون هذه الركعات على الوجه الم�سروع، وينبغي اأن يطيل 

فيها القراءة والركوع وال�سجود والقيام بعد الركوع والجلو�س بين ال�سجدتين، خالف ما يفعله 

النا�س اليوم، ي�سليها ب�سرعة تمنع الماأمومين اأن يفعلوه، والإمامة ولية، والوالي يجب عليه اأن 

يفعل ما هو اأنفع واأ�سلح، وكون الإمام ل يهتم اإل اأن يخرج مبكراً هذا خطاأ، بل الذي ينبغي اأن 

يفعل ما كان النبي ] يفعله من اإطالة القيام والركوع وال�سجود والقعود، ح�سب الوارد، ونكثر 

من الدعاء والقراءة والت�سبيح وغير ذلك.
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احلمدهلل رب العاملني وال�سالة وال�سالم على اأ�سرف املر�سلني نبينا حممد ] وعلى اآله 

و�سحبه اأجمعني:

عن اأبي هريرة [ قال: قال ر�سول اهلل ]: »من �سن يف ال�سالم �سنة ح�سنة فله اأجرها 

واأجر من عمل بها من بعده من غري اأن ينق�س من اأجورهم �سيء، ومن �سن �سنة �سيئة فعليه 

وزرها ووزر من عمل بها من غري اأن ينق�س من اأوزارهم �سيء« رواه م�سلم.

انت�سر يف الآونة الأخرية كتب ون�سرات حتتوي على اأحاديث �سعيفة ومو�سوعة لف�سائل 

بع�س �سور القراآن الكرمي.

 لذا كان من واجبنا تنبيه امل�سلمني على ما يف هذه املطبوعات من اأباطيل واإر�سادهم لبع�س 

الألباين رحمة اهلل  الدين  نا�سر  العالمة/ حممد  التي حققها �سيخنا  ال�سحيحة  الأحاديث 

وذلك ن�سراً لل�سنة وقمعا للبدعة... واهلل املوقف.

٭ بع�س االأحاديث ال�سحيحة التي وردت يف ف�سائل بع�س ال�س�ر:

> عن ابن عبا�س [ قال: »بينما جربيل قاعد عند النبي ] �سمع نقي�سا من فوقه فرفع 
راأ�سه فقال: هذا باب من ال�سماء فتح اليوم مل يفتح قط اإل اليوم فنزل منه ملك فقال: 

اأوتيتهما  اأب�سر بنورين  اإل اليوم ف�سلم وقال:  هذا ملك نزل اإىل الأر�س مل ينزل قط 

مل يوؤتهما نبي قبلك، فاحتة الكتاب وخواتيم �سورة البقرة لن تقراأ بحرف منهما اإل 

اأعطيته« رواه م�سلم .

> قال ر�سول اهلل ]: »ما اأنزلت يف التوراة ول يف الأجنيل ول يف الزبور ول يف الفرقان 
مثلها، واإنها �سبع من املثاين والقراآن العظيم الذي اأعطيته« رواه الرتمذى و�سححه الألباين.

> قال ر�سول اهلل ]: »قال اهلل تعاىل ق�سمت ال�سالة بيني وبني عبدي ن�سفني ولعبدي 
نَي } قال اهلل تعاىل: حمدين عبدي،  ِ َربرِّ �ْلَعاَلِ

رَّ
ْمُد لِل ما �ساأل، فاإذا قال العبد {�ْلَ

ِحيِم} قال اهلل تعاىل: اأثنى علي عبدي واإذا قال: {َماِلِك َيْوِم  ْحَمِن �لررَّ واإذا قال {�لررَّ

كنوز من السنة
56 الــعــدد   - 1425هـ  �ــســوال   - اخلام�سة  ال�سنة 

:
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َتِقيَم  �سْ
�َط �ْلُ َ يِن} قال: جمدين عبدي ولعبدي ما �ساأل، فاإذا قال:{�ْهِدَنا �ل�سرِّ �لدرِّ

الرِّنَي )6(}  �ل�سرَّ َول  َعَلْيِهْم  وِب  ْغ�سُ �ْلَ َغرْيِ  َعَلْيِهْم  ْنَعْمَت 
َ
�أ ِذيَن  �لرَّ �َط  )5( �ِسَ

قال: هذا لعبدي ولعبدي ما �ساأل« رواه م�سلم 

اإن  اأبي �سعيد اخلدري [ قال: كنا يف م�سري لنا فنزلنا فجاءت جارية فقالت:  > عن 
�سيد احلي �سليم، واأن نفرنا غيب فهل منكم راق فقام معها رجل ما كنا نَاأبنُُه برقية 

فرقاه فرباأ، فاأمر له بثالثني �ساة و�سقانا لبناً، فلما رجع قلنا له: اأكنت حت�سن رقية اأو 

كنت ترقي قال: ل ما رقيت اإل باأم الكتاب، قلنا: ل حتدثوا �سيئا حتى ناأتي اأو ن�ساأل 

النبي ]، فلما قدمنا املدينة ذكرناه للنبي ] فقال، »وما كان يدريه اإنها رقية، اق�سموا 

وا�سربوا يل ب�سهم« رواه البخاري

> عن اأبي هريرة [ اأن ر�سول اهلل ] قال: »ل جتعلوا بيوتكم مقابر اإن ال�سيطان ينفر 
من البيت الذي تقراأ فيه �سورة البقرة« رواه م�سلم.

> قال ر�سول اهلل ]: »من قراأ اآية الكر�سي دبر كل �سالة مكتوبة، مل مينعه من دخول 
اجلنة اإل اأن ميوت« رواه الن�سائي و�سححه الألباين .

> عن اأبي م�سعود [ قال: قال النبي ]: »من قراأ بالآيتني من اآخر �سورة البقرة يف ليلة 
كفتاه« متفق عليه.

> عن النعمان بن ب�سري [ عن النبي ] قال: »اإن اهلل كتب كتابا قبل اأن يخلق ال�سموات 
والأر�س باألفي عام اأنزل منه اآيتني ختم بهما �سورة البقرة، ول يقراآن يف دار ثالث ليال 

فيقربها �سيطان« رواه الرتمذي و�سححه الألباين.

فاإنه  القراآن  »اقــروؤوا  ] يقول:  [ قال: �سمعت ر�سول اهلل  الباهلي  اأمامه  اأبي  > عن 
ياأتي يوم القيامة �سفيعا لأ�سحابه، اقروؤوا الزهراوين البقرة و�سورة اآل عمران، فاإنهما 

ياأتيان يوم القيامة كاأنهما غمامتان اأو كاأنهما غيايتان اأو كاأنهما فرقان من طري �سواف، 

ول  ح�سرة،  وتركها  بركة،  اأخذها  فاإن  البقرة  �سورة  اقــرءوا  اأ�سحابهما،  عن  حتاجان 

رواه م�سلم.                  
 (1)

ي�ستطيعها البطلة« 

1 - البطلة : تعني ال�سحرة

:

:
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> قال ابن عبا�س[: يا ر�سول اهلل قد �سبت قال: »�سيبتني هود والواقعة واملر�سالت وعم 
يت�ساءلون واإذا ال�سم�س كورت« رواه الرتمذي و�سححه الألباين.

 
(1)

> قالت عائ�سة ر�سي اهلل عنها: »كان النبي ] ل ينام حتى يقراأ الزمر وبني اإ�سرائيل«
رواه الرتمذي و�سححه اللباين.  

 ويقول 
(2)

> عن العربا�س بن �سارية [ قال: »اأن النبي ] كان ل ينام حتى يقراأ امل�سبحات
فيها اآية خري من اآلف اآيه« رواه الرتمذي وح�سنه الألباين .

> عن اأبي الدرداء [ اأن النبي ] قال: »من حفظ ع�سر اآيات من اأول �سورة الكهف ع�سم 
من الدجال« ويف رواية »من اآخر الكهف« رواه م�سلم.

> عن اأبي �سعيد اخلدري [ قال »من قراأ �سورة الكهف يف يوم اجلمعة اأ�ساء له من النور 
ما بني اجلمعتني« رواه احلاكم و�سححه الألباين.

> عن اأن�س [ قال: »اأنها نزلت على النبي ] مرجعه من احلديبية واأ�سحابه يخالطون 
ا َفَتْحَنا َلَك  املزن والكاآبة، وقد حيل بينهم وبني م�ساكنهم، ونحروا الهدي باحلديبية {�إِنرَّ

َتِقيمًا } قال لقد اأنزلت علي اآيتان هما اأحب  �طًا ُم�سْ َفْتحًا ُمِبينًا} اإىل قوله { �ِسَ

اإيل من الدنيا جميعا« رواه اأحمد و�سححه الألباين.

ا َفَتْحَنا َلَك  > قال ر�سول اهلل ]: »لقد اأنزلت عليَّ اآية هي اأحب اإيلَّ من الدنيا جميعاً {�إِنرَّ
َفْتحًا ُمِبينًا} اإىل قوله {َعِظيمًا}« رواه م�سلم.

عليه  اإيلَّ مما طلعت  اأحــبُّ  لهي  �سورة  الليلة  عليَّ  اأنزلت  »لقد   :  [ ر�سول اهلل  قال   <
ا َفَتْحَنا َلَك َفْتحًا ُمِبينًا }« رواه البخاري. ال�سم�س {�إِنرَّ

1 -  بني ا�صرائيل هي �صورة الإ�صراء.
2 - وهي ال�صور التي تفتتح بقول تعاىل »�صبح« اأو »ي�صبح« وهن �صورة الإ�صراء واحلديد واحل�صر واجلمعة والتغابن والأعلى.

:

:

:

:
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> عن اأبي هريرة [ عن النبي ] قال: »اإن �سورة من القراآن ثالثون اآية، �سفعت لرجل 
ْلُك}« رواه الرتمذي وح�سنه الألباين. ِذي ِبَيِدِه �ْلُ حتى غفر له وهي �سورة {َتَباَرَك �لرَّ

> عن جابر [ قال: اأن النبي ] ل ينام حتى يقراأ{حم )1( َتنِزيُلٍ} ال�سجدة  و{َتَباَرَك 
ْلُك} رواه الرتمذي و�سححه الألباين.  ِذي ِبَيِدِه �ْلُ �لرَّ

> عن فروة بن نوفل [ اأنه اأتى النبي ] فقال: يا ر�سول اهلل علمني �سيئا اأقوله اإذا اأويت 
َها �ْلَكاِفُروَن} فاإنها براءة من ال�سرك« قال �سعبة  يُّ

َ
�أ اإىل فرا�سي. قال:»اقراأ {ُقْل َيا 

اأحيانا يقول مرة واأحيانا ل يقولها رواه الرتمذي و�سححه الألباين.

َحٌد )1( 
َ
 �أ
ُ رَّ
> عن اأبي هريرة [ قال: اأقبلت مع النبي ] ف�سمع رجال يقراأ { ُقْل ُهَو �لل

َمُد )2(}  فقال: »اأيعجز اأحدكم اأن يقراأ يف ليلة ثلث القراآن، قالوا: وكيف يقراأ   �ل�سرَّ
ُ رَّ
�لل

َحٌد} تعدل ثلث القراآن« رواه م�سلم.
َ
 �أ
ُ رَّ
ثلث القراآن؟ قال: { ُقْل ُهَو �لل

َحٌد 
َ
 �أ

ُ رَّ
> عن اأبي هريرة [ قال: »اأقبلت مع النبي ] ف�سمع رجال يقراأ { ُقْل ُهَو �لل

َمُد )2(} فقال ر�سول اهلل ]: »وجبت ، قلت: وما وجبت، قال: اجلنة«   �ل�سرَّ
ُ رَّ
)1( �لل

رواه الرتمذي و�سححه الألباين .

َحٌد } 
َ
 �أ
ُ رَّ
> عن اأن�س [ اأن رجاًل قال : »يار�سول اهلل اإنى اأحب هذه ال�سوره {ُقْل ُهَو �لل

فقال ]: اأن حبك اإياها يدخلك اجلنه« رواه الرتمذي وح�سنه الألباين.

> عن معاذ بن عبداهلل بن حبيب عن اأبيه قال : خرجنا يف ليلة مطرية وظلمة �سديدة 
نطلب ر�سول اهلل ] ي�سلي لنا، قال: فاأدركته فقال: »قل، فلم اأقل �سيئاً، قال: قل، فلم 

َح��ٌد } واملعوذتني حني 
َ
�أ  

ُ رَّ
اأقل �سيئاً، قال: قل، قلت: ما اأقول، قال: قل {ُقْل ُهَو �لل

مت�سي وت�سبح ثالث مرات تكفيك من كل �سيء« رواه الرتمذي وح�سنه الألباين .

٭ ما ا�ستهر يف بع�س ف�سائل ال�س�ر من ال�سعيف:

> فاحتة الكتاب جتزي ما ل يجزي �سيء من القراآن، ولو اأن فاحتة الكتاب جعلت يف كفة 

:

:

:

:
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�سبع مرات (�سعيف  القراآن  لف�سلت فاحته  الأخرى  الكفة  القراآن يف  و جعل  امليزان 

جدا) �سعفه الألباين يف �سعيف اجلامع ال�سغري 3948.

> فاحتة الكتاب تعدل بثلثي القراآن (�سعيف) �سعفه الألباين يف �سعيف اجلامع ال�سغري 3949.
> فاحتة الكتاب واآية الكر�سي ل يقروؤها عبد يف دار في�سيبهم ذلك اليوم عني اأن�س اأو جن 

(�سعيف) �سعفه الألباين يف �سعيف اجلامع ال�سغري 3952.

> اإذا و�سعت جنبك على الفرا�س وقراأت بفاحتة الكتاب و »قل هو اهلل اأحد« فقد اأمنت 
كل �سيء اإل املوت (�سعيف) �سعفه الألباين يف �سعيف اجلامع ال�سغري 722.

> من قراأ �سورة البقرة توج بتاج يف اجلنة (مو�سوع) �سعفه الألباين يف �سعيف اجلامع ال�سغري 5771.
اآية  القراآن،  اأي  اآية هي �سيدة  البقرة، وفيها  القراآن �سورة  واإن �سنام  > لكل �سيء �سنام 

الكر�سي (�سعيف) �سعفه الألباين يف �سعيف اجلامع ال�سغري 4725.

> من قراأ ال�سورة التي يذكر فيها (اآل عمران) يوم اجلمعة، �سلى اهلل عليه ومالئكته حتى 
جتب ال�سم�س (مو�سوع) �سعفه الألباين يف �سعيف اجلامع ال�سغري 5759.

> اقروؤوا �سورة هود يوم اجلمعة (�سعيف) �سعفه الألباين يف �سعيف اجلامع ال�سغري 3949.

> األ اأخربكم ب�سورة ملء عظمتها ما بني ال�سماء والأر�س، لكاتبها من الأجر مثل ذلك، 
ومن قراأها يوم اجلمعة غفر له مابينه وبني اجلمعة الأخرى وزيادة ثالثة اأيام، ومن قراأ 

اخلم�س الأواخر منها عند نومه بعثه اهلل اأي الليل �ساء، �سورة اأ�سحاب الكهف (�سعيف 

جدا) �سعفه الألباين يف �سعيف اجلامع ال�سغري 2160.

> من دخل املقابر فقراأ �سورة ي�س خفف عنهم يومئذ، وكان له بعدد من فيها ح�سنات (
مو�سوع) �سعفه الألباين يف ال�سل�سلة ال�سعيفة 1246.

> اإن لكل �سيء قلبا وقلب القراآن ي�س، ومن قراأ ي�س كتب اهلل له بقراءتها قراءة القراآن 

:

:

:

:

:
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ع�سر مرات (مو�سوع) �سعفه الألباين يف �سعيف اجلامع ال�سغري 1953.

> من قراأ ي�س ابتغاء وجه اهلل غفر له ما تقدم من ذنبه، فاقروؤوها عند موتاكم (�سعيف) 
�سعفه الألباين يف �سعيف اجلامع ال�سغري 5785.

> من قراأ ي�س يف �سدر النهار ق�سيت حوائجة (�سعيف). �سعفه اللباين يف امل�سكاة (2177)
تنبيه..

جميع الروايات الواردة بف�سل �سورة (ي�س) �سعيفة اأو مو�سوعة كما حققها الألباين يف كتبه.

> من قراأ حم الدخان يف ليلة اأ�سبح ي�ستغفر له �سبعون األف ملك (مو�سوع) �سعفه الألباين يف 
�سعيف اجلامع ال�سغري 5766

> من قراأ »حم« الدخان يف ليلة اجلمعة غفر له (�سعيف جدا) �سعفه الألباين يف �سعيف اجلامع 
ال�سغري 5767.

> من قراأ »حم« الدخان يف ليلة جمعة اأو يوم جمعة، بني له بيتا يف اجلنة (�سعيف جدا) 
�سعفه الألباين يف �سعيف اجلامع ال�سغري 5768.

> من قراأ »حم« املوؤمن اإىل »اإليه امل�سري« واآية الكر�سي حني ي�سبح، حفظ بها حتى مي�سي، ومن 
قراأها حني مي�سي حفظ بها حتى ي�سبح (�سعيف) �سعفه الألباين يف �سعيف اجلامع ال�سغري 5769.

> من قال حني ي�سبح ثالث مرات اأعوذ باهلل ال�سميع العليم من ال�سيطان الرجيم، وقراأ 
ي�سلون عليه حتى  األف ملك  �سبعني  به  �سورة احل�سر، وكل اهلل  اآخر  اآيات من  ثالث 

مي�سي، واإن مات يف ذلك اليوم مات �سهيدا ومن قالها حني مي�سـي كان بتـــلك املنـــزلة 

(�سعيف) �سعفه الألباين يف �سعيف اجلامع ال�سغري 5732.

> من قراأ خواتيم احل�سر من ليل اأو نهار فقب�س يف ذلك اليوم اأو الليلة فقد اأوجب اجلنة 
(�سعيف) �سعفه الألباين يف �سعيف اجلامع ال�سغري 5770.

> لكل �سيء عرو�س وعرو�س القراآن الرحمن (�سعيف) �سعفه الألباين يف �سعيف اجلامع ال�سغري 4729.

:

:

:

:
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> من قراأ �سورة الواقعة يف كل ليلة مل ت�سبه فاقة اأبدا (�سعيف) �سعفه الألباين يف �سعيف 
اجلامع ال�سغري 5773.

> اإذا زلزلت تعدل ن�سف القراآن (�سعيف) �سعفه الألباين يف �سعيف اجلامع ال�سغري 531.

> من قراأ يف الفجر »اأمل ن�سرح« و »اأمل تر كيف« مل يرمد (ل اأ�سل له)  �سعفه الألباين يف 
ال�سل�سلة ال�سعيفة 67.

> قراءة �سورة »اإنا اأنزلناه« عقب الو�سوء (ل اأ�سل له) �سعفه الألباين يف ال�سل�سلة ال�سعيفة 68.

> من قراأ »قل هو اهلل اأحد« يف مر�سه الذي ميوت فيه مل يفنت يف قربه، واأمن من �سغطة 
) اإىل اجلنة   ال�سراط  باأكفها حتى جتيزه من  القيامة  يوم  املالئكة  و حملته  القرب، 

مو�سوع) �سعفه الألباين يف ال�سل�سلة ال�سعيفة 301.

> من قراأ »قل هو اهلل اأحد« خم�سني مرة غفر اهلل له ذنوب خم�سني �سنة (�سعيف) �سعفه 
الألباين يف �سعيف اجلامع ال�سغري 5778.

> من قراأ »قل هو اهلل اأحد« ثالث مرات، فكاأمنا قراأ القراآن اأجمع (مو�سوع) �سعفه الألباين 
يف �سعيف اجلامع ال�سغري 5777.

> من قراأ اإذا �سلم الإمام يوم اجلمعة قبل اأن يثني رجليه: فاحتة الكتاب و »قل هو اهلل 
اأحد« و »قل اأعوذ برب الفلق« و »قل اأعوذ برب النا�س« �سبعا غفر له ما تقدم من ذنبه 

وما تاأخر (مو�سوع) �سعفه الألباين يف �سعيف اجلامع ال�سغري 5758.

٭ �سيام ال�ست من �س�ال:

ي�سرع للم�سلم �سيام �ستة اأيام من �سوال ويف ذلك ف�سل عظيم واأجر كبري، كما جاء يف 

�سحيح م�سلم من حديث اأبي اأيوب الأن�ساري اأن النبي ] قال: »من �سام رم�سان ثم 

:

:

:

:

:
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اأتبعه �ستاً من �سوال كان ك�سيام الدهر«.

واإمنا كان �سيام ال�ست من �سوال مع �سيام رم�سان ك�سيام الدهر، لأن رم�سان عن 

ع�سرة اأ�سهر حيث اإن احل�سنة بع�سر اأمثالها وال�ست من �سوال عن �ستني يوماً (�سهرين)، 

اأي�ساً لأن احل�سنة بع�سر اأمثالها وع�سرة اأ�سهر مع �سهرين حول كامل.
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ِ َوَقارً� } نوح 13، وال�سالة وال�سالم على 
رَّ

احلمد اهلل القائل يف كتابه َ{ما َلُكْم ل َتْرُجوَن لِل

حممد بن عبداهلل وعلى اآله و�سحبه اأجمعني وبعد:

عليه  تفنن  �سنني عديدة حيث  قومه  يدعو  وهو  ال�سالم  عليه  نوح  الآية حكاية عن  هذه 

بالليل  الدعوة   - الإعــالن  الإ�سرار-  (اجلهر-  معهم  الدعوة  اأ�ساليب  ا�ستخدام  يف  ال�سالم 

والنهار- ورجاء ال�ستغفار والثواب... اإلخ) لكن مل يلق اإل العناد والإعرا�س، فذكرهم باهلل، 

واأن �سدهم هذا واإعرا�سهم وكفرهم �سببه عدم توقريهم هلل تعاىل وتقديره حق قدره، لأنهم 

لو فعلوا ذلك لوحدوه واآمنوا به.

٭ الت�قري ه� التعظيم واالإجالل والتقدير:

> قال ابن عبا�س [: مالكم ل تعظمون اهلل حق عظمته ول تخافون من باأ�سه ونقمته.
> قال احل�سن [: مالكم ل تعرفون هلل حقا ول ت�سكرونه.

> قال ابن القيم: وهذه الأقوال ترجع اإىل معنى واحد: وهو اأنهم لو عظموا اهلل وعرفوا 
واأطاعوه و�سكروه، فطاعته �سبحانه واجتناب معا�سيه واحلياء  حق عظمته، وحدوه 

منه بح�سب وقاره يف القلب. وقال اأي�ساً: من اأعظم اجلهل والظلم اأن تطلب التعظيم 

والتوقري لك من النا�س، وقلبك خال من تعظيم اهلل وتوقريه، اأ. هـ.

فتعال اأخي الكرمي وفقك اهلل لن�ستعر�س بع�س الأمثلة على هذه الآية الكرمية.

٭ االإ�سراك به واتخاذ نِد معه:

ظم اهلل حق التعظيم وحده واأناب اإليه ومل ي�سرك معه اإلهاً اآخر كان �سبباً لدخول  من عنّ

اجلنه، لأن ال�سرك دللة على ال�ستهانة بعظمة اخلالق وعدم اإجالله وتوقريه واإليك بع�س 

الأدلة على ذلك:

مَو�ُت  ُتُه َيْوَم �ْلِقَياَمِة َو�ل�سرَّ ْر�ُض َجِميعًا َقْب�سَ
َ
 َحقرَّ َقْدِرِه َو�لأ

َ رَّ
قال تعاىل { َوَما َقَدُرو� �لل

ُكوَن} الزمر:67 . ا ُي�ْسِ اٌت ِبَيِميِنِه �ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَل َعمرَّ َمْطِويرَّ

ما لكم ال ترجون هلل وقارا
57 العدد   - 1425هـ  القعدة  ذي   - اخلام�سة  ال�سنة 
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التعظيم ملا  اأنهم لو عظموا اهلل حق  > وهذه الآية تخاطب قري�سا وامل�سركني جميعا، 
عبدوا معه غريه.

> وانظر اإىل ختام الآية لتفهم املراد منها، واإنها دلله على وجوب توحيده تعاىل، لكن 
امل�سركني اأ�سركوا به فنزه نف�سه عن ذلك.

> وهذا الق�سم ي�سمل ال�سرك يف كل �سئ: يف املحبة والتعظيم، والطاعة واخلوف والرجاء 
وغري ذلك من اأ�سناف العبادات القوليه والفعلية الظاهرة والباطنة.

> بل ذكر ابن القيم منها: قول البع�س (وحياتك)، (مايل اإل اهلل واأنت)، (ما �ساء اهلل 
و�سئت) واأن املتكلم لو عظم اهلل حق التعظيم ملا اأ�سرك به غريه حتى يف الدقائق 

اللفظية.

٭ تقدمي حق املخل�ق على حق اخلالق:

فمن فعل ذلك فهو دللة على �سعف وقار اهلل يف قلبه، حيث اآثر حق  املخلوق على حقه 

تعاىل وهذا له اأمثلة عديدة اأهمها:

1 -  اإذا تعار�س حق اخلالق مع حق املخلوق يوؤثر ناحية املخلوق على جناب اخلالق!!

ومن  النا�س،  اإىل  اهلل  وكله  اهلل  ب�سخط  النا�س  اأر�سى  »من  احلديث  جاء يف  كما 

اأ�سخط النا�س بر�سى اهلل كفاه اهلل موؤنة النا�س« رواه الرتمذي و�سححه الألباين.

النا�س، ومن  النا�س ر�سي اهلل عنه واأر�سى عنه  اأر�سى اهلل ب�سخط  ويف لفظ »من 

اأر�سى النا�س ب�سخط اهلل �سخط اهلل عليه واأ�سخط عليه النا�س«.

اأي: كيف ير�سى خملوقا ل حول له ول قوة ول ميلك له نفعا ول �سرا ول دفعا مبقابل 

�سخط اخلالق الفعال ملا يريد؟! األ يدل ذلك على قلة وقار اهلل يف قلبه!

2 - طاعة املخلوق يف مع�سية اخلالق!! وهو دللة على قلة هيبة اهلل يف قلبه بحيث اإنه 

لو تعار�س اأمره ونهيه تعاىل مع اأمر ونهي املخلوق ترى من مل يوقر اهلل حق التوقري 

يطيع املخلوق يف مع�سية اخلالق!!

وقد جاء يف احلديث »ل طاعة ملخلوق يف مع�سية اخلالق، اإمنا الطاعة يف املعروف« 

متفق عليه.
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والق�سة الواردة يف �سبب هذا احلديث معروفة عندما طلب اأمري ال�سرية النا�س اأن 

ي�سعلوا ناراً فيدخلوا فيها م�ستدلً بحثه عليهم ووجوب طاعته، لأنه ماأمر عليهم من 

قبل النبي ] فلما بلغ خربه وخربهم النبي ] قال هذا احلديث، مبيناً حدود الطاعة 

للمخلوق واأنها تابعة لطاعة اهلل تعاىل، فال طاعة ملخلوق يف مع�سية اخلالق.

وكلمة (املخلوق) هنا نكرة يف �سياق النفي فتعم كل خملوق: (اأمري، عامل، �سيخ، اأب، 

اأم.... الخ) ومن اأمثلة ذلك:

اأ - املقلدة من اأهل التع�سب املذهبي الذين يقدمون قول الإمام على قول النبي ] 

وفعله فخالفوا بذلك الفعل قول النبي ] ال�سابق ذكره، وقول اأئمتهم املاأثورة عنهم يف 

وجوب اأخذ قول النبي ] وترك اجتهاد اأئمتهم املخالف له!!

ِ َوَر�ُسوِلِه } احلجرات/1، 
رَّ

ُمو� َبنْيَ َيَدْي �لل والأ�سل يف ذلك قوله تعاىل { ل ُتَقدرِّ

ور�سوله،  اهلل  يحكم  ول حتكموا حتى  ور�سوله،  اهلل  يقول  تقولوا حتى  ل  اأي: 

ال�سحابة  باأقوال  الن�سو�س  عار�س  ملن  قوله   ] عبا�س  ابن  عن  جاء  ولذلك 

يو�سك اأن تنزل عليكم حجارة من ال�سماء!! اأقول لكم قال ر�سول اهلل وتقولون 

قال اأبو بكر وعمر.

وقال الإمام مالك رحمه اهلل تعاىل: كل يوؤخذ من قوله ويرد اإل �ساحب هذا 

واتباعه،  وطاعته  كالمه  بتوقري  بعد مماته،   [ فتوقريه   [ النبي  اأي:  القرب 

وتقدمي قوله، على كل قول وهذا من توقري اهلل تعاىل ول �سك.

قال ابن القيم يف النونية: واخلوف كل اخلوف فهو على الذي ترك الن�سو�س 

لأجل قول فالن!!

ب - كثري من الرعايا الذين يطيعون ولة اأمورهم فيم يقررونه اأو ي�سرعونه مما هو 

خمالف ل�سرع اهلل تعاىل، ويزداد الأمر قبحا حني يحاولون اإظفاء ال�سرعية على 

ذلك واإظهار اأن ذلك موافق لل�سرع غري خمالف له!!

يَح  �سِ َو�ْلَ  ِ
رَّ

�لل ُدوِن  ِمْن  ْرَب��اب��ًا 
َ
�أ َوُرْهَباَنُهْم  ْحَباَرُهْم 

َ
�أ َخُذو�  �ترَّ  } تعاىل  قال 

ا  لرَّ ُهَو �ُسْبَحاَنُه َعمرَّ �إِ �إَِلَه  �إَِلهًا َو�ِح��دً� ل  ِلَيْعُبُدو�  �إِلرَّ  ِم��ُرو� 
ُ
�أ �ْبَن َمْرمَيَ َوَما 

ُكوَن} التوبة/ 31 . ُي�ْسِ

ج - بع�س الأبناء يف عالقاتهم مع اآبائهم واأمهاتهم حني يطيعونهم يف مع�سية اهلل 



57

ور�سوله، واحلق اأنه يجب طاعة اهلل والر�سول ولو يف ع�سيانهم، وهذا ل يتعار�س 

مع معاملتهما باحل�سنى كما هو معلوم من ن�سو�س كثرية.

3 -  اإذا خاطبه املخلوق جمع له لبه وقلبه وم�سامعه واأمر احلا�سرين بالإن�سات وعدم 

الت�سوي�س، لكن لوخاطب هو اخلالق يف �سالته اأو قراءته للقراآن، خاطبه بل�سانه دون 

قلبه وجوارحه، فال يتعظ ول يتدبر!!

4 - اأن ي�ستحي من نظر املخلوق اإليه حني يعزم على فعل املع�سية، وتراه يحاول اأن يتوارى 

عنه قدر ماي�ستطيع، لكنه ل ي�ستحي ول يتورع من نظر اهلل اإليه حال املع�سية، وهو 

يعلم اأن اهلل قد حرمها عليه، فيهاب من اأعني النا�س ول يهاب من نظر اهلل اإليه!! 

ِ َوُهَو َمَعُهْم �إِْذ 
رَّ

َتْخُفوَن ِمْن �لل ا�ِض َول َي�سْ َتْخُفوَن ِمْن �لنرَّ قال اهلل تعاىل ّ{َي�سْ

يطًا} الن�ساء/ 108. ا َيْعَمُلوَن ُمِ  ِبَ
ُ رَّ
ى ِمْن �ْلَقْوِل َوَكاَن �لل ُتوَن َما ل َيْر�سَ ُيَبيرِّ

> قال ابن القيم هذا كله من عدم وقار اهلل يف القلب، فمن كان كذلك فاإن اهلل ل يلقي له 
يف قلوب النا�س وقاراً ول هيبة، بل ي�سقط وقاره وهيبته من قلوبهم، واإن وقروه خمافة �سره 

فذلك وقار بغ�س ل وقار حب وتعظيم ا هـ .

٭ االبتداع يف دينه:

فاملبتدع يف دين  اهلل ما لي�س منه مل يوقر اهلل تعاىل حق التوقري، ويظهر ذلك من وجوه 

اأهمها اثنان:

والنهي،  الأمــر  له يف  النظري  اأو  لل�سارع  امل�ساهي  منزلة  نف�سه  نزل  قد  املبتدع  اأن   -  1

فالزيادة اأو النق�سان يف الدين ت�سريع للنا�س، واإدخال يف �سرع اهلل ما لي�س منه، ولو 

كان املبتدع يقدر اهلل حق قدره ملا ولج هذا الباب، واأنزل نف�سه منزلة الرب امل�سرع 

َذْن 
ْ
يِن َما َلْ َياأ ُعو� َلُهْم ِمْن �لدرِّ َكاُء �َسَ ْم َلُهْم �ُسَ

َ
بني خلقه كما قال تعاىل: {�أ

 } ال�سورى/ 21
ُ رَّ
ِبِه �لل

اأو عماًل،  للنا�س قولً  اأي: من ا�ستح�سن  وقال ال�سافعي: من ا�ستح�سن فقد �سرع 

ورغبهم فيه على اأنه قربه وطاعة هلل تعاىل �سار قوله ت�سريعا للنا�س، ويكون قد 

�ساهى الرب ونازعه حقه!!

اأن  ومقاله:  حاله  ل�سان  حا�سل  لأن  وم�سرعها،  ال�سريعة  على  ي�ستدرك  املبتدع  اأن   -  2
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كمالها  يعتقد  كان  ولو  ا�ستدراكها،  يجب  اأ�سياء  فيها  بقي  واأنــه  تتم،  مل  ال�سريعة 

ومتامها من كل وجه ملا ابتدع ورغب النا�س يف البدعة.

> واحلق اأن ال�سريعة بوفاة النبي ] �سارت كاملة وتامة غري حمتاجة ل�ستدراك 
ول تعقيب من اأحد، فلو كان املبتدع يوقر اهلل حق التوقري لفهم هذا الأ�سل، 

وملا ا�ستدرك يف �سريعة رب العاملني يف اأمر يظن اأنه دين وهو يف احلقيقة بعد 

ْمُت َعَلْيُكْم  ْتَ
َ
ْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َو�أ

َ
عن رب العاملني. كما قال تعاىل ً{ �ْلَيْوَم �أ

الَم ِدينًا } املائدة: 3 . يُت َلُكْم �لإِ�سْ ِنْعَمِتي َوَر�سِ

وقال ر�سول اهلل ]: »ما تركت �سيئا مما اأمركم اهلل به اإل وقد اأمرتكم به، ول 

�سيئا مما نهاكم عنه اإل وقد نهيتكم عنه« رواه البيهقي وهو جمموع طرقه.

وقال مالك: من ابتدع يف الإ�سالم بدعه يراها ح�سنه فقد زعم اأن حممداً خان 

ْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم}، فما مل يكن يومئذ دينا 
َ
الر�سالة، لأن اهلل يقول {�ْلَيْوَم �أ

فال يكون اليوم دينا.

وقال ال�ساطبي يف العت�سام: وثبت اأن النبي ] مل ميت حتى اأتى ببيان جميع 

ما يحتاج اإليه يف اأمر الدين والدنيا، وهذا ل خمالف عليه من اأهل ال�سنة.

> لذلك من زعم اأن هناك (بدعة ح�سنة وبدعة �سيئه) واأن الأوىل م�سروعة والأخرى 
هي املق�سودة بالنهي يف الن�سو�س ال�سابقة ما قدر اهلل حق قدرة، لأن ر�سول 

اهلل ] قال: »كل بدعة �ساللة« فدل هذا الن�س على بطالن هذا التق�سيم من 

اأ�سله.

قال الرببهاري يف �سرح ال�سنة: واحذر �سغار املحدثات، فاإن �سغار البدع تعود 

حتى ت�سري كبارا، وكذلك كل بدعة اأحدثت يف هذه الأمة كان اأولها �سغريا ي�سبه 

احلق فاغرت بذلك من دخل فيها، ثم مل ي�ستطع املخرج منها فعظمت، و�سارت 

دينا يدان به، فخالف ال�سراط امل�ستقيم، فخرج من الإ�سالم، فانظر رحمك اهلل 

كل من �سمعت كالمه من اأهل زمانك خا�سة، فال تعجلن، ول تدخلن يف �سيء 

اأحد من  اأو  اأ�سحاب النبي ]  اأحد من  منه حتى ت�ساأل وتنظر: هل تكلم فيه 

العلماء، فاإن اأ�سبت فيه اأثرا عنهم فتم�سك به، ول جتاوزه ب�سيئ ول تخرت �سيئا 

فت�سقط يف النار.
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٭ عدم التحاكم اإىل �سرعه:

> اإن اهلل تعاىل هو الذي خلق اخللق، ويعلم ما ي�سلحهم يف اأمور دينهم ودنياهم، فاأنزل 
لهم ت�سريعه واأمرهم بالتحاكم اإىل حكمه حتى يتحقق لهم الأمن وال�سعادة، ومل يجعل 

تعاىل:  قال  كما  وت�سريعات.  اأحكام  من  �ساءوا  ما  ليختاروا  اختيارهم  الأمــر حتت 

ْهَو�َءُهْم} املائدة 49 وقال تعاىل: {َوَما 
َ
ِبْع �أ  َول َتترَّ

ُ رَّ
نَزَل �لل

َ
ا �أ ْن �ْحُكْم َبْيَنُهْم ِبَ

َ
{َو�أ

ِ} ال�سورى 10 ٍء َفُحْكُمُه �إَِل �للرَّ
ْ
�ْخَتَلْفُتْم ِفيِه ِمْن �َسي

> ولذلك �سمى اهلل تعاىل كل من يحكم بغري  حكمه {كافرً�- ظالًا- فا�سقًا}.
ر اهلل تعاىل حق التوقري، لأنه لو كان يف  > فمن حتاكم اإىل غري �سرع اهلل تعاىل ماوقنّ
قلبه اإجالل وتوقري وتعظيم خلالقه لتحاكم وحكم �سرعه، وملا اآثر عليه ت�سريعات 

وقوانني و�سعية قا�سرة بق�سور عقول وا�سعيها، وربه يقول له بكالم ل لب�س فيه: {

ِ ُحْكمًا ِلَقْوٍم ُيوِقُنوَن} املائدة/ 50
رَّ

ُن ِمْن �لل ْح�سَ
َ
ِة َيْبُغوَن َوَمْن �أ اِهِليرَّ َفُحْكَم �ْلَ

َ
�أ

٭ املجاهرة باملعا�سي وهتك �سرت اهلل:

من ا�سترت عن اأعني اخللق لعمل املع�سية فاإنه ل ي�ستطيع الت�سرت عن عني اخلالق اأبدا لأنه 

يرى مكانه ول يغيب عن عمله، فاإذا عمل املع�سية واحلال هذه دل ذلك على اأنه مل يوقر اهلل 

حق التوقري، وهناك اأمر اآخر، وهو اأن هذا العبد قد �سرته اهلل تعاىل لكن بع�س النا�س يهتك 

�سرت اهلل عليه ويجاهر باملع�سية ويحدث النا�س مبا فعل يف اخلفاء!! فهذا اأقبح من الأول لأنه 

لو وقر اهلل حق التوقري لتاب من مع�سيته وا�ستغفر اهلل بدل من املجاهرة بها.

كما قال ]: »كل اأمتي معافى اإل املجاهرين، واإن من املجاهرة اأن يعمل الرجل بالليل 

عمال ثم ي�سبح وقد �سرته اهلل تعاىل فيقول: عملت البارحة كذا وكذا وكذا وقد بات ي�سرته 

ربه وي�سبح يك�سف �سرت اهلل عنه« متفق عليه.

قال ابن بطال:  يف اجلهر باملع�سية ا�ستخفاف بحق اهلل ور�سوله وب�سالح املوؤمنني، وفيه 

�سرب من العناد لهم، ويف ال�سرت بها ال�سالمة من ال�ستخفاف، لأن املعا�سي تذل اأهلها، 

ومن اإقامة احلد عليه اإن كان فيه حد، ومن التعزير اأن مل يوجب حدا، واإذا متح�س حق 

اهلل فهو اأكرم الأكرمني ورحمته �سبقت غ�سبه، فلذلك اإذا �سرته اهلل يف الدنيا مل يف�سحه 

يف الآخرة والذي يجاهر يفوته جميع ذلك... الفتح 503/10 .
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> وقد ورد يف ال�سنة الأمر بال�سرت قال ر�سول اهلل ] »اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى 
اهلل عنها فمن اأمل ب�سيء منها فلي�سترت ب�سرت اهلل وليتب اإىل اهلل، فاإنه من يبد لنا 

�سفحته نقم عليه كتاب اهلل« رواه احلاكم والبيهقي و�سححه الألباين.

> وجاء يف ال�سنة اأن املجاهرة يف املع�سية والإعالن بها يوجب �سخط اهلل تعاىل لأنها 
دليل على عدم مبالة �ساحبها باهلل تعاىل اأو اأن فاعلها مل يوقر اهلل حق التوقري، 

فعاقبه على �سوؤم مع�سيته كما قال ر�سول اهلل ]: »ومل تظهر الفاح�سة يف قوم حتى 

يعلنوا بها اإل ف�سا فيهم الطاعون والأوجاع التي مل تكن م�ست يف اأ�سالفهم الذين 

م�سوا« رواه ابن ماجه و�سححه الألباين.

> ومن الأمثلة احلية الواقعية املنت�سرة يف بالد امل�سلمني على هذه النقطه ما ياأتي:
التي  نهاراً، ون�ساهد الإعالنات والدعوات الكثرية  الربا والتعامل به جهاراً  اأكل  اأ- 

يف  للفائزين  �سور  عر�س  اإىل  اإ�سافة  العظيم،  املنكر  ذلك  اإىل  النا�س  تدعو 

امل�ساركات الربوية، ول يدرون اإن هذا اإيذان بحرب من اهلل ور�سوله ول حول ول 

قوة اإل باهلل، فهل يبقى بعد ذلك كله وقار هلل؟!

ب - املراأة املتربجة التي تظهر زينتها ومفاتنها للنا�س، فتاأثم وتوؤثم غريها، والعجب 

اأنها تلب�س العباءة اأو الغطوة على راأ�سها وقت تقدمي التعازي فقط! بل �سمعنا 

عن فرق غنائية ن�سائية يف بالد امل�سلمني، وثالثة تقول مبلء فيها: اأنا بحمد اهلل 

اأ�سلي واأت�سدق واقراأ القراآن، ولكنني لن اأترك الفن!!

> واملعلوم من ن�سو�س القراآن اأن كل عا�س هلل فهو جاهل واإن كان عاملاً بالتحرمي.
وَء ِبَجَهاَلٍة ُثمرَّ َيُتوُبوَن  ِذيَن َيْعَمُلوَن �ل�سُّ ِ ِللرَّ

رَّ
ْوَبُة َعَلى �لل ا �لترَّ َ كما قال تعاىل {�إِنرَّ

ِمْن َقِريٍب} الن�ساء/ 17

قال ابن عبا�س: ذنب املوؤمن جهل منه.

وقال قتادة: اأجمع اأ�سحاب ر�سول اهلل ] اأن كل �سيء ع�سى اهلل به فهو جهالة عمداً 

كان اأو غريه.

> ومن الأحاديث العظيمة مما له تعلق بهذا املو�سوع قوله ]: »�سرب اهلل تعاىل مثال 
�سراطا م�ستقيما، وعلى جنبتي ال�سراط �سوران، فيهما اأبواب مفتحة، وعلى الأبواب 
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�ستور مرخاة، وعلى باب ال�سراط داع يقول: يا اأيها النا�س! ادخلوا ال�سراط جميعا 

ول تتعوجوا، وداع من فوق ال�سراط، فاإذا اأراد الإن�سان اأن يفتح �سيئا من تلك الأبواب 

قال ويحك ل تفتحه فاإنك اإن تفتحه تلجه، فال�سراط الإ�سالم، وال�سوران حدود اهلل 

تعاىل، والأبواب املفتحة حمارم اهلل تعاىل، وذلك الداعي على راأ�س ال�سراط كتاب 

اهلل، والداعي من فوق واعظ اهلل يف قلب كل م�سلم« رواه احمد و�سححه الألباين.
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اأجمعني  اآله و�سحبه  ] وعلى  نبينا حممد  العاملني وال�سالة وال�سالم على  احلمد هلل رب 

وبعد:

والإ�ساءة  اإليهم، ونهى وحذر عن قطيعتهم  والإح�سان  والرب  الأرحام  ب�سلة  اأمر اهلل  لقد 

للم�سيئني  الداخلني، وُم�ْسٍل  اأول  من دخول اجلنة مع  ] قطيعة الأرحام مانعاً  اإليهم، وعد 

لأرحامهم بنار اجلحيم.

وعلى الرغم من و�سية اهلل ور�سوله بالأقارب وعد الإ�سالم �سلة الرحم من احلقوق الع�سرة 

ُكو� ِبِه �َسْيئًا َوِباْلَو�ِلَدْيِن   َول ُت�ْسِ
َ رَّ
التي اأمر اهلل بها اأن تو�سل يف قوله تعاىل {َو�ْعُبُدو� �لل

انًا َوِبِذي �ْلُقْرَبى } الن�ساء 36 اإل اأن جلنّ امل�سلمني اأ�ساعوا هذا احلق مثل اإ�ساعتهم لغريه  �إِْح�سَ

من احلقوق اأو اأ�سد، مما جعل احلقد والبغ�ساء وال�سحناء حتل حمل الإلفة واملحبة والرحمة 

بني اأقرب الأقربني وبني الأخوة يف الدين على حد �سواء.

< تعريف ال�صلة: الو�سل وهو �سد القطع.
< تعريف الرحم: هي كل من تربطك به �سلة ن�سبية من جهة الأم اأو الأب، ويدخل يف ذلك 

من تربطك به �سلة �سببية من النكاح اأي�سا وهم الأ�سهار.

٭ ف�ســــل �سـلــــة الــرحــــــــم:

1 - �سلة الرحم �سعار الإميان باهلل، واليوم الآخر: فعن اأبي هريرة [ عن النبي ] قال: 

»من كان يوؤمن باهلل واليوم الآخر فلي�سل رحمه« رواه البخاري.

2 - �سلة الرحم �سبب لزيادة العمر وب�سط الرزق: فعن اأن�س بن مالك [ اأن ر�سول اهلل 

] قال: »من اأحب اأن يب�سط له يف رزقه وين�ساأ له يف اأثره فلي�سل رحمه« رواه البخاري 
وم�سلم.

واملراد بزيادة العمر هنااإما: الربكة يف عمر الإن�سان الوا�سل، اأو يراد اأن الزيادة على 

حقيقتها فالذي ي�سل رحمه يزيد اهلل يف عمره.

< قال �سيخ الإ�سالم ابن تيمية: الرزق نوعان: اأحدهما ما علمه اهلل اأن يرزقه فهذا 
ل يتغري.

اليدخل الجنة قاطع رحم
58 العدد   - 1425هـ  احلجة  ذو   - اخلام�سة  ال�سنة 
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والثاين ما كتبه واأعلم به املالئكة فهذا يزيد وينق�س بح�سب الأ�سباب.

3 - �سلة الرحم جتلب �سلة اهلل للوا�سل: فعن النبي ] قال: »اإن اهلل خلق اخللق حتى اإذا 

فرغ من خلقه قالت الرحم هذا مقام العائذ بك من القطيعة، قال: نعم اأما تر�سني اأن 

اأ�سل من و�سلك واقطع من قطعك. قالت: بلى يا رب. قال: فهو لك« رواه البخاري وم�سلم.

4 - �سلة الرحم من اأعظم اأ�سباب دخول اجلنة؟ عن اأبي اأيوب الأن�ساري [ اأن رجال قال 

يا ر�سول اهلل اأخربين بعمل يدخلني اجلنة فقال ر�سول اهلل ]: »تعبد اهلل ل ت�سرك 

به �سيئا وتقيم ال�سالة وتوؤتي الزكاة وت�سل الرحم« رواه البخاري وم�سلم.

5 - �سلة الرحم طاعة هلل عز وجل: فهي و�سل ملا اأمر اهلل به اأن يو�سل، قال تعاىل مثنيا 

ُهْم َوَيَخاُفوَن  ْوَن َربرَّ َل َوَيْخ�سَ ْن ُيو�سَ
َ
 ِبِه �أ

ُ رَّ
َمَر �لل

َ
ُلوَن َما �أ ِذيَن َي�سِ على الوا�سلني {َو�لرَّ

اِب } �سورة الرعد21 . �سَ
�ُسوَء �ْلِ

6 - �سيوع املحبة بني الأقارب: فب�سببها ت�سيع املحبة، وبهذا ي�سفو عي�سهم وتكرث م�سراتهم.

7 - رفعة الوا�سل: فاإن الإن�سان اإذا و�سل اأرحامه وحر�س على اإعزازهم اأكرمه اأرحامه 

واأعزوه واأجلوه و�سودوه وكانوا عونا له.

٭ باأي �سيء تك�ن ال�سلــــة؟

د اأحوالهم، وال�سوؤال عنهم، والإهداء اإليهم، واإنزالهم  تكون باأمور عديدة فتكون بزيارتهم، وتفقنّ

منازلهم.

والت�سدق على فقريهم، والتلطف مع غنيهم وتوقري كبريهم، ورحمة �سغريهم و�سعفتهم، 

وتعاهدهم بكرثة ال�سوؤال والزيارة: اإما اأن ياأتي الإن�سان اإليهم بنف�سه اأو ي�سلهم عرب الر�سالة 

اأو املكاملة الهاتفية.

وتكون با�ست�سافتهم، وح�سن ا�ستقبالهم، واإعزازهم، واإعالء �ساأنهم، و�سلة القاطع منهم. وتكون 

اأي�سا مب�ساركتهم يف اأفراحهم، وموا�ساتهم يف اأتراحهم، وتكون بالدعاء لهم و�سالمة ال�سدر نحوهم 

واإ�سالح ذات البني اإذا ف�سدت بينهم، واحلر�س على تاأ�سري العالقة وتثبيت دعائمها معهم.

وتكون بعيادة مر�ساهم، واإجابة دعوتهم، واأعظم ما تكون به ال�سلة اأن يحر�س املرء على 

دعوتهم اإىل الهدى واأمرهم باملعروف ونهيهم عن املنكر.. وهذه ال�سلة ت�ستمر اإذا كانت الرحم 

�ساحلة م�ستقيمة اأو م�ستورة.

٭ عق�بة قاطع الرحـــــــم:

ُدو�  ْن ُتْف�سِ
َ
ْيُتْم �أ ْيُتْم �إِْن َتَولرَّ 1 - قاطع الرحم ملعون يف كتاب اهلل: قال اهلل تعاىل{ َفَهْل َع�سَ
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ْعَمى 
َ
َو�أ ُهْم  مرَّ �سَ

َ
َفاأ  

ُ رَّ
�لل َلَعَنُهْم  ِذيَن  �لرَّ ْوَلِئَك 

ُ
�أ  )22( ْرَحاَمُكْم 

َ
�أ ُعو�  َوُتَقطرِّ ْر�ِض 

َ
�لأ ِف 

اَرُهْم )23ً(} �سورة حممد: 22-23 ، قال علي بن احل�سني لولده: يا بني ل ت�سحنب قاطع  ْب�سَ
َ
�أ

رحم فاإين وجدته ملعونا يف كتاب اهلل يف ثالثة مواطن.

لُّ ِبِه �إِلرَّ �ْلَفا�ِسِقنَي  2 - قاطع الرحم من الفا�سقني اخلا�سرين: قال اهلل تعاىل {َوَما ُي�سِ

ْن 
َ
 ِبِه �أ

ُ رَّ
َمَر �لل

َ
�أ ِ ِمْن َبْعِد ِميَثاِقِه َوَيْقَطُعوَن َما 

رَّ
وَن َعْهَد �لل ِذيَن َينُق�سُ )26( �لرَّ

وَن } البقرة: 27-26 . ا�ِسُ ْوَلِئَك ُهْم �ْلَ
ُ

ْر�ِض �أ
َ
ُدوَن ِف �لأ َل َوُيْف�سِ ُيو�سَ

3 - قاطع الرحم تعجل له العقوبة يف الدنيا ولعذاب الأخرة اأ�سد واأبقى: عن اأبي 

ل�ساحبه  يعجل اهلل  اأن  اأجــدر  ذنب  »ما من  قال:  ر�سول اهلل ]  اأن   ] بكر 

بالعقوبة يف الدنيا مع ما يدخر له يف الآخرة من البغي وقطيعة الرحم« رواه اأبو 

داود والرتمذي وابن ماجه و�سححه الألباين.

4 - ليرفع له عمل ول يقبله اهلل: عن اأبي هريرة [ قال: �سمعت النبي ] يقول: »اإن 

اأعمال بني اآدم تعر�س على اهلل تبارك وتعاىل ع�سية كل خمي�س ليلة اجلمعة فال يقبل 

عمل قاطع رحم« رواه اأحمد وح�سنه الألباين.

]: »الرحم معلقة  [ قالت: قال ر�سول اهلل  5 - قطعها قطع للو�سل مع اهلل: عن عائ�سة 

بالعر�س تقول: من و�سلني و�سله اهلل ومن قطعني قطعه اهلل« رواه البخاري وم�سلم وهذا لفظه.

6 - �سبب يف املنع من دخول اجلنة: قال ر�سول اهلل ]: »ل يدخل اجلنة قاطع رحم« رواه م�سلم.

٭ االأم�ر املعينة على ال��ســــل:

1 - التفكر يف الآثار املرتتبة على ال�سلة: فاإن معرفة ثمرات الأ�سياء وح�سن عواقبها من 

اأكرب الدواعي اإىل فعلها وال�سعي اإليها.

2 - النظر يف عواقب القطيعة: وذلك بتاأمل ما جتلبه القطيعة من هم وغم وح�سرة وندامة 

ونحو ذلك، فهذا مما يعني على اجتنابها والبعد عنها.

3 - ال�ستعانة باهلل: وذلك ب�سوؤال التوفيق والإعانة على �سلة الأقارب.

4 - مقابلة اإ�ساءة الأقارب بالإح�سان: فهذا مما يبقي على الود ويهون على الإن�سان مايلقاه 

من اإ�ساءة اأقاربه.

اأخطاأوا واعتذروا، وال�سفح عنهم ون�سيان معايبهم حتى ولو مل  اإذا  اأعذارهم  5 - قبول 

يعتذروا: فهذا مما يدل على كرم النف�س وعلو الهمة.

6 - ترك املنة عليهم والبعد عن مطالبتهم باملثل.

7 - جتنب ال�سدة يف العتاب، وحتمل عتاب الأقارب، وحمله على اأح�سن املحامل.

8 - العتدال يف املزاح مع الأقارب، مع مراعاة اأحوالهم وجتنب املزاح مع من ل يتحمله.
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اإن ح�سل خالف مع الأقارب : فالهدية جتلب املودة، وتكذب �سوء  9 - املبادرة بالهدية 

الظن، وت�ستل �سخائم القلوب.

10 - احلر�س التام على تذكر الأقارب يف املنا�سبات والولئم والجتماعات الدورية �سواء 

كانت �سهرية اأو �سنوية اأو غري ذلك.

11 - �سندوق القرابة الذي جتمع فيه تربعات الأقارب وا�سرت اكاتهم، وي�سرف عليه بع�س 

الأفراد، فاإذا ما احتاج اأحد من الأ�سرة مالً لزواج اأو نازلة اأوغري ذلك، بادروا اإىل 

درا�سة حاله و�ساعدوه ورفدوه، فهذا مما يولد املحبة وينمي املودة.

12 - التغا�سي والتغافل: فهو من اأخالق الأكابر وهو مما يعني على ا�ستبقاء املوده وعلى 

واأد العداوة.

قال علـي [:

واإين على ترك الغمو�س قدير غــم�س عينـي عن اأمـــــور كثيــرة  
ُ
اأ

وليـ�س علينــا يف املقـــال اأميــــر واأ�سكت عن اأ�سياء لو �سئت قلتها  

٭  اأ�سباب قطيعـــة الــرحــــم:

1 - اجلهل: فاجلهل بعواقب القطيعة العاجلة والآجلة يحمل عليها ويقود اإليها، كما اأن 

اجلهل بف�سائل ال�سلة العاجلة والآجلة يق�سر عنها ول يبعث اإليها.

2 - �سعف التقوى: فاإذا �سعفت التقوى ورق الدين مل يبال املرء بقطع ما اأمر اهلل به اأن 

يو�سل، ومل يطمع باأجر ال�سلة، ومل يخ�س عاقبة القطيعة.

3 - الكرب: فبع�س النا�س اإذا نال من�سباً رفيعاً اأو حاز مكانة عالية اأو كان تاجراً كبرياً، 

تكرب على اأقاربه، واأنف من زيارتهم والتودد اإليهم، بحيث يرى اأنه �ساحب احلق واأنه 

اأوىل باأن يزار ويوؤتى اإليه.

4 - العتاب ال�سديد: فبع�س النا�س اإذا زاره اأحد من اأقاربه بعد طول انقطاع اأمطر عليه 

وابال من اللوم والعتاب والتقريع على تق�سريه يف حقه، واإبطائه يف املجيء اإليه، ومن 

هنا حت�سل النفرة من املجيء، خوفاً من لومه وتقريعه و�سدة عتابه.

5 - قلة الهتمام بالزائرين: فمن النا�س من اإذا زاره اأقاربه مل يبد لهم الهتمام، ول 

يفرح مبقدمهم ول ي�ستقبلهم اإل بكل تثاقل مما يقلل رغبتهم يف زيارته.

6 - ال�سح والبخل: فمن النا�س من اإذا رزقه اهلل مالً اأو جاهاً جتده يتهرب من اأقاربه، 

خوفاً من ال�ستدانة منه اأو يكرثون الطلبات عليه اأو غري ذلك.

7 - ال�ستغال بالدنيا واللهث وراء حطامها، فال يجد هذا الالهث وقتاً ي�سل به قرابته 

ويتودد اإليهم.
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8 - ن�سيان الأقارب يف الولئم واملنا�سبات: فرمبا ن�سي واحداً من اأقاربه، ورمبا كان هذا 

املن�سي �سعيف النف�س، اأو ممن يغلب �سوء الظن، فيف�سر هذا الن�سيان باأنه جتاهل 

له واحتقار ل�سخ�سه، فيقوده ذلك الظن اإىل 00الهجر.

9 - كرثة املزاح: فاإن لكرثة املزاح اآثاراً �سيئة، فلرمبا خرجت كلمة جارحة من �سخ�س 

ل يراعي م�ساعر الآخرين فاأ�سابت مقتاًل من �سخ�س �سديد التاأثر، فاأورثت لديه 

بغ�ساً لهذا القائل، ويح�سل هذا كثرياً بني الأقارب لكثرية اجتماعاتهم.

10 - الطالق: بني الأقارب.

الأولد،  ب�سبب  اأو  الزوجات  ب�سبب  ي�سبب غالباً خ�سومات  امل�ساكن:  التقارب يف   - 11

فتنتقل اإىل الوالدين فتحلل القطيعة قال عمر: مروا ذوي القربات اأن يتزاوروا ول 

يتجاوروا.

12 - قلة حتمل الأقارب وال�سرب عليهم اإذا ح�سلت هفوة اأو زله.

13 - احل�سد.

14 - تاأخري ق�سمة املرياث.

٭ م�عظة للقاطعيــــن:

كان اأبوبكر [ ينفق على ابن خالته لأنه كان فقريا، وملا كان حديث الإفك عن عائ�سة اأم 

املوؤمنني ر�سي اهلل عنها تكلم عنها ابن خالته مع من تكلموا يف حقها، فلما بلغ ذلك اأبابكر 

قطع عليه النفقة وهذا يف نظرنا اأقل ما ميكن فعله، ولكن اهلل �سبحانه وتعاىل اأنزل يف ذلك 

قراآنا كرميا لي�سطر لنا مثال عظيما يف التعامل الجتماعي بني النا�س فنزل قوله تعاىل {َول 

َهاِجِريَن ِف  اِكنَي َو�ْلُ �سَ
ْوِل �ْلُقْرَبى َو�ْلَ

ُ
�أ ُتو�  ُيوؤْ ْن 

َ
�أ َعِة  ِل ِمْنُكْم َو�ل�سرَّ ْوُلو� �ْلَف�سْ

ُ
�أ َتِل 

ْ
َياأ

 َغُفوٌر َرِحيٌم } النور22، 
ُ رَّ
 َلُكْم َو�لل

ُ رَّ
ْن َيْغِفَر �لل

َ
وَن �أ بُّ

ل ُتِ
َ
َفُحو� �أ ِ َوْلَيْعُفو� َوْلَي�سْ

رَّ
�َسِبيِل �لل

قال اأبوبكر [: بلى!! اأي بلى اأحب اأن يغفر اهلل يل واأن يعفو عني فرد اأبوبكر [ النفقة 

التي كان ينفقها على ابن خالته رغم ماكان منه يف حق اأم املوؤمنني ر�سي اهلل عنها.

فانظر اأخي الكرمي اإذا كنت قاطعا لرحمك ما ال�سبب يف ذلك، مهما كان ال�سبب فعادة ل 

يرقى اإىل مثل ال�سبب الذي قطع ب�سببه اأبوبكر النفقة على ابن خالته ورغم ذلك انظر كيف 

كان الرد القراآين على ذلك.

٭ اأ�سلهم ويقطع�ين:

عن اأبي هريرة [ اأن رجل جاء اإىل ر�سول اهلل ] فقال: اإن يل قرابة اأ�سلهم ويقطعوين، 

فكاأمنا  قلت  كنت  »لئن   :[ فقال   ، ويجهلون عليَّ واأحلم عنهم   ، اإيلَّ وي�سيئون  اإليهم  واأح�سن 
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ت�سفهم املل، ول يزال معك من اهلل ظهري عليهم ما دمت على ذلك« رواه م�سلم.

واملل هو الرماد احلار، فكاأنه �سبه ما يلحقهم من الأمل والإثم - واحلالة هذه - مبا يلحق 

اآكل الرماد احلار.

كما قال ] »لي�س الوا�سل باملكافئ ولكن الوا�سل اإذا قطعت رحمه و�سلها« رواه البخاري. 

< معنى احلديث: اإن �سلة الرحم لي�ست يف اأن يكتفي الإن�سان ب�سلة من و�سله فهذه ت�سمى 
مكافاأة... بل اأعظم ما يكون من ال�سلة هي يف و�سل من ح�سلت منه القطيعة.

٭ فائدة من حديث:

عن اأبي هريرة [ قال: قال ر�سول اهلل ]: »من �سره اأن يب�سط له يف رزقه واأن ين�ساأ له 

يف اأثره فلي�سل رحمه« رواه البخاري

�سلة الرحم ل تزيد كمية الرزق ول يف مدة العمر من حيث هو، لأن الأرزاق مق�سومة والآجال 

م�سروبة كما ورد ذلك عن النبي ]، ولكنها تزيد يف بركة هذا وذاك، فيكرث خري الرزق ويعظم 

نفعه، كما يكرث العمل ال�سالح ويوفق الإن�سان اإليه مبا يت�سبب فيه اأثناء زيارته لذوي رحمه، ول 

�سيما اإذا كان من ال�ساحلني الذين يقتدى بهم، فاإنه يوؤثر فيهم ب�سالحه، فيكون له مثل اأجورهم، 

لأنه ت�سبب، فيها وقد قال ]: »من دل على خري فله مثل اأجر فاعله« رواه م�سلم.

فيكون عمره بذلك مباركا لكرثة ثوابه عند اهلل تعاىل.

فيا عباد اهلل يا من اآمنوا باهلل ور�سوله انظروا حالكم يف اأقاربكم:

< هل قمتم مبا يجب لهم عليكم من �سلة؟
< هل األنتم لهم اجلانب؟

< هل اأطلقتم الوجوه لهم؟
< هل �سرحتم ال�سدور عند لقائهم؟

< هل قمتم مبا يجب لهم من حمبة وتكرمي واحرتام؟
< هل زرمتوهم يف �سحتهم توددا؟

< هل عدمتوهم يف مر�سهم احتفاء و�سوؤال؟
< هل بذلتم ما يجب بذله لهم من نفقة و�سداد حاجة؟

اأخي الكرمي... اأختي الكرمية: هيا ا�ستعذ باهلل من ال�سيطان الرجيم ومن و�ساو�س النف�س 

و�سل رحمك واأبق على الود، واحفظ العهد، وانرث املحبة وال�سعادة وال�سالم، َف�سْل من قطعك 

ْعط من حرمك واأعُف عمن ظلمك.
َ
واأ

بالطوب يرمى فيعطي اأطيب كن كالنخيل عن الأحقاد مرتفعا   
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احلمدهلل مبلغ الراجي فوق ماأمومه ومعطي ال�سائل زيادة على م�سوؤوله، اأحمده على نيل 

الهدى وح�سوله واأقر بوحدانيته اإقرار عارف بالدليل واأ�سوله، واأ�سلي واأ�سلم على نبينا حممد 

عبده ور�سوله وعلى �ساحبه اأبي بكر املالزم له يف ترحاله وحلوله، وعلى عمر حامي الإ�سالم 

بعزم ل يخاف من فلوله، وعلى عثمان ال�سابر على البالء حني نزوله، وعلى علي بن اأبي طالب 

الذين حازوا ق�سب  واأ�سحابه  اآله  ن�سوله، وعلى جميع  ب�سجاعته قبل  الأعداء  اأرهب  الذي 

ال�سبق يف فروع الدين واأ�سوله، ما تردد الن�سيم بني جنوبه و�سماله وغربه وقبوله.. اأما بعد:

ن�سع بني يديك اأخي القارئ الكرمي هذه ال�سرية العطرة لرابع اخللفاء الرا�سدين واأحد 

بالق�ساء  والعلماء  والف�سحاء  اأكبار اخلطباء  الأبطال ومن  ال�سجعان  واأحد  املب�سرين باجلنة 

والفتيا اأنه ابن عم النبي [ و�سهره [.

ا�سمه : علي بن اأبي طالب بن عبداملطلب بن ها�سم بن عبد مناف، فهو ابن عم ر�سول اهلل 

ويلتقي معه يف جده الأول عبداملطلب بن ها�سم وكان ا�سم علي عند مولده اأ�سد، ويدل على 

ذلك ارجتازه يوم خيرب عندما نازل مرحبا اليهودي حيث يقول :

اأنا الذي �سمتني اأمي حيدرة.. كليث غابات كريه املنظرة.. اأو فيهم بال�ساع كيل ال�سندرة 

وكان اأبو طالب غائبا فلما عاد مل يعجبه الأ�سم و�سماه عليا.

  كنيته: اأبو احل�سن، ن�سبة اإىل ابنه الأكرب احل�سن .

  لقبه:  اأبو تراب .

  والدته : اختلف يف حتديد �سنة ولدته، وقد رجح ابن حجر قول ابن اإ�سحاق اأن ولدته 

قبل البعثة بع�سر �سنني .

  اأ�سرته : من بني ها�سم اأبوه اأبو طالب واأمه ال�سحابية اجلليلة فاطمة بنت اأ�سد بن ها�سم 

بن عبدمناف بن ق�سي .

وكان لأبي طالب اأربعة اأبناء وهم طالب، وهو الذي تكننّى به وعقيل وجعفر وعلي وبنتان هما 

اأم هانئ وجمانة، وكلهم من فاطمة بنت اأ�سد وكان بني كل واحد منهم واأخيه ع�سر �سنوات. 

رجل أحبه اهلل ورسوله
59 الــعــدد   - 1426هـ  حمــرم   - اخلام�سة  ال�سنة 
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٭ اأزواجه واأوالده

بعد وقعة بدر زونّج النبي ابنته فاطمة علي بن اأبي طالب وكان �سداقها درعاً، وولدت له 

فاطمة بنت احلبيب امل�سطفى احل�سن واحل�سني وزينت الكربى واأم كلثوم التي تزوجها عمر 

ابن اخلطاب .

واحل�سن واحل�سني هما �سبطا ر�سول اهلل وريحانتاه يف الدنيا و�سيدا �سباب اأهل اجلنة. 

وولد له من خولة بنت جعفر بن قي�س بن م�سلمة  حممد الأكرب حممد بن احلنفية .

وولد له من ليلى بنت م�سعود بن خالد من متيم  عبيد اهلل واأبو بكر .

وولد له من اأم البنني بنت حزام بن خالد بن جعفر بن ربيعة  العبا�س الأكرب وعثمان وجعفر 

الأكرب وعبداهلل .

وولد له من اأ�سماء بنت عمي�س اخلثعمية  يحيى وعون .

وولد له من اأمهات اأولد حممد الأ�سغر وعمر واأم هانئ وميمونة وزينب ال�سغرى ورملة 

جعفر  واأم  �سلمة  واأم  الكرام  واأم  وخديجة  واأمامة  وفاطمة  ال�سغرى  كلثوم  واأم  ال�سغرى 

وجمانة ونفي�سة 

وولد له من حمياة بنت امرئ القي�س ابنة توفيت وهي جارية .

وجميع ولد علي بن اأبي طالب اأربعة ع�سر ذكرا وت�سع ع�سرة امراأة وقيل �سبع ع�سرة امراأة 

٭ اإ�ســـالمــــه

كان من اأكرب نعم اهلل عز وجل على علي بن اأبي طالب [اأن اأبا طالب كان مقال من املال، 

وكان ذا عيال كثرية، فحتى يخفف عنه ر�سول اهلل ] تكفل برعاية علي بن اأبي طالب وتكفل 

العبا�س بجعفر بن اأبي طالب فن�ساأ علي يف بيت النبوة ورعاه ر�سول اهلل فاأح�سن تاأديبه وكفى 

برتبية النبي ] تربية لعلي  [ فكان بذلك اأول ال�سبيان اإ�سالما ومن ال�سابقني اإىل الإ�سالم  

كان علي بن اأبي طالب من املالزمني لر�سول اهلل، فكان هو واأبو بكر مع ر�سول اهلل عندما كان 

ر�سول اهلل يعر�س نف�سه على قبائل العرب يدعوهم اإىل الإ�سالم 

ويف الليلة التي خرج فيها احلبيب امل�سطفى ] طريدا من مكة مهاجرا اإىل املدينة فدى 

فيها علي بن اأبي طالب [ نف�سه للنبي ] عندما نام يف فرا�سه وقري�س حت�سب اأنه حممد، 

وملا اأ�سبح اأخذ يرد الأمانات والودائع التي خلفه ر�سول اهلل من اأجلها حتى برئت منها ذمة 
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ر�سول اهلل] ثم هاجر بعد ثالث ليال ق�ساهن يف مكة قاطعا طول الطريق على قدميه دون 

اأن يكون معه رفيق يوؤن�سه، وبهذا كانت هجرة علي بن اأبي طالب [ ت�سحية وفداء وحتمال 

و�سجاعة واإقداما .

٭ م�اقف م�سرفة

  ويف فتح مكة بعثه ر�سول اهلل والزبري واملقداد بن الأ�سود قال  »انطلقوا حتى تاأتوا رو�سة 

خاخ فاإن بها ظعينة ومعها كتاب فخذوه منها فانطلقنا تعادى بنا خيلنا انتهينا اإىل الرو�سة فاإذا 

نحن بالظعينة فقلنا اأخرجي الكتاب فقالت ما معي من كتاب فقلنا لتخرجن الكتاب اأو لنلقني 

الثياب فاأخرجته من عقا�سها فاأتينا به ر�سول اهلل ] وكان الكتاب اإنذارا لأهل مكة بتجهز 

النبي ] لفتح مكة وكان ر�سول اهلل ]حري�ساً اأن ل ي�سل اخلرب اإىل مكة« رواه البخاري .

  ويف غزوة حنني ثبت علي مع ر�سول اهلل ] مع من ثبت من املهاجرين والأن�سار .

  وبعد فتح مكة كان ر�سول اهلل ] ير�سل ال�سرايا لهدم الأ�سنام خارج مكة فاأر�سله ر�سول 

اهلل   يف �سرية لهدم �سنم الفل�س يف اأر�س طيء .

  ويف �سنة 9هـ اأر�سل ر�سول اهلل ] اأبا بكر ليحج بالنا�س فلما خرج نزلت �سورة براءة، 

فاأر�سل   ] عليا [ ليلحق باأبي بكر وقراأ على النا�س �سدر �سورة براءة .

  ويف �سنة 10هـ اأر�سله ر�سول اهلل ] داعيا وقا�سيا اإىل همدان يف اليمن ودعا له ر�سول 

اهلل ] »اللهــــــم ثبت ل�سانه واهد قلبه فذهــب هنـــاك فاأ�ســـــلمت همدان كلها على يديه، وما 

اختلف اأو اأ�سكل على علي ق�ساء بعد«  رواه احلاكم 

  وملا تويف احلبيب امل�سطفى ] كان علي بن اأبي طالب [ من الذين با�سروا غ�سله مع 

الف�سل بن العبا�س واأ�سامة بن زيد.

٭ �سبب ت�سميه باأبي تراب

قال �سهل بن �سعد [ ما كان لعلي ا�سم اأحب اإليه من اأبي الرتاب واإن كان ليفرح 

اإذا دعي بها.

فقيل له اأخربنا عن ق�سته مل �ُسمي اأبا تراب؟ »قال: جاء ر�سول اهلل بيت فاطمة فلم يجد 

علياً يف البيت فقال: اأين ابن عمك؟ فقالت: كان بيني وبينه �سيء فغا�سبني فخرج فلم يقل 
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عندي، فقال ر�سول اهلل لإن�سان اأنظر اأين هو؟ فجاء فقال يا ر�سول اهلل هو يف امل�سجد راقد 

فجاءه ر�سول اهلل وهو م�سطجع قد �سقط رداوؤه عن �سقه فاأ�سابه تراب فجعل ر�سول اهلل 

مي�سحه عنه ويقول قم اأبا الرتاب، قم اأبا الرتاب« رواه البخاري وم�سلم.

٭ جهاده مع النبي  ]

�سارك علي بن اأبي طالب [ يف جميع الغزوات ما عدا غزوة تبوك حيث خلفه ر�سول 

اهلل يف اأهل بيته فقال علي  »يا ر�سول اهلل اأتخلفني يف ال�سبيان والن�ساء فقال ر�سول اهلل األ 

تر�سى اأن تكون مني مبنزلة هارون من مو�سى غري اأنه ل نبي بعدي« رواه البخاري، واأعطاه النبي 

] اللواء يف مواطن كثرية .
  ففي غزوة بدر الكربى كان علي بن اأبي طالب بطل املواجهة حيث كان اأحد ثالثة خرجوا 

للمبارزة مع عمه حمزة بن عبداملطلب وعبيدة بن احلارث فانت�سف علي من �ساحبه وقتله.

  ويف غزوة اخلندق كان علي بن اأبي طالب مرة اأخرى هو بطل املواجهة عندما اقتحم 

عمرو بن ود اخلندق وطلب املبارزة فربز اإليه علي فتنازل وجتاول فقتله علي.

  ويف غزوة بني قريظة الذين خانوا عهد ر�سول اهلل وغدروا كان علي بن اأبي طالب والزبري 

بن العوام ر�سي اهلل عنهم يبا�سران قتل يهود بني قريظة.

اأبي طالب [ �سد يهود    ويف غزوة خيرب �سنة 7هـ جتلت مرة اأخرى بطولة علي بن 

خيرب وذلك عندما ا�ستع�سى بع�س ح�سونهم على امل�سلمني فقال ر�سول اهلل ] »لأعطني هذه 

الراية غدا رجال يفتح اهلل على يديه، يحب اهلل ور�سوله ويُُحبُه اهلل ور�سوله، قال فبات النا�س 

يدوكون ليلتهم اأيهم يُعطاها فلما اأ�سبح النا�س غدوا على ر�سول اهلل كلهم يرجو اأن يعطاها 

فقال اأين علي بن اأبي طالب فقيل  هو يا ر�سول اهلل ي�ستكي عينيه قال فاأر�سلوا اإليه فاأتى به 

فب�سق ر�سول اهلل يف عينيه، ودعا له فرباأ حتى كاأنه مل يكن به وجع فاأعطاه الراية فانطلق 

حتى فتح اهلل عليه خيرب، بعد قتله ملرحب اليهودي« رواه البخاري.

٭ يف عهد ال�سديق  

وردت روايات كثرية يف تاأخر علي [ عن مبايعة ال�سديق وكذا الزبري بن العوام [ وجل 

هذه الأخبار  يف البخاري، وقد جاءت روايات �سحيحة ال�سند تفيد باأن عليا والزبري بايعا 

ال�سديق يف اأول الأمر يف البيعة العامة يف امل�سجد اأمام املالأ وكان مما قاله علي بن اأبي طالب 
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يف خطبته على منرب الكوفة يف ثنائه على اأبي بكر وعمر  »فاأعطي امل�سلمون البيعة طائعني، 

اأنا«، وكان علي [ لأبي بكر [ نا�سحا  فكان اأول من �سبق يف ذلك من ولد عبداملطلب 

اأمينا، ففي معركة ذي الق�سة عندما جتمع الأعراب من حول املدينة يف ذي الق�سة يريدون 

النيل من امل�سلمني وجي�س اأ�سامة بن زيد يف تخوم ال�سام، كان اخلليفة ال�سديق يريد اأن يخرج 

على راأ�س اجلي�س، وا�ستوى على راحلته، فقال علي بن اأبي طالب [ لل�سديق [ »اأقول 

لك ما قال ر�سول اهلل يوم اأحد  مل �سيفك  ول تفجعنا بنف�سك، وارجع اإىل املدينة فواهلل لئن 

فجعنا بك ل يكون لالإ�سالم نظام اأبداً« فلو كان علي [ مل ين�سرح �سدره لأبي بكر وقد بايعه 

علي رغما عن نف�سه لكانت فر�سة ذهبية ينتهزها علي فيرتك اأبا بكر و�ساأنه لي�سرتيح منه.

وعن علي قال األ اأخربكم بخري هذه الأمة بعد نبيها: اأبو بكر، ثم قال:  األ اأخربكم بخري 

هذه الأمة بعد اأبي بكر: عمر . م�سند اأحمد و�سححه اأحمد �ساكر .

وكان علي هو القا�سم واملتويل يف عهد اأبي بكر على اخلم�س والفيء، وكان علي [يوؤدي 

اأبي  ال�سلوات اخلم�س يف امل�سجد خلف ال�سديق را�سيا باإمامته، وكان علي [ يروي عن 

بكر بع�س اأحاديث ر�سول اهلل ]، وكان علي من �سمن من ا�ست�سارهم ال�سديق فيمن يتوىل 

اخلالفة من بعده، وكان راأي علي اأن يتوىل اخلالفة بعد ال�سديق الفاروق، وملا تويف ال�سديق 

اأقبل علي م�سرعا باكيا م�سرتجعا وقال: »رحمك اهلل يا اأبا بكر كنت اإلف ر�سول اهلل واأني�سه 

وم�سرتاحه وثقته ومو�سع �سره وم�ساورته، وكنت اأول القوم اإ�سالما« الأحاديث املختارة للمقد�سي.

٭ يف عهد الفاروق  

كان علي [ ع�سوا بارزا يف جمل�س �سورى الدولة العمرية بل كان امل�ست�سار الأول، فقد 

ابن  وقال  علي،  اأق�سانا  فيه   قوله  ثبت  فقد  وحكمته،  وفقهه  ف�سله  لعلي  يعرف  كان عمر 

اجلوزي: كان اأبو بكر وعمر ي�ساورانه، وكان عمر يقول: اأعوذ باهلل من مع�سلة لي�س فيها اأبا 

احل�سن، وكان عمر يحب عليا وكانت بينهما مودة وحمبة وثقة متبادلة، ولهذا زوج علي بن 

اأبي طالب [ ابنته اأم كلثوم من فاطمة للفاروق حينما �ساأله زواجها ملا بينهما من العالقات 

الوطيدة الطيبة. 

اأمري  يا  اأو�س  له  ويقولون  امل�سلمون  بن اخلطاب دخل عليه  وعندما طعن اخلليفة عمر 

املوؤمنني، ا�ستخلف، فقال  ما اأجد اأحق بهذا الأمر من هوؤلء النفر الذين تويف ر�سول اهلل وهو 

عنهم را�س ف�سمى عليا وعثمان والزبري وطلحة و�سعدا وعبدالرحمن، وعندما تويف عمر بن 
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اخلطاب  [ قال علي: ما خلفت اأحدا اأحب اإيل اأن األقى اهلل مبثل عمله منك، واأمي اهلل اإن 

كنت لأظن اأن يجعلك اهلل مع �ساحبيك وح�سبت اأين كنت كثريا ما اأ�سمع النبي   يقول  ذهبت 

اأنا واأبو بكر وعمر، ودخلت اأنا واأبو بكر وعمر، وخرجت اأنا واأبو بكر وعمر وكان علي يقول 

عن عمر: اإن عمر كان ر�سيد الأمر.

٭ يف عهد ذو الن�رين  

بعد  بايع عثمان  من  اأول  اأبي طالب  بن  اأن علي  والبيان  التمهيد  روايــة �ساحب  جاء يف 

عبدالرحمن بن عوف.

اأما املفا�سلة بني عثمان وعلي ر�سي اهلل عنهم فالذي عليه اأهل ال�سنة اأن من قدم عليا 

على اأبي بكر وعمر فاإنه �سال مبتدع، ومن قدم عليا على عثمان فاإنه خمطئ ول ي�سللونه ول 

يبدعونه، واإن كان بع�س اأهل العلم قد تكلم ب�سدة على من قدم عليا على عثمان.

وقد قال علي بن اأبي طالب يف جمع عثمان للم�سحف: يا اأيها النا�س ل تغلو يف عثمان ول 

تقولوا اإل خريا، فواهلل ما فعل الذي فعل -اأي امل�ساحف - اإل عن مالإ منا جميعا، واهلل لو 

وليت لفعلت الذي فعل.

واأما عن موقف علي [ من قتل عثمان [ فهو برئ من التهم املن�سوبة اإليه كرباءة الذئب 

من دم يو�سف عليه ال�سالم .

فقد زور اأهل الفتنة، كتابا بختم علي يدعو للفتنة بل كان علي من املدافعني عن عثمان يوم 

حو�سر اإل اأن اخلليفة عثمان اأق�سم عليهم اأن يرتكوه اإن كان له عليهم طاعة فما اأراد اخلليفة 

اأن تراق دماء امل�سلمني ب�سببه فاأر�سل علي ابنيه احل�سن واحل�سني يحر�سانه و�سيفيهما م�سلتان 

يف وجه اأهل الفتنة، ومن حب علي لعثمان فقد �سمى اأحد اأبنائه هذا ال�سم عندما �ساأله اأبو 

�سعيد اخلدري عن الغالم فقال: هذا عثمان بن علي �سميته بعثمان بن عفان، وقد �سميت 

بعمر بن اخلطاب، و�سميت بعبا�س.

٭ اخلليفة علي بن اأبي طالب  

املهاجرين  من  املدينة  اأهل  من   [ اهلل  ر�سول  باختيار �سحابة  اأبي طالب  بن  علي  بويع 

والأن�سار وكان منهم الزبري وطلحة فقد كانا يريان اأن عليا اأوىل باخلالفة منهما.

قال احلافظ ابن حجر اإن الطربي اأخرج ب�سند �سحيح عن الأحنف بن قي�س [ قال: 
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لقيت طلحة والزبري بعد ح�سر عثمان فقلت ما تاأمراين فاإين اأراه مقتول؟ قال: عليك بعلي، 

ولقيت عائ�سة بعد مقتل عثمان يف مكة فقلت ما تاأمريني؟ قالت: عليك بعلي.

وقد اأجمع اأهل احلق والعدل على �سحة اإمامة علي [، فهو اأف�سل من بقي من ال�سحابة، 

فلم يكن اأحد اأحق باخلالفة منه، وكان اخلليفة علي اآخر اخللفاء الرا�سدين املهديني.

ويف عهد اخلليفة علي ظهر اخلوارج فقاتلهم اخلليفة علي [ يف معركة النهروان فقتلهم 

ومل يقتل من جي�سه اإل اأربعة اأو �سبعة وكان بني قتلى اخلوارج املَُخدج ذو الثدية، وكان ر�سول 

اأوىل الطائفتني  اأخرب عنه فقال »مترق مارقه عند فرقة بني امل�سلمني فيقتلها  ] قد  اهلل 

باحلق« راوه م�سلم، وذكر يف حديث اآخر اإن فيهم ذا الثدية، ف�سار علي يبحث عنه يف القتلى حتى 

وجده فلما وجده �سجد هلل �سكرا اإذ علم اأنه على احلق  ومل يحزن علي على قتل اأهل النهروان 

وهم اخلوارج بل �سجد هلل �سكرا وفرح امل�سلمون، ولكنه بكى ملا قاتل اأهل اجلمل، وحزن ملا 

قاتل اأهل �سفني، وبعد معركة النهروان بفرتة تقارب ال�سنتني قتل اخلليفة علي �سهيداً على 

يد عبدالرحمن بن ملجم اخلارجي .

وكانت مدة خالفة علي اأربع �سنني وت�سعة اأ�سهر وثالثة اأيام فقد بويع باخلالفة يف اليوم 

الثامن ع�سر من ذي احلجة عام خم�س وثالثني، وكانت وفاته �سهيدا يف اليوم احلادي والع�سرين 

من �سهر رم�سان عام اأربعني للهجرة  وتوىل غ�سل اأمري املوؤمنني علي [ احل�سن واحل�سني 

يوم قتل ولعل  �سنة  ، واختلف يف  وعبداهلل بن جعفر ر�سي اهلل عنهم و�سلى عليه احل�سن 

اأ�سحها ثالث و�ستني �سنة. 

قال النبي لعــلي [ »اأ�سقـى النا�س الذي عقر النـاقة والذي ي�سربك على هذا وو�سع يده 

على راأ�سه حتى يخ�سب هذه يعني حلـيته« رواه اأحمد و�سححه الألباين .

٭  مكان دفن علي بن اأبي طالب 

غري معروف مكان دفنه [ والأ�سهر اأنه يف ق�سر اخلالفة يف الكوفة .

والقرب املعروف حالياً يف الكوفة ذكر بع�س اأهل العلم اأنه قرب املغريه بن �سعبة واهلل اأعلم.

٭ كلمات م�سيئة  

عن ابن عمر قال: كنا نتحدث على عهد ر�سول اهلل ] اإن خري هذه الأمة بعد نبيها اأبو 



75

بكر وعمر وعثمان فيبلغ ذلك النبي ] فال ينكره علينا .

قال علي : لو كان الدين بالراأي لكان اأ�سفل اخلف اأوىل بامل�سح من اأعاله وقد راأيت النبي 

] مي�سح على ظاهر خفيه . رواه اأبو داود  
قال حممد بن احلنفية: قلت لأبي اأي النا�س خري بعد النبي ] ؟ قال: اأبو بكر قلت: ثم 

من ؟ قال: عمر، وخ�سيت اأن يقول عثمان، قلت: ثم اأنت؟ قال: ما اأنا اإل رجل من امل�سلمني. 

راوه البخاري

عن �سفيان الثوري اإذ يقول: من زعم اأن عليا كان اأحق بالولية منهما فقد خطاأ اأبا بكر وعمر 

واملهاجرين والأن�سار وما اأراه يرتفع له مع هذا عمل اإىل ال�سماء. رواه اأبو داود ب�سند �سحيح .
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وقفات مع األحداث
احلمدهلل رب العاملني وال�سالة وال�سالم على �سيدنا حممد وعلى اآله و�سحبه اأجمعني ومن 

تبعه باإح�سان اإىل يوم الدين. اأما بعد،،،

قوله  كما يف  الزمان  اآخر  الواقعة يف  الفنت  ] هو كرثة  نبينا  منه  ما حذرنا  اأعظم  من 

عليه ال�سالة وال�سالم »واإن اأمتكم هذه جعل عافيتها يف اأولها و�سي�سيب اآخرها بالءٌ واأمور 

تنكرونها« رواه م�سلم.

وهذا ن�س عام ي�سمل فنت ال�سهوات وفنت ال�سبهات، ول�سك اأن الأخرية اأعظم خطبا واأ�سد خطرا،ً 

�سيما واأن اأ�سحابها الذين يروجون لها يلب�سونها بلبا�س الدين، ويزينون لها بزينة ال�سريعة.

ومن اأعظم ما اأوقع النا�س يف هذه الفتنة هو البعد عن ورثة الأنبياء الذين اأمرنا بطاعتهم 

وفهم ال�سريعة عن طريقهم، فاإن الوا�سطة يف فهم ال�سريعة بني اهلل ور�سله هم الأنبياء، وملا 

انقطعت النبوة والر�سالة جعل الأمر اإىل ورثتهم، ولذلك ملا انعزل بع�س النا�س عن العلماء وعن 

تلقي العلم على اأيديهم �ساروا اإىل غري هدى، و�سلوا واأ�سلوا، قال ] »حتى اإذا مل يبق عاملا 

اتخذ النا�س روؤو�سا جهال ف�سئلوا فاأفتوا بغري علم ف�سلوا واأ�سلوا« متفق عليه.

فاأمام هذه الأحداث املتتابعة يف بلدنا هذا ويف بع�س بالد الإ�سالم من اجلراأة على دماء 

امل�سلمني، وبث الفو�سى بينهم، والفتئات على ولة الأمور، وتكفري من لي�ستحق، وا�ستغالل 

فاأمام هذا  بعيدة عن حقائقها ومدلولتها.  ال�سرعية وفهمها مبفاهيم غريبة  للم�سطلحات 

كله لبد من ذكر بع�س الوقفات ال�سرعية املاأخوذة من املنبع ال�سايف واملورد العذب، األ وهما 

الأ�سالن الكتاب وال�سنة كما يف احلديث »يا اأيها النا�س اإين قد تركت فيكم ما اإن اعت�سمتم 

به فلن ت�سلوا اأبداً كتاب اهلل و�سنة نبيه ]« رواه احلاكم يف م�ستدركه.

ثم اإن واجب من رزقه اهلل علماً وب�سرية يف دينه اأن يبلغ احلق ويقيم احلجة، �سيما عند 

 
ُ رَّ
�لل َخ��َذ 

َ
�أ َ{و�إِْذ  من كتمان احلق  الأمــور، قال تعاىل حمــذراً  الأحــوال واختالف  ا�سطراب 

ْو�  َتَ ا�ِض َول َتْكُتُموَنُه َفَنَبُذوُه َوَر�َء ُظُهوِرِهْم َو��سْ ُه ِللنرَّ ُننرَّ وُتو� �ْلِكَتاَب َلُتَبيرِّ
ُ
ِذيَن �أ ِميَثاَق �لرَّ

وَن } اآل عمران 187. وقال ]: »من كتم علماً اأجلمه اهلل يوم  َتُ ِبِه َثَمنًا َقِلياًل َفِبْئ�َض َما َي�سْ

القيامة بلجام من نار« رواه ابن حبان وح�سنه الألباين.

ال�سنة اخلام�سة - �سفر 1426هـ - العدد ال�ستون 60
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٭ م�سائل مهمة يجب بيانها:

َها  يُّ
َ
�أ اأمور امل�سلمني يف طاعة اهلل عز وجل، امتثالً لقوله تعاىل {َيا   وجوب طاعة ولة 

ْمِر ِمْنُكْم ً} الن�ساء 59 وقوله ] »من 
َ
ْوِل �لأ

ُ
�ُسوَل َو�أ ِطيُعو� �لررَّ

َ
 َو�أ

َ رَّ
ِطيُعو� �لل

َ
ِذيَن �آَمُنو� �أ �لرَّ

اأطاعني فقد اأطاع اهلل ومن ع�ساين فقد ع�سى اهلل، ومن يطع الأمري فقد اأطاعني ومن يع�س 

الأمري فقد ع�ساين« متفق عليه.

ووجود  املنكرات  وف�سوا  الأخطاء  وقوع  عند  الأمــور  ولة  الرعية جتاه  واجب  من  اإن  ثم 

واأ�سلوب  الن�سيحة ومن هوؤلء الذين ينا�سحون ولة الأمور،  ال�سلبيات، منا�سحتهم، فالدين 

الن�سيحة بحمد اهلل موجود يف �سنة النبي ] و�سرية اأ�سحابه وكذلك �سرية ال�سلف ر�سوان 

اهلل عليهم .. فمن ذلك:

1 - الن�سيحة �سراً: قال ]: »من كانت عنده ن�سيحة لذي �سلطان فال يكلمه بها عالنية، ولياأخذ 

بيده، وليخل به، فاإن قبلها قبلها، واإل كان قد اأدى اللذي عليه واللذي له« رواه احلاكم. 

2 - عدم التعنيف وال�سدة يف القول، فاإن ذلك اأدعى لقبول احلق، كما قال النبي ]: »اإن 

الـــرفق ل يكون يف �سيء اإل زانه، ول ينزع من �سيء اإل �سانه« رواه م�سلم.

3 - الدعاء لهم: قال الرببهاري: اإذا راأيت الرجل يدعوا لل�سلطان فاعلم اأنه �ساحب �سنة.

وقال الف�سيل واأحمد: لوكانت يل دعوة م�ستجابه جلعلتها يف ال�سلطان فاإن �سالحه �سالح 

امل�سلمني. ومما يدعى له به �سالح البطانة، فاإنه ما من اأمري اإل وله بطانتان: بطانة تاأمره 

باخلري، وبطانه تاأمره بال�سر، وهو للتي هي اأغلب.

٭ �سبــهـــــــه:

> من ال�صبه التي ي�صتدل بها هوؤلء على باطلهم يف اخلروج على ولة الأمور احتجاجهم 
باأن هوؤلء الولة عندهم ظلم ومعا�صى ويروجون للمنكرات...... الخ.

واجلواب: اإن وجود الظلم واملعا�سي يف بلد من البالد لي�س م�سوغاً ول مربراً لرتك طاعتهم، 

قال ال�سيخ عبداللطيف بن ح�سن رحمه اهلل: والولة منذ زمن يزيد بن معاوية حا�سا زمان عمر 

بن عبدالعزيز، وقع فيهم من املنكرات العظام والأفاعيل اجل�سام باأهل الإ�سالم، ومع هذا ف�سرية 

الأئمة الأعالم والعلماء العظام م�سهودة معلومة وهم مع هذا لينزعون يداً من طاعه ا هـ.

ثم ل ينبغي النظر اإىل ال�سلبيات وترك احل�سنات الكثرية املوجودة، بوجود ولة الأمور، ومن ذلك 

الأخذ على يد املجرمني، ومعاقبة من يتعدى على حرمات امل�سلمني، وتاأمني ال�سبل، وفتح امل�ساجد، 

واإقامة ال�سعائر، اإىل اآخر هذه امل�سالح الكثرية، فغ�س النظر عن هذه احل�سنات ظلم عظيم وخطاأ 

بني لذلك جاء عن بع�س ال�سلف قوله �ستني ليلة حتت �سلطان ظامل خري من ليلة بال �سلطان.
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 ولذلك فقه ال�سلف ر�سوان اهلل عليهم هذا الأمر، فها هو �سقيق بن �سلمة ي�سمع رجال 

ي�سب احلجاج وهو من هو يف الظلم والعدوان، قال له �سقيق: لت�سبه فاإنك لتدري لعله قال رب 

اغفر يل فغفر له. وها هو عبداهلل بن عمر ي�سلي خلف احلجاج وهو من اأعلم النا�س بحاله.

قالوا: باأن احلكام اليوم ل يجوز ت�سمتيهم ولة اأمور، لأنهم يحكمون بغري ما اأنزل اهلل واهلل 

ْوَلِئَك ُهْم �ْلَكاِفُروَن} املائد 44.
ُ
 َفاأ

ُ رَّ
نَزَل �لل

َ
ا �أ يقول: {َوَمْن َلْ َيْحُكْم ِبَ

واجلواب: اأن ال�ستدلل بظاهر الآية هو جن�س ا�ستدلل الذي ا�ستدل به اخلوارج على علي 

بن اأبي طالب يف م�ساألة التحكيم... وهوؤلء مل يفرقوا يف م�ساألة احلكم بغري ما اأنزل اهلل بني 

املتاأول وبني غريه، وبني اجلاحد املعاند وبني امل�ستحل، فاأطلقوا الكفر على كل اأحد، وهاهو 

عبداهلل بن عبا�س ر�سي اهلل عنهما يف�سل يف معنى هذه الآيه ويبني اأنه لي�س كل من حكم بغري 

ما اأنزل اهلل يكون كافراً كفراً خمرج من املله..

قال [: لي�س الكفر الذي تذهبون اإليه، اإنه لي�س كفراً ينقل عن امللة، هو كفر دون كفر.

وهوؤلء ملا راأوا هذا الن�س عن هذا الإمام اأنه يهدم بنيانهم ويدك اأ�سا�سهم قالوا الأثر عن 

ابن عبا�س ل ي�سح.

وها هو ال�سيخ العالمة العثيمني رحمه اهلل يجيب عن �سبهه هوؤلء فيقول: وال�ستدلل باأثر ابن 

عبا�س لير�سى هوؤلء املفتونني بالتكفري ولهذا يقولون: الأثر غري مقبول ولي�سح عن ابن عبا�س: 

فيقال لهم: كيف لي�سح وقد تلقاه من هو اأكرب منكم واأف�سل واأعلم باحلديث، ويكفينا اأن علماء 

جهابذه ك�سيخ ال�سالم ابن تيميه وابن القيم وغريهما تلقوه بالقبول ويتكلمون به وينقلونه ا.هـ.

٭ منكرات وقعت با�سم الدين:

} تعاىل:  قال  باهلل  ال�سرك  بعد  الذنوب  اأعظم  من  وهو  املع�سومة:  الأنف�س  قتل   -  1

�إِلرَّ   
ُ رَّ
�لل َم  َح��ررَّ ِتي  �لرَّ ْف�َض  �لنرَّ َيْقُتُلوَن  َول  �آَخ��َر  �إَِلهًا   ِ

رَّ
�لل َمَع  َيْدُعوَن  ل  ِذيَن  َو�لرَّ

�ْلَعَذ�ُب  َلُه  اَعْف  ُي�سَ  )68( َثامًا 
َ
�أ َيْلَق  َذِل��َك  َيْفَعْل  َوَم��ْن  َيْزُنوَن  َول  قرِّ  ِباْلَ

َيْوَم �ْلِقَياَمِة َوَيْخُلْد ِفيِه ُمَهانًا } الفرقان 69/68، وقال تعاىل: {َوَمْن َيْقُتْل ُموؤِْمنًا 

َعدرَّ َلُه َعَذ�بًا 
َ
 َعَلْيِه َوَلَعَنُه َو�أ

ُ رَّ
َب �لل ُم َخاِلدً� ِفيَها َوَغ�سِ دً� َفَجَز�وؤُُه َجَهنرَّ ُمَتَعمرِّ

َعِظيمًا} الن�ساء 93 .

وقال ] »اإن دماءكم واأموالكم حرام عليكم، كحرمة �سهركم هذا، يف بلدكم هذا« رواه م�سلم، 

وقال ]: »لزوال الدنيا اأهون عند اهلل من قتل رجل م�سلم« رواه الن�سائي و�سححه الألباين.

وجاء عن ابن عمر اأنه كان ينظر اإىل الكعبة ويقول: ما اأعظم �ساأنك عنداهلل واإن 
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دم امل�سلم اأعظم �ساأناً منك.

2 - ترويع الآمنني: عن اأبي هريرة [ قال ]: »من اأ�سار اإىل اأخيه بحديدة فاإن املالئكة 

تلعنه حتى ي�سعها واإن كان اأخاه لأبيه واأمه« راوه البخاري، فاإذا كان هذا اإثم من ي�سري 

ومل يوؤذ فكيف مبن يقتل؟؟

َد ِفيَها َوُيْهِلَك  ْر�ِض ِلُيْف�سِ
َ
3 - اإتالف املمتلكات: قال تعاىل { َو�إَِذ� َتَولرَّ �َسَعى ِف �لأ

اَد } البقرة 205 .  ل ُيِحبُّ �ْلَف�سَ
ُ رَّ
َل َو�لل �سْ ْرَث َو�لنرَّ �ْلَ

4 - اإظهار الباطل مبظهر احلق عرب تزويق الكالم وتنميقه: وهو ليغري من حقيقة الباطل 

 
َ رَّ
ِهُد �لل ْنَيا َوُي�سْ َياِة �لدُّ ا�ِض َمْن ُيْعِجُبَك َقْوُلُه ِف �ْلَ �سيئا قال تعاىل: {َوِمْن �لنرَّ

اِم }البقرة 204 . �سَ َلدُّ �ْلِ
َ
َعَلى َما ِف َقْلِبِه َوُهَو �أ

5 - الغلو يف الدين: الإ�سالم دين الو�سطية، ودين الرحمة، ودين اإعطاء كل ذي حق حقه، 

فاإذا �سذ النا�س عن فهم الو�سطية وقعوا يف اأحد �ساللتني: اإما غلو واإما تفريط، 

قال ابن القيم: ودين اهلل و�سط بني الغايل فيه واجلايف عنه، كالوادي بني جبلني 

والهدى بني �ساللتني.

ولو نظرنا لكل دين باطل اأو عقيدة �سالة جند اأنها اأوتيت من قبل الغلو قال ]: 

»اإياكم والغلو يف الدين فاإمنا اأهلك من كان قبلكم الغلو« رواه الن�سائي و�سححه الألباين.

6 - الطعن يف العلماء وانتقا�سهم بل واتهامهم مبا لي�س فيهم، وهوؤلء الطاعنون وقعوا يف 

الكرب من حيث �سعروا اأو مل ي�سعروا، فمن اأعجب براأيه مع حداثة �سنه وقلة علمه 

وفهمه فهذا هو الكرب بعينه، قال عليه ال�سالة وال�سالم: »الكرب بطر احلق وغمط 

النا�س« رواه م�سلم.

7 - اخللل يف مفهوم تغيري املنكر باليد، وهذا من اخت�سا�س ويل الأمر، واحلاكم امل�سلم 

له اأن يغري املنكر باليد فهذا من اخت�سا�سه ومن واجباته، فاإزالة املنكرات العامة 

عند  �سيما  عظيمة،  وفو�سى  كبري  ف�ساد  اإىل  يــوؤدي  ذلك  ولأن  اأحــد،  لكل  لي�ست 

اختالل الأمن وجتروؤ كل اأحد على تغيري ما يراه من املنكرات باليد.

قال ابن اأبي العز رحمه اهلل: ليجوز دفع الف�ساد القليل بالف�ساد الكثري، ول دفع 

اأخف ال�سررين بح�سول اأعظمهما، فاإن ال�سرائع جاءت لتح�سيل امل�سالح وتكميلها، 

وتعطيل املفا�سد وتقليلها.

وفق  ال�سرعية  للم�سطلحات  تغيريهم  هوؤلء  بها  اأتى  التي  املنكرات  فمن  التكفري:   -  8

ا�ستخدامها  اأ�سيئ  التي  امل�سطلحات  هذه  فمن  ال�سقيم،  وفهمهم  ال�سيقة  اأرائهم 

م�سطلح »التكفري«.

- فالتكفري حكمه اإىل اهلل ور�سوله، فاليجوز فيه الرمي بالظن اأو الوهم، ولذلك جتلت 
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خطورة اإطالق التكفري من خالل قول النبى ] »اأميا امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها 

اأحدهما اإن كان كما قال واإل رجعت عليه« متفق عليه.

فهذا احلديث فيه وعيد �سديد ملن يتجراأ على اإطالق التكفري على من ل ي�ستحقه، ولأن 

ال�ستعجال يف  اإطالق التكفري فيه من املفا�سد مال يح�سى، كا�ستحالل الدماء والأموال، ومنع 

التوارث، وف�سخ النكاح، واخلروج على الولة والأئمة، هذا بالن�سبة للدنيا، اأما بالن�سبة لالآخرة 

فتحرم ال�سالة عليه وتكفينه ودفنه يف مقابر امل�سلمني.

للخوارج  خالفاً  الكلمة،  هذه  اإطــالق  يف  تورعاً  النا�س  اأ�سد  من  ال�سنة  اأهــل  كان  ولذلك 

املتجرئني على دماء امل�سلمني، ويتجلى ورع اأهل العلم من اأهل ال�سنة يف هذه امل�ساألة حيث اإنهم 

جعلوا للتكفري �سروطاً لبد اأن تتحقق وموانع لبد اأن تنتفي، ولبد من اجتماعها حتى ي�ستحق 

املرء اإطالق الكفر عليه، ومثال هذا: فاإن الرث �سببه القرابة وقد ليرث القريب لوجود مانع 

وهو اختالف الدين. 

ومن �صروط التكفري:

2 - العلم 1 - البلوغ    

4 - بلوغ احلجة على وجه يفهمها. 3 - الختيار   

ومن املوانع:

3 - والكراه 2 - التاأويل   1 - اجلهل     

5 - غلبة الفرح. 4 - غلبة الغ�سب   

ثم لوحتققت ال�سروط وانتفت املوانع من الذي له حق اإطالق حكم التكفري؟ هل هو لكل 

ال�سرعيون،  الق�ساة  اإىل  ذلك  بل مرد  الأحــالم؟ كال  و�سفهاء  الأ�سنان  اأحد؟ هل هم حدثاء 

واملفتون املعتربون، والعلماء الرا�سخون.

ومما ينبه عليه اأي�ساً اأن النظر اإىل الن�سو�س الواردة يف التكفري من جانب واحد يوقع يف الغلو 

الذي وقعت فيه اخلوارج، من جهه اأنهم نظروا اإىل بع�س الذنوب التي ورد ت�سميتها كفراً وليراد 

بها الكفر املخرج من امللة كما يف قوله ]: »�سباب امل�سلم ف�سوق وقتاله كفر« رواه البخاري.

وقوله ]: »اثنتان يف النا�س هما بهم، كفر الطعن يف الن�سب، والنياحة على امليت« رواه م�سلم.

٭  ن�سائح وت�جيهات:

1 - نعمة الأمن من اأعظم النعم وهي اأعظم من نعمة الطعام وال�سراب، ولهذا قدمه 

خليل اهلل اإبراهيم على طلب الرزق حيث قال {َو�إِْذ َقاَل �إِْبَر�ِهيُم َربرِّ �ْجَعْل َهَذ� 

َمَر�ِت} البقرة 126 . ْهَلُه ِمْن �لثرَّ
َ
َبَلدً� �آِمنًا َو�ْرُزْق �أ
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فاإن كان كذلك �سارت املحافظة عليه م�سوؤلية اجلميع من حكام وحمكومني وهذا 

من التعاون على الرب والتقوى، فال يجوز الت�سرت على هوؤلء املخربني ول اإيوائهم 

قال ]: »لعن اهلل من اآوى حمدثا« متفق عليه.

وقد ف�سر العلماء (املحدث) يف هذا احلديث باأنه من ياأتي بف�ساد يف الأر�س، فاإذا 

كان هذا الوعيد ال�سديد فيمن اآواهم فكيف مبن اأعانهم اأو اأيد فعلهم.

2 - على من �سلك هذا الطريق الوخيم و�سار يف هذا املنزلق اخلطري اأن يرجع اإىل اهلل، 

واأن يتوب من اأقواله واأفعاله التي تفرق امل�سلمني ول جتمعهم - فاإن اهلل عز وجل 

ُئوًل} الإ�سراء36 .  ْوَلِئَك َكاَن َعْنُه َم�سْ
ُ
ْمَع َو�ْلَب�َسَ َو�ْلُفوؤَ�َد ُكلُّ �أ يقول { �إِنرَّ �ل�سرَّ

ُقو� } اآل عمران 103 . ِ َجِميعًا َول َتَفررَّ
رَّ

ُمو� ِبَحْبِل �لل ويقول �سبحانه {َو�ْعَت�سِ

3 -  قال ]: »الدين الن�سيحة الدين الن�سيحة الدين الن�سيحة قلنا ملن يار�سول اهلل 

قال: هلل ولكتابه ولر�سوله ولأئمة امل�سلمني وعامتهم« رواه م�سلم

فالواجب هو ن�سح امل�سلمني و�سالمة ال�سدر لهم والنظر للع�ساة منهم بعني ال�سفقة 

والرحمة ل بعني ال�سدة والق�سوة. اللهم احفظ بالد امل�سلمني من �سر الأ�سرار وكيد 

الفجار واجعل بالدنا اآمنة و�سائر بالد امل�سلمني.

٭  كذبة ابريل:

�سار الكذب يف اليوم الأول من اإبريل اأمراً طبيعياً يف املمازحة حماكاًة لالأقوام الأخرى، وقد 

وفد اإلينا هذا البالء فا�ست�ساغه املغرتون بالثقافات الأجنبية، فكذبوا واأ�سبح اإنكار هذا املنكر الآن 

تخلفاً ورجعيًة.. ول ريب اأن الكذب حرام، ِجداً كان اأو هزلً... فالنبي ] نهانا عن الكذب واأمرنا 

بالبتعاد عنه والتحذير منه فقد قال ]: »اآية املنافق ثالثة اإذا حدث كذب..الخ« رواه البخاري.

فقد ذكر ر�سول اهلل ] اأن من �سفات املنافق الكذب، وقد ذكر ر�سول اهلل ] يف احلديث 

ال�سريف: »اإن ال�سدق يهدي اإىل الرب واإننّ الرب يهدي اإىل اجلنة واإن الرجل لي�سدق حتى يكتب 

عند اهلل �سديقاً، واإننّ الكذب يهدي اإىل الفجور واإننّ الفجور يهدي اإىل النار واإن الرجل ليكذب 

حتى يكتب عند اهلل كذاباً« رواه البخاري.

ففي هذا احلديث ال�سريف ياأمر الر�سول ] بال�سدق وينهانا عن الكذب باأنواعه، فاأ�ساأل 

نتجننّب   واأن  ال�سديقني  ] حتى نكتب عند اهلل من  النبي  اأتباع  اأن نكون من  اهلل عز وجل 

الكذب حتى ل نكتب عند اهلل من الكذابني.

قال ال�سيخ ابن باز: التفكه بالكالم والتنكيت اإذا كان بحق و�سدق فال باأ�س به، ول �سيما مع 

عدم الإكثار من ذلك، وقد كان النبي ] ميزح ول يقول اإل حقاً، اأما ما كان بالكذب فال يجوز 

لقوله ]: »ويل للذي يحدث فيكذب لي�سحك به القوم ويل له ويل له« رواه اأبو داود وح�سنه الألباين.
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حقوق النبي ] 
بين اإلجالل واإلخالل

احلمدهلل الذي اأر�سل ر�سوله بالهدى ودين احلق ليظهره على الدين كله ولو كره امل�سركون، 

وال�سالة وال�سالم على نبينا حممد ] وعلى اآله و�سحبه اأجمعني، اأما بعد:

فاإن اهلل تعاىل اأوجب علينا طاعته وطاعة ر�سوله حممد ] وجعل هلل حقوقاً على عباده 

ل ي�ساركه فيها اأحد، ل نبي مر�سل ول ملك مقرب، وجعل لنبيه حقوقاً على اأمته لي�ساويه 

فيها اأحد من اخللق.

٭ قال العالمة ابن قيم اجل�زية:

ولعبـــــــــده حق هما حقـــــــان للـــــــــــــــه حــــــق لي�س لعـبــــــــده     

ل جتعلــــوا احلقني حقاً واحداً          من غيــــــر متييز ول فـــرقان

وحقه ] علينا حمبته وطاعته واتباعه وتوقريه واحرتامه، من غري غلو ول اإفراط، كما 

قال ]: »ل تطروين كما اأطرت الن�سارى ابن مرمي، اإمنا اأنا عبد، فقولوا عبداهلل ور�سوله« 

رواه البخاري، وقد نهانا ] عن البتداع يف الدين فقال: »واإياكم وحمدثات الأمور فاإن كل حمدثة 

بدعة وكل بدعة �ساللة« رواه اأبوادود و�سححه الألباين، ومما ابتدع يف الدين اإحداث الحتفال مبولده 

] حيث مل يفعله ] ول اأمر به ول اأقر من يفعله وقد قال ]: »من اأحدث يف اأمرنا هذا ما 
لي�س منه فهو رد« متفق عليه.

٭ حمبة النبي ] وتعظيمه:

لقد حبا اهلل تبارك وتعاىل نبينا حممد ] من اخل�سائ�س القوية وال�سفات العلية والأخالق 

الر�سية ما كان داعياً لكل م�سلم اأن يجله ويعظمه بقلبه ول�سانه وجوارحه.

 [ فهو  والثناء،  احلمد  على  امل�ستمل  ا�سم (حممد)   [ لنبيه  وجل  اهلل عز  اختار  وقد 

حممود عنداهلل تعاىل، وحممود عند مالئكته، وحممود عند اإخوانه املر�سلني عليهم ال�سالة 

وال�سالم، وحممود عند اأهل الأر�س كلهم واإن كفر به بع�سهم، لأن �سفاته حممودة عند كل ذي 

عقل واإن كرب وجحد ف�سدق عليه و�سفه نف�سه ] حني قال: »اأنا �سيد ولد اآدم يوم القيامة 

ع« رواه م�سلم. ول فخر، واأول من ي�سق عنه القرب، واأول �سافع واأول م�سفَّ

61 العدد   - 1426هـ  االأول  ربيع   - ال�ساد�سة  ال�سنة 
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ال�سيم، فاإن من نظر  ] ما جبله اهلل عليه من مكارم الأخــالق وكرائم  ومما يحمد عليه 

اأعظم  ] كان  فاإنه  واأكــرم �سمائل اخللق  اأخالق اخللق  اأنها خري  ] علم  اأخالقه و�سيمه  يف 

واأعظمهم  احتمالً،  واأ�سدهم  واأ�سخاهم  واأجودهم  حديثاً،  واأ�سدقهم  اأمانة،  واأعظمهم  اخللق 

عفواً ومغفرة، وكان ل يزيده �سدة اجلهل عليه اإل حلماً ].

٭ اأق�سام حمبته ]:

قال ابن رجب احلنبلي: اإن حمبة الر�سول ] درجتان:

من   [ الر�سول  به  جاء  ما  قبول  تقت�سي  التي  املحبة  وهي  فر�س،  الأوىل:  الدرجة   >
عنداهلل، وتلقيه باملحبة والر�سا والتعظيم والت�سليم، وعدم طلب الهدى من غري طريقه بالكلية 

ثم ح�سن التباع له فيما بلغه عن ربه، من ت�سديقه يف كل ما اأخرب به، وطاعته فيما اأمر به 

من الواجبات، والنتهاء عما نهى عنه من املحرمات، ون�سرة دينه، واجلهاد ملن خالفه بح�سب 

القدرة، فهذا القدر ل بد منه ول يتم الإميان بدونه.

< الدرجة الثانية: ف�سل، وهي املحبة التي تقت�سي ح�سن التاأ�سي به وحتقيق القتداء ب�سنته 
واأخالقه واآدابه وتطوعاته، واأكله و�سربه ولبا�سه، وح�سن معا�سرته لأزواجه ، وغري ذلك من 

اآدابه الكاملة واأخالقه الطاهرة.

٭ وج�ب حمبة النبي ]:

اإن حمبة النبي ] اأ�سل عظيم من اأ�سول الدين، فال اإميان ملن مل يكن الر�سول ] اأحب 

اإليه من والده وولده والنا�س اأجمعني.

ْمَو�ٌل 
َ
رَيُتُكْم َو�أ ْزَو�ُجُكْم َوَع�سِ

َ
ْخَو�ُنُكْم َو�أ ْبَناوؤُُكْم َو�إِ

َ
قال تعاىل {  ُقْل �إِْن َكاَن �آَباوؤُُكْم َو�أ

َوَر�ُسوِلِه   ِ
رَّ

َلْيُكْم ِمْن �لل �إِ َحبرَّ 
َ
�أ ْوَنَها  َتْر�سَ اِكُن  َوَم�سَ اَدَها  ْوَن َك�سَ َتْخ�سَ اَرٌة  َوِتَ ْفُتُموَها  �ْقَتَ

 ل َيْهِدي �ْلَقْوَم �ْلَفا�ِسِقنَي} التوبة 24
ُ رَّ
ْمِرِه َو�لل

َ
 ِباأ

ُ رَّ
ِتَي �لل

ْ
ى َياأ و� َحترَّ �سُ برَّ َوِجَهاٍد ِف �َسِبيِلِه َفَتَ

اإلزام  ودللة وحجة على  وتنبيهاً  بهذا ح�ساً  الآية: فكفى  �سرح  القا�سي عيا�س يف  قال 

حمبته ووجوب فر�سها وعظم خطرها وا�ستحقاقه لها ]، اإذ قرع اهلل من كان ماله واأهله 

ْمِرِه} 
َ
 ِباأ

ُ رَّ
 �لل

َ
ِتي

ْ
ى َياأ و� َحترَّ �سُ برَّ وولده اأحب اإليه من اهلل ور�سوله، وتوعدهم بقوله تعاىل { َفَتَ

ثم ف�سقهم بتمام الآية، واأعلمهم اأنهم ممن �سل ومل يهده اهلل.

وقال ر�سول اهلل ]: »ما من موؤمن اإل واأنا اأوىل النا�س به يف الدنيا والآخرة، اقروؤوا اإن 

ِهْم }« رواه البخاري، وقال ر�سول اهلل ]: »اأنا اأوىل  ْنُف�سِ
َ
وؤِْمِننَي ِمْن �أ ْوَل ِباْلُ

َ
 �أ

ُّ
ِبي ا�سئتم {�لنرَّ

بكل موؤمن من نف�سه« رواه م�سلم.
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وقال ]: »ل يوؤمن اأحدكم حتى اأكون اأحب اإليه من والده وولده والنا�س اأجمعني« 

رواه البخاري وم�سلم.

وعن عبداهلل بن ه�سام قال: كنا مع النبي ] وهو اآخذ بيد عمر بن اخلطاب، فقال له 

عمر: »يا ر�سول اهلل لأنت اأحب اإيلَّ من كل �سيء اإل من نف�سي، فقال النبي ]: ل والذي 

نف�سي بيده حتى اأكون اأحب اإليك من نف�سك، فقال له عمر: فاإنه الآن واهلل لأنت اأحب اإيلَّ 

من نف�سي، فقال النبي ]: الآن يا عمر« رواه البخاري، قال ابن حجر: اأي الآن عرفت فنطقت 

مبا يجب.

وقال ر�سول اهلل ]: »ثالث من كن فيه وجد حالوة الإميان: اأن يكون اهلل ور�سوله اأحب اإليه 

مما �سواهما، واأن يحب املرء ل يحبه اإل هلل، واأن يكره اأن يعود يف الكفر كما يكره اأن يقذف 

يف النار« رواه البخاري وم�سلم.

٭ االأ�سباب اجلالبة ملحبة النبي ]:

1 - حمبة اهلل تعاىل والأن�س بذكره وحمده و�سكره.

2 - تقدمي حمبة النبي ] واأقواله واأوامره على من �سواه.

3 - تويل ال�سحابة ر�سوان اهلل عليهم اأجمعني، وذكر حما�سنهم وف�سائلهم، والكف عما 

�سجر بينهم.

4 - اإجالل اأهل بيت النبي ] واآله اإجاللً يليق بهم، واإكرام ال�ساحلني منهم وموالتهم.

5 - تعظيم ال�سنة والآثار والأدلة من الوحيني قولً وعماًل وعلماً.

6 - الكثار من قراءة ال�سرية النبوية والتعرف على اأحوال النبي واأقواله واأفعاله واإكثار 

ال�سالة على النبي ].

٭ مظاهر اجلفاء مع النبي ]:

1 - البعد عن ال�سنة باطناً وظاهراً: وذلك بتحول العبادات اإىل عادات، ون�سيان احت�ساب 

له،  اخلال�سة  القلبية  واملحبة  وتعظيمه   [ الر�سول  متابعة  ترك  اأو  اهلل،  من  الأجــر 

بها  وال�ستخفاف  ال�سنة  توقري  وعدم  عنها  البحث  اأو  تعلمها،  وعدم  ال�سنن  ون�سيان 

باطناً. قال ر�سول اهلل ]: »فمن رغب عن �سنتي فلي�س مني« متفق عليه.

2 - رد الأحاديث ال�سحيحة: ومما يالحظ من اجلفاء رد بع�س الأحاديث ال�سحيحة الثابتة 

اإمكان  اأو عدم  اأو عدم مت�سيها مع الواقع،  باأدنى حجة من احلجج، كمخالفة العقل، 

العمل بها، اأو املكابرة يف قبول الأحاديث وتاأويل الن�سو�س وحرفها لأجل ذلك، اأو رد 
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الأحاديث ال�سحيحة باعتبار اأنها اآحاد، واأغلب اأحكام ال�سريعة اإمنا جاءت من طريق 

األفني  ]: »ل  اأو دعوى العمل بالقراآن وحده وترك ما �سوى ذلك، وقد قال  الآحاد، 

اأحدكم متكئاً على اأريكته ياأتيه الأمر من اأمري مما اأمرت به اأو نهيت عنه فيقول: ل 

ندري ما وجدنا يف كتاب اهلل اتبعناه« رواه الرتمذي و�سححه الألباين.

واإن زعموا ما زعموا من وجوب وحدة امل�سلمني على القراآن وحده فاإن اهلل تعاىل اأوجب 

يف القراآن الأخذ عن الر�سول ] كل ما اأتى به جملة وتف�سياًل فقال تعاىل {َوَما �آَتاُكْم 

َفاْنَتُهو� } احل�سر 7 . وقد ذكر اهلل تعاىل طاعة  َعْنُه  َنَهاُكْم  َوَما  َفُخُذوُه  �ُسوُل  �لررَّ

الر�سول ] يف القراآن يف ثالث وثالثني مو�سعاً، وقد قال ر�سول اهلل ]: »األ اإين اأوتيت 

القراآن ومثله معه« رواه اأبو داود و�سححه الألباين.

3 - العدول عن �سريته ] و�سنته:  ويف ع�سر الإعالم يتجلى اجلفاء يف العدول عن �سريته 

] و�سنته وواقعه واأعماله اإىل رموز اآخرين من عظماء ال�سرق والغرب كما ي�سمون، 
�سواء كانوا يف القيادة وال�سيا�سة اأو يف الفكر والفل�سفة اأو يف الأدب والأخالق.

4 - نزع هيبة الكالم حني احلديث عن النبي ]: ويف جمال�سنا يالحظ املتاأمل منا جفاًء 

روحانياً يت�سح يف نزع هيبة الكالم حني احلديث عن النبي ]، وكاأنها حديث عابر 

اأو �سرية �ساعر اأو ق�سة �سائر، فال اأدب يف الكالم، ول توقري للحديث، ول ا�ست�سعار 

لهيبة اجلالل النبوي، ول ذوق لالأدب النوراين القد�سي، فال مبالة ول اهتمام ول 

َو�َتُكْم َفْوَق  �سْ
َ
ِذيَن �آَمُنو� ل َتْرَفُعو� �أ َها �لرَّ يُّ

َ
توقري ول احرتام وقد قال تعاىل{ َيا �أ

ُكْم ِلَبْع�ٍض } احلجرات 2 ، هذا اأيها  َهُرو� َلُه ِباْلَقْوِل َكَجْهِر َبْع�سِ  َول َتْ
رِّ
ِبي ْوِت �لنرَّ �سَ

النا�س هو الأدب الرباين، فاأين الأدب الإن�ساين قبل الأدب الإ�سالمي؟

5 - هجر اأهل ال�سنة اأو اغتيابهم وال�ستهزاء بهم: ويلحق باجلفاء جفاء القلوب والأعمال 

جتاه من خدموا ال�سنة، ويتمثل ذلك يف هجر اأهل ال�سنة والأثر العاملني بها، اأو اغتيابهم 

وملزهم وال�ستهزاء بهم وا�ستنقا�س اأقدارهم، وانتقادهم وعيبهم على التزامهم بال�سنن 

ظاهراً وباطناً.

6 - البتداع يف الدين: ويزداد اجلفاء �سوءاً حني يبتعد املرء عن اجلادة وال�سرع اإىل �سلوك 

البتداع يف الدين، وم�سابهة حالة املخلطني من تعظيم م�سايخ الطرق، ورفعهم فوق منزلة 

الأنبياء، مبا معهم من الأحوال ال�سيطانية واخلوارق الوهمية، اأو الغلو يف الأولياء الذين 

يظن اأنهم كذلك، واإطراوؤهم يف حياتهم وتقدي�سهم بعد مماتهم ودعاوؤهم من دون اهلل، 

هو  وهذا  عليها،  البناء  اأو  قبورهم  حول  والطواف  با�سمهم،  القرابني  وذبح  لهم  والنذر 

ال�سرك الذي بعث النبي ] لإزالته وهدمه واإقامة �سرح التوحيد مكانه يف الأر�س ويف 
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القلوب، فاأقام اهلل دينه ون�سر عبده واأعز جنده املوؤمنني، واأقر اهلل اأعينهم باإزالة عالئم 

ال�سرك واأوثان اجلاهلية، حني كان النبي ] يطعنها ويحطمها بيده وهو يقول {َوُقْل َجاَء 

قُّ َوَما  �ْلَباِطَل َكاَن َزُهوقًا } الإ�سراء 81 { ُقْل َجاَء �ْلَ �إِنرَّ  �ْلَباِطُل  قُّ َوَزَه��َق  �ْلَ

ُيْبِدُئ �ْلَباِطُل َوَما ُيِعيُد } �سباأ 49

7 - الغلو يف النبي ]: ومن اجلفاء الذي يوؤذي النبي ] ويخالف هديه ودعوته بل يخالف 

الأ�سل الذي اأر�سله اهلل به وهو التوحيد: الغلو يف النبي ] ورفعه فوق منزلة النبوة، 

 [ النبي  اأو الإق�سام به، وقد خاف  اأو �سوؤاله من دون اهلل  الغيب،  واإ�سراكه يف علم 

وقوع ذلك فقال يف مر�س موته: »ل تطروين كما اأطرت الن�سارى ابن مرمي ولكن قولوا 

عبداهلل ور�سوله« رواه البخاري.

وقال ]: »ل جتعلوا قربي عيداً و�سلوا علينّ فاإن �سالتكم تبلغني حيث كنتم« رواه اأبو داود 

و�سححه الألباين يف غاية املرام.

ويبلغ احلد يف التنفري من الغلو يف ذاته ] اأن لعن الذين اتخذوا قبور اأنبيائهم م�ســــاجد 

فقال ]: »لعن اهلل اليهود والن�ســــارى اتخذوا قبــور اأنبيائهم م�ساجد« رواه البخاري.

ومن الغلو فيه ]: احللف والإق�سام به فاإنه من التعظيم الذي ل ي�سرف اإل اهلل وحده 

وقد قال ]: »من كان حالفاً فليحلف باهلل اأو لي�سمت« رواه البخاري وم�سلم

8 - ترك ال�سالة عليه ] قال النبي ]: »رغم اأنف رجل ذكرت عنده فلم ي�سل علي« رواه 

الرتمذي و�سححه الألباين.

وقال ]: »البخيل من ذكرت عنده فلم ي�سل علي« رواه الرتمذي و�سححه الألباين.

٭ م�اقــــف الـمـحـبـــني:

< قال م�سعب بن عبداهلل: كان مالك اإذا ذكر النبي ] يتغري لونه وينحني حتى ي�سعب ذلك 
على جل�سائه، فقيل له يوماً يف ذلك، فقال: لو راأيتم ما راأيت ملا اأنكرمت عليَّ ما ترون. 

وذكر مالك عن حممد بن املنكدر وكان �سيد القراء: ل نكاد ن�ساأله عن حديث اأبداً اإل 

يبكي حتى نرحمه، ولقد كنت اأرى جعفر بن حممد وكان كثري الدعابة والتب�سم فاإذا ذكر 

عنده النبي ] ا�سفر لونه، وما راأيته يحدث عن ر�سول اهلل ] اإل على طهارة.

< كان احل�سن رحمه اهلل اإذا ذكر حديث حنني اجلذع وبكائه يقول: يا مع�سر امل�سلمني، 
اخل�سبة حتن اإىل ر�سول اهلل ] �سوقاً اإىل لقائه، فاأنتم اأحق اأن ت�ستاقوا اإليه.

< وكان عبدالرحمن بن القا�سم يذكر النبي ] فينظر اإىل لونه كاأنه نزف منه الدم، وقد 
جف ل�سانه يف فمه هيبة لر�سول اهلل ]، ولقد كنت اآتي عامر بن عبداهلل بن الزبري 

فاإذا ذكر عنده النبي ] بكى حتى ل يبقى يف عينيه دموع:
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عينــا لغيـــــــرك دمعهــــــــا مـدراُر نزف البكاء دموع عينك فا�ستعر 

< ولقد راأيت الزهري وكان ملن اأهناأ النا�س واأقربهم، فاإذا ذكر عنده النبي ] فكاأنه ما 
عرفك ول عرفته.

< ولقد كنت اآتي �سفوان بن �سليم وكان من املتعبدين املجتهدين، فاإذا ذكر النبي ] بكى، 
فال يزال يبكي حتى يقوم النا�س عنه ويرتكوه.

< وبلغ معاوية اأن كاب�س بن ربيعة ي�سبه بر�سول اهلل ]، فلما دخل عليه من باب الدار قام 
عن �سريره وتلقاه وقبل بني عينيه، واأقطعه املرغاب، ل�سبهه �سورة ر�سول اهلل ].

< كان حممد بن �سريين يتحدث في�سحك فاإذا جاء احلديث خ�سع.
ث تو�ساأ و�سوءه  يُحدِّ اأن يخرج  اأراد  اإذا  اأن�س  اأبو �سلمة اخلزاعي: كان مالك بن  < قال 
ر  لل�سالة، ولب�س اأح�سن ثيابه، ولب�س قلن�سوه وم�سط حليته، فقيل له يف ذلك فقال: اأوقِّ

به حديث ر�سول اهلل ].

٭ هل يحل للم�سلمني اأن يحتفل�ا بامل�لد النب�ي؟

ال�صوؤال : هل يحل للم�سلمني اأن يحتفلوا يف امل�سجد ليتذكروا ال�سرية النبوية ال�سريفة يف 

ليلة 12 ربيع الأول مبنا�سبة املولد النبوي ال�سريف بدون اأن يعطلوا نهاره كالعيد ؟ واختلفنا 

فيه قيل بدعة ح�سنة وقيل بدعة غري ح�سنة ؟ 

اجلــواب : لي�س للم�سلمني اأن يقيموا احتفال مبولد النبي ] يف ليلة 12 ربيع الأول ول 

يف غريها ، كما اأنه لي�س لهم اأن يقيموا اأي احتفال مبولد غريه عليه ال�سالة وال�سالم، لأن 

الحتفال باملوالد من البدع املحدثة يف الدين، لأن النبي ] مل يحتفل مبولده يف حياته ] وهو 

املبلغ للدين وامل�سرع لل�سرائع عن ربه �سبحانه، ول اأمر بذلك ومل يفعله خلفاوؤه الرا�سدون، ول 

اأ�سحابه جميعا ول التابعون لهم باإح�سان يف القرون املف�سلة، فعلم اأنه بدعة وقد قال ] : 

»من اأحدث يف اأمرنا هذا ما لي�س منه فهو رد« متفق عليه

والحتفال باملوالد لي�س عليه اأمر النبي ] بل هو مما اأحدثه النا�س يف دينه يف القرون 

املتاأخرة فيكون مردودا ، وكان ] يقول يف خطبته يوم اجلمعة اأما بعد : »فاإن خري احلديث 

رواه م�سلم  كتاب اهلل وخري الهدي هدي حممد ] و�سر الأمور حمدثاتها وكل بدعة �ساللة« 

واأخرجه الن�سائي باإ�سناد جيد وزاد »وكل �ساللة يف النار« ويغني عن الحتفال مبولده تدري�س الأخبار 

يف  حياته  وتاريخ  وال�سالم  ال�سالة  عليه  ب�سريته  تتعلق  التي  الدرو�س  �سمن  باملولد  املتعلقة 

اجلاهلية والإ�سالم يف املدار�س وامل�ساجد وغري ذلك من غري حاجة اإىل اإحداث احتفال مل 

ي�سرعه اهلل ول ر�سوله ] ومل يقم عليه دليل �سرعي.

واهلل امل�ستعان ون�ساأل اهلل جلميع امل�سلمني الهداية والتوفيق لالكتفاء بال�سنة واحلذر من 

البدعة. 
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واهلل يحب المتطهرين
احلمد هلل رب العاملني وال�سالة وال�سالم على نبينا حممد وعلى اآله و�سحبه اأجمعني وبعد: 

فاإن من الأمور التي جاءت بها �سريعتنا الإ�سالمية الغراء ما ي�سلح حال الإن�سان ظاهرا 

الظاهرة،  اأو  اخلفية  والعامة،  اخلا�سة  حياته  جوانب  من  جانب  بكل  اهتمت  وباطنا، حيث 

وجعلت لذلك منهجا ي�سري على هداه في�سعد يف الدنيا والآخرة .

اأن يكون  اأجل  ومن هذه اجلوانب: جانب الطهارة والنظافة من الأحــداث والأقــذار، من 

الو�سائل  ومن  والنزاهة،  النظافة  من  وجه  اأكمل  على  والعادية  العبادية  اأمــوره  يف  الإن�سان 

املحققه لهذا اجلانب الغ�سل للبدن، فقد �سرع اهلل لنا ذلك على ل�سان ر�سوله ] ويف فعله، 

ف�سرع الغ�سل للجنابة، ولنقطاع احلي�س والنفا�س، اإىل اآخر تلك الغ�سال التي �سنبينها يف 

هذا املخت�سر املفيد اإن �ساء اهلل.

٭ تعـــريف االإغت�ســـال

اإفا�سة املاء الطهور املباح على جميع اأجزاء البدن بالنية على وجه خم�سو�س. 

٭  احلكمة من م�سروعية االإغت�سال

الإ�سالم يف كل ت�سريعاته خري وله فيها حكم قد تظهر وقد تخفى، واملهم اأن يوقن امل�سلم اأن 

كل ما �سرعه اهلل يف كتابه اأو على ل�سان ر�سوله ] فهو خري وبركة، تعود على الفرد واملجتمع 

بل احلياة كلها، والغ�سل له حكمة بل حكم ومنها :

< احلكمة الطبية: قال الإمام ابن القيم: فاإن الإغت�سال من املني من اأنفع �سئ للبدن 
والغ�سل  بالغت�سال،  تقوى  فاإنها  بالبدن،  القائمة  الأرواح  بل جميع  والروح،  والقلب 

يخلف عليه ما حتلل منه بخروج املني وهذا اأمر معروف باحل�س . 

يقول ال�سيخ عفيف طبارة : وقد ثبت طبيا وعلميا اأن اجل�سد الإن�ساين يفقد �سيئا 

من حيويته وقوته بعد النتهاء من الإت�سال اجلن�سي، ولي�س من �سئ يعيده اإىل تلك 

احليوية مثل اأن يغ�سل اجل�سم كله، ويدلك جزءا جزءا باملاء النظيف . 

< احلكمة ال�سرعية: اإن النا�س قد يتاأذون مبا ي�سدر من الإن�سان من الروائح الكريهه 
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وكذلك املالئكة ، قال ] : »فاإن املالئكة تتاأذى مما يتاأذى منه بنو اآدم« رواه م�سلم.

ولهذا �سار الغ�سل رحمة بالعباد ، وباجلملة فاإن الإ�سالم قد ا�ستمل بت�سريعاته - ومنها 

الطهارة والنظافة والتي هي ثمرة لالإغت�سال- على ال�سعادة يف الدنيا والآخرة قال تعاىل {�إِنرَّ 

ِريَن} البقرة 222 . َتَطهرِّ �ِبنَي َوُيِحبُّ �ْلُ ورَّ  ُيِحبُّ �لترَّ
َ رَّ
�لل

يقول ال�سيخ بن عثيمني رحمه اهلل يف �سرح العقيدة الوا�سطية: املتطهرين الذين يتطهرون 

من الأحداث ومن الأجنا�س يف اأبدانهم ومايجب تطهريه.

وقال: اإذا غ�سلت ثوبك من النجا�سة حت�س باأن اهلل اأحبك لأن اهلل يحب املتطهرين ، 

اإذا تو�ساأت حت�س باأن اهلل اأحبك لأنك تطهرت، اإذا اغت�سلت حت�س اأن اهلل اأحبك لأن اهلل 

يحب املتطهرين.

وواهلل اإننا لغافلون عن هذه املعاين، اأكرث ما ن�ستعمل الطهارة من النجا�سة اأو من الأحداث 

لأنها �سرط ل�سحة ال�سالة خوفا من اأن تف�سد �سالتنا لكن يغيب عنا كثريا اأن ن�سعر باأن هذا 

قربة و�سبب ملحبة اهلل لنا، لو كنا ن�ستح�سر عندما يغ�سل الإن�سان نقطة بول اأ�سابت ثوبه اأن 

ذلك يجلب حمبة اهلل له حل�سلنا خريا كثريا لكننا يف غفلة.

٭ مايبــــاح للجنــــــب:

1 - الغ�سل مرة واحدة لأكرث من مرة من اجلماع : كان ر�سول اهلل ]: »يطوف على 

ن�سائه بغ�سل واحد« رواه م�سلم.

2 - النوم اإذا تو�ساأ و�سوءه لل�سالة: وقد ذهب اجلمهور اإىل اأن الأمر لال�ستحباب ولي�س 

للوجوب، فمن �ساء اأن يتو�ساأ و�سوءه لل�سالة بعد اجلماع ثم ينام، ومن �ساء غ�سل 

يديه وذكره ونام، ومن �ساء نام من غري اأن مي�س ماء، غري اأن الو�سوء اأف�سل.

 3 - الأكل وال�سرب: كان ] اإذا اأراد اأن ياأكل تو�ساأ و�سوءه لل�سالة »ورخ�س للجنب اإذا 

نام اأو اأكل اأو �سرب اأن يتو�ساأ« رواه اأبو داود وح�سنه الألباين.

 4 - امل�سافحة واملجال�سة للغري : عن حذيفة [ اأن النبي ] لقيه وهو جنب فحاد عنه 

فاغت�سل ثم جاء فقال: اإنه كان جنبا فقال : »اإن امل�سلم ل ينج�س« رواه م�سلم.

5 - ويجوز للجنب قراءة القراآن لعدم ورود دليل على منعه واأما ما ورد يف املنع ف�سعيف 

ل يحتج به .

6 - وي�سرع للجنب املكث يف امل�سجد لعدم وجود ما ينه�س على التحرمي فحديث عائ�سة 

ر�سي اهلل عنها: »ل اأحل امل�سجد جلنب ول حائ�س« �سعيف ول يحتج به .
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7 - وي�سرع للجنب املرور يف امل�سجد لعدم ورود دليل �سحيح على املنع.

8 -  التيمم اإذا مل ي�ستطع ا�ستعمال املاء واإن طالت مدته: عن عمران بن ح�سني ر�سي 

اهلل عنهما قال: »كنا مع النبي ] يف �سفر ف�سلى بالنا�س فاإذا برجل معتزل النا�س 

فقال: ما منعك اأن ت�سلى؟ قال: اأ�سابتني اجلنابة ول ماء قال: عليك ال�سعيد فاإنه 

يكفيك« رواه البخاري.

٭  ما ميتنع منه اجلنب:

1 - ال�سالة لقوله ] : »ل تقبل �سالة بغري طهور« رواه م�سلم . 

2 - الطواف بالكعبة : عن ابن عبا�س ر�سي اهلل عنهما قال قال ر�سول اهلل ] »الطواف 

بالبيت مثل ال�سالة اإل اأنكم تتكلمون فيه ،فمن تكلم فيه فال يتكلم اإل بخري« رواه 

الرتمذي و�سححه الألباين.

3 - م�س امل�سحف: عن النبي ] قال »ل مي�س القراآن اإل طاهر« رواه مالك.

قال ابن قدامة : يعني طاهرا من احَلَدثني جميعا 

4 -  عدم الغت�سال يف املاء الراكد: عن اأبي هريرة [ قال : قال ر�سول اهلل ] »ل 

يغت�سل اأحدكم يف املاء الدائم وهو جنب« رواه م�سلم .

٭ م�جبـــات الغ�ســـــــل:

> الأول: خروج املني ب�صهوة:
يجب الغ�سل بخروج املني ب�سهوة �سواء من ذكر اأو اأنثى يف النوم اأو يف اليقظة.

فعن اأبي �سعيد اخلدري [ اأن الر�سول ] قال: »اإمنا املاء من املاء« رواه م�سلم.

واملق�سود من املاء الأول املاء املطهر والثاين املني فيكون املعنى اإمنا الإغت�سال من الإنزال.

وعن علي بن اأبي طالب [ قال: �ساألت النبي ] عن املذي ؟ فقال : »من املذي الو�سوء، 

ومن املني الغ�سل« رواه الرتمذي و�سححه  الألباين.

واأجمع اأهل العلم على وجوب الغ�سل بخروج املني.

٭ م�ســائـــــل:

< هل يجب الغ�سل اإذا خرج املني من غري �سهوة بل لربد اأو مر�س ؟ 
اإذا خرج املني من غري �سهوة كخروجه ب�سبب برد اأو مر�س اأو خرج بعد الغ�سل فال 

يجب الغ�سل حلديث على بن اأبي طالب [ اأن الر�سول ] قال: »اإذا حذفت فاغت�سل 
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من اجلنابة واإذا مل تكن حاذفا فال تغت�سل« رواه اأحمد و�سححه اأحمد �ساكر.

ويف لفظ »اإذا راأيت ف�سخ املاء فاغت�سل...«

ومعنى الف�سخ واحلذف: خروج املاء على وجه ال�سدة والغلبة وهذا ل يكون اإل ب�سهوة.

< من احتلم ومل يجد منيا ؟ 
فال غ�سل عليه باتفاق العلماء، ويدل على ذلك حديث اأم �سلمة عندما �ساألت النبي ] 

عن احتالم املراأة والغ�سل منه قال : »نعم اإذا راأت املاء« متفق عليه.

ومفهوم احلديث اأنه ل غ�سل عليها اإذا مل ترا املاء.

< اإذا انتبه من النوم فوجد بلال ومل يذكر احتالما ؟
اإذا انتبه امل�سلم من النوم فوجد بلال ومل يذكر اأنه قد احتلم فيجب عليه الغ�سل حلديث 

البلل ول يذكر  ] عن الرجل يجد  عائ�سة ر�سي اهلل عنها قالت: »�سئل ر�سول اهلل 

احتالما قال : يغت�سل، وعن الرجل يرى اأنه قد احتلم ول يجد البلل قال: ل غ�سل عليه« 

رواه الرتمذي و�سححه الألباين.

< عالمات مني الرجل :
اأبي�س، غليظ، يخرج متدفقا، ي�ساحب بخروجه �سهوة وتلذذ، يعقبه فتور، رائحة كرائحة 

طلع النخل قريب من رائحة العجني، قال ]: »ماء الرجل غليظ اأبي�س وماء املراأة رقيق 

اأ�سفر« رواه م�سلم.

< عالمات مني املراأة :
اأ�سفر رقيق

ويتفق مع مني الرجل يف ال�سفات الأخرى

وجمهور العلماء على اأنه ليكون موجبا اإل اإذا خرج دفقا بلذة �سواء كان خروجه بجماع 

اأم باحتالم اأم با�ستمناء اأو نظر، وي�ستوي يف ذلك الرجال والن�ساء.

 > الثاين: التقـــاء اخلتانـــني:
اأن تغيب احل�سفة من ذكر الرجل يف فرج الأنثى، لأن ختان الرجل املراد به اجللد  وهو 

الذي يبقى بعد اخلتان.

وختان املراأة جلد كعرف الديك فوق الفرج فيقطع منها يف اخلتان.

فاإذا غابت احل�سفة يف الفرج، حاذى ختان الرجل ختان املراأة فتالم�سا ومتا�سا، وهذا معنى 

التقى اخلتانان  »اإذا   :[ اإنزال قال  اإيالج ول  واإن مل يح�سل  الغ�سل  التقائهما، وهو يوجب 

وغابت احل�سفة وجب الغ�سل اأنزل اأو مل ينزل« رواه ابن ماجه واأحمد .
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٭ م�ســائـــــل:

1 -  اإذا اأح�س بانتقال املاء ومل يخرج فاإنه ل يوجب الغ�سل على القول الأرجح من اأقوال 

العلماء كالنووي وابن تيمية.

يلزمه  �سئ  منه  ينزل  ومل  احل�سفة  وغابت  اأوجلــه  ثم  ذكــره  على  حائال  ا�ستعمل  اإذا    -  2

الغ�سل.

الثالث: احلي�س والنفا�س:

َمَرُكْم 
َ
ُتوُهنرَّ ِمْن َحْيُث �أ

ْ
ْرَن َفاأ يجب الغ�سل من احلي�س والنفا�س لقوله تعاىل: َ{فاإَِذ� َتَطهرَّ

احلي�س  من  تطهر  حتى  احلائ�س  زوجته  اإتيان  الــزوج  على  اهلل  حرم  فقد   ،222 البقرة   {
ُ رَّ
�لل

بالإغت�سال، ومن ال�سنة حديث عائ�سة ر�سي اهلل عنها قالت: �سكت اأم حبيبة بنت جح�س اإىل 

الر�سول ] الدم فقال لها: »امكثي قدر ما كانت حتب�سك حي�ستك ثم اغت�سلي« رواه م�سلم .

 واأما النفا�س فدليل وجوب الغ�سل منه الإجماع. 

قال ابن قدامة: والنفا�س كاحلي�س �سواء، فاإن دم النفا�س هو دم احلي�س، اإمنا كان يف مدة 

احلمل ين�سرف اإىل غذاء الولد فحني يخرج الولد خرج الدم لعدم م�سرفه و�سمي نفا�سا . 

الرابـــع: الـمــــــــــوت:

اأي يجب على الأحياء اأن يغ�سلوا من مات لقوله ] يف الذي �سقط عن راحلته فمات : »اغ�سلوه 

مباء و�سدر وكفنوه يف ثوبني« رواه البخاري. والأمر يقت�سي الوجوب وهو قول جمهور العلماء .

 ولقوله ] حني توفيت ابنته: »اغ�سلنها ثالثاً اأو خم�ساً اأو اأكرث من ذلك اإن راأينت ذلك مباء 

و�سدر« رواه البخاري.

اخلام�س: الكافر اإذا اأ�صلــم:

يجب عليه الغ�سل �سواء كان كافرا اأ�سليا اأو مرتدا والدليل على ذلك ما روى قي�س بن عا�سم 

قال : »اأتيت النبي ] اأريد الإ�سالم فاأمرين اأن اأغت�سل مباء و�سدر« رواه اأبو داود و�سححه الألباين.

٭ �ســفــــــة الغ�ســـــــل:

1 - غ�صل جمزىء : وهو اأن يغ�سل ما به من اأذى وينوي ويعم بدنه بالغ�سل .

قال ابن عبد الرب: املغت�سل من اجلنابة اإذا مل يتو�ساأ وعم جميع ج�سده باملاء فقد اأدى 

ما عليه لأن اهلل اإمنا افرت�س على اجلنب الغ�سل من اجلنابة لقوله {َو�إِْن ُكْنُتْم ُجُنبًا 

ُرو� } املائدة 6. هرَّ
َفاطرَّ

2 - غ�صل كامل: وهو ما ورد به الن�س عن النبي ] وفيه ع�سرة اأمور : النية - الت�سمية - غ�سل 
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اليدين ثالثا - غ�سل ما به من اأذى - الو�سوء - يحثي على راأ�سه ثالثا يروي بها اأ�سول 

ال�سعر - يفي�س املاء على �سائر ج�سده - يبداأ ب�سقه الأمين ويدلك بدنه بيده - ينتقل 

من مو�سع غ�سله فيغ�سل قدميه - ي�ستحب اأن يخلل �سعر راأ�سه وحليته مباء قبل اإفا�سته 

عليه والدليل حديث عائ�سة ر�سي اهلل عنها »اأن النبي ] كان اإذا اغت�سل من اجلنابة بداأ 

فغ�سل يديه، ثم يتو�ساأ كما يتو�ساأ لل�سالة، ثم يدخل اأ�سابعه يف املاء فيخلل بها اأ�سول 

�سعره، ثم ي�سب على راأ�سه ثالث غرف بيديه، ثم يفي�س على جلده كله« رواه البخاري ويف 

رواية : »ثم م�سم�س وا�ستن�سق وغ�سل وجهه ويديه« رواه البخاري

وعن ميمونة ر�سي اهلل عنها اأن النبي ] »تو�ساأ و�سوءه لل�سالة غري رجليه وغ�سل فرجه وما 

اأ�سابه من الأذى، ثم اأفا�س عليه املاء، ثم نحى رجليه فغ�سلهما، هذه غ�سله من اجلنابة«  رواه البخاري.

٭ م�ســائـــــل:

< غ�سل املراأة : غ�سل املراأة كغ�سل الرجل اإل اأن املراأة ل يجب عليها اأن تنق�س ظفريتها 
اإن و�سل املاء اإىل اأ�سل ال�سعر، حلديث اأم �سلمة ر�سي اهلل عنها : اأن امراأة قالت : يا 

ر�سول اهلل ! اإين امراأة اأ�سد ظفر راأ�سي فاأنق�سه للجنابة ؟ قال : »ل اإمنا يكفيك اأن 

حتثي على راأ�سك ثالث حثيات ثم تفي�سني عليك املاء فتطهرين« رواه م�سلم .

ونحوه  قطن  من  قطعة  تاأخذ  اأن  نفا�س  اأو  حي�س  من  اغت�سلت  اإذا  للمراأة  وي�ستحب   >
وت�سيف اإليها م�سكا اأو طيبا ثم تتبع بها اأثر الدم لتطيب املحل وتدفع عنه رائحة الدم، 

والدليل على ذلك ما روت عائ�سة ر�سي اهلل عنها اأن امراأة جاءت اإىل النبي ] ت�ساأله 

من م�سك فتطهري بها، فقالت : كيف 
 (1)

عن الغ�سل من احلي�س  فقال : »خذي فر�سة 

اأتطهر بها ؟ فقال : تطهري بها؟ قالت : كيف ؟ قال : �سبحان اهلل تطهري، فاجتذبتها 

اإيل فقلت : تتبعي اأثر الدم« رواه البخاري وم�سلم . 

< اغت�سال الرجل وامراأته من اإناء واحد: دليله حديث اأمنا عائ�سة ر�سي اهلل عنها قالت: 
»كنت اأغت�سل اأنا ور�سول اهلل ] من اإناء واحد بيني وبينه فيبادرين حتى اأقول دع يل 

دع يل ونحن جنبان« اأخرجه م�سلم.

< ل يجب الو�سوء بعد الغ�سل : عن عائ�سة ر�سي اهلل عنها »اأنه كان ل يتو�ساأ بعد الغ�سل« 
رواه اأبو داود وح�سنه الألباين، �سئل ابن عمر عن الو�سوء بعد الغ�سل فقال : واأي و�سوء اأعم من 

الغ�سل.

< تثليث الغ�سل : قال �سيخ الإ�سالم ابن تيمية : اإنه ل تثليث يف غ�سل البدن لعدم �سحته 
عن النبي ] فال ي�سرع.

1 - فر�سة: اأي قطعة من ال�سوف مطيبة بامل�سك.
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احلمد هلل وال�سالة على ر�سول اهلل ] وعلى اآله و�سحبه و�سلم وبعد:

الذريه  فيه  تعي�س  الذي  ال�سالح  البيت  �سفات  الأحاديث  من  عدد  يف   [ الر�سول  بني 

ال�ساحلة ، وبقدر ما يلتزم الوالدان بتوفري تلك ال�سفات بقدر ما يلتزم اأطفالهم بذلك .

والدافع عند كل م�سلم لالهتمام باإ�سالح بيته عدة اأمور منها: 

< اأول  : وقاية النف�س والأهل من النار وال�صالمة من عذاب اهلل :
وهذا اأمر مطلوب  من رب الأ�سرة، اإذ ل �سالح لأهله اإل بتعليمهم اأمور دينهم ليعبدوا 

و�سيلٍة خل�سية اهلل  اأعظم  نور وهدى وهو  العلم  اأن  ناهيك  اهلل على ب�سرية وعلم، 

ِذيَن  َها �لرَّ يُّ
َ
و�سالح القلب، وهو فخر واعتزاز لكل من انت�سب اإليه. قال تعاىل { َيا �أ

َجاَرُة } التحرمي 6  ا�ُض َو�ْلِ ْهِليُكْم َنارً� َوُقوُدَها �لنرَّ
َ
ُكْم َو�أ نُف�سَ

َ
�آَمُنو� ُقو� �أ

قال احل�سن: مروهم بطاعة اهلل وعلموهم اخلري. 

وقال ] : »كلكم راع وكلكم م�سوؤول عن رعيته والرجل راع يف اأهله وم�سوؤول عن 

رعيته« متفق عليه

< ثانيا : امل�صئولية امللقاة على راعي البيت اأمام اهلل يوم احل�صاب :
قال ] : »اإن اهلل تعاىل �سائل كل راع عما ا�سرتعاه،  اأحفظ ذلك اأم �سيعه ؟ حتى 

ي�ساأل الرجل عن اأهل بيته« رواه الن�سائي وح�سنه الألباين .

واملراد من هذا املطلب اأن ي�ساأل رب الأ�سرة زوجته واأولده عن اأمورهم يف البيت، 

وكيف ق�سوا يومهم وهل اأدوا حق اهلل تعاىل عليهم كما ينبغي؟ ويتابعهم اأي�سا داخل 

البيت وخارجه.

< ثالثا : اأنه املكان حلفظ النف�س وال�سالمة من ال�سرور وكفها عن النا�س، وهو امللجاأ ال�سرعي 
عند الفنت.

قال ]: »طوبى ملن ملك ل�سانه، وو�سعه بيته، وبكى على خطيئته« رواه الطرباين وح�سنه الألباين.

وقال ] : »�سالمة الرجل يف الفتنة اأن يلزم بيته« رواه الديلمي وح�سنه الألباين.

البيت الصالح
ال�سنة ال�ساد�سة - جمادي االأول 1426هـ - العدد 63
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اإن الهتمام بالبيت هو الو�سيلة الكبرية لبناء املجتمع امل�سلم فلو �سلحت اللبنة لكان  رابعا: 

جمتمعنا قويا باأحكام اهلل ، �سامدا يف وجه اأعداء اهلل، ين�سر اخلري ول ينفذ اإليه 

ال�سر، فيخرج من البيت امل�سلم الداعية القدوة ، وطالب العلم، والزوجة ال�ساحلة 

والأم املربية وبقية امل�سلحني . 

  وسائل إصالح البيوت
      ٭ ح�سن اختيار الزوجـة:

ينبغي على �ساحب البيت انتقاء الزوجة ال�ساحلة، قال ]: »الدنيا كلها متاع، وخري متاع 

الدنيا املراأة ال�ساحلة« رواه م�سلم .

اأمر  على  تعينه  موؤمنة  وزوجــة  ذاكــرا،  ول�سانا  �ساكرا،  قلبا  اأحدكم  »ليتخذ   :  [ وقال 

الآخرة« رواه اأحمد و�سححه الألباين، ويف رواية: »وزوجة �ساحلة تعينك على اأمر دنياك ودينك خري 

ما اكتنز النا�س« رواه البيهقي و�سححه الألباين.

اأما اإذا كانت غري �ساحلة فا�سع اإىل اإ�سالحها وتهذيب اأخالقها، وا�سال اهلل اأن يعينك على 

َلْحَنا َلُه َزْوَجُه} الأنبياء 90. �سْ
َ
ذلك، فقد دعا زكريا ربه فا�ستجاب له قائال : {َو�أ

والرجل ال�سالح مع املراأة ال�ساحلة يبنيان بيتا �ساحلا، لأن البلد الطيب يخرج نباته طيب 

باإذن ربه والذي خبث ل يخرج اإل نكدا .

٭ اإعمار البيت بذكر اهلل تعاىل:

العبادات واملق�سود من كل الطاعات والقروبات، وهو  ِذكر اهلل تعاىل هو روح جميع 

اأف�سل من جميع الأعمال ال�ساحلات، وهو منتهى حياة املوؤمن ونورها وغايتها وخال�ستها 

يف الدنيا والآخرة قال ] » اأحب الأعمال اإىل اهلل اأن متوت ول�سانك رطب من ذكر اهلل« 

رواه ابن حبان وح�سنه الألباين .

عن اأبي مو�سى الأ�سعري [ : اأن النبي ] قال : »مثل البيت الذي يذكر اهلل فيه  والبيت 

الذي ل يذكر اهلل فيه مثل احلي وامليت« رواه م�سلم.

وكم من بيوت امل�سلمني اليوم هي ميتة بعدم ذكر اهلل فيها ! بل ما هو حالها اإذا كان الذي 

يذكر فيها هو اأحلان ال�سيطان من املزامري والغناء والغيبة والنميمة والبهتان !
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وكيف بها وهي مليئة باملعا�سي واملنكرات ؟!.

كيف تدخل املالئكة بيتا هذا حاله؟! فاأحيوا بيوتكم رحمكم اهلل باأنواع الذكر.

عن اأبي هريرة [ اأن ر�سول اهلل ] قال: »ل جتعلوا بيوتكم مقابر ، اإن ال�سيطان ينفر من 

البيت الذي تقراأ فيه �سورة البقرة« رواه م�سلم.

 قال اأبو هريرة [: اإن البيت ليت�سع على اأهله، وحت�سره املالئكة، وتهجره ال�سياطني،  

ويكرث خريه اأن يقراأ فيه القراآن ، واإن البيت لي�سيق على اأهله وتهجره املالئكة وحت�سره 

ال�سياطني  ويقل خريه اأن ل يقراأ فيه القراآن. رواه الدارمي ب�سند �سحيح.

٭ اإعمـار البيت بالن�افل:

عن زيد بن ثابت [ اأن النبي ] قال: »�سلوا اأيها النا�س يف بيوتكم، فاإن اأف�سل �سالة 

املرء يف بيته اإل املكتوبة« متفق عليه

وعن ابن عمر ر�سي اهلل عنهما عن النبي ] قال : »اجعلوا من �سالتكم يف بيوتكم  ول 

تتخذوها قبورا« متفق عليه.

٭ عدم خروج املطلقة الرجعية:

عدم خروج اأو اإخراج الزوجة املطلقة الرجعية من بيتها طيلة وقت العدة مع الإنفاق عليها، قال 

َنٍة } الطالق 1. ٍة ُمَبيرِّ ِتنَي ِبَفاِح�سَ
ْ
ْن َياأ

َ
تعاىل { ل ُتْخِرُجوُهنرَّ ِمْن ُبُيوِتِهنرَّ َول َيْخُرْجَن �إِلرَّ �أ

٭ االإكثار من ق�ل اخلري يف البيت:

وخا�ســة عند الوفاة : عن �سداد بن اأو�س قال : قال ر�سول اهلل ] »اإذا ح�سرمت موتاكم 

فاأغم�سوا الب�سر، فاإن الب�سر يتبع الروح ، وقولوا خريا،  فاإن املالئكة توؤمن على ما قال اأهل 

البيت« رواه اأحمد وح�سنه الألباين.

٭ حرمــة تعليــق ال�ســــ�ر:

وعن اأبي الهياج قال : قال علي [ : األ اأبعثك على ما بعثني عليه ر�سول اهلل ] : »ل 

تدعن قربا م�سرفا اإل �سويته ول �سورة يف بيت اإل طم�ستها« رواه الن�سائي وم�سلم.
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وعن اأبي طلحه [، اأن ر�سول اهلل ] قال: »ل تدخل املالئكة بيتا فيه كلب ول �سورة« متفق عليه.

٭ االهتمام باالأذكار وال�سنن املتعلقة بالبي�ت:

< دعاء الدخول اإىل املنزل قال ]:  »اإذا دخل الرجل بيته فذكر اهلل عند دخوله وعند 
طعامه قال ال�سيطان لمبيت لكم ول ع�ساء« رواه م�سلم.

< دعاء اخلروج من املنزل قال ]: »اإذا خرج الرجل من بيته فقال ب�سم اهلل توكلت على اهلل 
ل حول ولقوة اإل باهلل، قال يقال حينئذ هديت وكفيت ووقيت فتتنحى له ال�سياطني، 

فيقول له �سيطان اآخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي« رواه اأبو داود و�سححه الألباين.

بداأ  بيته  دخل  اإذا  »كــان   [ النبي  اأن  قالت:  عنها  اهلل  ر�سي  عائ�سة  عن  ال�ســواك:   >
بال�سواك« رواه م�سلم.

< الت�سمية قبل الطعام: قال ]: »اإذا اأكل اأحدكم فليذكر ا�سم اهلل تعاىل فاإن ن�سي اأن يذكر 
ا�سم اهلل تعاىل يف اأوله فليقل ب�سم اهلل اأوله واآخره« رواه اأبو داود و�سححه الألباين.

< الذكر بعد الأكل: قال ] : »من اأكل طعاما فقال احلمد هلل الذي اأطعمني هذا ورزقنيه من 
غري حول مني ولقوة غفر له ما تقدم من ذنبه« رواه ابن ماجة وح�سنه الألباين.

< دعاء النوم:  »با�سمك اللهم اموت واأحيا « رواه البخاري.
< دعاء ال�ستيقاظ من النوم:  »احلمد هلل الذي اأحيانا بعد ما اأماتنا واإليه الن�سور« 
رواه البخاري وم�سلم، »احلمـــد هلل الذي عافاين يف ج�سدي ورد علي روحي واأذن يل 

بذكره« رواه الرتمذي وح�سنه الألباين .

< دعاء لب�س الثوب: »احلمد هلل الذي ك�ساين هذا الثوب ورزقنيه من غري حول مني ول 
قوه« اأخرجه اأبو داود وح�سنه الألباين.

< دخول اخلالء : كان ر�سول اهلل ] اإذا دخل اخلالء قال »اللهم اإين اأعوذ بك من اخلبث 
واخلبائث« رواه الن�سائي و�سححه الألباين.

< اخلروج من اخلالء: كان ]: »اإذا خرج من الغائط قال غفرانك« رواه اأبو داود و�سححه الألباين.
 < قيــام الليــل: عن جابر [ قال �سمعت ر�سول اهلل ] يقول: »اإن يف الليل ل�ساعة ل 

يوافقها رجل م�سلم ي�ساأل اهلل تعاىل خرياً من اأمر الدنيا والآخر اإل اأعطاه اإياه وذلك 

كل ليلة« رواه م�سلم.
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٭ اال�ستئذان:

ال�ستئذان اأدب رفيع يدل على حياء �ساحبه، و�سهامته، وتربيته، وعفته، وهو طلب الإذن 

ويكون لدخول البيت، اأو الن�سمام اإىل جمل�س اأو اخلروج منه، اأو الت�سرف مبتاع غريه. 

وقد اأمر الأطفال بعدم اقتحام غرفة نوم الأبوين بغري ا�ستئذان يف اأوقات النوم املعتادة: 

ل  ما  على  اأعينهم  تقع  اأن  خ�سية  الع�ساء،  �سالة  وبعد  القيلولة،  ووقت  الفجر،  �سالة  قبل 

ينا�سب، ولو راأوا �سيئا عر�سا يف غري هذه الأوقات  فيغتفر، لأنهم من الطوافني الذين ي�سق 

ِذيَن  ِذْنُكْم �لرَّ
ْ
َتاأ ِذيَن �آَمُنو� ِلَي�سْ َها �لرَّ يُّ

َ
منعهم، وهذا من باب التاأديب والتعويد قال تعاىل َ{ يا �أ

الِة �ْلَفْجِر َوِحنَي  �ٍت ِمْن َقْبِل �سَ ُلَم ِمْنُكْم َثالَث َمررَّ ِذيَن َلْ َيْبُلُغو� �ْلُ اُنُكْم َو�لرَّ مْيَ
َ
َمَلَكْت �أ

اِء َثالُث َعْوَر�ٍت َلُكْم َلْي�َض َعَلْيُكْم  الِة �ْلِع�سَ ِهرَيِة َوِمْن َبْعِد �سَ ُعوَن ِثَياَبُكْم ِمْن �لظرَّ َت�سَ

َول َعَلْيِهْم ُجَناٌح َبْعَدُهنرَّ } النور 58

٭ اإغــالق البـاب واإطفـاء امل�سابيـح اأثنـاء النـ�م مع الت�سميــة:

عن النبي ] : قال »اإذا كان جنح الليل - اأو اأم�سيتم - فكفوا �سبيانكم ، فاإن ال�سيطان 

ينت�سر حينئذ، فاإذا ذهب �ساعة من الليل فخلوهم ، واأغلقوا الأبواب ، واذكروا ا�سم اهلل ، فاإن 

ال�سيطان ليفتح باباً مغلقاً واأوكوا قربكم واذكروا ا�سم اهلل، وخمروا اآنيتكم ، واذكروا ا�سم اهلل، 

ولو اأن تعر�سوا عليها �سيئاً ، واأطفئوا م�سابيحكم« رواه م�سلم. 

٭ اإعمـــار البيت باأهـل ال�سـالح والتقـى:

فاإعمار البيت باأهل ال�سالح والعلماء ي�سفي على البيت روحا جديدة ، اإذ يتفاعل اأطفال 

البيت مع الزائر اجلديد، وياأتون اإليه فيقبلهم، ويدعو لهم، ويذكر اهلل تعاىل يف بيوتهم،  ويقوم 

في�سلي فيه،  في�ساركه اأطفال البيت ، فتاأجج م�ساعرهم الإميانية ويرون اأن املجتمع فيه رجال 

�ساحلون.

عن علي بن اأبي طالب [ اأنه قال : حدثني النبي ] باأربع كلماٍت واأنا وهو يف البيت 

فقال: »لعن اهلل من لعن والديه، ولعن اهلل من ذبح لغري اهلل، ولعن اهلل من اآوى حمدثا، ولعن 

اهلل من غري منار الأر�س « رواه الن�سائي و�سححه الألباين.

وعن اأن�س [ قال : »�سنع بع�س عمومتي للنبي ] طعاما  فقال للنبي ] : اإين اأحب اأن 
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 من هذه الفحول  فاأمر  بناحية منه 
(1)

تاأكل يف بيتي  وت�سلي فيه قال : فاأتاه  ويف البيت فحل

فكن�س  ور�س ف�سلى و�سلينا معه« رواه ابن ماجه و�سححه الألباين.

٭ اإلقــاء ال�ســالم يف البيت:

ثبت عنه ] اأنه قال لأن�س [: »اإذا دخلت على اأهلك ف�سلم يكن بركٌة عليك وعلى اأهلك« 

رواه الرتمذي و�سعفه الألباين.

٭ اإعمــــار البيت بالرفــــق:

قال ] »اإذا اأراد اهلل باأهل بيٍت خرًيا اأدخل عليهم الرفق« رواه اأحمد و�سححه الألباين.

٭ اإكـــرام ال�سيـــف:

عن اأبي هريرة [ اأن النبي ] قال: »من كان يوؤمن باهلل واليوم الآخر فليكرم �سيفه ، 

ومن كان يوؤمن باهلل واليوم الآخر فلي�سل رحمه ، ومن كان يوؤمن باهلل واليوم الآخر فليقل 

خريا اأو لي�سمت« متفق عليه.

٭ تنــ�ير البيت بروايــة العلــم فيــه:

ن�ساأ الإ�سالم ال�سري الأول يف بيت دار الأرقم بن اأبي الأرقم ي�ست�سيف النبي ] و�سحبه 

واملوؤمنني ، وتابع �سحابته يروون اأحاديثه ] يف بيوتهم وبيوت اإخوانهم.

عن اأبي هريرة [ قال : »جاءت اإمراأة اإىل ر�سول اهلل ] فقالت: يا ر�سول اهلل اإما نقدر 

عليك يف جمل�سك فواعدنا يوما ناأتيك فيه، فقال: موعدكن بيت فالن فجاءهن لذلك الوعد، 

وكان فيما حدثهن : ما منكن امراأة ميوت لها ثالثة من الولد فتح�سبهم اإل دخل اجلنة فقالت 

امراأة اأو اثنان ؟ قال: اأو اثنان«  رواه البخاري يف الأدب املفرد و�سححه الألباين .

وعن اأبي مو�سى ال�سعري [ اأن النبي ] قال: »اإمنا مثل اجللي�س ال�سالح وجلي�س ال�سوء 

كحامل امل�سك ونافخ الكري  فحامل امل�سك ، اإما اأن يحذيك واإما اأن تبتاع منه ، واإما اأن جتد منه 

ريحا طيبه ، ونافخ الكري  اإما اأن يحرق ثيابك ، واإما اأن جتد منه ريحا خبيثة« متفق عليه.

1 - وقال الفحل هو احل�سري الذي قد اأ�سود.
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٭ التقليــل من زينــة البيت ما اأمكــن:

روى الإمام اأحمد ب�سند �سحيح »اأن رجال اأ�سافه علي بن اأبي طالب [ ف�سنع له طعاما، 

 الباب، فراأى 
(1)

فقالت فاطمة: لودعونا ر�سول اهلل ]، فدعوه، فجاء فو�سع يده على ع�سادتي

 يف ناحية البيت، فرجع فقالت فاطمة لعلي: اأحلقه، فقل له: مل رجعت يا ر�سول اهلل 
(2)

قراما

».
(3)

؟ فقال: اإنه لي�س يل اأن اأدخل بيتا مزوقا

٭ اإعمـــار البيت باالأغذيــة النب�يـة وال�الئم الرم�سانيـة:

عن عائ�سة ر�سي اهلل عنها قالت: قال ر�سول اهلل ]: »يا عائ�سة بيت ل متر فيه جياع 

اأهله اأو جاع اأهله قالها مرتني اأو ثالثا« رواه م�سلم.  و عن اأن�س بن مالك [ قال: »كان النبي 

] اإذا اأفطر عند اأهل بيت قال : اأفطر عندكم ال�سائمون ، واأكل طعامكم الأبرار ، وتنزلت 
عليكم املالئكة« رواه اأحمد و�سححه الألباين.

٭ التلفزي�ن وال�ستاليت وخماطره:

وهذا اجلهاز دخل يف كل بيت بل واأثر فيه على ال�سغري والكبري ، اإذ اأن تاأثريه مبا�سر وفعال 

واإف�ساده وا�سح وملمو�س ومن جادل يف ذلك فهو مكابر. 

ومن اأخطاره على الأ�سرة التي تهاون فيها كثري من اأولياء الأمور وكانت �سببا لف�ساد البيت 

و�سياع اأهله :

و�سعف  وال�سعوذة،  ال�سحر  ون�سر  الكفر  اأهل  �سعار  اإظهار   : العقائدية  املفا�صد  من   >
عقيدة الولء والرباء .

< ومن املفا�صد الجتماعية : الإعجاب بال�سخ�سيات الكافرة . والدعوة اإىل تعلم فن 
وان�سغاله مبتابعة  اأهله  الأ�سرة مب�سوؤليته جتاه  رب  اهتمام  وعدم   ، والقتل  ال�سرقة 

التلفاز، وقطع الأرحام ولو اجتمعوا لعكفوا عليه دون تبادل الكالم . 

< ومن املفا�صد الأخالقية: الدعوة اإىل ت�سبه الرجال بالن�ساء والعك�س، وانعدام الغرية 
واإثارة ال�سهوات، نتيجة ظهور الن�ساء متربجات، والدعوة اإىل تعلم العالقات املحرمة 

بني اجلن�سني .

 1 - ع�سادتي: جانبي .

2 - القرام: �سرت رقيق فيه األوان ونقو�س.
3 - مزوقا: اأي مزينا.
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< ومن املفا�صد التعبدية: �سياع ال�سلوات وتاأخريها عن وقتها بحجة متابعة امل�سل�سل 
واملباريات !! 

وعالج ذلك اأن يخرج امل�سلم هذا اجلهاز من بيته اأو ي�ستخدمه للخري فقط ويبعد ال�سر 

الذي فيه، ومن احتج اأن فيه بع�س اخلري، قلنا نعم، ولكن �سره اأعظم فوجب احلذر منه.

فتلك اأهم ال�سفات النبوية للبيت امل�سلم ، كلما التزمت بها الأ�سرة امل�سلمة، كانت اأقرب 

اإىل ال�سنة النبوية، اللهم اأعنا على اتباع �سنة نبيك ]،  و�سهل علينا اإقامة دينك يف بيوتنا 

وحياتنا يا رب العاملني .
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مثنى وثالَث  اأجنحةٍ  ويل 
ُ
اأ ُر�ساًل  ؛ جاعِل املالئكِة  ال�سماواِت والأر�ــسِ  احلمُد هلِل؛ فاطِر 

 على كِل �سيٍء قديٌر.
َ
ورباَع؛ يزيُد يف اخللِق ما ي�ساءُ؛ اإنَّ اهلل

 وحَدهُ ل �سريَك لُه العليُّ الكبرُي، لي�َس كمثِلِه �سيءٌ وُهَو ال�سميُع 
ُ
واأ�سهُد اأن ل اإلَه اإل اهلل

الب�سري.

اآلِه  وعلى   [ املنرُي  وال�سراُج  النذيُر  الب�سرُي  وخليلنَا:  وحبيبنَا  ور�سولنَا  نبينَا  اأنَّ  واأ�سهُد 

يوِم  اإىل  باإح�ساٍن  تِبَعُهْم  وَمْن  والت�سمرِي  باجِلدِّ  اخلرياِت  يف  املُ�ساِرعنَي  واأ�سحاِبِه  واأزواِجــِه 

امل�سرِي. اأما بعد:

 تعاىل قْد افرت�َس علينا الإمياَن بالغيِب، اإمياَن �سدٍق ل �سكَّ فيِه ول ريَب، واإنَّ ِمْن 
َ
فاإنَّ اهلل

ُجملِة َما يجُب علينا الإمياُن بِه ِمن اأ�سوِل الديِن: الإمياَن مبالئكِة الرحمِن املُقربنَي.

٭  قدراتهم و�سفاتهم اخللقية

 تعاىل املالئكَة املُقربنَي: فلنتاأمل حديِث عائ�سَة اأمِّ 
ُ
فاإذا اأردنا اأن نعلم ِمْن اأيِّ �سيٍء َخلَق اهلل

املوؤمننَي وهي تروي حديث ر�سوِل ربِّ العاملنَي: »ُخِلَقْت املالئكُة ِمْن نُوٍر، وُخلَق اجلانُّ ِمْن مارٍج 

َف لُكم« رواه م�سلٌم. ا ُو�سِ ِمْن ناٍر، وُخلَق اآدُم مِمَّ

< واإن �ساألنا عن َعَدِدِهم الكبري: فال يُنَبِّئَُك مثُل خبرٍي، فعن اأن�ِس بن مالٍك عن مالك بن 
البيُت  يِلَ  ُرِفَع  »ثم  به:  �ْسِرَي 

ُ
اأ ليلَة  حدثهم عن   [ اهلِل  ر�سوُل  اأن  قال:   ] �سع�سعة 

املعموُر، فقلُت: يَا جربيُل؛ َما هذا؟ قال: هذا البيُت املعموُر، يدُخلُُه كلَّ يوٍم �سبعوَن األَف 

ملٍك، اإذا خرُجوا ِمنُْه مْل يعوُدوا فيِه اآِخَر َما عليِْهم« رواه البخاريُّ وم�سلٌم.

ِة و�سِفِهم، فعن جابِر بِن عبِداهلِل  < واإن ا�ستخربنا عن ِعَظِم َخلِْقِهْم: َوِجلَِت القلوُب ِمْن �سدَّ
َث َعْن َملٍَك ِمْن مالئكِة اهلِل ِمْن حملِة العر�ِس، اإنَّ  َحدِّ

ُ
ِذَن يل اأْن اأ

ُ
[ عن النبيِّ ] قال: »اأ

َما بنَي �َسحمِة اأُذِنِه اإىل عاِتِقِه م�سريةَ �َسبُعِمائَِة عام« رواه اأحمُد واأبُوداوَد و�سححه الألباين.

بِن  و�سيِّدِهم، فعن عبِداهلِل  ِمِهْم  ُمقدَّ اأجنحِتِهم: فهذا و�سَف  ا�ْستَْفَهْمنا عن عدِد  واإن    >
م�سعود [ قال: »راأى ر�سوُل اهلِل ] جربيَل يف �سورِتِه، ولَُه �ُستُِمائَِة جناٍح، كلُّ جناٍح 

المالئكة المقربون
ال�سنة ال�ساد�سة - جمادى االآخره 1426هـ - العدد 64
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 بِه عليم« رواه 
ُ
ُفَق، يَ�سُقُط ِمْن جناِحِه ِمَن التهاويِل والدرِّ والياقوِت َما اهلل

ُ
منها قْد �سدَّ الأ

اأحمُد وح�سنه الألباين.

< وَمْن نظَر يف ن�سو�ِس الوحينِي: �ساهَد اأ�سناَف املالئكِة كاأنَُّه يَراها راأَي عنٍي، وطالَع ما 
باأ�سناف  اأنَّ املالئكَة موكلٌة  ِمَن الأعماِل ب�سدٍق ل �سكَّ فيه ول ريب، وعلم  اإليِه  لْت  ُوكِّ

اخلليقة؛ ومتابعُة كافَة �سوؤوِنهم على احلقيقِة، فِمَن املالئكِة من هو موكل باجلبال، ومنُهم 

حم يَُدبُِّر اأمَر النُّطفِة  ٌل بالرَّ حاِب واملَطِر والِبالِل، وُمنُْهْم َمْن ُهَو ُمَوكَّ ٌل بال�سَّ َمْن ُهَو ُمَوكَّ

 ، ٌل بحفِظ العبِد وحفِظ َما يَْعَملُُه من الباطِل واحلقِّ حتَّى يَِتمَّ لها اخَللُْق، وِمنُْهم َمْن ُهَو ُمَوكَّ

بالأفالِك  ٌل  ُمَوكَّ ُهَو  َمْن  وِمنُْهم  احُللقوَم،  بلغِت  اإذا  وِح  الــرُّ بقب�ِس  ٌل  ُمَوكَّ ُهَو  َمْن  وِمنُْهم 

اِر، وِمنُْهم َمْن  ٌل بالنَّاِر وتعذيِب اأهِلها الُفجَّ وال�سم�ِس والقمِر والنُّجوِم، وِمنُْهم َمْن ُهَو ُمَوكَّ

ٌل باجلنِة وتنعيِم اأهِلها الأبْراِر. ُهَو ُمَوكَّ

، ِعباٌد ُمكرموَن ،ل يَ�سِبقونَُه بالقوِل  < فباَن اأنَّ املالئكَة بال �سكٍّ ول ريٍب: اأعظُم جنوِد الربِّ
وُهْم باأمِرِه يَعملوَن، يعلُم َما بنَي اأيديِهْم وَما َخلَفُهْم ول يَ�سفعوَن اإل مِلَِن ارت�سى وُهْم ِمْن 

 َما اأمَرُهْم ويَفعلوَن َما يُوؤمرون َل ي�ستكربوَن َعْن عباَدِتِه 
َ
خ�سيِتِه ُم�سفقوَن ل يَع�سوَن اهلل

ول يَ�ْستَْح�ِسُروَن، يُ�َسبُِّحوَن الليَل والنَّهاَر ل يَْفرُتُون.

٭ تـــاأمينــهـــــــــــم

1 - من َدعا للَمْر�َسى واملُْحتَ�َسِريَن َحِظَي بتاأمنِي املالئكِة املُقربنَي قال ]: »ل تَْدُعوا على 

نُوَن على َما تَُقولُوَن« رواه م�سلم . اأنُف�ِسُكْم اإل بخرٍي، فاإنَّ املالئكَة يُوؤَمِّ

2 - اإذا دعوَت بخرٍي لإخواِنَك املُوؤمننَي وافـَقـَْت تاأمنَي املالئكِة املُكرمنَي قال ]: »َما ِمْن عبٍد 

ُل ِبِه: اآمنَي ولَك مبثٍل« رواه م�سلم . م�سلٍم يدعو لأخيِه بظهِر الغيب اإل قاَل املَلَُك املَُوكَّ

التاأمنِي  يف  املالئكَة  اجلماعِة  �سالِة  فوافق يف  حدٍّ  بال  نوب  الذُّ مغفرةَ  اأردَت  اإذا   -  3

نُوا، فاإنَُّه َمْن وافَق تاأمينُُه تاأمنَي املالئكِة: ُغِفَر  َن الإماُم فاأمِّ واحلمِد قال ]: »اإذا اأمَّ

َم ِمْن ذنِبِه« رواه البخاري وم�سلم . لَُه َما تقدَّ

 مِلَْن َحِمَدهُ: فُقولُوا: اللُهمَّ ربَنَا لََك احَلْمُد، فاإنَُّه 
ُ
 وقال ]: »اإذا قاَل الإماُم: �َسِمَع اهلل

َم ِمْن ذنِْبِه« رواه البخاري وم�سلم . َمْن واَفَق قولُُه قوَل املالئكِة ُغِفَر لَُه َما تقدَّ

٭ �سه�دهم جمال�س الذكر

»اإن هلل مالئكًة    :[ ْكِر قال  الذِّ ِحلَُق  منها  الــرَبََرةُ  الكراُم  بُّها  حُتِ اأعماٌل �ساحلٌة    - 1
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وا   تناَدْوا َهلُمُّ
َ
ْكِر، فاإذا وجُدوا قوماً يذكروَن اهلل يطوفوَن يف الُطُرِق يَلتِم�ُسوَن اأهَل الذِّ

اإىل حاجِتُكْم، فيحُفونَُهْم باأجنحِتِهْم اإىل ال�سماِء الدنيا« رواه البخاري .

يَطلُب فيِه علماً  بُّ الِعلَْم فكونوا من ُطالِبِه قال ]: »َمْن �َسلََك طريقاً  2 - املالئكُة حُتِ

 بِه طريقاً اإىل اجلنِة، واإنَّ املالئكَة لتَ�َسُع اأجنَحتَها ر�ساً لطالِب العلِم« رواه 
ُ
�سلَك اهلل

اأحمد و�سححه الألباين.

ٌر ِمَن املالئكِة بعظيِم الأجر قال ]:  3 - َمْن �سلَّى يف جماعٍة الفجَر والع�سَر فُهَو ُمب�سَّ

»يتعاقبوَن فيكم مالئكٌة بالليِل ومالئكٌة بالنهاِر، ويجتمعوَن يف �سالِة الفجِر و�سالِة 

ِبِهْم - كيَف تركتُْم  اأعلُم  وُهَو  ربُُّهْم -  باتُوا فيُكْم فَي�ساألُُهْم  الذيَن  ثُمَّ يعرُج  الع�سِر 

عباِدي؟ فيقولُوَن: تَْركناُهْم وُهْم يُ�سلُّوَن واأتينَاُهْم وُهْم يُ�سلُّوَن« رواه البخاري وم�سلم .

٭ اأ�سماوؤهم ووظائفهم

ُل  واأ�سرُف مالئكِة الربِّ اجلليل ُهْم: ِجرْبَاِئيُل وِميكائيُل واإِ�ْسراِفيُل الذين كاَن النبيُّ ] يتو�سَّ

اأمُّ املوؤمنيـَن:  ليـَن، كمـا قالـْت عائ�سـُة  اإىل اهلل تعاىل بربوبيِتِه لَُهْم لأنَُّهْم باأ�سناِف احليـاِة ُمَوكَّ

»كان نبيُّ اهلِل ] اإذا قاَم ِمَن الليِل: افتتَح �سالتَُه فقاَل: اللُهمَّ ربَّ ِجربائيَل وِميكائيَل واإ�سرافيَل؛ 

فاطَر ال�سماواِت والأر�ِس؛ عامَل الغيِب وال�سهادِة؛ اأنَت حتكُم بنَي عباِدَك فيَما كانُوا فيِه يختلفوَن، 

اهِديِن ملا اختُِلَف فيِه ِمَن احلقِّ باإذِنَك، اإنََّك تهدي من ت�ساءُ اإىل �سراٍط م�ستقيم« رواه م�سلٌم.

وملا كانت النفو�ُس جمبولًة على حبِّ مْن اأح�سَن اإليها وعلى ُودِّ َمْن امنتَّ عليها: كان حبُّ 

بالنَّواِل  اإليِهْم  اإح�ساِنِهْم  ل�سابقِة  الإميــاِن،  اأهِل  قلوِب  �سويداِء  يف  ُم�ستقراً  الرحمِن  مالئكِة 

والإف�ساِل والِعرفاِن وهل جزاءُ الإح�سانِ اإل الإح�سان ُ.

ي َعَلْيُكْم َوَمالِئَكُتُه  لرِّ ِذي ُي�سَ فكيف ل حُتبُّ النفو�ُس َمْن قاَل عنها امللُك القدو�ُس: {ُهَو �لرَّ

وؤِْمِننَي َرِحيمًا} الأحزاب 43 وِر َوَكاَن ِباْلُ ُلَماِت �إَِل �لنُّ ِلُيْخِرَجُكْم ِمْن �لظُّ

ِذيَن  كيف ل يُحبُّ اأهُل الإميان؛ مالئكَة الرحمِن الذين قال اهلل تعاىل عنهم يف القراآن: {�لرَّ

ِذيَن  ِللرَّ َتْغِفُروَن  َوَي�سْ ِبِه  َوُيوؤِْمُنوَن  ِهْم  َربرِّ ِبَحْمِد  ُحوَن  برِّ ُي�سَ َحْوَلُه  َوَمْن  �ْلَعْر�َض  َيْحِمُلوَن 

َوِقِهْم  َبُعو� �َسِبيَلَك  َو�ترَّ َتاُبو�  ِذيَن  ِللرَّ َفاْغِفْر  َوِعْلمًا  ٍء َرْحَمًة 
ْ
َو�ِسْعَت ُكلرَّ �َسي َنا  َربرَّ �آَمُنو� 

ِحيِم} غافر 7 . َعَذ�َب �ْلَ

٭ ومن اأ�سمائهم ووظائفهم :

ِمنُي )193( 
َ
وُح �لأ 1 - جربيل: هو الروح الأمني املذكور يف قوله تعاىل {  َنَزَل ِبِه �لرُّ
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}  ال�سعراء 194-193 .
ّ
نِذِريَن )194(  َعَلى َقْلِبَك ِلَتُكوَن ِمْن �ْلُ

2 - اإ�سرافيل : الذي ينفخ يف ال�سور 

ُكْم  َك َقاَل �إِنرَّ 3 - مالك : هو خازن النار قال تعاىل {َوَناَدْو� َيا َماِلُك ِلَيْق�ِض َعَلْيَنا َربُّ

َماِكُثوَن } الزخرف 77 .

4 - عزرائيل : ل وجود لهذا ال�سم يف القراآن والأحاديث ال�سحيحة وال�سحيح اأن اأ�سمه 

َل ِبُكْم ُثمرَّ �إَِل  ِذي ُوكرِّ ْوِت �لرَّ اُكْم َمَلُك �ْلَ ملك املوت كما قال تعاىل { ُقْل َيَتَوفرَّ

ُكْم ُتْرَجُعوَن} ال�سجدة 11 َربرِّ

5 - رقيب وعتيد : قال تعاىل : {َما َيْلِفُظ ِمْن َقْوٍل �إِلرَّ َلَدْيِه َرِقيٌب َعِتيٌد } ق 18 . 

َلَكنْيِ ِبَباِبَل َهاُروَت َوَماُروَت} البقرة 102.  نِزَل َعَلى �ْلَ
ُ
6 - هاروت وماروت: قال تعاىل: {َوَما �أ

7 - منكر ونكري: قال ]: »اإذا قرب امليت اأتاه ملكان اأ�سودان اأزرقان يقال لأحدهما املنكر 

والآخر النكري..« رواه الرتمذي وح�سنه الألباين

٭ من ت�سلي عليهم املالئكة

ثبت يف الن�سو�س اأن املالئكة ت�سلي على املوؤمنني ومعنى �سالتهم الدعاء وال�ستغفار 

ومن ذلك:

1 -  ِمْن جملِة دعاِء املالئكِة املُكرمنَي ُدَعاوؤُُهْم للُمراِبطني يف ال�سالة قال ]: »واملالئكُة 

يُ�سلُّوَن على اأحِدُكْم ما داَم يف جمل�ِسِه الذي �سلَّى فيِه، يقولوَن: اللُهمَّ ارحْمُه؛ اللُهمَّ 

اْغِفْر لَُه؛ اللُهمَّ تُْب عليِْه، َما مْل يُوؤِذ فيِه، َما مْل يُْحِدْث فيه« رواه البخاري وم�سلم.

لونَها  2 -  اأنَّ املالئكَة املُقربنَي يُ�سلُّوَن على اأهِل ال�سفوِف املُتقدمني، وعلى الذيَن يَ�سِ

ال�ُسفوِف  يُ�سلُّوَن على  ومالئكتَُه   
َ
اهلل »اإنَّ   :[ قال  املُ�سلنَي  بنَي  الُفَرَج  وَن  ويَ�ُسدُّ

َول« رواه اأبو داود .
ُ
الأ

لُوَن  يَ�سِ الذيَن  يُ�سلُّوَن على  ال�سالُم   عزَّ وجلَّ ومالئكتَُه عليُهُم 
َ
»اإنَّ اهلل  :[  وقال 

 بها درجًة« رواه ابن ماجة وح�سنه الألباين .
ُ
ال�ُسفوَف، وَمْن �سدَّ ُفرجًة: رفَعُه اهلل

الأنبياِء  يُ�سلُّوَن على من ي�سلي على خامِت  وُهْم  املُكرمنَي  املالئكَة  نُِحبُّ  3 -  كيَف ل 

لُوَن لَُه دعاَء َمْن �سلَّى عليِه ِمَن املُوؤمننَي قال ]: »َما �سلَّى عليَّ  واملُر�سلنَي  ويُو�سِ

، فليُِقلَّ َعبٌْد من ذلَك اأو ليُْكرِثْ«  اأحٌد �سالًة اإل �سلَّْت عليِه املالئكُة َما داَم يُ�َسلِّي عليَّ

رواه اأحمد وح�سنه الألباين .
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ِتي ال�سالَم« رواه اأحمد   وقال ]: »اإنَّ هلِل مالئكًة �سيَّاِحنَي يف الأر�ِس، يَُبلُِّغويِن ِمْن اأمَّ

والن�سائي  و�سححه الألباين.

حوُر اأكلُُه بركٌة فال  واِم؛ املُت�سحريَن بالليِل والنا�ُس نياٌم قال ]: »ال�سَّ 4 - وهم يَْدُعوَن لل�سُّ

 عزَّ وجلَّ ومالئكتَُه يُ�سلُّوَن على 
َ
تََدُعوهُ ولَْو اأن يَْجَرَع اأحُدُكْم ُجْرَعًة ِمْن َماٍء، فاإنَّ اهلل

ريَن« رواه اأحمد وح�سنه الألباين. املُت�سحِّ

 ومالئكتَُه واأهَل ال�سماواِت والأر�سنَي 
َ
بُّ ُمَعلَِّم النا�ِس اخلرَي قال ]: »اإنَّ اهلل 5 - اأنَّها حُتِ

حتَّى النملَة يف ُجْحِرَها وحتَّى احُلوَت ليُ�سلُّوَن على ُمعلِِّم النَّا�َس اخلرَي« رواه الرتمذي 

و�سححه الألباين.

٭ مــن تلعـنـهــم املــالئكـــة

اأعماُل �سوٍء تُبِْغ�ُسها املالئكُة الكراُم؛ وتُبِْغ�ُس َمْن َعِملَها بالُعدواِن والآثام، ينبغي على امل�سلم 

احلذر منها، فمن ذلك:

1 - اإ�سارةُ امل�سلِم اإىل اأخيِه مِبَا يُوؤِذيِه قال ]: »َمْن اأ�ساَر اإىل اأخيِه بحديدٍة  فاإنَّ املالئكَة 

ِه« رواه م�سلم . تلَعنُُه حتَّى واإْن كاَن اأخاهُ لأبيِه واأمِّ

نََّعْت  بُْه حلاَجِتِه ومَتَ َْت ومْل جُتِ 2 - وكذا تَلَْعُن املالئكُة املراأةَ اإذا هجرْت فرا�َس الزوِج وتكربَّ

تاأِتِه فباَت غ�سباَن عليها لعنَتْها  قال ]: »اإذا دعا الرجُل امراأتَُه اإىل فرا�ِسِه فلْم 

املالئكُة حتَّى تُ�سبَح« رواه البخاري وم�سلم .

�َس نف�َسه  3 - وَمْن حاَل ُدوَن اإقامِة حدٍّ على َمِن انْتََهَك ُحْرَمَة بع�ِس املُ�سلمنَي فَقْد عرَّ

ـَِل َعْمداً فُهَو َقَوٌد، وَمْن حاَل بينَُه وبينَُه: فعليِه  ِللَْعنَِة املالئكِة املُقربنِي قال ]: »َمْن قـُت

لعنُة اهلِل واملالئكِة والنا�ِس اأجمعني ل يُقبل منه �سرٌف ولعدٌل« رواه ابن ماجه .

 تعاىل فيها �سرائَع الإ�سالم، اأو 
ُ
4 - وَمْن ابتدَع بدعًة يف مدينِة النبيِّ ] التي اأكمل اهلل

َعى اإىل غرِي اأبيِه اأو مواليِه الذيَن �سبُقوا يف �سالِف الأياِم  فقْد بَاَء بلعنِة املالئكِة  ادَّ

اأْو اآوى  الكراِم قال ]:»املدينُة َحَرٌم َما بنَي ِعرٍي اإىل ثَْوٍر، فَمْن اأْحَدَث فيها َحَدثاً 

القيامِة  يوَم  منُه   
ُ
اهلل يَْقَبُل  ل  اأجمعنَي،  والنا�ِس  واملالئكِة  اهلِل  لعنُة  فعليِه  ِدثاً:  حُمْ

َعى اإىل غرِي اأبيِه  �َسْرفاً ول َعْدلً، وذمُة املُ�سلمنَي واحدةٌ، يَ�سَعى ِبَها اأْدنَاُهْم، وَمِن ادَّ

 منُه 
ُ
اأِو انتَمى اإىل غرِي مواليِه: فعليِه لعنُة اهلِل واملالئكِة والنا�ِس اأجمعنَي، ل يَقبُل اهلل

يوَم القيامِة �سرفاً ول عدلً« رواه البخاري وم�سلم .
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َباِب؛ لأحِد اأ�سحاب النبي ] فقْد ا�ستوجَب اللعنة  5 - وَمْن اأطلَق ِل�َسانَُه بال�ستم وال�سِّ

من املالئكة الكراَم، قال ]: »َمْن �سبَّ اأ�سحاِبي فعليِه لعنُة اهلِل واملالئكِة والنا�ِس 

اأجمعنَي« رواه الطرباين وح�سنه الألباين .

٭ و�سايا تهمك

> َمْن اأْدَخَل يف بيِتِه الكالَب والتماثيَل: فقد حرَم نف�َسُه من حفِظ مالئكِة اجلليِل، قال 
]: »ل تدخُل املالئكُة بيتاً فيِه كلٌب ول �سورةُ متاثيَل« رواه البخاري .

> اإذا اأردَت اأن حتفَظَك املالئكُة من �سرِّ كلِّ جنيٍّ واأن�سي فاقراأ اآية الكر�سي قبل اأن تنام 
، فاإنََّك لْن يزاَل عليَك ِمَن اهلِل  قال ] :»اإذا اأويَت اإىل فرا�ِسَك فاقراأ اآيَة الكر�سيِّ

حافٌظ؛ ول يقربنََّك �سيطاٌن حتَّى تُ�سبَح« رواه البخاري.

> املالئكُة املقربوَن يدعوَن يف كلِّ �سباٍح لأهِل الإنفاِق، فاأنِفْق يا ابَن اآدَم ول تَْخ�َسى على نف�ِسَك 
من الفقر، قال ]: »َما ِمْن يوٍم يُ�سبُح العباُد فيه: اإل َملََكاِن يَنِزلِن، فيقوُل اأحُدُهَما: اللُهمَّ 

�ِسكاً تَلَفاً« رواه البخاري وم�سلم. اأْعِط ُمنِْفقاً َخلَفاً، ويقوُل الآخُر: اللُهمَّ اأْعِط مُمْ

٭ واجب امل�ؤمن جتاه املالئكة

حمِن قال ]:  ْر َفَمَك من الروائِح الكريهِة والأنتاِن، فاإنَّ ذلَك  يُوؤِذي مالئكَة الرَّ 1 - َطهِّ

»اإنَّ املالئكَة تَتَاأذَّى مما يتاأذَّى ِمنُْه الإن�ساُن« رواه م�سلم .

2 - عن اأبي هريرة [ عن النبي ] قال :»اإذا قام اأحدكم اإىل ال�سالة  فال يب�سق 

 ، ملكا  فاإن عن ميينه  ول عن ميينه  دام يف م�ساله  ما  يناجي اهلل  فاإمنا  اأمامه، 

وليب�سق عن ي�ساره  اأو حتت قدمه فيدفنها« رواه البخاري.

ْت الأخباُر والآثاُر، يف و�سِف مالئكِة الواحِد القهاِر؛ ويف  اأيها املُ�سلموَن الأخيار: بذا �سحَّ

َكار، كما اأخرَب بذلك النبيُّ املُ�سطفى  ا يُوجُب الِعَظَة والدِّ نعِت حملِة عر�ِس اجلبَّاِر، وهي مِمَّ

ِمَن  اْقــرَتَف  ا  مِمَّ وا�ستغفَرهُ  ربِّه  اإىل  تاب  ويا فوز من  ار،  الغفَّ ربُّه  و�سلََّم عليِه  املُختار، �سلَّى 

الُذنوِب والأوزاِر، فاإن الربَّ تعاىل يب�سط يده للتائبني بالليل والنهار، واآخر دعوانا اأن احلمد 

هلل الواحد القهار.
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احلمد هلل رب العاملني وال�سالة وال�سالم على اأ�سرف املر�سلني نبينا حممد �سلى اهلل عليه 

و�سلم وعلى اآله واأزواجه و�سحبه اأجمعني..اأما بعد:

فاإن الب�سر نعمة من اهلل يجب �سكرها : نعم  والعني نعمة وهي جوهرة غالية من اهلل اأنعم  

بها عليك وحرم منها غريك، فكان الواجب �سكره تعاىل على هذه النعمة با�ستعمالها فيما يحب 

َهاِتُكْم َل  مرَّ
ُ
ن ُبُطوِن �أ ْخَرَجُكم مرِّ

َ
 �أ
ُ ّ
وير�سى، ومنعها عما حرم النظر اإليه قال تعاىل: { َو�لل

ُكُروَن } النحل 78 ُكْم َت�سْ ْفِئَدَة َلَعلرَّ
َ
اَر َو�لأ ْب�سَ

َ
ْمَع َو�لأ َتْعَلُموَن �َسْيئًا َوَجَعَل َلُكُم �ْل�سرَّ

فقد اأباح اهلل النظر يف ملكوته وخملوقاته للعربة والعظة والتفكر والتدبر، وكذلك النظر يف 

َماء َفْوَقُهْم َكْيَف  َفَلْم َينُظُرو� �إَِل �ل�سرَّ
َ
اأحوال الأمم الغابرة، وما اآل اإليه اأمره قال تعاىل: { �أ

اَها َوَما َلَها ِمن ُفُروٍج } �سورة ق6 نرَّ َبَنْيَناَها َوَزيرَّ

الب�سر  واأمرك بغ�س  والن�ساء،  للرجال  العورات  اإىل احلرام ومواطن  النظر  وحرم عليك 

املتعطرة  املراأة اجلميلة  اأن  ، ول�سك  الفتنة والزنى  لدينك وحماية لقلبك من  عنها، حفاظاً 

الفاتنة املائلة املميلة جتذب اأنظار الرجال، وتوقعهم يف املع�سية املحرمة اإل من ع�سمه اهلل 

اء َو�ْلَبِننَي } اآل عمران 14، فبداأ  �سَ َهَو�ِت ِمَن �لنرِّ ا�ِض ُحبُّ �ل�سرَّ َن ِللنرَّ تعاىل .. قال تعاىل:{ ُزيرِّ

. قال ]: »ماتركت بعدي فتنة اأ�سر على الرجال من الن�ساء«  ِبهننّ ِلعظم ِفتنتُهننّ و�سدة َخطرُهننّ

متفق عليه، و قال ] » املراأة عورة« رواه الرتمذي و�سححه الألباين.

< قال �سفيان الثوري: املراأة متر بالرجل فالميلك نف�سه عن النظر اإليها، ول ينتفع بها فاأي 
�سىء اأ�سعف من هذا!!.

< قال وكيع : يذهب عقله عندهن!!.

٭  اأدلة وج�ب غ�س الب�سر:

ْزَكى 
َ
اِرِهْم َوَيْحَفُظو� ُفُروَجُهْم َذِلَك �أ ْب�سَ

َ
و� ِمْن �أ ْلُموؤِْمِننَي َيُغ�سُّ اأوًل: قال تعاىل { ُقل لرِّ

اِرِهنرَّ َوَيْحَفْظَن  ْب�سَ
َ
َن ِمْن �أ �سْ ْلُموؤِْمَناِت َيْغ�سُ َنُعوَن َوُقل لرِّ ا َي�سْ  َخِبرٌي ِبَ

َ رَّ
َلُهْم �إِنرَّ �لل

ُفُروَجُهنرَّ } النور 30 ، وهذا اأمر �سريح بوجوب غ�س الب�سر للن�ساء والرجال، وقد ذكر 

غض البصر
65 الــعــدد   - 1426هـ  رجــب   - ال�ساد�سة  ال�سنة 
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فيه فوائد مهمة فقال مان�سه: فلما كان غ�س  ابن القيم على هذه الآية كالماً طيباً 

الب�سر اأ�ساًل حلفظ الفرج بداأ بذكره، وملا كان حترميه حترمي الو�سائل فيباح للم�سلحة 

الراجحة ويحرم اإذا خيق منه الف�ساد ومل يعار�سه م�سحلة اأرجح من تلك املف�سدة،

مل ياأمرنا �سبحانه بغ�سه مطلقاً بل اأمر بالغ�س منه، واأما الفرج فواجب بكل حال ليباح 

اإل بحقه ، فلذلك عم الأمر بحفظه.

وقد جعل اهلل �سبحانه العني مراآة القلب ، فاإذا غ�س العبد ب�سره غ�س القلب و�سهوته 

واإرادته، واإذا اأطلق ب�سره اأطلق القلب �سهوته.

وحيث اإن النظر بريد الفرج ف�سار غ�سه �سداً للذريعة، ومنعاً للفتنة منذ البداية، فمن 

ت�ساهل فيه فقد فتح الباب على م�سراعيه.

< جعل ابن تيميه غ�س الب�سر نوعني:
املراأة  وغ�س  اأخيه،  عورة  عن  ب�سره  الرجل  كغ�س  العورة:  عن  الب�سر  غ�س   - اأ 

ب�سرها عن عورة اأختها، وكف ب�سر كل منهما عن عورة الآخرحلديث  »لينظر 

الرجل اإىل عورة  الرجل ول املراأة اإىل عورة املراأة« رواه م�سلم.

اأو موطن ال�سهوة واإن مل يكن عورة يف حق �ساحبها،   ب - غ�س الب�سر عن حمل 

مثل النظر اإىل الزينة الباطنة للمراأة الأجنبية. و كذلك النظر اإىل الغالم الأمرد 

ب�سهوة ولو مل يكن النظر اإىل عورته، لكن متى اقرتن النظر ب�سهوة وجوب غ�س 

الب�سر لذلك.

ثانيًا: حديث الف�سل بن عبا�س: »اإنه كان رديف النبي ] يوم النحر من مزدلفة اإىل منى فمرت 

ظعن يجرين فطفق ينظر اليهن فحول ر�سول ] راأ�سه اإىل ال�سق الآخر« رواه م�سلم.

< قال ابن القيم: وهذا منع واإنكار بالفعل ، فلو كان النظر جائزاً لأقره عليه. اهـ
ً: قال ر�سول ] » ان اهلل كتب على ابن اآدم حظه من الزنا اأدرك ذلك لحمالة ، فالعني  ثالثارِ

النطق، واِلرجُل تزين وزناها اخلطا، واليد  النظر، والل�سان يزين وزناه  تزين وزناها 

تزين وزناها البط�س، والقلب يهوي ويتمنى، والفرج ي�سدق ذلك اأو يكذبه« متفق عليه

< قال ابن القيم: فبداأ بزين العني لأنه اأ�سل زنى اليد والرجل والقلب والفرج، ونبنّه 
بزنى الل�سان بالكالم على زنى الفم بالقبل، وجعل الفرج م�سدقاً لذلك اإن حقق الفعل  

مكذباً له اإن مل يحققه، وهذا احلديث من اأبني الأ�سياء على اأن العني تع�سي بالنظر 

واأن ذلك زناها ففيه رد على ما اأباح النظر مطلقاً .اأهـ
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رابعًا: قال ]  لعلي ابن اأبي طالب [ » ياعلي ان لك كنزاً يف اجلنة واإنك ذو قرينها فالتتبعن 

النظرة النظرة، فاإن لك الأوىل ولي�ست لك الآخرة« رواه اأحمد وح�سنه الألباين.

ويف�سره حديث جرير البجلي [ قال »�ساألت النبي ] عن نظر الفجاأة فاأمرين اأن 

اأ�سرف ب�سري« رواه م�سلم.

< قال ابن القيم: ونظرالفجاأة هي النظرة الأوىل التي تقع بغري ق�سد من الناظر فما مل 
يتعمده القلب ل يعاقب عليه ، فاإذا نظر الثانية تعمدا اأثم... والتكرار كال�ستدامة.اأهـ

خام�صًا: قال ر�سول ]: »اياكم واجللو�س يف الطرقات، فقالوا: يار�سول اهلل مالنا بد اإمنا هي 

جمال�سنا نتحدث فيها؟ فقال: »اإذا اأبيتم اإل املجل�س فاأعطوا الطريق حقه« قالوا: ماحق 

الطريق يار�سول اهلل؟ قال : »غ�س الب�سر..« رواه البخاري .

٭ عالج من ابتلي بالنظر:

1 - مراقبة اهلل وا�ستح�سار عظمته وال�ستحياء من  الوقوع يف مع�سيته واأنت يف ملكه 

واحلذر من الكفران لنعمة الب�سر يف ا�ستخدامها يف احلرام.

2 - اأن يطبق الو�سية النبوية »اإذا اأحدكم اأعجبته املراأة فوقعت يف قلبه فليعمد اإىل امراأته 

فليواقعها فاإن ذلك يرد ما يف نف�سه« رواه م�سلم، ويف رواية »كان معها مثل الذي معها«.

< قال ابن القيم: فاإن يف ذلك الت�سلي عن املطلوب بجن�سه والثاين: اإن النظر يثري 
قوة ال�سهوة فاأمر بتنقي�سها باإتيان اأهله، ففتنة النظر اأ�سل كل فتنة. اأهـ

واإن  الرجولة،  واإثبات  النف�س،  وقهر  ال�سجاعة،  الب�سر هو عني  اأن غ�س  يعلم  اأن   -  3

اإطالقه وراء الن�ساء مهانة وحقارة، ونق�س يف الرجولة وال�سهامة.

4 - اأن يذكر مناتنها وليغرت مبحا�سنها وليذكر عيوبها قال ابن م�سعود: »اإذا اأعجبت 

اأحدكم املراأة فليتذكر مناتنها« رواه ابن �سيبة.

5 - تذكر جمال احلور العني وح�سنهن، واأن هذه املراأة مهما بلغت  مابلغت من اجلمال 

فال ت�ساوي معها �سيئاً، ومن ترك �سيئاً هلل عو�سه اهلل خرياً منه ، قال اهلل تعاىل {

َياِم} الرحمن 72   { وَر�ٌت ِف �ْلِ ْق�سُ َرٌة } البقرة 25،{ُحوٌر مرَّ َطهرَّ ْزَو�ٌج مُّ
َ
َوَلُهْم ِفيَها �أ

ْتَر�بًا } النباأ 33 ، وقدجاء و�سفها يف احلديث »يرى مخ �سوقها من وراء 
َ
َوَكَو�ِعَب �أ

اللحم« متفق عليه.



111

6 - اأن يعلم اأن النظر بريد الزنى ، فاإن من اأكرث النظر اإىل جمال املراأة فقد يتمكن 

ب�سببه حبها من قلبه متكن يكون �سبب هالكه ووقوعه يف الزنى.

٭  ف�ائد غ�س الب�سر:

ذكر ابن القيم ع�سر فوائد منها:

1 - تخلي�س القلب من اأمل احل�سرة ، فاإن من اأطلق نظره دامت ح�سرته، فاأ�سر �سيء 

على القلب اإر�سال الب�سر ، فاإنه يريه ما ي�ستد طلبه ول �سرب له عنه ول و�سول له 

اإليه ، وذلك غاية اأمله وعذابه.

< قال الأ�سمعي: راأيت جارية يف الطواف كاأنها مهاة فجعلت اأنظر اإليها وامالأ عيني 
من حما�سنها ، فقالت يل: يا هذا ما �ساأنك؟ قلت: وما عليك من النظر ؟ فاأن�ساأت 

تقول :

وكنت متى اأر�سلت طرفك رائدا       لقلبك يوما اأتعبتك املناظر

راأيت الـــذي ل كله اأنـــت قـــــادر    عليه ول عن بع�سه اأنت �سابر

والنظرة تفعل يف القلب ما يفعل ال�سهم يف الرمية ، فاإن مل تقتله جرحته ، وهي مبنزلة 

ال�سرارة من النار ترمي يف احل�سي�س الياب�س فاإن مل حترقه كله اأحرقت بع�سه.

2 - اأنه يورث القلب نورا واإ�سراقا يظهر يف العني ويف الوجه ويف اجلوارح كما، اإن اإطالق 

الب�سر يورثه ظلمة تظهر يف وجهه وجوارحه ولهذا - واهلل اأعلم - ذكر اهلل تعاىل 

ْلُموؤِْمِننَي  ْر�ِض } عقب قوله {ُقل لرِّ
َ
َماَو�ِت َو�ْلأ  ُنوُر �ل�سرَّ

ُ رَّ
اآية النور يف قوله { �لل

اِرِهْم } النور 30 ْب�سَ
َ
و� ِمْن �أ َيُغ�سُّ

3 - اأنه يورث �سحة الفرا�سة، فاإنها من النور وثمراته، واإذا ا�ستنار القلب �سحت الفرا�سة، 

لأنه ي�سري مبنزلة املراآة املجلنّوة، تظهر فيها املعلومات كما هي، والنظر مبنزلة التنف�س 

فيها ، فاإذا اأطلق العبد نظره تنف�ست ال�سعداء يف مراآة قلبه وطم�ست نورها .

قال �سجاع الكرماين: من عمر ظاهره باتباع ال�سنة، وباطنه بدوام املراقبة، وغ�س 

ب�سره عن املحارم، وكف نف�سه عن ال�سهوات، واأكل من احلالل، مل تخطىء فرا�سته.

وكان �سجاع ل تخطىء فرا�سته ، واهلل تعاىل يجزي العبد على عمله مبا هو من 

جن�سه فمن غ�س ب�سره عن املحارم عو�سه اهلل �سبحانه وتعاىل اإطالق نور ب�سريته، 
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فلما حب�س ب�سره هلل اأطلق اهلل نور ب�سريته ، ومن اأطلق ب�سره يف املحارم حب�س 

اهلل عنه ب�سريته.

4 - اأنه يفتح له طرق العلم واأبوابه وي�سهل عليه اأ�سبابه، وذلك ب�سبب نور القلب، فاإذا 

ا�ستنار قلبه ظهرت فيه حقائق املعلومات، وانك�سفت له ب�سرعة ونفذ من بع�سها ، 

ومن اأر�سل ب�سره تكدر عليه قلبه واأظلم، وان�سد عليه باب العلم وطرقه.

5 - اأنه يورث القلب �سرورا وفرحة وان�سراحا اأعظم من اللذة وال�سرور احلا�سل بالنظر. 

وذلك لقهره عدوه مبخالفته وخمالفة نف�سه وهواه ، واأي�سا فانه ملا كف لذته وحب�س 

�سهوته هلل وفيها م�سرة نف�سه الأمارة بال�سوء، عو�سه اهلل �سبحانه وتعاىل م�سرة 

ولذة اأكمل منها .

< قال بع�سهم: واهلل للذة العفة اأعظم من لذة الذنب،  ول ريب اأن النف�س اإذا خالفت 
هواها اأعقبها ذلك فرحا و�سرورا ولذة، اأكمل من لذة موافقة الهوى مبا ل ن�سبة 

بينهما وهاهنا ميتاز العقل من الهوى .

6 - اأنه يخل�س القلب من اأ�سر ال�سهوة فاإن، الأ�سري هو اأ�سري �سهوته وهواه، ومتى اأ�سرت 

ال�سهوة والهوى القلب متكن منه عدوه، و�سامه �سوء العذاب، فهو اإذن يفرح بالنظر 

ول يدري اأنه يهلك نف�سه ويعر�سها للعذاب !!!

7 - اأنه ي�سد عليه باب من اأبواب جهنم ، فاإن النظر باب ال�سهوة احلاملة على مواقعة 

الفعل ، وحترمي الرب تعاىل و�سرعه حجاب مانع من الو�سول ، فمن هتك احلجاب 

الباب  النف�س يف هذا  فاإن   ، نف�سه منه عند غاية  املحظور ومل تقف  �سرب على 

ف�ساحب  اجلديد،  ال�سيء  يف  تكون  لذتها  اأن  وذلــك   ، عندها  تقف  بغاية  لتقنع 

الطارف - املال اجلديد - ل يقنعه التليد، - املال القدمي - واإن كان اأح�سن منه 

منظرا واأطيب خمربا، فغ�س الب�سر ي�سد عنه هذا الباب الذي عجزت امللوك عن 

ا�ستيفاء اأغرا�سهم فيه !!!

8 - اأنه يدل على قوة العقل وتقدير العواقب، لأنه ل ير�سل ب�سره يف املحارم اإل من خف 

عقله وزاد طي�سه وعدم النظر يف العواقب ، لكن �ساحب العقل القوي والإدراك 

الثاقب يعلم ما جتني عواقبه، فال ير�سل ب�سره اإىل ما حرم اهلل تعاىل.

9 - اأنه يخل�س القلب من �سكر ال�سهوة ولذة الغفلة ، فاإن اإطالق الب�سر يوجب ا�ستحكام 

الغفلة عن الدار الآخرة ويوقع يف �سكرة الع�ســـق ، كما قال تعــــاىل عن قـــ�سوم لوط 
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ُهْم َلِفي �َسْكَرِتِهْم َيْعَمُهوَن } احلجر 72 {َلَعْمُرَك �إِنرَّ

 فالنظرة كاأ�س من خمرة، والع�سق هو ال�سكر ذلك ال�سراب، و�سكر الع�سق اأعظم من 

�سكر اخلمر، فاإن �سكران اخلمر يفيق و�سكران الع�سق قلما يفيق اإل وهو ع�سكر 

الأموات .

اإذا حدث  اجلنة،  لكم  اكفل  ب�ست  اإيل  »اأكفلوا  اجلنة حلديث  لدخول  �سبب  اأنه   -  10

اأحدكم فال يكذب، واإذا اأوؤمتن فال يخن، واإذا وعد فال يخلف ، غ�سوا اأب�ساركم، 

وكفوااأيديكم، واحفظوا فروجكم« رواه الطرباين.

٭  من اأق�ال ال�سلف:

< قال احل�سن : من اأطلق ب�سره طال اأ�سفه .
< قال حكيم : اأول الع�سق النظر ، واأول احلريق ال�سرار .

< قال �سفيان : كان الربيع بن خيثم يغ�س ب�سره فمر به ن�سوة فاأطرق حتى ظن 
الن�سوة اأنه اأعمى، فتعوذنا باهلل من العمى .

< قال ابن اجلوزي : احذر يا اأخي وفقك اهلل من �سر النظر ، فكم قد اأهلك من 
عابد وف�سد عزم زاهد .

٭  م�سائل خمتلفة:

< الأوىل: اأحاديث م�سهورة ولكنها �سعيفة وباطلة:
- النظرة �سهم م�سموم من �سهام اإبلي�س. رواه الطرباين.

- مامن م�سلم ينظر اإىل حما�سن امراأة يغ�س ب�سره اإل اأحدث اهلل له عبادة يجد 

   حالوتها يف قلبه اإىل اأن يلقاه. رواه اأحمد 

- وكانت خطيئة داود \ من النظر.

ُدوُر } غافر 19 ْعنُيِ َوَما ُتْخِفي �ل�سُّ
َ
< الثانية: قوله تعاىل { َيْعَلُم َخاِئَنَة �ْلأ

قال ابن عبا�س: هو الرجل يدخل على اأهل البيت ويجل�س بينهم وفيهم املراأة احل�سناء، 

اأو متر به وبهم املراأة احل�سناء، فاإذ غفلوا حلظ اإليها، فاإذا فطنوا غ�س ب�سره عنها 

وقد اطلع تعاىل على قلبه اإنه ود لو اطلع على فرجها.
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< الثالثة: اأقوال بع�س اجلهال وت�سرفاتهم اخلاطئة وتلبي�س ال�سيطان عليهم:
ينظر اإىل املراأة ويدمي النظر ويقول: لزالت يف النظرة الأوىل!!

يدمي النظر اإىل جمال املراأة ومفاتنها بحجة التفكر يف خلق اهلل تعاىل والإطالع 

على جمال �سنعه!!

اإرغام الأمرد والأجنبية على قول ل اله اإل اهلل ثم تقبيل فمه اأوفمها، فاإن قيل له: 

كيف تفعل ذلك ؟ قال: اإمنا قبلت الفم الذي نطق بكلمة التوحيد!!

< الرابعة: لو نظر رجل اإىل امراأة فتعلق قلبه بها حتى ا�ستد عليه الأمر، وهذا كله من اأول نظرة 
فقط ، فهل له اأن يعيد النظر اإليها لي�سلي ما يف نف�سه ويخفف حدة هذه ال�سدة؟؟

قال ابن القيم: ليجوز هذا لع�سرة اأوجه:

القلب فيما حرمه على  �سفاء  الب�سر ومل يجعل  بغ�س  اأمر  �سبحانه  اأن اهلل  الأول: 

العبد.

الثاين: اأن النبي ] �سئل عن نظرة الفجاأة، وقد علم اأنه يوؤثر يف القلب فاأمر مبداواته 

ب�سرف الب�سر ل بتكرار النظر.

الثالث: اأنه �سرح باأن الأوىل له ولي�ست له الثانية ، وحمال اأن يكون داوؤه مما له ودواوؤه 

فيما لي�س له.

الرابع: اأن الظاهر قوة الأمر بالنظرة الثانية ل تناق�سه والتجربة �ساهدة به، والظاهر 

اأن الأمر كما راآه اأول مرة فال حت�سن املخاطرة بالإعادة.

اخلام�س: اأنه رمبا راأى ما هو فوق الذي يف نف�سه فزاد عذابه.

مالي�س  له  فيزين  ركائبه  يف  يقدم  الثانية  للنظرة  ق�سده  عند  اإبلي�س  اإن  ال�ساد�س: 

بح�سن لتتم البلية.

ال�سابع: اأنه ل يعان على بليته اإذا عر�س عند امتثال اأوامر ال�سرع وتداوى مبا حرمه 

عليه، بل هو جدير اأن تتخلف عنه املنعونة.

اإبلي�س، ومعلوم الثانية اأ�سد �سماً  الثامن: اأن النظرة الأوىل �سهم م�سموم من �سهام 

فكيف يتدواى من ال�سم بال�سم.

التا�سع: اأن �ساحب هذا املقام يف مقام معاملة احلق عز وجل يف ترك حمبوب كما 
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زعم وهو يريد بالنظرة الثانية اأن يتبني حال املنظور اإليه، فاإن مل يكن مر�سيا 

تركه، فاإذاً يكون تركه لأنه ل يالئم غر�سه ل هلل تعاىل، فاأين معاملة اهلل 

�سبحانه برتك املحبوب لأجله؟

العا�سر: يتبني مبثل مطابق للحال ، فاإنك اإذا ركبت فر�سا جديدا فمالت بك اإىل درب 

�سيق ل ينفذ، ول ميكنها اأن ت�ستدير فيه فاكبحها لئال تدخل، فاإذا دخلت 

خطوة اأو خطوتني ف�سح بها، وردها اإىل الوراء عاجال قبل اأن يتمكن دخولها 

، فاإن رددتها اإىل ورائها �سهل الأمر، واإن توانيت حتى وجلت و�سقتها داخال 

ثم قمت جتذبها بذنبها ع�سر عليك، اأو تعذر خروجه، فهل يقول عاقل : اإن 

طريق تخلي�سها �سوقها اإىل داخل، فكذلك النظرة اإذا اأثرت يف القلب.. اأهـ
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احلمد هلل رب العاملني وال�سالة وال�سالم على اأ�سرف الأنبياء واملر�سلني نبينا حممد ] 

وعلى اآله و�سحبه و�سلم.

نف�سه،  اأدب رفيع يدل علي حياء �ساحبه، و�سهامته وتربيته، و عفته ونزاهة  ال�ستئذان 

وتكرميها عن روؤية ماليجب اأن يراه عليه النا�س، اأو �سمعا حديث ليحل له اأن ي�سرتقه دون 

تقدم احل�سارة  والإحــراج، ومع  باملفاجاأة  اإيقاعهم  و  قوم  الدخول على  اأو  املتحدثني  معرفة 

و�سناعة البيوت املقفلة والأبواب املحكمة فما زال هناك من يدخل دون �سالم اأو يغ�سى غرفة 

غريه اأو يقتحم جمل�س دون اإعالم وا�ستئذان.

 ولذلك حر�سنا على تقدمي طائفة من اآداب ال�ستئذان والزيارة التي جاء بها ديننا احلنيف 

البيوت  واللباقة يف  التعرف  وح�سن  املعامالت،  وفن  الأعــراف  اأ�سول  النا�س  يعرف  اأن  قبل 

واملجتمعات.

٭ اال�ستئذان:

هو طلب الإذن يف الدخول ملحل لميلكه امل�ستاأذن.

٭ حكم اال�ستئذان:

ِذيَن  َها �لرَّ يُّ
َ
 يحرم على الإن�سان اأن يدخل بيت غريه من النا�س اإل با�ستئذان لقوله عز وجل { َيا �أ

ْهِلَها} �سورة النور 27.
َ
ُمو� َعَلى �أ لرِّ  َوُت�سَ

(1)
و�  ِن�سُ

ْ
َتاأ ى َت�سْ �آَمُنو� َل َتْدُخُلو� ُبُيوتًا َغرْيَ ُبُيوِتُكْم َحترَّ

٭  احلكمة من اال�ستئذان

ال�ستئذان �سيانة حلرمات البيوت وعدم هتك اأ�ستارها.

٭ عدم النظر  اإىل ما بداخل البيت:

عن �سهل بن �سعد ر�سي اهلل عنه قال : » اطلع رجل من ُجحٍر يف ُحَجر النبي ]  ومع 

 يحك به راأ�سه فقال : لو اأعلم اأنك تنظر لطعنت به يف عينك، اإمنا ُجعل 
( 2)

النبي ]  مدري

ال�ستئذان من اأجل الب�سر« متفق عليه.

آداب االستئذان والزيارة
66 العدد   - 1426هـ  �سعبان   - ال�ساد�سة  ال�سنة 

2 - اأي م�سط 1 - ت�ستاأن�سو : اأي ت�ستاذنوا     
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٭ �سفة اال�ستئذان:

اأنه ا�ستاأذن على النبي ] وهو يف بيت فقال: »اأاألج ، فقال ]   عن رجل من بني عامر 

خلادمه:  اخرج اإىل هذا فعلمه ال�ستئذان فقل له : قل ال�سالم عليكم اأاأدخل،  ف�سمعه الرجل 

فقال : ال�سالم عليكم اأاأدخل ، فاأذن له النبي ] فدخل« رواه اأبو داود و�سححه الألباين.

٭ اأين يقف امل�ستاأذن:

عن �سعد بن عباده  [  قال: »جاء رجل فقام على باب النبي ] ي�ستاأذن م�ستقبل الباب ، 

فقال له النبي ]: هكذا عنك فاإمنا ال�ستئذان من اأجل الب�سر« رواه اأبو داود و�سححه الألباين.

٭ كيف يقف عند الباب:

 عن عبداهلل بن ب�سر [  قال: » كان ر�سول اهلل ] اإذا اأتى باب قوم مل ي�ستقبل الباب من 

تلقاء وجهه ولكن من ركنه الأمين اأو الأي�سر ويقول : ال�سالم عليكم« رواه اأبو داود و�سححه الألباين

٭ يخرب امل�ستاأذن عن ا�سمه:

عن جابر ر�سي اهلل عنه قال : » اأتيت النبي ] يف َديْن كان على اأبي فدققت الباب فقال: 

من ذا ؟ فقلت اأنا، فقال : اأنا اأناء، كاأنه كرهها « متفق عليه.

قال ابن اجلوزي  : اإن ال�سبب يف كراهة قول »اأنا« اأن فيها نوعا من الكرب، كاأن قائلها يقول: 

اأنا الذي ل اأحتاج اإىل اأن اأذكر ا�سمي اأو ن�سبي.

٭ اال�ستئذان ثالث:

عن اأبي مو�سى ر�سي اهلل عنه قال: قال ر�سول اهلل ] : » اإذا ا�ستاأذن اأحدكم ثالثا فلم 

يوؤذن له فلريجع « متفق عليه.

٭ احلكمة من تثليث اال�ستئذان:

 قال ابن عبد الرب يف التمهيد : قال بع�سهم: املرة الأوىل من ال�ستئذان: ا�ستئذان ، واملرة 

الثانية: م�سورة، هل يوؤذن يف الدخول اأم ل، والثالثة: عالمة الرجوع  وليزيد على الثالث. اأهـ
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٭ ال�سالم اأم اال�ستئذان:

قال النووي يف �سرح �سحيح م�سلم: اأجمع العلماء اأن ال�ستئذان م�سروع وتظاهرت به دلئل 

ال�سالم  اأن ي�سلم وي�ستاأذن ثالثا فيجمع بني كالهما  ، وال�سنة  القراآن وال�سنة واإجماع الأمة 

وال�ستئذان كما �سرح به القراآن ، واختلفوا يف اأنه هل ي�ستحب تقدمي ال�سالم ثم ال�ستئذان  

اأو تقدمي ال�ستئذان ثم ال�سالم ؟

ال�سحيح الذي جاءت به ال�سنة وقاله املحققون اأنه يقدم ال�سالم فيقول : ال�سالم عليكم 

اأاأدخل ؟

٭ يعمل بعالمة يف االإذن:

 قال ابن م�سعود [: قال يل  ر�سول اهلل ] : » اإذنك علي اأن ترفع احلجاب ، واأن ت�سمع 

�سوادي حتى اأنهاك« رواه م�سلم.

قال النووي : وفيه دليل جلواز اعتماد العالمة يف الإذن يف الدخول .

٭ اإلقاء ال�سالم على اأهل البيت:

ِ ُمَباَرَكًة 
رَّ

ْن ِعنِد �لل ًة مرِّ يرَّ
ُكْم َتِ نُف�سِ

َ
�أ ُمو� َعَلى  لرِّ قال تعاىل { َفاإَِذ� َدَخْلُتم ُبُيوتًا َف�سَ

َبة}  النور 61 . َطيرِّ

وقال النبي ] : » اأف�سوا ال�سالم بينكم « رواه البخاري يف الأدب املفرد.

٭ رد التحيه باأح�سن منها:

ْيُتم  يجب على اأهل البيت اأن يردوا التحية مبثلها اأو اأح�سن منها لقوله تعاىل { َو�إَِذ� ُحيرِّ

وَها } الن�ساء 86. ْو ُردُّ
َ
َن ِمْنَها �أ ْح�سَ

َ
وْ� ِباأ ٍة َفَحيُّ ِبَتِحيرَّ

٭ امل�سافحة:

عن الرباء بن عازب [ قال: قال ر�سول اهلل  ] » مامن م�سلمني يلتقيان فيت�سافحان اإل 

غفر لهما قبل اأن يتفرقا« رواه اأبو داود و�سححه الألباين.

٭ تعليم ال�سغار اال�ستئذان:
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ِمن  ِذيَن  �لرَّ َذَن 
ْ
َتاأ ��سْ َكَما  ِذُنو� 

ْ
َتاأ َفْلَي�سْ ُلَم  �ْلُ ِمنُكُم  ْطَفاُل 

َ
�ْلأ َبَلَغ  َو�إَِذ�   } تعاىل  قال 

َقْبِلِهْم} النور 59.

اإل  اإذا بلغ بع�س ولده احللم مل يدخل عليه  وعن ابن عمر ر�سي اهلل عنهما قال: »كان 

باإذن«. رواه البخاري يف الأدب املفرد.

٭ اال�ستئذان قبل الدخ�ل:

 قال ابن م�سعود [: عليكم اأن ت�ستاأذنوا على اأمهاتكم رواه الطرباين  و�سححه الألباين.

وعن عطاء قال: �ساألت ابن عبا�س فقلت اأ�ستاأذن على اأختي؟ فقال نعم ، قلت : اإنهما يف 

حجري؟ قال : اأحتب اأن تراهما عريانتني.

وعن م�سلم بن نذير قال: �ساأل رجل حذيفة اأ�ستاأذن على اأمي ؟ قال: اإن مل ت�ستاأذن عليها 

راأيت ما تكره. رواهما البخاري يف الأدب املفرد.

٭ اليجب اال�ستئذان على الزوجة:

اأمي فدخل واتبعته فدفع يف �سدري وقال  اأبي على  وقال مو�سى بن طلحة:  دخلت مع 

تدخل بغري اإذن. رواه البخاري يف الأدب املفرد.

٭ ينبغي اأن اليدق الباب بعنف:

عن اأن�س بن مالك [: اأنه قال: »اإن اأبواب النبي ] كانت تقرع بالأظافري« رواه البخاري يف 

الأدب املفرد.

قال احلافظ ابن حجر يف الفتح : وهذا حممول منهم على املبالغه يف الأدب وهو ح�سن 

ملن قرب حمله من بابه ، اأما من بَُعد عن الباب بحيث ليبلغه �سوت القرع بالظفر في�ستحب 

اأن يقرع مبا فوق ذلك بح�سبه. اأهـ.

٭ النهي عن االنحناء والتقبيل:

عن اأن�س [: قال: قال رجل: »يار�سول اهلل الرجل منا يلقي اأخاه اأو �سديقه اأينحني له؟ قال:

ل، قال: اأفيلتزمه ويقبله؟ قال ل قال: اأفياخذ بيده وي�سافحه؟ قال: نعم« رواه الرتمذي  وح�سنه الألباين.
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٭ اليقيم اأحدا  من مكانه :

عن ابن عمر [: عن النبي ] قال: »ليقيم الرجٌل الرجَل من جمل�سه ثم يجل�س فيه« متفق عليه.

٭اجلل��س حيث ينتهي املجل�س:

عن جابر بن �سمره [: قال: » كنا اإذا انتهينا اإىل النبي ] جل�س اأحدنا حيث ينتهي« رواه 

اأبوداود و�سححه الألباين.

٭ حترمي حب قيام النا�س له:

خرج معاوية على ابن الزبري وابن عامر فقام ابن عامر وجل�س ابن الزبري فقال معاوية لبن 

عامر اجل�س فاإين �سمعت ر�سول اهلل ] يقول : » من اأحب اأن يتمثل له الرجال قياما فليتبواأ 

مقعده من النار« رواه اأبو داود و�سححه الألباين.

٭ التف�سح يف املجل�س:

ِح  ُحو� َيْف�سَ َجاِل�ِض َفاْف�سَ ُحو� ِف �ْلَ ِذيَن �آَمُنو� �إَِذ� ِقيَل َلُكْم َتَف�سرَّ َها �لرَّ يُّ
َ
قال تعاىل { َيا �أ

 َلُكْم } املجادله 11.
ُ رَّ
�لل

وعن ابن عمر ر�سي اهلل عنهما قال: » اأن النبي ] نهى اأن يقام الرجل من جمل�سه ويجل�س 

فيه اآخر ، ولكن تف�سحوا وتو�سعوا« متفق عليه

٭ اجلل��س يف م��سع �سيع�د اإليه �ساحبه:

عن اأبي هريرة [: قال: قال ر�سول اهلل ]: » اإذا قام اأحدكم من جمل�سه ثم رجع اإليه 

فهو اأحق به« رواه م�سلم.

٭ اليجل�س بني رجلني:

قال ر�سول اهلل ] : »ليجل�س بني رجلني اإل باإذنهما« رواه اأبو داود وح�سنه الألباين.

٭ اإكرام ال�سيف :

عن اأبي هريرة [: قال: قال ر�سول اهلل ]: » من كان يوؤمن باهلل واليوم الآخر فليكرم 

�سيفه« متفق عليه.
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٭ مدة ال�سيافة:

عن اأبي �سريح الكعبي [ قال: وال�سيافه ثالثة اأيام فما بعد ذلك فهو �سدقه. متفق عليه.

٭ ح�سن الكالم:

قال النبي ]: » من كان يوؤمن باهلل واليوم الآخر فليقل خرياً اأو لي�سمت «  متفق عليه.

٭ حفظ الل�سان:

قال تعاىل { َما َيْلِفُظ ِمن َقْوٍل �إِلرَّ َلَدْيِه َرِقيٌب َعِتيٌد } ق 18

قال النبي ]: » اآية املنافق ثالثا وذكر منها واإذا حدث كذب « متفق عليه.

قال النبي ]: »ليدخل اجلنة منام «  متفق عليه.

قال النبي  ]: »لتغتابوا امل�سلمني« رواه اأبو داود و�سححه الألباين.

٭ البعد عن اجلدال:

 بيت يف رب�س اجلنة ملن ترك املرء واإن كان حمقا« رواه اأبوداود وح�سنه الألباين.
 (2)

قال النبي ]: »اأنا زعيم

٭ البعد عن التكلف يف الكالم:

 (2)
الرثثارون  القيامة  يوم  مني جمل�سا  واأبعدكم  اإيل  اأبغ�سكم  »اإن   :[ اهلل  ر�سول  قال   

« رواه الرتمذي وح�سنه الألباين.
 (4)

 واملتفيهقون
 (3)

واملت�سدقون

٭ حترمي اال�ستماع اإىل حديث الق�م وهم كاره�ن:

قال ر�سول اهلل  ]: » من ا�ستمع اإىل حديث قوم وهم له كارهون �ُسبنّ يف اأذنيه الآنك« 

رواه الطرباين و�سححه الألباين.

٭ ح�سن النية بال�سيافة:

 قال ر�سول اهلل ]: » من عاد مري�سا اأو زار اأخا له يف اهلل ناداه مناد اأن طبت وطاب 

مم�ساك  وتبواأت من اجلنة منزلً« رواه الرتمذي وح�سنه الألباين.

 1 - زعيم : اأي �سامن

 2 - الرثثارون: الذين يكرثون الكالم

3 - املت�سدقون: املتكلمون مبلء اأفواههم تف�سحا وتعظما لكالمهم
4 - املتفيهقون: املتكربون يف الكالم
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٭ االهتمام مبجال�سة ال�ساحلني:

عن اأبي �سعيد [ قال: قال ر�سول اهلل ]: » ل ت�ساحب اإل موؤمنا ولياأكل طعامك اإل 

تقي « رواه اأبو داود وح�سنه الألباين.

٭ ح�سن املالطفة والع�سرة:

وْ� ِمْن َحْوِلَك} اآل عمران 159.  قال تعاىل{َوَلْو ُكنَت َفّظًا َغِليَظ �ْلَقْلِب َلنَف�سُّ

قال ر�سول اهلل ]: »لحتقرن من املعروف �سيئا ولو اأن تلقى اأخاك بوجه طلق« رواه م�سلم.

٭ عدم االإكثار من ال�سحك:

عن اأبي هريرة [ قال : قال ر�سول اهلل ]: »لتكرثوا من ال�سحك فان كرثة ال�سحك 

متيت القلب « رواه ابن ماجه و�سححه الألباين.

٭اأمانة املجل�س:

قال ]: »املجال�س بالأمانة اإل ثالثة جمال�س: �سفك دم حرام اأو فرج حرام اأو اقتطاع مال 

بغري حق « رواه اأبو داود وا�سناده ح�سن.

٭ اليتناجى اإثنان دون الثالث:

عن ابن م�سعود [ قال: قال النبي ]: » اإذا كنتم ثالثة فال يتناجى رجالن دون الآخر 

حتى تختلطوا بالنا�س، من اأجل اأن ذلك يحزنه« متفق عليه.

قال اخلطابي : واإمنا قال ليحزنه لأنه قد يتوهم اأن جنواهما اإمنا هي �سوء راأيهما فيه اأو 

لد�سي�سة غائلة له. اأهـ.

٭ ذكر اهلل يف املجل�س:

اأبي �سعيد [ قال: قال ر�سول اهلل ]: » ليجل�س قوم جمل�سا لي�سلون فيه على  عن 

ر�سول اهلل ] اإل كان عليهم ح�سرة« رواه الن�سائي و�سححه الألباين.

وقال ر�سول اهلل ]: » ماجل�س قوم جمل�سا يذكرون اهلل فيه اإل حفتهم املالئكة وتغ�ستهم 

الرحمة ونزلت عليهم ال�سكينة وذكرهم اهلل فيمن عنده« رواه م�سلم.

٭ اال�ستئذان عند الذهاب:

عن ابن عمر ر�سي اهلل عنهما قال: قال ر�سول اهلل ]: » اإذا زار اأحدكم اأخاه فجل�س عنده 
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فال يقومن حتى ي�ستاأذنه « رواه الديلمي يف م�سند الفردو�س و�سححه الألباين.

قال الألباين: يف احلديث تنبيه على اأدب رفيع وهو اأن الزائر لينبغي اأن يقوم اإل بعد اأن 

ي�ستاأذن املزور .اأهـ.

٭ كفارة املجل�س:

عن اأبي برزه الأ�سلمي [ قال: »كان ر�سول اهلل  ]: يقول باآخره اإذا اأراد اأن يقوم من املجل�س 

�سبحانك اللهم وبحمدك اأ�سهد اأن ل اإله اإل اأنت ا�ستغفرك واأتوب اإليك« رواه اأبو داود و�سححه الألباين.

٭ ال�سالم يف نهاية املجل�س:

عن اأبي هريرة [ قال: قال ر�سول اهلل ]:: »اإذا انتهى اأحدكم اإىل املجل�س فلي�سلم فاإن بدا له 

اأن يجل�س فليجل�س ثم اإذا قام فلي�سلم فلي�ست الأوىل باأحق من الأخره«  رواه اأبو داود و�سححه الألباين.

٭ ف�سل �سعبان:

عن اأ�سامة بن زيد [ قال : » قلت يار�سول اهلل ]: ! مل اأرك ت�سوم �سهر من ال�سهور ما 

ت�سوم من �سعبان ؟ فقال ]: :  ذاك �سهر يغفل النا�س عنه بني رجب ورم�سان وهو �سهر ترفع 

فيه الأعمال اإىل رب العاملني فاأحب اأن يرفع عملي واأنا �سائم « رواه الن�سائي وح�سنه الألباين.

وعن عائ�سة ر�سي اهلل عنها قالت : » مل يكن النبي ]: ي�سوم �سهًرا اأكرث من �سعبان، وكان 

ي�سوم �سعبان كله « رواه البخاري، ويف رواية وكلنه اإىل قلياًل 

٭ حكم االحتفال بليلة الن�سف من �سعبان ؟؟

�سئل �سماحة ال�سيخ عبدالعزيز بن باز رحمه اهلل عن ليلة الن�سف من �سعبان ؟ وهل لها 

�سالة خا�سة ؟

الواردة فيها  الأحاديث  .. كل  لي�س فيها حديث �سحيح  الن�سف من �سعبان  ليلة  فاأجاب 

مو�سوعة و�سعيفة ل اأ�سل لها وهي ليلة لي�س لها خ�سو�سية ، ل قراءة ول �سالة خا�سة ول 

اأن تخ�س  يجوز  لها خ�سو�سية فهو قول �سعيف فال  اأن  العلماء  بع�س  قاله  وما   .. جماعة 

ب�سيء.. هذا هو ال�سواب وباهلل التوفيق

ويف اخلتام نتمنى اأن نكون قد قدمنا مو�سوعا متكامال نوعا ما، ولو �سمح لنا املقام لذكرنا 

الكثري .. ولكن ن�ساأل اهلل تعاىل اأن يكون هذا اجلمع املخت�سر وافيا واآخر دعوانا اأن احلمدهلل 

رب العاملني.



124

احلمد هلل وال�سالة وال�سالم على ر�سول اهلل ] اأما بعد..

فاإن قيام الليل عبادة جليله، وقربة عظيمة، و�سريعة ربانية، و�سنة نبوية، وخ�سلة حميدة، 

ومدر�سة اإميانية، وخلوة برب الربية.

ومع كل هذه اخل�سال احلميدة وال�سفات املجيدة فاإن هذه ال�سعرية اجلليلة قل الراغبون 

فيها، واأ�سبحت عند كثري من النا�س ن�سيا من�سيا، فاإنا هلل واإنا اإليه راجعون!

ب�سالة  ومايتعلق  الليل،  قيام  عن  املخت�سره  النبذة  هذه  الكرام  واأخواتي  اإخواين  فاإليكم 

الرتاويح من اأحكام وفوائد، �سائال املوىل عز وجل اأن يرزقنا العلم النافع والعمل ال�سالح اإنه 

�سميع جميب.

٭ قيام الليل من اأف�سل الطاعات:

اإن قيام الليل من اأف�سل الطاعات بعد ال�سلوات املفرو�سات.

عن اأبي هريرة [ قال: قال ر�سول اهلل ]: »اأف�سل ال�سيام بعد رم�سان �سهر اهلل املحرم، 

واأف�سل ال�سالة بعد الفري�سة �سالة الليل« رواه م�سلم.

وعن �سهيب بن النعمان [ قال: قال ر�سول اهلل ]: »�سالة الرجل تطوعا حيث ل يراه 

النا�س تعدل �سالته على اأعني النا�س خم�سا وع�سرين« رواه اأبو يعلى ب�سند ح�سن.

٭  تكـفــيـر الــ�ســيئـــــات:

قال النبي ] ملعاذ [: »األ اأدلك على اأبواب اخلري؟ ال�سوم جنة، وال�سدقة تطفئ اخلطيئة 

اِجِع  �سَ كما يطفئ املاء النار و�سالة الرجل من جوف الليل ثم تال: {َتَتَجاَفى ُجُنوُبُهْم َعْن �ْلَ

ْخِفَي َلُهْم ِمْن 
ُ
ا َرَزْقَناُهْم ُينِفُقوَن )16( َفال َتْعَلُم َنْف�ٌض َما �أ ُهْم َخْوفًا َوَطَمعًا َوِمرَّ َيْدُعوَن َربرَّ

ا َكاُنو� َيْعَمُلوَن )17(} ال�سجدة: 16« رواه الرتمذي ب�سند �سحيح. ْعنُيٍ َجَز�ًء ِبَ
َ
ِة �أ ُقررَّ

٭  قرب الـــرب من عبده القائم:

عن عمرو بن عب�سة [ اأنه �سمع النبي ] يقول: »اأقرب ما يكون الرب من العبد 

شرف المؤمن قيام الليل
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يف جوف الليل الأخري، فاإن ا�ستطعت اأن تكون ممن يذكر اهلل يف تلك ال�ساعة فكن« رواه 

الرتمذي و�سححه الألباين.

وقربه تبارك وتعاىل من عبده الذاكر يف جوف الليل هو غاية الأماين، ونهاية الآمال، وقرة 

العيون، وحياة القلوب، و�سعادة العبد كلها.

٭ طـرد الغفلـــة عـــن القــلــــــب:

عن عبداهلل بن عمرو ر�سي اهلل عنهما قال: قال ر�سول اهلل ]: »من قام بع�سر اآيات مل 

يكتب من الغافلني، ومن قام مبائة اآية كتب من القانتني، ومن قام باألف اآية كتب من املقنطرين« 

رواه اأبو داود و�سححه الألباين.

٭ �سه�د لنزول الــــرحـــمـــــــــن:

عن اأبي هريرة [ اأن ر�سول اهلل ] قال: »ينزل ربنا تبارك وتعاىل كل ليلة اإىل ال�سماء 

الدنيا حني يبقى ثلث الليل الآخر يقول: من يدعوين فاأ�ستجيب له؟ من ي�ساألني فاأعطيه؟ من 

ي�ستغفرين فاأغفر له؟« متفق عليه.

٭ ي�رث �سكنى الغرف يف اجلنــــان:

بطونها  من  ظهورها  يُرى  لغرفاً  اجلنة  »اإن يف   :[ اهلل  ر�سول  قال  قال:   ] علي  عن 

اأطاب  يار�سول اهلل؟ قال: هي ملن  اأعرابي فقال: ملن هي  اإليه  ، فقام  وبطونها من ظهورها 

الكالم، واأطعم الطعام، واأدام ال�سيام، و�سلى هلل بالليل والنا�س نيام« رواه الرتمذي وح�سنه الألباين.

٭ الفــ�ز مبحبه اللـــــــــــه تعـــالــى:

عن اأبي الدرداء [ قال: قال ر�سول اهلل ]: »ثالثة يحبهم اهلل وي�سحك اإليهم وي�ستب�سر 

بهم- وذكر من بينهم - والذي له امراأة ح�سناء وفرا�س لني ح�سن فيقوم من الليل، فيقول: يذر 

�سهوته ويذكرين ولو �ساء رقد« رواه الطرباين يف الكبري ب�سند ح�سن.

٭ قيام الليل �سبب ملبـــاهاة املالئكــة:

عن ابن م�سعود [: عن النبي ] قال: »عجب ربنا تبارك وتعاىل من رجلني: من رجل 

ثار من حلافه وفرا�سه من بني حبه واأهله اإىل �سالته، فيقول اهلل ملالئكته: يا مالئكتي انظروا 

اإىل عبدي هذا قام من بني فرا�سه وحلافه من بني حبه واأهله اإىل �سالته رغبة فيها عندي  

و�سفقة مما عندي« رواه اأبويعلي ب�سند ح�سن.
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٭ اإجابــــة الدعـــــاء:

عن عبادة بن ال�سامت [ قال: قال ر�سول اهلل ]: »من تعار من الليل فقال: ل اإله اإل 

اهلل وحده ل�سريك له له، امللك وله احلمد وهو على كل �سيء قدير، احلمد هلل و�سبحان اهلل 

ول اإله اإل اهلل واهلل اأكرب ول حول ول قوة اإل باهلل ثم قال: اللهم اغفر يل اأو دعا ا�ستجيب له 

فاإن تو�ساأ قبلت �سالته« رواه البخاري.

٭ اأجر القائم على ح�سب نيته:

عن اأبي الدرداء [ عن النبي ] قال: »من اأتى فرا�سه وهو ينوي اأن يقوم في�سلي من 

الليل فغلبته عينه حتى ي�سبح، كتب له ما نوى، وكان نومه �سدقة عليه من ربه عزوجل« رواه 

الن�سائي ب�سند �سحيح.

٭ قيام الليل طريق ال�ساحلني:

عن اأبي اأمامة [ قال: قال ر�سول اهلل ]: »عليكم بقيام الليل فاإنه داأب ال�ساحلني قبلكم، 

وهو قربة اإىل ربكم، ومكفرة لل�سيئات ومنهاة لالإثم« رواه الرتمذي ب�سند ح�سن.

٭ القيام مع االإمام يكتب له قن�ت ليلة:

عن اأبي ذر [ قال: قال ]: » اإن الرجل اإذا �سلى مع الإمام حتى ين�سرف ح�سب له قيام 

الليلة « رواه اأبو داود والرتمذي و�سححه الآلباين.

٭  تثبيت القراآن يف ال�سدر:

عن ابن عمر [ قال: قال ر�سول اهلل ]: »اإذا قام �ساحب القراآن فقراأه بالليل والنهار 

ذكره ،واإذا مل يقم به ن�سيه« رواه م�سلم.

٭  الف�ز باجلنان ور�سى الرحمن:

عن عبداهلل بن �سالم [ قال: قال ر�سول اهلل ]: »يا اأيها النا�س اأف�سوا ال�سالم، واأطعموا 

الطعام، و�سلوا بالليل والنا�س نيام، تدخلوا اجلنة ب�سالم« رواه ابن ماجه ب�سند �سحيح.
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٭  اأحكام وف�ائد يف �سالة الرتويح:

1 - �سالة الرتاويح �سنة �سنها النبي ] ومل يحافظ عليها جماعة خ�سية اأن تفر�س، فمن 

ترك هذه ال�سالة فال اإثم عليه، اإل اأنه ينبغي على امل�سلم اأن ي�سليها جماعة حتى 

يح�سل على ف�سلها الذي جاء يف قوله ] : »من قام رم�سان اإميانا واحت�سابا غفر 

له ما تقدم من ذنبه« متفق عليه.

2 - عدد ركعاتها اإحدى ع�سرة ركعة كما قالت عائ�سة ر�سى اهلل عنها: »ما كان النبى ] 

يزيد يف رم�سان ول يف غريه على اإحدى ع�سرة ركعة« متفق عليه، ويجوز الزيادة عليها 

اإل اأن الأف�سل القتداء بالنبي ].

مل  النبي ]  لأن  اأحيانا  ويرتكه  اأحيانا،  امل�سلي  يفعله  �سنة  الوتر  القنوت يف  دعاء   -  3

يحافظ عليه، ولذلك مل يذكر ال�سحابة الذين رووا الوتر هذا الدعاء عن النبي ]، 

فال ينكر على من ترك هذا الدعاء اأحيانا.

4 - يجوز الوتر بثالث ركعات ب�سالم واحد، وخم�س ركعات ب�سالم واحد، و�سبع ركعات 

ب�سالم واحد، وت�سع ركعات ب�سالم واحد وت�سهدين، واإحدى ع�سرة ركعة ي�سلم بعد 

كل ركعتني، كل ذلك ثبت عنه ] كما يف �سحيح م�سلم وغريه.

5 - ال�سالة على النبي يف اآخر دعاء الوتر ثابتة عن ال�سحابة فقد ذكر عروة بن الزبري 

[: اأن الأئمة الذين كانوا ي�سلون بالنا�س قيام رم�سان على عهد عمر كانوا ي�سلون 
على النبي ]. رواه ابن خزمية ب�سند جيد.

6 - يجوز الدعاء يف الوتر بعد الفراغ من القراءة قبل الركوع فعن اأبي بن كعب [ »اأن 

ر�سول اهلل ] كان يوتر ويقنت قبل الركوع« رواه الن�سائي وابن ماجه ب�سند جيد.

7 - ي�ستحب الدعاء يف الوتر مبا علمه النبي ] للح�سن وهو: »اللهم اهدنا فيمن هديت، 

ما  �سر  وقنا  اأعطيت،  فيما  لنا  وبارك  توليت،  فيمن  وتولنا  فيمن عافيت،  وعافنا 

ق�سيت، فاإنك تق�سي ول يق�سى عليك، اإنه ليذل من واليت، ول يعز من عاديت، 

تباركت ربنا وتعاليت، ل منجا منك اإل اإليك« اأخرجه اخلم�سة ب�سند �سحيح. ومع ذلك يجوز 

الزيادة على هذا الدعاء مبا ي�سرع من الأدعية.

8 - لي�س من ال�سنة التطويل يف دعاء الوتر بل القت�سار على ما علمه النبي ] للح�سن 

[ فاإن زاد بع�س الأدعية امل�سروعة من غري تطويل وتكلف جاز ذلك.
9 - من الأخطاء التي يقع فيها بع�س النا�س اأنه يحر�س كل احلر�س على �سماع دعاء الوتر من 

الإمام، ويبحث عن الإمام الذي يطيل الدعاء ويلحنه، ويتاأثر بهذا الدعاء، ول يحر�س 

على �سماع القراآن يف الرتاويح بتدبر، وقد قيل: »من مل يتعظ بالقراآن فال اتعظ«.

10 - ثبت عنه ] اأنه كان يقول اإذا فرغ من الوتر: »�سبحان امللك القدو�س« ثالثا.
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والأيادي  اجل�سام  املنن  له  والإنعام،  والإف�سال  والنوال  والإكــرام  اجلالل  ذي  احلمد هلل 

األف عام ثم خلق  اأن يخلق ال�سماوات والأر�س بخم�سني  العظام، قدر مقادير اخلالئق قبل 

ال�سماوات والأر�س وما بينهما يف �ستة اأيام واأ�سهد اأن ل اإله اإل اهلل وحده ل �سريك له واأن 

حممد عبده ور�سوله .. اأما بعد: 

فال�سك باأن باب الق�ساء والقدر من اأعظم اأبواب العقيدة واأهمها ، فهو اأحد اأركان الإميان 

ال�ستة التي وردت يف حديث جربيل عليه ال�سالم .. قال ابن عبا�س : القدر نظام التوحيد فمن 

د اهلل وكذب بالقدر نق�س توحيده . جمموع الفتاوى د اهلل واآمن بالقدر مت توحيده ، ومن وحنّ وحنّ

ال�سلف  بفهم  وال�سنة  الكتاب  �سوء  على  والقدر  الق�ساء  م�سائل  من  ماتي�سر  جمعنا  لذا 

ال�سالح عليهم ر�سوان اهلل اجمعني .. فن�ساأل اهلل التوفيق وال�سداد.

٭ تعريف القدر والق�ساء:

< تعريف القدر: تقدير اهلل للكائنات ح�سبما �سبق به علمه واقت�سته حكمته.

�سئل الإمام اأحمد عن القدر فقال : القدر قدرة اهلل . 

< تعريف الق�صاء: الف�سل والق�ساء.

قال الأ�سفهاين يف املفردات : الق�ساء من اهلل تعاىل اأخ�س من القدر لأنه الف�سل بني 

التقديرين ، فالقدر هو التقدير والق�ساء هو الف�سل والقطع. 

٭ اأقـ�سـام الـقــدر :

1 - التقدير العام : هو تقدير الرب جلميع الكائنات مبعنى علمه بها وكتابته لها وم�سيئته 

وخلقه لها .

2 - التقدير ال�سنوي : وذلك يف ليلة القدر من كل �سنة .. قال تعاىل {ِفيَها ُيْفَرُق ُكلُّ 

ْمٍر َحِكيٍم } الدخان 4.
َ
�أ

ُمَسّير َأْم ُمَخّير
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ُن } الرحمن29، وقيل يف تف�سريها: 
ً
3 - التقدير اليومي: قال تعاىل  {ٍكَلّ ّيًوُم ٍهّو ٌف �ّساأ

�ساأنه اأن يعز ويذل ، ويرفع ويخف�س ، ويعطي ومينع ، ويُغني ويفقر ... اإىل غري ذلك 

، فعن عبداهلل عن اأبيه قال: » تال ر�سول اهلل ] هذه الآية فقلنا : يار�سول اهلل ما 

ذاك ال�ساأن ؟ فقال : من �ساأنه اأن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويخف�س اآخرين« 

رواه ابن ماجه وح�سنه الألباين .

4 - التقدير العمري : وهو تقدير كل ما يجري على العبد يف حياته اإىل نهاية اأجله 

عن  امل�سدوق  ال�سادق  ذلك حديث  على  دل  وقد   ، �سعادته  اأو  �سقاوته  وكتابة 

عبداهلل بن م�سعود [ قال: حدثنا ر�سول اهلل ] »اإن اأحدكم يجمع خلقه يف 

بطن اأمه اأربعني يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون م�سغة مثل ذلك ثم 

يبعث اهلل اإليه ملكا ويوؤمر باأربع كلمات ويقال له اكتب عمله ورزقه واأجله و�سقي 

اأو �سعيد« متفق عليه.

يق�سي  بل  الف�سالء  مع�سر  الأعمال  ترك  يق�سي  ل  وال�سقاء  بال�سعادة  املقادير  و�سبق 

الجتهاد واحلر�س والعمل حتى ياأتي العبد اليقني والأجل، ولذلك عندما �ساأل رجل النبي ] 

فقال: » يا ر�سول اهلل اأفال منكث على كتابنا وندع العمل ، فقال ر�سول اهلل ]:اعملوا فكل 

مي�سر اأما اأهل ال�سعادة فيي�سرون لعمل اأهل ال�سعادة واأما اأهل ال�سقاوة فيي�سرون لعمل اأهل 

ى}  ُه ِلْلُع�ْسَ ُ ُنَي�سرِّ َقى } ..�إل قوله تعال..{َف�سَ ْعَطى َو�ترَّ
َ
ا َمْن �أ مرَّ

َ
ال�سقاوة ثم قراأ { َفاأ

الليل5-10« رواه البخاري وم�سلم.

فاأخرب النبي ] �سحابته ر�سي اهلل عنهم مبا �سبق من الكتاب، واأنه جار على اخلليقة 

بالأ�سباب. وقد فطر اهلل �سبحانه جميع الربية على احلر�س على الأ�سباب، التي بها مرام 

معا�سهم وم�ساحلهم الدنيوية بل فطر اهلل على ذلك جميع املخلوقات البهيمية. 

٭ اأركان ومراتب االإميان بالقدر:

الإميان بالقدر يقوم على اأربعة اأركان من اأقر بها جميعها فاإن اإميانه بالقدر يكون مكتماًل، 

فبع�سها مرتبط ببع�س فاإن انتق�س واحداً منها اأو اأكرث فقد اختل اإميانه بالقدر وقد نظمها 

بع�سهم بقوله :  علم كتابه مولنا م�سيئته... وخلقه وهو اإيجاد وتكوين

فالواجب على العبد الذي يرجو اهلل والدار الآخرة اأن يوؤمن مبراتب الق�ساء والقدر الأربع:
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< املرتبة الأوىل: اأن يوؤمن باأن اهلل تعاىل علم مبا هو مق�سي ومقدر قبل كونه.

< املرتبة الثانية: اأن يوؤمن باأن اهلل تعاىل كتب املق�سي املقدر عنده يف اللوح املحفوظ. 
 َيْعَلُم َما ِف 

َ رَّ
نرَّ �لل

َ
َلْ َتْعَلْم �أ

َ
وقد جمعت مرتبة العلم والكتابة يف قول اهلل تعاىل:  { �أ

رٌي } احلج 70  ِ َي�سِ
رَّ

ْر�ِض �إِنرَّ َذِلَك ِف ِكَتاٍب �إِنرَّ َذِلَك َعَلى �لل
َ
َماِء َو�لأ �ل�سرَّ

< املرتبة الثالثة: اأن يوؤمن باأن هذا املق�سي املقدر واقع مب�سيئة اهلل تعاىل.

< املرتبة الرابعة: اأن يوؤمن باأن اهلل تعاىل هو اخلالق لهذا املق�سي املقدر، فيوؤمن العبد 
باأن اهلل تعاىل وحده اخلالق لكل �سيء، ويوقن اأنه لي�س يف الكون �سيء اإل وهو واقع 

مب�سيئته. وهذا ل ينفي اأن يكون العبد فاعال لأفعاله على احلقيقة وهي �سادرة منه 

عن امل�سيئة وفعل العبد وم�سيئته ل تخرج عن خلق اهلل تعاىل وم�سيئته كما قال اهلل 

 َربُّ 
ُ رَّ
اَء �لل ْن َي�سَ

َ
لرَّ �أ اُءوَن �إِ َتِقيَم )28( َوَما َت�سَ ْن َي�سْ

َ
ْن �َساَء ِمْنُكْم �أ تعاىل: { ِلَ

نَي} التكوير29-28.  �ْلَعاَلِ

ف�سائل نف�سك يا عبداهلل و�سائلي نف�سك يا اأمة اهلل؟ 

على اأي �سيء يت�سخط العبد من الق�ساء والقدر وي�سجر؟

وعلى اأي اأمر يخا�سم العبد ربه ويفجر؟ اأعلى اأمر قد قدر وق�سي قبل اأن تخلق ال�سماوات 

والأر�س بخم�سني األف عام؟ 

اأم على اأمر قد قدر وق�سي وهو قطعة حلم م�ستودعة يف الأرحام؟ فالواجب على العبد اأن 

ل ي�ستغل مبخا�سمة ربه بل عليه اأن ي�ستغل مبطالعة ذنبه فاإنه ما �سلطت عليه هذه الكروب 

اإل ب�سبب ما ك�سبته يداه من الذنوب احلوب كما قال اهلل تعاىل:  وما ابتلي بهذه اخلطوب 

نرَّ  ُكْم �إِ ْنُف�سِ
َ
ى َهَذ� ُقْل ُهَو ِمْن ِعْنِد �أ نرَّ

َ
ْبُتْم ِمْثَلْيَها ُقْلُتْم �أ �سَ

َ
يَبٌة َقْد �أ اَبْتُكْم ُم�سِ �سَ

َ
ا �أ َوَلرَّ

َ
{�أ

يَبٍة َفِبَما  اَبُكْم ِمْن ُم�سِ �سَ
َ
َما �أ

َ
ٍء َقِديٌر } اآل عمران165 وقال اهلل تعاىل: { 

ْ
 َعَلى ُكلرِّ �َسي

َ رَّ
�لل

ْيِديُكْم َوَيْعُفو َعْن َكِثرِي} ال�سورى30 .
َ
َبْت �أ َك�سَ

٭ م�سري اأم خمري

هذا ال�صوؤال يرد كثرًيا على األ�صنة النا�س وال�صائل يريد اأن تقول له : اإما مي�صر اأم خمري؟

فنرتككم مع اللجنة الدائمة بفتوى رقم 4513 لتجيب على ال�سوؤال:
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الإن�سان خمري  وبعد:   و �سحبه...  واآله  ر�سوله  وال�سالم على  وال�سالة  احلمدهلل وحده 

وم�سري، اأما كونه خمرياً فالأن اهلل �سبحانه اأعطاه عقاًل و�سمعاً وب�سراً واإرادة فهو يعرف بذلك 

اخلري من ال�سر، والنافع من ال�سار ويختار ما ينا�سبه، وبذلك تعلقت به التكاليف من الأمر 

والنهي وا�ستحق الثواب على طاعة اهلل ور�سوله والعقاب على مع�سية اهلل ور�سوله، واأما كونه 

اَب  �سَ
َ
م�سرياً فالأنه ل يخرج باأفعاله واأقواله عن قدر اهلل وم�سيئته كما قال �سبحانه: {َما �أ

َها �إِنرَّ َذِلَك َعَلى 
َ
�أ ْن َنْبَ

َ
ُكْم �إِلرَّ ِف ِكَتاٍب ِمْن َقْبِل �أ ْنُف�سِ

َ
ْر�ِض َول ِف �أ

َ
يَبٍة ِف �لأ ِمْن ُم�سِ

اُءوَن �إِلرَّ  َتِقيَم )28( َوَما َت�سَ ْن َي�سْ
َ
} احلديد 22 وقال �سبحانه: ِ{َمْن �َساَء ِمْنُكْم �أ رٌيِ ِ َي�سِ

رَّ
�لل

ُكْم ِف �ْلَبرِّ  ُ ريرِّ ِذي ُي�سَ نَي )29(} التكوير ، وقال �سبحانه: {ُهَو �لرَّ  َربُّ �ْلَعاَلِ
ُ رَّ
اَء �لل ْن َي�سَ

َ
�أ

َو�ْلَبْحِر } يون�س 22 .

ويف الباب اآيات كثرية واأحاديث �سحيحة كلها تدل على ما ذكرنا ملن تاأمل الكتاب وال�سنة. 

وباهلل التوفيق و�سلى اهلل على نبينا حممد واآله و�سحبه و�سلم. 

٭ ال�سرب على قدر اهلل:

واإذا علم اأن الق�ساء والقدر قد �سبق به الكتاب فالواجب على اأويل الألباب اأن ياأخذوا 

بالأ�سباب واأن ير�سوا وي�سلموا لها حتى ل يحرموا الأجر والثواب. فاإذا ابتليت يا عبداهلل يف 

ح�سو هذا املق�سي املقدر من الغموم واإذا ابتليت يا اأمة اهلل مبا يف �سمن هذا املق�سي املقدر 

من الهموم فعليكما باللجوء اإىل احلي القيوم. واأمارة ذلك وعالماته: اأن يوطن العبد نف�سه 

حني وقوع املق�سي املقدر عليه على ال�سرب عند ال�سدمة الأوىل. فعن اأن�س بن مالك [ قال: 

»مر ر�سول اهلل ] على امراأة تبكي عند قرب على �سبي لها، فقال لها ر�سول اهلل ]: اتقي 

اهلل وا�سربي . فقالت املراأة: اإليك عني فاإنك مل ت�سب مب�سيبتي - ومل تعرف املراأة ر�سول 

اهلل ]، فلما ذهب ر�سول اهلل ] قيل للمراأة: اإنه ر�سول اهلل ] فاأخذها مثل املوت فاأتت 

املراأة باب ر�سول اهلل ] فلم جتد على بابه بوابني فقالت: يا ر�سول اهلل؛ مل اأعرفك، فقال لها 

ر�سول اهلل ]: »اإمنا ال�سرب عند ال�سدمة الأوىل« رواه البخاري وم�سلم.

كما يف �سحيح  املقدر  املق�سي  بوقوع  يبتلى  يتوكل على اهلل وحده حني  اأن  العبد  وعلى 

الوكيل:  ونعم  اهلل  »ح�سبنا  قال:  عنهما  اهلل  ر�سي  عبا�س  بن  عبداهلل  حديث  من  البخاري 

ا�َض َقْد َجَمُعو� َلُكْم  قالها اإبراهيم حني األقي يف النار وقالها حممد ] حني قالوا: { �إِنرَّ �لنرَّ
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 َوِنْعَم �ْلَوِكيُل }اآل عمران 173
ُ رَّ
ُبَنا �لل ْوُهْم َفَز�َدُهْم �إِمَيانًا َوَقاُلو� َح�سْ َفاْخ�سَ

وعلى العبد اأن ي�سكو اإىل اهلل وحده حني يكابد ما يف املق�سي املقدر من الآلم كما قال اهلل 

ِ َما ل 
رَّ

ْعَلُم ِمْن �لل
َ
ِ َو�أ

رَّ
ي َوُحْزِن �إَِل �لل ُكو َبثرِّ �سْ

َ
ا �أ َ تعاىل على ل�سان نبيه يعقوب: {َقاَل �إِنرَّ

َتْعَلُموَن } يو�سف 86 ، ففرق يا عبداهلل بني اأن ت�ستكي اإىل اهلل تعاىل من خلقه وبني اأن ت�ستكي 

من اهلل تعاىل اإىل خلقه. وقد راأى بع�س اأهل العلم رجال ي�سكو اإىل اآخر ما اأ�سابه ونزل به 

فقال: يا هذا ت�سكو من يرحمك اإىل من ل يرحمك؟ و�سدق ال�ساعر يف قوله:

لها ـــرب  ـــس ـــا� ف مــ�ــســيــبــة  اأتـــــتـــــك  واإذا 

ــــــك اأرحــــــــم ــــــه ب ــــــكــــــرمي فــــــاإن ــــرب ال �ــــس

اإمنـــــا اآدم  ــــــن  اب اإىل  ـــوت  ـــك ـــس � واإذا 

يرحم ل  ــــــذي  ال اإىل  ـــم  ـــرحـــي ال ــكــو  ــس ــ� ت

ف�سبحان اهلل وبحمده يجرب الك�سري ويغني الفقري ويعلم اجلاهل وير�سد احلريان ويهدي 

ال�سال ويغيث اللهفان ويعايف املبتلى ويفك العاين وي�سبع اجلائع ويك�سو العاري ويقيل العرثات 

ويك�سو العورات يوؤتي امللك من ي�ساء وينزع امللك ممن ي�ساء ويعز من ي�ساء ويذل من ي�ساء بيده 

اخلري اإنه على كل �سيء قدير. 

٭ فت�ى هـامـة

كثري من النا�س يقولون اللهم اإننا ل ن�ساألك رد الق�ساء ولكن ن�ساألك اللطف فيه فما احلكم 

يف ذلك جزاكم اهلل خريا؟

فاأجاب ال�سيخ ابن عثيمني رحمه اهلل تعاىل : ل نرى الدعاء هذا بل نرى اأنه حمرم   

واأنه اأعظم من قول الر�سول عليه ال�سالة وال�سالم ل يقل اأحدكم اللهم اغفر يل اإن �سئت اللهم 

ارحمني اإن �سئت وذلك لأن الدعاء مما يرد اهلل به الق�ساء كما جاء يف احلديث ل يرد الق�ساء 

اإل الدعاء واهلل عز وجل يق�سي ال�سيء ثم يجعل له موانع فيكون قا�سيا بال�سي وقا�سيا باأن 

هذا الرجل يدعو فريد الق�ساء والذي يرد الق�ساء هو اهلل عز وجل فمثال الإن�سان املري�س 

هل يقول اللهم اإين ل اأ�ساألك ال�سفاء ولكني اأ�ساألك اأن تهون املر�س ل بل يقول اللهم اإنا ن�ساألك 

ال�سفاء فيجزم بطلب املحبوب اإليه دون اأن يقول يا رب اأبق ما اأكره لكن الطف بي، فيه خطاأ، 
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هل اهلل عز وجل اإل اأكرم الأكرمني واأجود الأجودين، وهو القادر على اأن يرد عنك ما كان 

اأراده اأول ب�سبب دعائك، فلهذا نحن نرى اأن هذه العبارة حمرمة واأن الواجب اأن نقول اللهم 

اإين اأ�ساألك اأن تعافيني اأن ت�سفيني اأن ترد علي غائبي وما اأ�سبه ذلك. فتاوى نور على الدرب .
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احلمد هلل وال�سالة وال�سالم على ر�سول اهلل ] وعلى اآله و�سحبه و�سلم. وبعد:

فاإن الإ�سالم عظم النكاح، فجعل احلواجز واملوانع التي متنع من وقوع الطالق، فال يدع 

عقد النكاح يفلت اإل بعد املحاولة والياأ�س، ويف زاوية �سيقة ل يندم املطلق بعدها اأبداً .

َتاِن } البقرة 229،  الُق َمررَّ < الطالق يف ال�سرع : حل قيد النكاح اأو بع�سه. قال تعاىل {�لطرَّ
َة} الطالق1،  و� �ْلِعدرَّ ْح�سُ

َ
ِتِهنرَّ َو�أ ُقوُهنرَّ ِلِعدرَّ اَء َفَطلرِّ �سَ ْقُتْم �لنرِّ ُّ �إَِذ� َطلرَّ

ِبي وقال تعاىل {يا �أيها �لنرَّ

اأنه طلق زوجته وهي حائ�س ، واأجمع العلماء على جواز  ومن ال�سنة ما روي عن ابن عمر 

الطالق ، واحلكمة دالة على جوازه، فرمبا ف�سدت احلالة بني الزوجني في�سري بقاء النكاح 

مف�سدة حم�سة، وهذا من حما�سن هذا الدين العظيم، اأن احلياة الزوجية اإذا مل ي�ستطع كل 

 ُكالًّ 
ُ رَّ
َقا ُيْغِن �لل واحد من الزوجني اأن يقوم ب�ساأن الآخر �سرع اهلل تعاىل الفراق {َو�إِْن َيَتَفررَّ

 َو��ِسعًا َحِكيمًا} الن�ساء 130 .
ُ رَّ
ِمْن �َسَعِتِه َوَكاَن �لل

٭ اأنــــ�اع الطـــالق:

الأول: الطالق الواجب : وهو طالق املويل وهو الذي يحلف األ يجامع زوجته اأربعة اأ�سهر. 

 
َ رَّ
ُهٍر َفاإِْن َفاُءو� َفاإِنرَّ �لل �سْ

َ
ْرَبَعِة �أ

َ
�ُض �أ اِئِهْم َتَربُّ ِذيَن ُيوؤُْلوَن ِمْن ِن�سَ قال تعاىل { ِللرَّ

 �َسِميٌع َعِليٌم )227(} البقرة 
َ رَّ
َفاإِنرَّ �لل الَق  َو�إِْن َعَزُمو� �لطرَّ َغُفوٌر َرِحيٌم )226( 

227-226،  فاإن حلف الرجل األ يجامع زوجته اأربعة اأ�سهر اأو اأكرث فاإن القا�سي يجربه 

بعد ذلك على فراقها اإن هي طلبت ذلك، ولأن يف ترك جماعها �سرر عليها.

على  املداومة  اأو  لل�سالة  كالتاركة  دينها  يف  م�ستقيمة  غري  الزوجة  كانت  اإذا  ويجب 

املعا�سي .

الثاين: الطالق املكروه : وهو الطالق من غري حاجة ول �سبب.

الثالث: الطالق املباح: وهو عند احلاجة اإليه ك�سوء خلق املراأة .

الرابع: الطالق املندوب : وهو عند تفريط املراأة يف حقوق اهلل الواجبة ول ميكنه اإجبارها.

٭ حـكـمـة الـطـالق:

�سرع اهلل الطالق حلكم عظيمة وغايات نبيله ، وجعله حداً من حدوده مبنياً على اأحكام 

قبل أن تطلق
69 العدد   - 1426هـ  القعدة  ذو   - ال�ساد�سة  ال�سنة 



135

ِ َوَمْن َيَتَعدرَّ ُحُدوَد 
رَّ

عظيمة ، من يتجاوزها فهو ظامل لنف�سه ، قال تعاىل {َوِتْلَك ُحُدوُد �لل

ُه } واأنزل اهلل �سورة يف القراآن كاملة �سميت �سورة الطالق، وبني اأحكام  ِ َفَقْد َظَلَم َنْف�سَ
رَّ

�لل

ذلك يف �سورة البقرة اأي�ساً .

 قال بع�س املف�سرين : ويقف الإن�سان م�سدوداً اأمام �سورة الطالق، وهي حت�سد لالأمر هذا 

احل�سد العجيب من الرتغيب والرتهيب، والتعقيب على كل حكم، و�سنن اهلل يف هالك العاتني 

عن اأمره،  وال�سعة والفرج ملن يتقونه ، وتكرار الأمر باملعروف وال�سماحة والرتا�سي، ويقف 

ْقُتْم  ُّ �إَِذ� َطلرَّ
ِبي الإن�سان مدهو�ساً اأي�ساً يف توجيه اخلطاب للنبي اأي�ساً ب�سخ�سه {يا �أيها �لنرَّ

اَء} الطالق1 ، وهو اأمر عام للموؤمنني وجعل ق�سية الطالق ق�سية تتحرك لها ال�سماء ،  �سَ �لنرِّ

وفيها الأمر بالتقوى اأربع مرات، وفيها التهديد العظيم للظاملني حتى ل يظلم الرجل زوجته 

َها َوُر�ُسِلِه  ْمِر َربرِّ
َ
ْن ِمْن َقْرَيٍة َعَتْت َعْن �أ يرِّ

َ
، ول يظلم ويل املراأة الزوج قال تعاىل { َوَكاأ

ْمِرَها َوَكاَن َعاِقَبُة 
َ
ْبَناَها َعَذ�بًا ُنْكرً� )8( َفَذ�َقْت َوَباَل �أ ابًا �َسِديدً� َوَعذرَّ َفَحا�َسْبَناَها ِح�سَ

ْمِرَها ُخ�ْسً� )9(} الطالق 9-8
َ
�أ

٭   لــيــ�س �ســـالحـــا:

اإن الطالق لي�س �سالحاً ي�سهر به لتهديد املراأة ، وكلمة يتالعب بها الرجال باأل�سنتهم عند 

اإكرام �سيف اأو فعل اأمر معني ، فجده جد وهزله جد، اإنه حد �سرعي من حدود اهلل التي ل 

ُه}  ِ َفَقْد َظَلَم َنْف�سَ
رَّ

يجوز التالعب بها بحال من الأحوال، قال تعاىل {َوَمْن َيَتَعدرَّ ُحُدوَد �لل

الطالق 1 ، وقد ثبت يف �سنن اأبي داود من حديث اأبي هريرة [ اأن ر�سول اهلل ] قال : » ثالث 

جدهن جد وهزلهن جد : النكاح والطالق والرجعة« وما اأكرثهم اليوم الذين يطلقون زوجاتهم 

ثالث تطليقات اأو اأكرث ثم يندم بعد ذلك ول ينفع الندم .

٭ الإغالق ب�ابة الطالق:

اإذا اأراد الزوج اأن يفكر يف الطالق ، فانظر اإىل الأ�سلوب ال�سرعي ل�سده عن الطالق:

اأولً: يهتف القراآن بالرجال اأن يعا�سروا الن�ساء باملعروف، واأن ي�سربوا على املراأة ولو كرهوا منها 

 { ْعُروِف َفاإِْن َكِرْهُتُموُهنرَّ وُهنرَّ ِباْلَ �سيئا، فقد ياأتي منها اخلري العظيم {َوَعا�ِسُ

الن�ساء 19،  قد يقول قائل : زوجتي ل ت�سل عن اأخالقها واأدبها و�سمتها لكن ل اأجد لها 

ْن َتْكَرُهو� �َسْيئًا َوَيْجَعَل 
َ
ى �أ يف قلبي مكاناً ، القراآن يناديك: {َفاإِْن َكِرْهُتُموُهنرَّ َفَع�سَ

 ِفيِه َخرْيً� َكِثريً�} الن�ساء 19، فقد تكون هذه املراأة �سبباً ل�سالح ولدك ، و�سبباً 
ُ رَّ
�لل

ل�سعة رزقك، و�سبباً لكرثة ح�سناتك يف قربك، و�سبباً لربكة حياتك . 
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ثانياً : عند النزاع وال�سقاق لي�س الطالق هو احلل ، فالقراآن ياأمر الرجل اأن يعظ زوجته، 

فاإن مل ينفع فاإنه يهجرها ، فاإن مل ينفع فاإنه يقوم ب�سربها �سربا تاأديب غري مربح . 

 { وَزُهنرَّ } الن�ساء34،  اأي تخاف مع�سيتها {َفِعُظوُهنرَّ ِتي َتَخاُفوَن ُن�سُ قال تعاىل {َو�لالرَّ

ان�سحها ، وبني لها،  وتلطف معها ، وتاأدب معها باحلديث ، وتودد اإليها بالكالم ، 

} يعني تنام يف غرفة وهي يف  واتي اإليها بالهدية ،  فاإن مل ينفع ذلك {َو�ْهُجُروُهنرَّ

غرفة اأخرى اأو تعطيها ظهرك عند النوم ، اأو ل تكلمها يوماً اأو يومني اأو ثالثة اأيام  

فاإن  مل ينفع ذلك؟ فاإنك ت�سربها �سربا خفيفا ،  وفرقوا بني ال�سرب واجللد، كثري 

من اجلبناء ي�ستعر�س ع�سالته على امراأته ، و�سرب املراأة ل �سجاعة فيه.

ولهذا قال العلماء : �سرب املراأة �سرب تاأديب، ت�سربها بطرف الغرتة اأو القلم اأو عود 

ال�سواك اأو الأ�سبع ،  واملق�سود اأن تبني لها نوعاً من الإهانة اأنك �سربتها، اأما اجللد 

الذي هو فيه اأمل فهذا يف حق الزاين والزانية ولي�س يف حق املراأة العفيفة، ولالأ�سف 

ال�سديد، اإن الر�سول ] ما �سرب امراأة ول خادمة ، ولي�س من املدح اأن ي�سرب الرجل 

املراأة، ولي�س من �ساأن الرجال العقالء ال�سجعان اأن ي�سربوا الن�ساء، و�سرب الن�ساء 

لي�س مبكرمة ول �سجاعة، ول يقدم على ذلك اإل من قل حظه من العلم، اأو قل ن�سيبه 

من العقل  فتنبه لذلك .

ثالثاً : اإذا مل تنفع العظة والهجر وال�سرب يفتح املجال لتدخل الآخرين، قال تعاىل {َفاْبَعُثو� 

 َبْيَنُهَما } الن�ساء35، 
ُ رَّ
ْق �لل الحًا ُيَوفرِّ �سْ ْهِلَها �إِْن ُيِريَد� �إِ

َ
ْهِلِه َوَحَكمًا ِمْن �أ

َ
َحَكمًا ِمْن �أ

وتعر�س عليهم  ق�سية الطالق قبل الوقوع يف الطالق، لأن اخلالف قد يكون خالفاً 

�سهاًل ي�سريا، واإذا باءت هذه املحاولت املتقدمة بالف�سل  ومل يجد يف املوعظة والهجر 

وتدخل الآخرين فائدة  فالأمر �سار جادا ، ول ت�ستقيم احلياة على هذا الو�سع لأنه 

يزيد الأمر �سوءاً، احلل هو الطالق .

٭ عـنــــد الطــالق:

اأو حله، فاإذا عزم على الطالق دخل يف  النكاح  تاأتي املراحل اجلادة واحللول الأخرية يف بقاء 

احلدود ال�سيقة، والطرق امللتوية، والعقبات التي تعيقه عن الوقوع يف الطالق واإليك هذه العقبات :

اإذا اأتانا الآن رجل يريد اأن يطلق قلنا له: هل زوجتك الآن حائ�س اأم طاهر؟ فاإن قال هي 

حائ�س قيل له : يحرم عليك اأن تطلقها وهي حائ�س . ي�ساأل متى اأطلقها ؟ قيل له: اذهب 

حتى تطهر، واإذا طهرت من احلي�س واأتى اإلينا قال: طهرت زوجتي قبل يوم اأو يومني، ن�ساأله: 

هل وقع بينكما جماع ؟

قال : نعم جامعتها فيقال له : يحرم عليك اأن تطلقها يف طهر جامعت فيه، قال: اإذا ماذا 
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اأعمل ؟ نقول: انتظر حتى حتي�س ثم تطهر فاإذا اأتانا بعد احلي�س والطهر: قال: طهرت الآن 

من احلي�س ومل اأجامع قلنا له : جاز لك الآن اأن تطلقها. 

قال: اأريد اأن اأطلقها ثالثاً حتى ل حتل يل اأبداً، ل اأريدها. قلنا: ل، يحرم عليك اأن تطلقها 

ثالثاً ، قال: اإذا ماذا اأعمل؟ قلنا: طلقها طلقة واحدة ، فتقول: زوجتي فالنة طالق،  فاإذا تكلم 

بالطالق، قال: اأريد الآن اأن اأذهب بها اإىل بيت اأهلها.

فيجاب على ذلك : يحرم عليك اأن تذهب بها اإىل بيت اأبيها، ويحرم على اأبيها اأن ياأخذها، 

اأين تكون ؟ اجلواب : تكون عندك يف البيت، قال: عندي ؟ نعم تكون عندك، هل  قال: اإذا 

حتتجب عني ؟ ل، هل تنام معي على فرا�سي ؟

اأن جامعتها فاإن هذا اجلماع يهدم الطالق  اأن تتجمل له ولو ح�سل  اجلواب: نعم، ولها 

وحت�سب عليك طلقة واحدة ويكون راجعتها واحلمد هلل على ذلك ، قال: اإىل متى ؟ تبقى 

عندك مدة العدة، ثالثة اأ�سهر اإن كانت ل حتي�س واإن كانت حتي�س ثالث اأطهار واإن كانت 

ِتِهنرَّ  ُقوُهنرَّ ِلِعدرَّ اَء َفَطلرِّ �سَ ْقُتْم �لنرِّ ُّ �إَِذ� َطلرَّ
ِبي حاماًل حتى ت�سع حملها، قال تعاىل {يا �أيها �لنرَّ

ِتنَي 
ْ
َياأ ْن 

َ
�أ �إِلرَّ  ُبُيوِتِهنرَّ َول َيْخُرْجَن  ُكْم ل ُتْخِرُجوُهنرَّ ِمْن  َربرَّ  

َ رَّ
ُقو� �لل َو�ترَّ َة  �ْلِعدرَّ و�  ْح�سُ

َ
َو�أ

ُه ل َتْدِري َلَعلرَّ  ِ َفَقْد َظَلَم َنْف�سَ
رَّ

ِ َوَمْن َيَتَعدرَّ ُحُدوَد �لل
رَّ

َنٍة َوِتْلَك ُحُدوُد �لل ٍة ُمَبيرِّ ِبَفاِح�سَ

ْمرً�ٍ } الطالق1 ، فاإن انتهت العدة فاإنها حترم عليك ، ولها اأن تتزوج 
َ
 ُيْحِدُث َبْعَد َذِلَك �أ

َ رَّ
�لل

بغريك، وهل يجوز اأن يراجعها بعد العدة ؟ نعم - وهذا من حما�سن هذا الدين - يجوز لك 

اأن تراجعها بعقد جديد ومهر جديد. فتاأمل لهذه العظمة وهذه الأحكام.

٭ الـخـيـر بعــد الطـــالق:

الطالق لي�س بعيب يف حق املراأة ولي�س قدحاً يف حقها اأو كرامتها ، وقد يكون ل ذنب لها 

يف ذلك، ولهذا اأقول هذا الكالم لكل بنت مل تتزوج بعد ، اإذا ابتليت بق�سية الطالق فلتحمد 

اهلل بعد الزواج، ولتعلم اأن هذا اأمر م�سروع ، واأنه مكتوب عليها، الطالق يف حق املراأة اإمنا هو 

من باب البتالء والختبار، وعلى املراأة اأن تعتربه اأمراً طبيعياً واأن تكون م�ستعدة له ، ولهذا اإذا 

طلقت فال ينبغي اأن تت�سايق اأو تنزعج من مقابلة الآخرين ، فهذا اأمر م�سروع واحلمد هلل ، 

 ِفيِه َخرْيً� َكِثريً� } الن�ساء 19 ، فال يكون 
ُ رَّ
ْن َتْكَرُهو� �َسْيئًا َوَيْجَعَل �لل

َ
ى �أ قال تعاىل {َفَع�سَ

الطالق مزعجاً على الدوام ، اأو �سبباً للقلق اأو الكتئاب اأو ت�سلط الأوهام النف�سية ، قال تعاىل 

 َو��ِسعًا َحِكيمًا } الن�ساء 130 .
ُ رَّ
 ُكالًّ ِمْن �َسَعِتِه َوَكاَن �لل

ُ رَّ
َقا ُيْغِن �لل {َو�إِْن َيَتَفررَّ

كم عدد املطلقات الذين طلقن وكن يتوقعن األ يع�سن حياة مر�سية بعد طالقهن ؟ فوجدن 

اخلري العظيم بعد الطالق . وعلى املطلقة اأن تفتح باب الآمال بعد الطالق ، واأن الرجال لي�سوا 
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�سوا�سية ، فاإذا تقدم اخلاطب اإليها عليها اأن ت�ستخري وت�ست�سري ثم ت�سارع للقبول، وفتح باب 

احلياة الزوجية مرة اأخرى ، وعليها اأن تنظر بعني الب�سرية اإىل طالقها الأول ، فاإن كان ب�سبب 

هفوة اأو زلة اأو خطاأ منها فلتحذر كل احلذر من الوقوع يف ذلك حتى ل تف�سل مرة اأخرى، 

فاملوؤمن ل يلدغ من جحر مرتني ، ولي�س اخلطاأ عيباً اإمنا العيب ال�ستمرار على اخلطاأ.

٭ مـا اأ�سـبـاب الطـــالق ؟ 

ْهَل �ْلُقَرى 
َ
نرَّ �أ

َ
1 - الذنوب واملعا�سي: فالذنوب تهدم البيوت وتخرب ال�سعوب {َوَلْو �أ

ْر�ِض} الأعراف 96.  
َ
َماِء َو�لأ َقْو� َلَفَتْحَنا َعَلْيِهْم َبَرَكاٍت ِمْن �ل�سرَّ �آَمُنو� َو�ترَّ

فاملع�سية جتلب النقمة وال�سرر وال�سرور، وما نزل بالء اإل بذنب ول رفع اإل بتوبة.

2 - الإ�سراف والتبذير  خا�سة يف حفالت الزواج مما يحمل الزوج ما ل طاقة له به، ثم يكون 

مرهقاً بالديون فترتاكم عليه امل�ساكل وطلبات الزوجة مما يكون �سبباً يف طالقها.

واأخواتها  الزوجة  كــاأم  الإ�سالح،  يزعمون  وهم  الإف�ساد،  لأجــل  الآخرين:  تدخل   -  3

وقريباتها .

4 - م�سايقة الزوجة: من قبل اأم الزوج واأخواته واإرهاقها مبا ل ت�ستطيع بحجة اأنها 

م�سوؤولة عن البيت، فاأم الزوج واأخواته ينبغي  اأن يراعوا زوجة الولد ، واأن تكون اأم 

الزوج كاأم الزوجة ، وجتعلها يف منزلة بناتها حتى تك�سب ودها وود ابنها.

5 - القنوات الف�سائية وما بثته من ف�ساد : بع�س النا�س اإذا راأى �سورة يف القنوات يظن 

اأنا تناجيه وتغازله ، واأنها معجبة به ، فيتاأثر امل�سكني بهذا اخليال البعيد ! ثم اإذا 

رجع اإىل زوجته زهد فيها ، وما علم اأن تلك التي خرجت اأنها عا�سية لربها م�سخطة 

له، وزوجته العفيفة هي التي وفقه اهلل لختيارها ، فعالم يلتفت اإىل غريها ؟!

فبيوت  الف�ساد،  مظنة  للخارج  ال�سفر  لأن  القريبة،  للبلدان  ولو  للخارج:  ال�سفر   -  6

الدعارة والعري اأمرها متي�سر، فرمبا اختلط اأحد مع هوؤلء وكان �سبباً يف انف�ساله 

عن زوجته .

7 - اخلمور واملخدرات : وما جرته من م�ساكل وم�سائب.

8 - ال�سهر خارج البيت: خا�سة يف ال�سرتاحات واملقاهي والديوانيات وال�ساليهات اأو غريها.

9 - ال�سكوك والظنون ال�سيئة : فيظن الرجل يف زوجته ، وتظن املراأة يف زوجها.

10 - راتب الزوجة واخلالف عليه: وكم جر هذا من الهالك والدمار.

11 - التعدد : بع�س النا�س اإذا تزوج ن�سي زوجته الأوىل، اأو ا�ستهان باأمر الثانية ، والعدل 

مطلوب، فالتعدد اأمر �سرعه اهلل �سبحانه وتعاىل وهو من حق الرجل ، لكن يجب 

عليه اأن يعدل بني ن�سائه .
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12 - اإهمال املراأة لبيتها: وكرثة اخلروج من البيت، بع�س الن�ساء لي�س لديها فن ول ذوق 

يف ق�سية الهتمام بغرفتها واأكالتها وطبخها واإ�سالح البيت واأثاثه، كذلك الهتمام 

بلب�سها اأمام الزوج ، ومن الغريب اأنك جتد املراأة تتجمل اإذا اأرادت اخلروج ، اأما مع 

زوجها فاإنها تهمل ذلك ، مما يجعله يزهد فيها.

13 - منع املراأة من الت�سال باأهلها : بع�س النا�س يريد اأن ي�ستعبد املراأة، واأن يقطع 

عالقتها بكل اأحد ، حتى مع والديها.

الدين، فلنتنبه منهم  : ويكرث عن طريق اخلادمات، وعن طريق �سعفاء  ال�سحر   - 14

ولنكن منهم على حذر.

15 - عدم النظر اإىل املراأة اأيام اخلطوبة: والر�سول ] يقول: »انظر اإليها فاإنه اأحرى 

اأن يوؤدم بينكما« رواه الرتمذي و�سححه اللباين.

٭ اآثـــار الطـــالق ال�سـيـئــة:

1 - �ستات الأ�سرة و�سياع الأولد، واأولدك اإن تركتهم عندك �ساعوا، واإن تركتهم عند 

اأمهم جاعوا.

ْيُتْم �إِْن  2 - التفريق بني الأم واأولدها ، وهذه من قطيعة الأرحام واهلل يقول {َفَهْل َع�سَ

ِذيَن َلَعَنُهْم  ْوَلِئَك �لرَّ
ُ
ْرَحاَمُكْم )22( �أ

َ
ُعو� �أ ْر�ِض َوُتَقطرِّ

َ
ُدو� ِف �لأ ْن ُتْف�سِ

َ
ْيُتْم �أ َتَولرَّ

اَرُهْم )23(} حممد 22-23، ويف م�سند الإمام اأحمد عن  ْب�سَ
َ
ْعَمى �أ

َ
ُهْم َو�أ مرَّ �سَ

َ
 َفاأ

ُ رَّ
�لل

اأبي اأيوب الأن�ساري عن الر�سول ] اأنه قال: »من فرق بني والدة وولدها فرق اهلل 

بينه وبني اأحبته يوم القيامة« رواه الرتمذي وح�سنه الألباين.

 ولالأ�سف ال�سديد اأن بع�س النا�س جعل الأولد م�سدراً للت�سفي، فيقول حتى اأقهر 

ماً من اأولدها، 
ُ
هذه املراأة اآخذ اأولدها واأمنعها من روؤيتهم، وحرام عليك اأن حترم اأ

اتق اهلل يف نف�سك ياعبد اهلل واأنت الآن يف حال القوة، فاإن عققت اأولدك يف ال�سغر 

وحرمتهم من اأمهم، واهلل اأخ�سى اأن يقابلوك بالعقوق يف حالة الكرب.

3 - كرثة العوان�س فاإن املطلقة يف الغالب يزهد فيها الكثري من الرجال. 

4 - احلالت املر�سية للمطلقة واأولدها خا�سة البنات يف الو�سوا�س القهري والكتئاب 

واله�سترييا وانف�سام ال�سخ�سية ، وكلها اأمرا�س ب�سبب الطالق.

قال علي [: لو اأن النا�س عملوا بال�سنة ما ندم مطلق اأبداً . اأ هـ

بل لو اأن النا�س  عملوا بال�سنة ما وقع الطالق اأبداً  اإل يف احلالت ال�سيقة النادرة 

التي ي�سعب العي�س معها .
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احلمد هلل رب العاملني وال�سالة وال�سالم على اأ�سرف املر�سلني نبينا حممد ] وعلى اآله 

واأزواجه و�سحبه اأجمعني.

م�سائل  جميِع  يف  واجَلفاء  والغلُوِّ  والتَّفريط،  الإفــراِط  بني  و�َسٌط  واجلماعة  نَّة  ال�سُّ اأهل 

�سول ] فاإنَّهم يَتَولَّوَن كلَّ م�سلٍم وم�سلمٍة من نَ�ْسل  العتقاد وِمن ذلك عقيدتهم يف اآل بيت الرَّ

عبداملطلِّب، وكذلك زوجات النَِّبيِّ ] جميعاً، فيُحبُّون اجلميَع ويُثنون عليهم ويُنْزلونَهم منازلَهم 

له   
ُ
مِلَن َجمع اهلل الف�سَل  ويَعِرفون  ف،  بالهوى والتع�سُّ بالعدِل والإن�ساِف ل  يَ�ستحقُّونَها  التي 

بني �سِرف الإمياِن و�سَرف النَّ�َسب، فَمن كان من اأهل البيت من اأ�سحاب ر�سول اهلل ] فاإنَّهم 

يُحبُّونَه لإمياِنه وتقواه ول�ُسحَبِته اإيَّاه ولقرابَِته منه ].

وَمن مَل يكن منهم �سحابيًّا فاإنَّهم يُحبُّونَه لإمياِنه وتقواه ولقربه من ر�سول اهلل ]، ويََرون 

 له بينهما فقد جمع له بني احُل�ْسنََينْي وَمن 
ُ
اأنَّ �سَرَف النَّ�َسب تابٌع ل�سَرف الإميان، وَمن جمع اهلل

ق لالإميان فاإنَّ �سَرَف النَّ�َسب ل يُفيُده �سيئاً، وقال ] يف اآخر حديث طويٍل رواه م�سلم  مَل يَُوفَّ

اأ به عملُه مَل يُ�سرع به ن�سبُه«. عن اأبي هريرة [: »وَمن بطَّ

< قال احلافظ ابن رجب رحمه اهلل: معناه اأنَّ العمَل هو الذي يَبلُُغ بالعبِد درجات الآخرة 
ا َعِملُوا} الأحقاف 19، فَمن اأبطاأ به عملُه اأن يبلَُغ به املنازَل  كما قال تعاىل:{َوِلُكلٍّ َدَرَجاٌت مِمَّ

رتَّب اجلزاَء على   
َ
فاإنَّ اهلل رجات  الدَّ تلك  ن�سبُه فيبلغه  به  يُ�سِرع  مَل  العاليَة عند اهلل تعاىل 

ن�َساَب بَيْنَُهْم يَْوَمِئٍذ َولَ 
َ
وِر َفاَل اأ الأعمال ل على الأن�ساب كما قال تعاىل: {َفاإَِذا نُِفَخ يِف ال�سُّ

يَتَ�َساَءلُوَن} املوؤمنون 101.

اإِىَل  {َو�َساِرُعوا  قال:  كما  بالأعمال  ورحمِته  مغفرِته  اإىل  بامل�سارعِة  تعاىل  اهلل  اأمر  وقد 

ْت ِللُمتَِّقني} اآل عمران 133 ِعدَّ
ُ
ْر�ُس اأ

َ
َمَواُت َوالأ َمْغِفَرٍة ِمن َربُِّكْم َوَجنٍَّة َعْر�ُسَها ال�سَّ

٭ َمـن هم اأهل البيـت؟

م�سلٍم  وكلُّ  وذريَّتُه  اأزواُجــه  وهم  دقُة  ال�سَّ عليهم  حَتُرم  َمن  ] هم  النَِّبيِّ  بيت  باآل  املراِد 

وم�سلمٍة من نَ�ْسل عبداملطلب وهم بنُو ها�ِسم بن عبد َمناف. 

محبة الصحابة آلل البيت
70 العدد   - 1426هـ  احلجه  ذي   - ال�ساد�سة  ال�سنة 
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بن  ربيعة  بن  عبداملطلب  عن  م�سلم  اأخرجه  ما  بيته  اأهل  اأعمامه يف  بِني  لدخول  ويــدلُّ 

اأن  اأنَّه ذهب هو والف�سل بن عبا�س اإىل ر�سول اهلل ] يطلبان منه  احلارث بن عبداملطلب 

دقة ل تنبغي  دقِة ليُ�سيَبا ِمن املال ما يتزوَّجان به، فقال لهما ]: »اإنَّ ال�سَّ يُولِّيهما على ال�سَّ

ا هي اأو�ساُخ النا�س« ثمَّ اأمر بتزويجهما واإ�سداقهما من اخلم�س. لآل حممد اإمنَّ

: {وَقْرَن يِف  ا دخول اأزواجه ر�سي اهلل عنهنَّ يف اآِله ] فيدلُّ لذلك قول اهلل عزَّ وجلَّ فاأمَّ

َا   َوَر�ُسولَُه اإِمنَّ
َ
ِطْعَن اهلل

َ
َكاةَ َواأ اَلةَ َواآِتنَي الزَّ ِقْمَن ال�سَّ

َ
وىَل َواأ

ُ
ْجَن ترََبَُّج اجَلاِهِليَِّة الأ بُيُوِتُكنَّ َولَ ترََبَّ

َرُكْم تَْطِهرًيا َواْذُكْرَن َما يُتْلَى يِف بُيُوِتُكنَّ ِمن  ْهَل الَبيِْت َويَُطهِّ
َ
ْج�َس اأ  ِليُْذِهَب َعنُكُم الرِّ

ُ
يُِريُد اهلل

 َكاَن لَِطيًفا َخِبرًيا} الحزاب 33
َ
َءايَاِت اهلِل َواحِلْكَمِة اإِنَّ اهلل

، ول  فاإنَّ هذه الآيَة تدلُّ على دخوِلهنَّ حتماً لأنَّ �سياَق الآيات قبلها وبعدها خطاٌب لهنَّ

يُنايف ذلك ما جاء يف �سحيح م�سلم عن عائ�سة ر�سي اهلل عنها اأنَّها قالت: »خرج النَِّبيُّ ] 

ل من �َسعر اأ�سود فجاء احل�سن بن علي فاأدخله ثمَّ جاء احُل�سني فدخل  غداًة وعليه ِمْرٌط ُمَرحَّ

ِليُْذِهَب َعنُكُم   
ُ
َا يُِريُد اهلل معه ثم جاءت فاطمُة فاأدخلها ثمَّ جاء عليٌّ فاأدخله ثمَّ قال: {اإِمنَّ

َرُكْم تَْطِهرًيا}« الأحزاب 33، لأنَّ الآيَة دالٌَّة على دخوِلهنَّ  لكون اخلطاِب  ْهَل الَبيِْت َويَُطهِّ
َ
ْج�َس اأ الرِّ

، ودخوُل عليٍّ وفاطمة واحل�سن واحل�سني ر�سي اهلل عنهم يف الآيِة دلَّت عليه  يف الآيات لهنَّ

نَُّة يف هذا احلديث، وتخ�سي�ُس النَِّبيِّ ] لهوؤلء الأربعة ر�سي اهلل عنهم يف هذا احلديث  ال�سُّ

ا يدلُّ على اأنَّهم ِمن اأخ�سِّ اأقاربه.  ل يدلُّ على َق�ْسِر اأهل بيته عليهم دون القرابات الأخرى واإمنَّ

د«،  ٍد ول لآل حممَّ دقَة ل حَتلُّ ملحمَّ وزوجاتُه ] داخالٌت حتت لفظ »الآل« لقوله ]: »اإنَّ ال�سَّ

ويدلُّ لذلك اأنَّهنَّ يُعَطنْي من اخُلم�س، واأي�ساً ما رواه ابن اأبي �سيبة باإ�سناٍد �سحيح عن ابن اأبي 

ٍد  تْها وقالت: اإنَّا اآَل حممَّ دقِة فردَّ ُملَيكة: »اأنَّ خالد بَن �سعيد بعث اإىل عائ�سَة ببقرٍة من ال�سَّ

دقة«. ] ل حَتلُّ لنا ال�سَّ
< روى الإمام اأحمد عن اأبي بكر بن حممد بن عمرو بن حزم عن رجل من اأ�سحاب النَِّبيِّ ] 
ٍد وعلى اأهل بيته وعلى اأزواِجه وذريَِّته كما  عن النَِّبيِّ ] اأنَّه كان يقول: »اللَّهمَّ �سلِّ على حممَّ

ٍد وعلى اأهل بيته وعلى اأزواِجه  �سلَّيَت على اآل اإبراهيم اإنَّك حميٌد جميٌد، وباِرك على حممَّ

وذريَِّته كما باَركَت على اآل اإبراهيم اإنَّك حميٌد جميٌد« رواه اأحمد والطحاوي ب�سنٍد �سحيح.

ا ن�سَّ عليهم بتعيينهم ليُبنيِّ اأنَّهم  < قال ابن القيم: فجمع بني الأزواج والذريَّة والأهل، واإمنَّ
وهذا  فيه،  دخل  َمن  اأحقُّ  هم  بل  منه  بخارجني  لي�سوا  واأنَّهم  الآل  بالدخول يف  حقيقون 
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كر من  كنظائره من عطف اخلا�سِّ على العام وعك�سه تنبيهاً على �سرفه وتخ�سي�ساً له بالذِّ

بني النوع لأنَّه اأحقُّ اأفراد النوع بالدخول فيه. اأ هـ.

٭ مكانة اأهل البيت عند ال�سحابة

< من دلئل هذه املكانة املميزة قول اأبي بكر [ لعليٍّ [: والذي نف�سي بيِده لَقرابُة 
َل من قرابَِتي. رواه البخاري �سِ

َ
ر�سول اهلل ] اأحبُّ اإيلَّ اأْن اأ

< وعن ابن عمر عن اأبي بكر [ قال: ارُقبُوا حممداً ] يف اأهل بيته. رواه البخاري
قال احلافظ ابن حجر يف �سرحه: يخاِطُب بذلك النا�َس ويو�سيهم به واملراقبُة لل�سيء 

املحافظُة عليه، يقول: احفظوه فيهم فال توؤذوهم ول تُ�سيئوا اإليهم. اأهـ.

< وعن اأن�س [: اأنَّ عمر بن اخلطاب كان اإذا ُقِحطوا ا�ست�سقى بالعبا�س بن عبداملطلب 
نبيِّنا  بعمِّ  اإليك  ُل  نتو�سَّ ــا  واإنَّ فت�سقينا،   [ بنبيِّنا  اإليك  ل  نتو�سَّ كنَّا  اإنَّــا  اللَّهمَّ  فقال: 

فا�سِقنا، قال: فيُ�سَقْون اأهـ.

بع�س  يف  مبيَّناً  جــاء  كما  بدعائه  ُل  التو�سُّ  ] بالعبا�س   ] عمر  ل  بتو�سُّ واملـــراُد 

الروايات.

< قال عمر بن اخلطاب للعبا�س ر�سي اهلل تعاىل عنهما: واهلل لإِ�ساَلُمك يوم اأ�سلمَت كان 
اأحبَّ اإيلَّ من اإ�سالِم اخلطاب لو اأ�سلََم لأنَّ اإ�سالَمك كان اأحبَّ اإىل ر�سول اهلل ] من 

اإ�سالم اخلطاب.  وهو عند ابن �سعد يف الطبقات

< قال �سيخ الإ�سالم ابن تيمية رحمه اهلل: اإنَّ عمر بَن اخلطاب [ مَلَّا و�سع ديوان الَعطاِء 
ا  اإىل ر�سول اهلل ]، فلمَّ اأن�ساِبهم فبداأ باأقرِبهم فاأقربهم ن�سباً  َقْدِر  كتب النا�َس على 

و�سائر  الرا�سدين  اخللفاء  عهد  على  الديوان  كان  هكذا  الَعَجم،  ذكر  العرُب  انق�ست 

ميَّة وَولَِد العبا�س اإىل اأن تغريَّ الأمُر بعد ذلك. اأ هـ.
ُ
اخللفاء من بَِني اأ

< قال الذهبي يف ترجمة العبَّا�س: كان العبَّا�ُس اإذا مرَّ بعمر اأو بعثمان وهما راكبان نزلَ 
حتى يُجاِوزهما اإجاللً لعمِّ ر�سول اهلل ]. اأهـ.

< يف طبقات ابن �سعد: عن فاطمة بنت علي بن اأبي طالب اأنَّ عمر بن عبدالعزيز قال 
نتم اأحبُّ 

َ
لها: يا ابنة علي! واهلل ما على ظهر الأر�س اأهُل بيت اأحبُّ اإيلَّ منكم، ولأ

اإيلَّ ِمن اأهل بيِتي.

ا�س [ اأنَّه قال: ما راأيُت اأح�َسَر فْهماً  < ويف الطبقات لبن �سعد عن �َسعد بن اأبي وقَّ



143

لَبَّ لُبًّا ول اأكرَث علماً ول اأو�َسَع ِحلْماً من ابن عبا�س، ولقد راأيُت عمر بَن اخلطاب 
َ
ول اأ

يدعوه للمع�سالت. اأهـ.

< ابُن عمِّ ر�سول اهلل ] جعفر بن اأبي طالب [: ففي �سحيح البخاري  باإ�سناده اإىل 
ال�سعبي: اأنَّ ابَن عمر ر�سي اهلل عنهما كان اإذا �سلَّم على ابن جعفر قال: ال�سالم عليك 

يا ابَن ذي اجلناحني.

٭ اأمهـات الـمـ�ؤمـنـني

اإن اأمهات املوؤمنني ر�سي اهلل عنهن من اأهل بيت النبي ] لأدلة �سرعية كثرية ذكرنا منها 

اآية التطهري ال�سابقة واأحاديث اأُخر  ونزيدها دلياًل  اآخر  وهو: حديث اأن�س بن مالك [ الذي 

يقول فيه: »بُني على النبي ] بزينب بخبز وحلم، فاأر�سلت على الطعام داعياً... فخرج النبي 

] فانطلق اإىل حجرة عائ�سة فقال: ال�سالم عليكم اأهل البيت ورحمة اهلل« رواه البخاري.
ولعلنا نكتفي بالإ�سارة اإىل �سخ�سيتني من �سخ�سيات اأمهات املوؤمنني هما خديجة وعائ�سة 

ر�سي اهلل عنهما.

< اأمُّ املوؤمنني خديجة بنت خويلد ر�سي اهلل عنها:
 بعث اإليها ال�سالم مع جربيل عليه 

َ
ا قاله ابُن القيِّم عنها: اأنَّ ِمن خ�سائ�سها اأنَّ اهلل ومِمَّ

ة مَل تكن ل�سواها!«.  ال�سالم، وقال: »وهذه لََعمُر اهلل خا�سَّ

ة«. وقال قبل ذلك: »ومنها (اأي من خ�سائ�سها) اأنَّها خرُي ن�ساء الأمَّ

< اأمُّ املوؤمنني عائ�سة ر�سي اهلل عنها:
قال فيها الذهبي: ومَل يتزوَّج النَِّبيُّ ] بكراً غريها، ول اأَحبَّ امراأًة ُحبَّها، ول اأعلُم يف 

ة حممد ] بل ول يف الن�ساء مطلقاً امراأًة اأعلَم منها.  مَّ
ُ
اأ

ثتِني  حدَّ قال:  عائ�سة  عن  ث  حدَّ اإذا  م�سروق  كان  قال:  الأْقَمر  بن  عليِّ  عن  ال�سري  ويف 

اأةُ من فوق �سبع �سماوات فلَم اأكذبها. يق، حبيبُة حبيِب اهلل، املرُبَّ دِّ يقُة بنُت ال�سِّ دِّ ال�سِّ

وذكر ابن القيم جملًة من خ�سائ�سها: اأنَّها كانت اأحبَّ النا�س اإىل ر�سول اهلل ]، واأنَّه مَل 

يتزوَّج ِبكراً غريها، واأنَّ الوحَي كان ينزل عليه وهو يف حِلاِفها، واأنَّه مَلَّا نزلت عليه اآيُة التَّخيري 

اأها مِبا رماها   برَّ
َ
اأزواِجه، واأنَّ اهلل  ور�سولَه، وا�سنتَّ بها بقيَُّة 

َ
ها فاختارت اهلل بداأ بها فخريَّ

به اأهُل الإفك، واأنزل يف ُعذِرها وبراَءِتها َوْحياً يُتلَى يف حماريب امل�سلمني و�سلواِتهم اإىل يوم 

زَق الكرمي، ومع هذه املنزلة العليَّة  القيامة، و�سهد لها باأنَّها ِمن الطيِّبات، ووعدها املغفرةَ والرِّ
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تتوا�سُع هلل وتقول: ولَ�ساأيِن يف نف�سي اأهوُن ِمن اأن يُنزل اهلل يِفَّ قراآناً يُتلى.

ين ا�ستفتَْوها فيِجدون  واأنَّ اأكابَر ال�سحابِة ر�سي اهلل عنهم اإذا اأ�سكل عليهم الأمُر من الدِّ

علَمه عندها، واأنَّ ر�سول اهلل ] تويف يف بيتها ويف يوِمها وبني �َسْحِرها ونَحِرها وُدفن يف بيِتها، 

َرى �سورتَها للنَِّبيِّ ] قبل اأن يتزوَّجها يف �َسَرقة حرير  فقال: »اإن يكن هذا من عند 
َ
واأنَّ املَلََك اأ

وَن بهداياهم يوَمها ِمن ر�سول اهلل ]، فيُتِحفونَه مبا يُحبُّ  ه«، واأنَّ النا�َس كانوا يَتحرَّ اهلل مُي�سِ

يف منزِل اأحبِّ ن�سائه اإليه ر�سي اهلل عنهم اأجمعني.

٭ حترمي االنت�ساب اإىل اأهل البيت

قد كرُثَ يف العرب والعجم النتماءُ اإىل هذا النَّ�سب، فَمن كان من اأهل هذا البيت وهو موؤمٌن 

فقد جَمع اهلل له بني �سرف الإميان و�سرف النَّ�سب، وَمن ادَّعى هذا النَّ�سَب ال�سريف وهو لي�س 

ماً وهو مت�سبٌِّع مِبا مَل يُعط وقد قال النَِّبيُّ ]: »املت�سبُِّع مِبا مَل  من اأهله فقد ارتكب اأمراً حمرَّ

يُْعَط كالب�س ثوبَي زور« رواه م�سلم.

ا ورد يف ذلك حديُث اأبي ذر [ اأنَّه �َسمع  وقد جاء يف حترمُي انت�ساب املرء اإىل غري ن�سِبه ومِمَّ

النَِّبيَّ ] يقول: »لي�س ِمن رجٍل ادَّعى لغري اأبيه وهو يَعلَمه اإلَّ كفر، وَمن ادَّعى قوماً لي�س له فيهم 

اأ مقَعَده من النار« رواه البخاريُّ  وم�سلم. ن�سٌب فليتبوَّ

٭  التابعني من اأهل البيت

ا عليُّ ابُن احُل�سني فِمن كبار التابعني و�ساداتهم علماً وِديناً.  < قال ابن تيمية: واأمَّ
< قال الزهري: كان عليُّ بُن احُل�سني من اأف�سِل اأهِل بيِته واأح�سِنهم طاعة واأحبِّهم اإىل 

مروان بن احَلَكم وعبدامللك بن مروان. 

ا  ين وقيل: اإمنَّ < قال ابُن تيمية: وكذلك اأبو جعفر حممد بن علي ِمن خيار اأهل العلم والدِّ
ي الباقر لأنَّه بََقر العلَم ل لأجل بَْقر ال�سجود جبهتَه.  �ُسمِّ

<  قال ابن �سعد يف الطبقات: وكان عليُّ بُن عبداهلل بن عبا�س اأ�سغَر ولِد اأبيه �ِسنًّا، وكان 
اد لعبادِته  اأجمَل قر�سيٍّ على وجه الأر�س واأو�َسَمه واأكرَثه �سالة وكان يُقال له ال�سجَّ

وف�سِله. 
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٭ ثناء اأهل العلم على جماعة من اأهل البيت:

اأبو بكر الآجــري: واجب على كل موؤمن وموؤمنة حمبة اأهل بيت ر�سول اهلل ]  < قال 
كتاب  من  بت�سرف  لهم.  والدعاء  عليهم  وال�سرب  مداراتهم  وح�سن  واحتمالهم  واإكرامهم 

ال�سريعة �س832.

< قال ابن كثري يف تف�سريه ل�سورة ال�سورى: ول ننكر الو�ساة باأهل البيت والأمر بالإح�سان 
اأ�سرف بيت وجد على وجه  اإليهم واحرتامهم واإكرامهم فاإنهم من ذرية طاهرة من 

ال�سحيحة  النبوية  لل�سنة  متبعني  كانوا  اإذا  ول�سيما  ون�سباً  وح�سباً  فخراً  الأر�ــس 

الوا�سحة اجللية. ابن كثري 4/142.

< قال �ُسريح بن هانئ: اأتيُت عائ�سَة اأ�ساألها عن امل�سح على اخلفني فقالت: عليك بابن 
اأبي طالب َف�َسالْه فاإنَّه كان يُ�سافر مع ر�سول اهلل ] ف�ساألناه فقال: »جعل ر�سول اهلل 

] ثالثَة اأياٍم وليالَيهنَّ للم�سافر ويوماً وليلًة للمقيم« رواه م�سلٌم
عبي قال: قال يل علقمة: تدري ما َمثَُل عليٍّ  < قال ابن عبدالرب يف ال�ستيعاب عن ال�سَّ
ة؟ قلت: وما مثله؟ قال: َمثَُل عي�سى بن مرمي اأحبَّه قوٌم حتى هلكوا يف  يف هذه الأمَّ

حبِّه واأبغ�سه قوٌم حتى هلكوا يف بغ�سه. 

له  ُمكِرَمني   - وعمر  بكر  اأبــو  اأي   - زالَ  ما   ] وعليٌّ  اهلل:  رحمه  تيمية  ابن  قال   >
َمنْي له بل ول�سائر بَِني ها�ِسم على غريهم يف الَعطاِء،  غايَة الإكرام بكلِّ طريق، ُمقدِّ

َمنْي له يف املرتبِة واحلرمِة واملَحبَِّة واملوالة والثناِء والتعظيِم كما يفعالن بنُظرائه،  ُمقدِّ

له اهلل عزَّ وجلَّ به على َمن لي�س مثله، ومَل يُعَرف عنهما كلمُة �سوٍء  النه مبا ف�سَّ ويُف�سِّ

يف عليٍّ قطُّ بل ول يف اأحد من بَِني ها�ِسم.. اإىل اأن قال: وكذلك عليٌّ [ قد تواتر 

ة ما يُعلم به حالُه  عنه ِمن حَمبَِّتهما وموالِتهما وتعظيِمهما وتقدمِيهما على �سائر الأمَّ

هما، ول اأنَّه كان اأحقَّ بالأمر منهما،  يف ذلك، ومَل يُعرف عنه قطُّ كلمُة �سوٍء يف حقِّ

ة والعامة واملنقولة  وهذا معروٌف عند َمن عرف الأخباَر الثابتَة املتواترةَ عند اخلا�سَّ

باأخبار الثقات. 

نَّة يُحبُّونَه ويتولَّونه وي�سهدون باأنَّه من اخللفاء  ا عليٌّ [ فاأهل ال�سُّ < وقال اأي�ساً: واأمَّ
الرا�سدين والأئمة املهديِّني. 
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الحسن بن علي سبط النبي ]
احلمد هلل وال�سالة وال�سالم على ر�سول اهلل  وعلى اآل بيته الطيبني الطاهرين و�سحابته 

الأخيار الكرام ... وبعد

النف�س،  التي ت�سرح ال�سدر وتروح  فاإن احلديث عن ريحانة امل�سطفى ] ملن الأحاديث 

 [ النبي  اأف�سل من احلديث عن  ، وهل هناك   [ النبي  بيت  لأنه حديث عن  اإل  وماذلك 

واأهله؟ لنتعلم عند حديثنا عن احل�سن [ احلب والزهد واحللم واخللق الكرمي اأنه ال�سبيه 

بالنبي ] يف ُخلقه وخلقه، اإنه احلبيب اإىل قلب جده ]، اإنه ابن فاطمة ب�سعة النبي ] اإنه 

ابن علي ال�سحابي املغوار ابن عم النبي ] واأخيه ووزيره، اإنه احل�سن بن علي �سبط الر�سول 

وريحانته، فاإىل تلك الريحانة لنن�سر عطرها واأريجها بني النا�س فاإىل ذلك الب�ستان الوارف 

الظالل لن�ستن�سق من عطر اأول ريحانة خلامت املر�سلني ].

٭ ا�ســـمـــه وم�لــــــده [

اأبو حممد احل�سن بن علي بن اأبي طالب بن عبد املطلب بن ها�سم بن عبد مناف القر�سي 

الها�سمي، الإمام ال�سيد ريحانة ر�سول اهلل ] و�سبطه و�سيد �سباب اأهل اجلنة.

به جده ] فقال : »اإن ابني هذا �سيد« رواه البخاري. لقنّ

٭ م�لده

ولد احل�سن [ يف رم�سان �سنة 3 هـ، وقيل يف �سعبان، وملا ولد احل�سن جاء ر�سول اهلل 

] فقال: »اأروين ابني ما�سميتموه؟  قلُت: �سميته حرباً، قال: ل، بل هو َح�َسن...« رواه اأحمد 
و�سححه ابن حبان .

وعقنّ ر�سول اهلل ] عنه بكب�سني وقال: »يافاطمة احلقي راأ�سه وت�سدقي بزنة �سعره ف�سة« 

رواه الرتمذي.

٭ �ســـــــفــــتـــــــــــه  [

�سهل  العينني،  اأدعج  بحمرة،  م�سرباً  اللون  اأبي�س  جمياًل  و�سيماً  �سيداً   ] احل�سن  كان 

71 العدد   - 1427هـ  حمــرم   - ال�ساد�سة  ال�سنة 
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اخلدين، كث اللحيه كاأن عنقه اأبريق ف�سة، عظيم الكرادي�س بعيد ما بني املنكبني، لي�س بالطويل 

ول بالق�سري، من اأح�سن النا�س وجهاً، جعد ال�سعر ح�سن البدن، وكان اأ�سبه النا�س بجده ].

عن اأبي خالد قال: قلت لأبي جحيفة راأيت ر�سول اهلل] ؟ قال نعم كان اأ�سبه النا�س به 

احل�سن بن علي. رواه البخاري.

> اأبــــوه: هو رابع اخللفاء الرا�سدين واأحد الع�سره املب�سرين باجلنة علي بن اأبي طالب.
> اأمـــه: فاطمة بنت ر�سول اهلل ] كانت من اأحب النا�س اإىل ر�سول اهلل ] واأ�سبههم به 
فعن عائ�سة ر�سي اهلل عنها قالت: ماراأيُت اأحداَ اأ�سبه �سمتاَ ودلَ وهدياً بر�سول اهلل 

] من فاطمه يف قيامها وقعودها، وكانت اإذا دخلت علي النبي ] قام اإليها وقبلها 
واأجل�سها يف جمل�سه. رواه البخاري م�سلم.

> اإخوانه الأ�سقاء : 
1 - اأبو عبداهلل احل�سني �سيد �سباب اأهل اجلنة و�سهيد كربالء قال فيه النبي ]: »اأحب اهلل 

من اأحب ح�سيناً« رواه ابن ماجه والرتمذي و�سححه احلاكم.

ن مات �سغرياً يف عهد النبي ]. وموته يف عهد النبي ] فيه رد على من  �سِّ 2 - حُمَ

يقول: اأنه مات �سقطاً يف عهد اأبي بكر [ وب�سبب الفاروق عمر [.

بن  عمر  بالفاروق   ] طالب  اأبي  بن  علي  اأبوها  زونّجها  كلثوم  اأم   : ال�سقيقات  اأخواته   <
اخلطاب [ ثقة فيه واإقراراَ لف�سله ومناقبه واعرتافاً مبحا�سنه وجمال �سريته واإظهاراً 

الت املحكمة املباركة مايدعوهم للم�ساهرة.  باأن بينهم من العالقات الوطيده الطيبه وال�سِّ

وكذلك زينب بنت علي ر�سي اهلل عنهما .

> اإخوانه غري الأ�سقاء:
1 - حممد امل�سهور بابن احلنفينّه واأمه من �سبي بني حنيفه.

2 - يحيى وعون وحممد اأمهم اأ�سماء بنت عمي�س ر�سي اهلل عنها.

3 - اأم احل�سن ورملة واأمهما اأم �سعيد بنت عروة بنت م�سعود الثقفية.

4 -  عبداهلل وحممد الأ�سغر واأبو بكر اأمهم ليلى بنت م�سعود الدارمية.

التغلبيه  بجري  بن  ربيعه  بنت  حبيب  اأم  ال�سهباء  واأمهما  ورقية  الأ�سغر  عمر   -  5

الوائلية.

6 - اأبو بكر وهو غري الذي َمرَّ والعبا�س وعثمان واأمهم اأم البنني الكالبية بنت حزام بن 

خالد بن كعب بن كالب.
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7 - حممد الأو�سط واأمه اأمامة بنت العا�س بن الربيع ر�سي اهلل عنهما اأمها زينب بنت 
ر�سول اهلل ].

٭اأخوة اآخرون غري اأ�سقاء:

) �سلمه  اأم  الكرام،  اأم  و(جمانة)  جعفر  اأم  ال�سغرى،  رقية  هانئ،  اأم  منهم حممد، 

ميمونة)، زينب ال�سغرى، خديجه، فاطمه، اأمامة، نفي�سه، اأم اأبيها. 

٭ اأوالده [

من اأولده: احل�سن املعروف باحل�سن املثنى وزيد وطلحه والقا�سم واأبوبكر وعبداهلل وقد 

قتل هوؤلء مع عمهم احل�سني ال�سهيد [ .

واأم  وعقيل  وجعفر  وحمزة  واإ�سماعيل  ويعقوب  وحممد  واحل�سني  وعبدالرحمن  وعمرو 

احل�سني. ومل يعقب من ذريته اإل احل�سن املثنى وزيداً

ومن خالل معرفتنا لإخوانه واأولده نالحظ اأن من اإخوانه من اإ�سمه اأبو بكر وعمر وعثمان 

ومن اأولده من ا�سمه اأبو بكر وطلحه وعمرو. فتاأمل !!

كما اأن من اأخواته اأم كلثوم وهي اأخت �سقيقة تزوجها عمر بن اخلطاب [ ورملة وهي 

اأخت غري �سقيقة تزوجها معاوية بن مروان. فتاأمل !!!

٭ اأقــــــــــ�الـــــــــــــه [

< من مل يتفقد النق�سان عن نف�سه فاإنه يف نق�سان، ومن كان يف نق�سان فاملوت خرياً له. 
< اأخرج ابن ع�ساكر عن احل�سن بن علي ر�سي اهلل عنهما قال: النا�س اأربعة فمنهم من 
له خالق (ن�سيب) ولي�س له ُخلُق، ومنهم من له ُخلُق ولي�س له َخالق ومنهم من لي�س 

له ُخلُق ول َخاَلق فذلك �سر النا�س ومنهم من له ُخلُق َخاَلق فذلك اأف�سل النا�س. 

انظر كنز العمال .

٭ مكانة احل�سن عند جده ]

كانت ب�سرى ر�سول اهلل ] مبولد احل�سن عظيمة، فكان يحمله ويداعبه ويدعوه ليت�سلق �سدره 

ويلعب معه فعن اأبي هريرة [ قال: »خرج علينا ر�سول اهلل ] ومعه احل�سن واحل�سني هذا على 

عاتقه وهذا على عاتقه وهو يلثم هذا مرة وهذا مرة حتى انتهى اإلينا، فقال له رجل يا ر�سول اهلل 

اإنك حتبهما. فقال: نعم من اأحبهما فقد اأحبني ومن اأبغ�سهما فقد اأبغ�سني« رواه احلاكم.
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< وعن اأبي هريرة [ قال: »كان ر�سول اهلل ] ي�سلي فاإذا �سجد وثب احل�سن واحل�سني على 
ظهره فاإذا اأراد اأن مينعوهما اأ�سار اإليهم اأن دعوهما فاإذا ق�سى ال�سالة و�سعهما يف حجره 

فقال من اأحبني فليحب هذين« رواه ابن خزميه ب�سند �سحيح .

< قال ] »هما ريحانتاي من الدنيا« يعني احل�سن واحل�سني

٭ عبــــادتـــــــه [

لقد كان [ مثالً للورع والتقوى ي�سهد له معا�سروه من ال�سحابة الأبرار، فكان اإذا تو�ساأ 

وفرغ من الو�سوء تغري لونه، فقيل له يف ذلك فقال: حق ملن اأراد اأن يدخل على ذي العر�س اأن 

يتغري لونه . وفيات الأعيان.

ويقول ابن �سعد: ماراأيُت اأخوف من احل�سن بن علي وعمر بن عبدالعزيز كاأن النار مل تخلق 

اإل لهم . الطبقات الكربى.

٭ زهــــــــــده [

وكان [ عندما يُ�ساأل عن �سبب تركه اخلالفة قال: خ�سيت اأن يجيئ يوم القيامة �سبعون 

اأو اأكرث اأو اأقل كلهم تن�سح اأوداجهم دماً، كلهم ي�ستعدي اهلل فيم اأهريق  اأو ثمانون األفاً  األفاً 

دمه.  تاريخ دم�سق لبن ع�ساكر 72/14

وهذا واهلل الزهد يف اخلالفة والدنيا ابتغاء ما عند اهلل.

٭ اإنفــاقـــــــه وكـــرمــــــــه [

للفقراء  ماله  يبذل  الفقر،  يخ�سى  ل  من  عطاء  يُعطى  والكرم  باجلود  يت�سف   ] كان 

واملحتاجني راغباً فيما عند اهلل تعاىل من الأجر والثواب العظيم. �سمع رجاًل اإىل جنبه ي�ساأل 

اهلل اأن يرزقه ع�سرة األف درهم فان�سرف وبعث بها اإليه . �سري اأعالم النبالء 

ويقول حممد بن �سريين عن اإنفاق احل�سن: وكان يُعطي الرجل الواحد مئة األف.  �سري اأعالم 

النبالء

٭ تـــــ�ا�ســـعـــــــه [

ومما يدل على توا�سعه [ اأنه مر على جماعة من الفقراء قد و�سعوا على وجه الأر�س 
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ك�سريات من اخلبز كانوا قد التقطوها من الطريق وهم ياأكلون منها فدعوه اإىل م�ساركتهم 

فاأجاب اإىل ذلك وهو يقول: اإن اهلل ل يحب املتكربين وملا فرغ من تناول الطعام دعاهم اإىل 

�سيافته فاأطعمهم وك�ساهم واأغدق عليهم من اإح�سانه.

ومر على �سبيان يتناولون الطعام فدعوه مل�ساركتهم فاأجابهم اإىل ذلك ثم حملهم اإىل منزله 

ونحن جند مما  اأطعموين  ما  يجدوا غري  لأنهم مل  لهم  اليد  وقال:  ومعروفه  بربه  فمنحهم 

اأعطيناهم.

٭ حــــلـــمــــــــــه [

و�سف مروان بن احلكم حلم احل�سن [ بقوله: كان حلمه يوازن اجلبال.

< لقد كان [ عظيماً يف حلمه كرمياً يف عفوه متمثاًل قول جده ]: »لي�س ال�سديُد 
بال�ُسرعة اإمنا ال�سديد من ميلك نف�سه عند الغ�سب« رواه البخاري و م�سلم.  متذكراً قول 

ربه: { والَْكاِظِمنَي الَْغيَْظ َوالَْعاِفنَي َعِن النَّا�ِس} اآل عمران 134

< اإن نطق نطق عن علم واإن �سكت �سكت عن حلم واإن عفا عفا عن قدرة.
<  فلما �ستمه رجل قال احل�سن: اإين ل اأحمو عنك �سيئاً، فلئن كنت �سادقاً فجزاك 

اهلل ب�سدق، ولئن كنت كاذباً فجزاك اهلل بكذبك، واهلل اأ�سد نقمة منِّي.

٭ عالقته بال�سديق ر�سي اهلل عنهما

بن  عقبة  فعن  ويداعبه  ويالعبه  عاتقه  على  احل�سن  يحمل  ما  كثرياً   ] ال�سديق  كان 

احلارث [ قال: �سلى اأبو بكر [ الع�سَر ثم خرج مي�سي فراأى احل�سَن يلعَب مع ال�سبيان 

فحمله على عاتقه وقال: باأبي �سبيه بالنبي ل �سبيه بعلي وعلٌي ي�سحك. رواه البخاري 

وهل يدل ذلك اإل على احلب واملودة والتقدير من احل�سن [ لأبي بكر [؟ لقد اأحب 

اأبو بكر [ احل�سن فاأحبه احل�سن [.

 و�سدق ابن كثري يف البداية والنهاية حيث يقول: وقد كان ال�سديق يجله - اأي احل�سن - 

ويعظمه ويكرمه ويحبه ولذلك تاأثر احل�سن ب�سرية ال�سديق حتى �سمى اأحد اأبنائه باأبي بكر، 

ول ي�سمي اأحد من النا�س على �سخ�س معني اإل نتيجة حب ومعرفه.
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٭ عالقته بالفاروق ر�سي اهلل عنهما

اأبنائه فقد روى  كان الفاروق [ �سديد الإكرام لآل ر�سول اهلل ] واإيثارهم حتى على 

الذهبي: اإن عمر ك�سا اأبناء ال�سحابة ومل يكن يف ذلك ما ي�سلح للح�سن واحل�سني فبعث اإىل 

تي بك�سوة لهما فقال: الآن طابت نف�سي .  �سري اأعالم النبالء 285/3
ُ
اليمن، فاأ

وميز عمر احل�سن واحل�سني يف العطاء على ابنه عبداهلل، اأعطى كل واحد منهما ع�سرة اآلف 

فقال عبداهلل بن عمر: ملا ف�سلت علي هذين الغالمني واأنت تعرف �سبقي يف الإ�سالم وهجرتي؟ 

فقال له عمر: ويحك ياعبداهلل ائتنى بجٍد مثل جدهما واأب مثل اأبيهما واأم مثل اأمهما وجدة مثل 

جدتهم . �سرية اآل البيت حلمزة الن�سرتي ، وقد �سمى احل�سن اأحد اأبنائه عمر 

٭ عالقته بذي الن�رين ر�سي اهلل عنهما

كان احل�سن [ من املحبني لعثمان بن عفان [ ل يفرق بني حبه له وحبه ملن �سبقه من 

اخللفاء اأبي بكر وعمر ر�سي اهلل عنهما وملا ليحبه وهو ثالث الع�سرة املب�سرين باجلنة ؟ وملا 

ل يحبه وهو زوج خالتيه رقية واأم كلثوم؟ وملا ل يحبه وهو يعلم اأن عثمان [ هو حبيب جلده 

] وحبيب لأبيه علي [ ؟ اإن علياً [ ظل وفياً لعثمان كما كان وفياً لأبي بكر وعمر وا�ستمر 
احل�سن [ على وفائه لعثمان مثلما كان اأبوه [ األي�س ماحدث يوم الدار دلياًل على الوفاء 

يوم اأن وقف احل�سن يدافع عن عثمان [، فقد اأر�سل علي بن اأبي طالب وكبار ال�سحابه 

اأبنائهم دون اإ�ست�سارة عثمان بن عفان ليدفعوا عنه، ومن هوؤلء احل�سن واحل�سني وعبداهلل 

بن الزبري، وقد كان عثمان يحب احل�سن ويكرمه، فعندما وقعت الفتنه وحو�سر عثمان اأق�سم 

على احل�سن بالرجوع اإىل منزله وذلك خ�سية اأن ي�ساب مبكروه فقال له: ارجع يابن اأخي حتى 

ياأتي اهلل باأمره، فدافع عنه احل�سن حتى حمل جريحاً من الدار.

كانوا  ل  قال  والأن�سار؟  املهاجرين  من  اأحد  عثمان  قتل  فيمن  اأكــان  احل�سن:  �ساأل  وقد 

اأعالجاً من اأهل م�سر.

٭ هل اأو�سى علي بن اأبي طالب البنه احل�سن باخلالفة من بعده ؟

عن ابن اأبي ليلى عن عبدالرحمن بن جندب قال: ملا �ُسرب علي ُقلت: يا اأمري املوؤمنني اأبايع 

ح�سناً ؟ قال: ل اآمرك ول اأنهاك. تاريخ بن خلدون، البداية والنهاية ، تاريخ الطربي. 

ملا �سرب ابن ملجم علياً [ قالوا له: ا�ستخلف يا اأمري املوؤمنني، فقال: ل، ولكن اأدُعكم 
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يجمعكم على  كما ترككم ر�سول اهلل ] - يعني بغري ا�ستخالف - فاإن يُرد اهلل بكم خرياً 

خريكم كما جمعكم على خريكم بعد ر�سول اهلل ] . البداية والنهاية 324/7

مما يظهر اإميان اأمري املوؤمنني علي بحق الأمة يف اختيار خليفته وعندما مات علي �سلى 

عليه احل�سن ودفن يف الكوفة.

٭ عالقته مبعاوية ر�سي اهلل عنهما

النا�س  [، وقد اختار  ا�ست�سهاد علي  40 هـ وذلك بعد  كانت بيعة احل�سن يف رم�سان 

احل�سن بعد والده، وقد ا�سرتط احل�سن على اأهل العراق عندما اأرادوا بيعته فقال لهم اأنكم 

�سامعون مطيعون ، ت�ساملون من �ساملت، حتاربون من حاربت.

وي�ستفاد من كالمه يف التمهيد لل�سلح فورا ا�ستخالفه، وقد كان مبقدور  احل�سن اأن يقاتل 

معاويه مبن كان معه ولكنه كان ذا خلق يجنح اإىل ال�سلم وكراهة الفتنة ونبذ الفرقة، جعل اهلل 

به راأب ال�سدع وجمع الكلمة ول اأدل على ذلك كون هذا الفعل من احل�سن فقد روى البخاري 

من طريق اأبى بكرة [ اإنه  قال: راأيت الر�سول ] على املنرب واحل�سن بن علي اإىل جنبه وهو 

يقبل على النا�س مره وعليه اأخرى ويقول:  »اإن ابني هذا �سيد، و�سي�سلح اهلل به بني فئتني 

عظيمتني من امل�سلمني« رواه البخاري.

ولذلك وجد احل�سن اأنه من اخلري العمل بجمع كلمة امل�سلمني وحقن دمائهم فتبادل الر�سل 

مع معاويه ووقع ال�سلح بينهما ثم تنازل احل�سن عن اخلالفة ملعاويه ر�سي اهلل عنهما .

وقد ا�ستمر احل�سن بعد بيعته خليفة على احلجاز واليمن والعراق نحو �سته اأ�سهر، وكانت 

ال�سادق   [ به جده  اأخــرب  ملا  و�سدق  اإمــام عدل  كان  فقد  را�سدة،  املــدة خالفة  خالفته هذه 

امل�سدوق: »اخلالفة يف اأمتي ثالثون �سنه ثم ملك بعد ذلك« رواه الن�سائي، فاإنه نزل عن اخلالفة 

ملعاوية يف ربيع الأول �سنة 41هـ وذلك كمال ثالثون �سنة من موته ]، فاإنه تويف يف ربيع الأول 

�سنة 11هـ وهذا من دلئل نبوته ].

و�سمي هذا العام بعام اجلماعة، واأ�سبح هذا احلدث من مفاخرها التي تزهو به على مر 

الع�سور، فقد التفت الأمه على زعامة معاوية ور�سيت به اأمرياً عليه، وابتهج خيار امل�سلمني 

بهذه الوحدة بعد الفرقة.
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٭ وفــــاتـــــــــــه [

تويف احل�سن [ �سنة 51 هـ وهو ابن ثمان واأربعني �سنة و�سلى عليه �سعيد بن العا�س 

وهو اأمري املدينة.

وهكذا خرج احل�سن بن علي ر�سي اهلل عنهما من الدنيا �سهيداً كما �سبقه اأبوه علي [ وحلقه 

اأخوه احل�سني [ فيلحق بال�سهداء وال�سديقني وح�سن اأولئك رفيقاً.

هذه هي بع�س جوانب من حياة احل�سن بن علي ر�سي اهلل عنهما اأقدمها لكل حمب لأهل 

البيت وال�سحابة، فهو ال�سيد الزاهد العابد فر�سي اهلل عنه وعن اأبيه واأمه و�سلى اهلل على 

جده امل�سطفى ].
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احلمدهلل رب العاملني واأف�سل ال�سالة والت�سليم على من ل نبي بعده وعلى اآله و�سحبه 

اأجمعني، وبعد،،،

فاإن حاجة الأمة للدين كحاجة اجل�سد اإىل الروح ، فكما اأنه اإذا فقدت الروح ف�سد اجل�سد 

اإذا فقدت الدين ف�سدت ، واهلل عز وجل رحمته و�سعت كل �سيء، ومن رحمته  فكذلك الأمة 

فونهم بربهم وخالقهم ورازقهم ويبينون لهم  بعباده اأن اأر�سل اإليهم الر�سل واأنزل عليهم الكتب يُعرنّ

ما ير�سيه ويدعونهم اإىل طاعته وعبادته وحده ل �سريك له وما اأعد اهلل من الثواب ملن اأطاعه 

الَلُة} النحل 36. ْت َعَلْيِه �ل�سرَّ  َوِمْنُهْم َمْن َحقرَّ
ُ رَّ
ومن العقاب ملن ع�ساه {َفِمْنُهْم َمْن َهَدى �لل

 � اأ�سباب الهـــدايـــة

النا�س دخلوا يف الإ�سالم يف عهد النبي  ] متاأثرين باأ�سباب كثرية اأهمها : 

1 - الدعوة بالل�سان: كما دعا النبي ] اأبا بكر وخديجة وعليا وغريهم فاأ�سلموا ر�سي 
اهلل عنهم

2 - التعليم: كما اهتدى عمر بن اخلطاب [ متاأثرا بالقراآن .
3 - العبادة: كما اأ�سلمت هند بنت عتبة ملا راأت امل�سلمني ي�سلون عام الفتح يف امل�سجد 

احلرام .

4 - الإنفاق والإكرام: كما اأعطى النبي ] عام الفتح �سفوان بن اأمية ومعاوية وغريهم 
اأموال فاأ�سلموا .

وملا اأعطى اهلل عز وجل هذه الأمة واأكرمها بوظيفة الأنبياء والر�سل وهي الدعوة اإىل اهلل 

فقد اأبقى اهلل من البالد والعباد ما يكون ميدانا لدعوتها يف م�سارق الأر�س ومغاربها اإىل اأن 

تقوم ال�ساعة .

� على كل م�سلم وم�سلمة واجبان
<  الواجب الأول : العمل بالدين بعبادة اهلل وحده ل �سريك له وطاعته وطاعة ر�سوله ] 

دعوة العباد إلى طريق رب العباد
73 العدد   - 1427هـ  االأول  ربيع   - ال�سابعة  ال�سنة 
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ُكو� ِبِه �َسْيئًا}   َول ُت�ْسِ
َ رَّ
بفعل ما اأمر به واجتناب ما نهي عنه . قال اهلل تعاىل {َو�ْعُبُدو� �لل

ْنُتْم 
َ
ْو� َعْنُه َو�أ  َوَر�ُسوَلُه َول َتَولرَّ

َ رَّ
ِطيُعو� �لل

َ
ِذيَن �آَمُنو� �أ َها �لرَّ يُّ

َ
الن�ساء 36 ، وقال اهلل تعاىل {َيا �أ

َمُعوَن } الأنفال 20 َت�سْ

<  الواجب الثاين : الدعوة اإىل اهلل والأمر باملعروف والنهي عن املنكر. قال اهلل تعاىل 
ْوَلِئَك 

ُ
ْنَكِر َو�أ ْعُروِف َوَيْنَهْوَن َعْن �ْلُ ُمُروَن ِباْلَ

ْ
رْيِ َوَياأ ٌة َيْدُعوَن �إَِل �ْلَ مرَّ

ُ
{َوْلَتُكْن ِمْنُكْم �أ

ْفِلُحوَن } اآل عمران 104 ُهْم �ْلُ

عن معاوية [ قال : �سمعت ر�سول اهلل ] يقول : »ل تزال طائفة من اأمتي  قائمة باأمر 

اهلل ، ل ي�سرهم من خذلهم ول من  خالفهم ، حتى ياأتي اأمر اهلل وهم ظاهرون على النا�س« 

رواه اأحمد و�سححه الألباين

� بذل اجلهد الإعالء كلمة اهلل
قُّ  �ُه َبْل ُهَو �ْلَ ْم َيُقوُلوَن �ْفَتَ

َ
1 - بذل اجلهد على الكـــافر لعله يهتدي كما قال �سبحانه { �أ

ُهْم َيْهَتُدوَن } ال�سجدة 3 َتاُهْم ِمْن َنِذيٍر ِمْن َقْبِلَك َلَعلرَّ
َ
َك ِلُتنِذَر َقْومًا َما �أ ِمْن َربرِّ

2 - بذل اجلهد على العا�سي ليكون مطيعاً، وعلى الغافل ليكون ذاكراً كما قال �سبحانه {

ْنَكِر  ْعُروِف َوَيْنَهْوَن َعْن �ْلُ ُمُروَن ِباْلَ
ْ
رْيِ َوَياأ ٌة َيْدُعوَن �إَِل �ْلَ مرَّ

ُ
َوْلَتُكْن ِمْنُكْم �أ

ْفِلُحوَن } اآل عمران 104 ْوَلِئَك ُهْم �ْلُ
ُ
َو�أ

3 - بذل اجلهد على ال�سالح ليكون م�سلحاً ، وعلى الذاكر ليكون مذكراً، قال اهلل تعاىل 

اِت  اِلَ ِذيَن �آَمُنو� َوَعِمُلو� �ل�سرَّ اَن َلِفي ُخ�ْسٍ )2( �إِلرَّ �لرَّ {َو�ْلَع�ْسِ )1( �إِنرَّ �لإِن�سَ

ْر  ْبِ )3(} �سورة الع�سر 1-3 . وقال اهلل تعاىل {َفَذكرِّ ْو� ِبال�سرَّ قرِّ َوَتَو��سَ ْو� ِباْلَ َوَتَو��سَ

ٌر } الغا�سية 21، وما علم ال�سحابة ر�سي اهلل عنهم وجوب الدعوة  ْنَت ُمَذكرِّ
َ
ا �أ َ �إِنرَّ

واجلهاد،  والتعليم  الدعوة  ميادين  يف  ت�سابقوا  اهلل  اإىل  الدعوة  وف�سل  اهلل  اإىل 

من اأجل اإعالء كلمة اهلل، ون�سرها يف العامل، يدعون اإىل اهلل باحلكمة واملوعظة 

احل�سنة ويف قلوبهم الرحمة وال�سفقة على النا�س ، و�سواهد ذلك معلومة يف كتب 

ْوِعَظِة  َو�ْلَ ْكَمِة  ِباْلِ ��َك  َربرِّ �َسِبيِل  �إَِل  �ْدُع   }  : تعاىل  قال اهلل  وال�سري.  احلديث 

لرَّ َعْن �َسِبيِلِه َوُهَو  ْن �سَ ْعَلُم ِبَ
َ
َك ُهَو �أ ُن �إِنرَّ َربرَّ ْح�سَ

َ
ِتي ِهَي �أ َنِة َوَجاِدْلُهْم ِبالرَّ �سَ

�ْلَ

ْهَتِديَن } النحل 125 ْعَلُم ِباْلُ
َ
�أ
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� اأق�سام النا�س يف العمــــــل
منهم من اجتهد على الدنيا ثم راح وتركها ، ومنهم من اجتهد على الآخرة  ثم مات فوجدها 

وهم املوؤمنون، والذين اجتهدوا على الآخرة ق�سمان اأي�سا :

1 - من ا�ستغل بالعبادة فقط انقطع عمله اإل من ثالث: �سدقة جارية، اأو علم ينتفع به، 

اأو ولد �سالح يدعو له.

2 - ومن ا�ستغل بالعبادة والدعوة اإىل اهلل وبذل اجلهد لإعالء كلمة اهلل فعمله م�ستمر 

لأن كل من اهتدى ب�سببه فله مثل اأجره اإىل يوم القيامة . عن اأبي هريرة [ اأن 

ر�سول اهلل ] قال : »من دعا اإىل هدى كان له من الأجر مثل اأجور من تبعه ل 

ينق�س ذلك من اأجورهم �سيئا ، ومن دعا اإىل �ساللة كان عليه من الإثم مثل اأثام 

من تبعه ل ينق�س ذلك من اآثامهم �سيئا« رواه م�سلم 

� اأ�سنـــــــاف الـمـدعـــــ�ين
النا�س خمتلفون وبح�سب اختالفهم واختالف مداركهم واأعمالهم وتختلف اأحكام دعوتهم 

كما يلي :

1 - من عنده نق�س يف الإميان وجهل بالأحكام : ن�سرب على اأذاه وندعوه ونعلمه بالرفق 

التام واللني والإر�ساد بلطف كما فعل ] مع الأعرابي الذي بال يف امل�سجد فزجروه 

ال�سحابة فقال لهم ]: »ل تُْزرُموهُ، دعوه، فرتكوه حتى بال. ثم اإن ر�سول اهلل ] 

دعاه فقال له: اإن هذه امل�ساجد ل ت�سلح ل�سيء من هذا البول ول القذر، اإمنا هي 

لذكر اهلل عز وجل، وال�سالة وقراءة القراآن، اأو كما قال ر�سول اهلل ] قال: فاأمر 

عليه« متفق عليه .
 (1)

رجال من القوم فجاء بدلو من ماء، َف�سنَُّه

2 - من عنده نق�س يف الإميان وعلم بالأحكام : فهذا يدعى باحلكمة واملوعظة احل�سنة، 

ليزيد اإميانه فيطيع ربه ويتوب من مع�سيته .

عن اأبي اأمامة [ قال : »اأن فتى �سابا اأتى النبي ] فقال : يا ر�سول اهلل، اإئذن 

يل بالزنى، فاأقبل القوم عليه فزجروه، قالوا: مه مه . فقال: اأدنه، فدنا منه قريبا، 

اأحتبه لأمــك؟  قال: ل واهلل جعلني اهلل فــداءك ، قال: ول  قال : اجل�س ، قال: 

النا�س يحبونه لأمهاتهم قال: اأفتحبه لبنتك؟ قال: ل واهلل يا ر�سول اهلل جعلني اهلل 

فداءك، قال: ول النا�س يحبونه لبناتهم..« اأخرجه اأحمد .

)1( شن : صبه صبًا متقطعًا
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احلكم  ببيان  مبا�سرة  يدعى  فهذا   : بالأحكام  وجهل  الإميــان  يف  قــوة  عنده  من   -  3

ال�سرعي، وبيان خطر اقرتاف املعا�سي ، واإزالة املنكر الذي وقع فيه.

عن ابن عبا�س ر�سي اهلل عنهما اأن ر�سول اهلل ] راأى خامتا من ذهب يف يد رجل ، 

نزعه فطرحه وقال: »يعمد اأحدكم اإىل جمرة من نار فيجعلها يف يده« رواه م�سلم، فقيل 

للرجل بعدما ذهب ر�سول اهلل ] : خذ خامتك انتفع به ، قال : ل، واهلل ل اآخذه 

اأبداً وقد طرحه ر�سول اهلل ]. وهذا الإنكار باليد يكون ملن له �سلطة اأو ولية.

4 - من عنده قوة يف الإميان وعلم بالأحكام: فهذا لي�س له عذر، ينكر عليه بقوة ويعامل 

معاملة اأ�سد مما �سبق لئال يكون قدوة لغريه يف املع�سية كما اعتزل النبي  ] الثالثة 

الذين تخلفوا يف غزوة تبوك خم�سني ليلة ، واأمر النا�س بهجرهم ملا تركوا اخلروج 

لغزوة تبوك مع كمال اإميانهم وعلمهم ول عذر لهم حتى تاب اهلل عليهم.

5 - من عنده جهل بالإميان وجهل بالأحكام : يدعى اإىل ل اإله اإل اهلل ويعرف باأ�سماء 

اهلل و�سفاته ، ووعده ووعيده، واآلئه ونعمه، ويبني له عظمة اهلل وقدرته، واأن له 

ثم  ال�سالة  تدريجياً  بالأحكام  يعرف  قلبه  الإميان يف  ا�ستقر  فاإذا  والأمــر،  اخللق 

الزكاة وهكذا.

عن ابن عبا�س ر�سي اهلل عنهما اأن ر�سول اهلل ] ملا بعث معاذاً [ على اليمن، 

قال ] : »اإنك تقدم على قوم اأهل كتاب ، فليكن اأول ما تدعوهم اإليه عبادة اهلل، 

فاإذا عرفوا اهلل فاأخربهم اأن اهلل قد فر�س عليهم خم�س �سلوات يف يومهم وليلتهم ، 

فاإذا فعلوا فاأخربهم اأن اهلل فر�س عليهم زكاة توؤخذ من اأموالهم فرتد على فقرائهم، 

فاإذا اأطاعوا بها فخذ منهم وتوق كرائم اأموال النا�س« متفق عليه. 

� اأ�سناف القائم�ن بالدع�ة
1 - منهم من تاأثر باأخالق الدعاة اإىل اهلل عز وجل فهو يقوم بالدعوة ، واإذا ح�سلت له 

م�سكلة مع اأحد الدعاة ترك الدعوة وعادى الدعاة.

2 - ومنهم من يقوم بالدعوة لأنه وجد فيها حال مل�ساكله ، وحتقيقا لرغباته وملا ح�سنت 

اأحواله وزادت دنياه ان�سغل بها عن الدعوة .

3 - ومنهم من يقوم بالدعوة لأن فيها ح�سنات واأجورا فهو يريد حت�سيل الأجور فمق�سده 

لنف�سه ل يبايل بغريه ، فهذا اإذا وجد احل�سنات يف غري الدعوة اأكرث واأ�سهل ترك 

الدعوة.
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4 - ومنهم من يقوم بالدعوة لأنها اأمر اهلل عز وجل ، فهو يقوم بالعبادة لأنها اأمر اهلل، ويقوم 

بالدعوة لأنها اأمر اهلل ، فهذا مق�سده كامل، وب�سبب ذلك ثبته اهلل واأعانه وفرغه لتنفيذ 

اأوامر اهلل والدعوة اإىل اهلل فهذا باأ�سرف املنازل.

ومن يقوم بالدعوة اإىل اهلل عز وجل فاهلل يربيه ويبتليه بال�سراء وال�سراء ، و�سيجد من 

النا�س من يوؤيده وين�سره ، و�سيجد من يطرده وي�سخر به ، فالداعي تاأتى عليه حالتان :

حال اإقبال النا�س عليه كما ح�سل للنبي  ] يف املدينة.

وحالة اإدبارهم عنه كما ح�سل للنبي ] يف الطائف.

� �ســــفـــــات الداعــــــي
ِذيَن �آَمُنو�  < ربط قلوب املوؤمنني بربهم ووعدهم باجلنة على ما عملوا قال تعاىل: { �إِنرَّ �لرَّ

اُت �ْلِفْرَدْو�ِض ُنُزًل } الكهف 107 اِت َكاَنْت َلُهْم َجنرَّ اِلَ َوَعِمُلو� �ل�سرَّ

ُلُكْم َعَلْيِه ِمْن 
َ
اأ �سْ

َ
< عدم �سوؤال الأجر على الدعوة : قال اهلل تعاىل عن نوح \ {َوَما �أ

نَي } ال�سعراء 127  لرَّ َعَلى َربرِّ �ْلَعاَلِ ْجِري �إِ
َ
ْجٍر �إِْن �أ

َ
�أ

اأحدا من  اإذا بعث   [ [ قال : كان ر�سول اهلل  اأبي مو�سى  الب�سارة والنذارة : عن   >
اأ�سحابه يف بع�س اأمره قال : »ب�سروا ول تنفروا وي�سروا ول تع�سروا« رواه م�سلم .

َلَيْحُزُنَك  ��ُه  �إِنرَّ َنْعَلُم  < عدم احلزن والأ�سف على من مل يقبل الدين : قال اهلل تعاىل {َقْد 
} الأنعام 33 وقال  ِ َيْجَحُدوَنّ

رَّ
نَي ِباآَياِت �لل اِلِ ُبوَنَك َوَلِكنرَّ �لظرَّ ُهْم ل ُيَكذرِّ ِذي َيُقوُلوَن َفاإِنرَّ �لرَّ

َنُعوَن} فاطر 8. ا َي�سْ  َعِليٌم ِبَ
َ رَّ
�ٍت �إِنرَّ �لل َك َعَلْيِهْم َح�َسَ اهلل تعاىل {َفال َتْذَهْب َنْف�سُ

َدْع  < ال�ستمرار بالدعوة اإىل اهلل وعدم الإلتفات اإىل املعار�سني : قال اهلل تعاىل {َفا�سْ
ِذيَن  َتْهِزِئنَي )95( �لرَّ �سْ

ا َكَفْيَناَك �ْلُ ِكنَي )94( �إِنرَّ �ْسِ ْعِر�ْض َعْن �ْلُ
َ
ا ُتوؤَْمُر َو�أ ِبَ

ْوَف َيْعَلُموَن )96(} احلجر. ِ �إَِلهًا �آَخَر َف�سَ
رَّ

َيْجَعُلوَن َمَع �لل

< دعوة النا�س وغ�سيانهم يف البيوت والأ�سواق والقرى والأم�سار: وقد كان ر�سول اهلل ] 
يزور النا�س ، ويتبعهم يف  منازلهم يدعوهم اإىل اهلل ويعر�س نف�سه على القبائل وكان 

يقول : »اأيها النا�س قولوا ل اإله اإل اهلل تفلحوا« اأخرجه اأحمد ، وعن اأ�سامه بن زيد ر�سي 

اهلل عنهما »اأن النبي ] عاد �سعد بن عباده [ - وفيه - حتى مر مبجل�س فيه اأخالط 

من امل�سلمني، وامل�سركني عبدة الأوثان واليهود ف�سلم عليهم النبي ] ثم وقف فنزل 
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فدعاهم اإىل اهلل وقراأ عليهم القراآن« متفق عليه.

< الرحمة: عن اأبي هريرة [ قال: قيل يا ر�سول اهلل: ادع على امل�سركني قال : »اإين مل 
اأبعث لعاناً واإمنا بعثت رحمة« رواه م�سلم 

ُقوَن } الزمر 33  ترَّ
ُ ْ
 ُهْم �ل

َ
ِئك

َ
ْول

ُ
َق ِبِه �أ درَّ ْدِق َو�سَ ِذي َجاَء ِبال�سرِّ < ال�سدق : قال اهلل تعاىل {َو�لرَّ

ِذيَن ل ُيوِقُنوَن}  َك �لرَّ نرَّ َتِخفرَّ ِ َحقٌّ َول َي�سْ
رَّ

ِبْ �إِنرَّ َوْعَد �لل < ال�سرب: قال اهلل تعاىل {َفا�سْ
الروم60

يَن  َلُه �لدرِّ نَي  ِل�سِ �إِلرَّ ُهَو َفاْدُعوُه ُمْ �إَِلَه   ل 
ُّ
ي < الإخال�س : قال اهلل تعاىل {ُهَو �ْلَ

نَي } غافر/65 ِ َربرِّ �ْلَعاَلِ
رَّ

ْمُد لِل �ْلَ

�إِْبَر�ِهيَم  ْيِف  َتاَك َحِديُث �سَ
َ
�أ < اجلـــود واخلـــدمة والتــوا�ســع : قــال اهلل تعاىل { َهْل 

ْكَرِمنَي )24( �إِْذ َدَخُلو� َعَلْيِه َفَقاُلو� �َسالمًا َقاَل �َسالٌم َقْوٌم ُمنَكُروَن )25( َفَر�َغ �إَِل  �ْلُ

ُكُلوَن )27(} الذاريات 27-24
ْ
ل َتاأ

َ
َبُه �إَِلْيِهْم َقاَل �أ ْهِلِه َفَجاَء ِبِعْجٍل �َسِمنٍي )26( َفَقررَّ

َ
�أ

< الدعاء للم�سركني بالهداية: عن اأبي هريرة [ قال: »كنت اأدعو اأمي اإىل الإ�سالم وهي 
م�سركة فدعوتها يوما فاأ�سمعتني يف ر�سول اهلل ] ما اأكره - وفيه - قلت : يا ر�سول 

اهلل !..فادع اهلل اأن يهدي اأم اأبي هريرة فقال ر�سول اهلل ] : اللهم اأهد اأم اأبي هريرة« 

اأخرجه م�سلم .

< القيام بالدعوة يف جميع الأوقات والأحوال : قال اهلل تعاىل عن نوح \ {َقاَل َربرِّ 
�إِنرِّ َدَعْوُت َقْوِمي َلْياًل َوَنَهارً�}  نوح 5

ْن 
َ
ْبُتْم �أ ْم َح�سِ

َ
< حتمل الأذى والطرد يف �سبيل الدعوة اإىل اهلل تعاىل: قال اهلل تعاىل {�أ

�ُء  رَّ �َساُء َو�ل�سرَّ
ْ
ْتُهْم �ْلَباأ ِذيَن َخَلْو� ِمْن َقْبِلُكْم َم�سرَّ ِتُكْم َمَثُل �لرَّ

ْ
ا َياأ َة َوَلرَّ نرَّ َتْدُخُلو� �ْلَ

 ِ
رَّ

ل �إِنرَّ َن�ْسَ �لل
َ
ِ �أ

رَّ
ِذيَن �آَمُنو� َمَعُه َمَتى َن�ْسُ �لل �ُسوُل َو�لرَّ ى َيُقوَل �لررَّ َوُزْلِزُلو� َحترَّ

َقِريٌب } البقرة 214

ُتْهِزَئ ِبُر�ُسٍل ِمْن  < ال�سرب على الإتهام والتعيري والإ�ستهزاء: قال اهلل تعاىل: { َوَلَقْد ��سْ
َتْهِزُئون } الأنعام 10 ِذيَن �َسِخُرو� ِمْنُهْم َما َكاُنو� ِبِه َي�سْ َقْبِلَك َفَحاَق ِبالرَّ

ْن 
َ
ِريُد �أ

ُ
< ال�ستقامة على الدين ظاهرا وباطنا: قال اهلل تعاىل عن �سعيب \ {َوَما �أ

َتَطْعُت َوَما َتْوِفيِقي �إِلرَّ  الَح َما ��سْ ِريُد �إِلرَّ �لإِ�سْ
ُ
ْن �أ ْنَهاُكْم َعْنُه �إِ

َ
َخاِلَفُكْم �إَِل َما �أ

ُ
�أ

ِنيُب } هود88
ُ
ْلُت َو�إَِلْيِه �أ ِ َعَلْيِه َتَوكرَّ

رَّ
ِبالل
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 ُيْفِتيُكْم } احلمد هلل الذي اأنزل الكتاب باحلق 
ُ ّ
َتْفُتوَنَك ُقِل �لل احلمد هلل القائل {َي�سْ

وامليزان ليقوم النا�س بالق�سط، و�سرع الأحكام واأنقذنا  بنور الفتيا من ظلمات اجلهالة وال�سالل 

، وال�سالة وال�سالم على من اأناط اهلل به تف�سيل الكتاب ببيان العقائد والأحكام ، فكان اأول 

من قام مبهام الإفتاء هاديا ومب�سرا ونذيرا، وداعيا اإىل اهلل باإذنه و�سراجا منريا، وعلى اآله 

واأ�سحابه الذين دربهم على الإفتاء والجتهاد، حتى دارت الفتيا بعده على اأقوالهم بني العباد 

ر�سوان اهلل عليهم اأجمعني .. وبعد : 

� خط�رة الفت�ى:
اإن من اأخطر ما ابتليت به الأمة يف ع�سرنا احلا�سر اأن كثريا من الأدعياء واأ�سباه العلماء 

الذين ل علم لهم با�ستنباط الفتاوى والأحكام وال�ستدلل عليها بدلئلها فتجراأ البع�س على 

ح�سن الإفتاء ، يخو�س يف اأحكام ال�سرع من غري علم ول هدى، ول كتاب منري، ويقتحم جلج 

الفتوى معتمدا على اجلهل والغرور اأو �سطوة �سلطان ، هذا يفتي طمعا يف مال اأو جاه لأنه 

جعل العلم مطية وخادما لالأهواء، وذاك يفتي مبا يخالف به كل الأمة خوفا من ذي �سلطان، 

وقواعد  ال�سرع  بن�سو�س  يعبث   ، و�سوابطها  واأ�سولها  الفتيا  باأحكام  جاهل  وهو  يفتي  وغريه 

الأحكام وتتغري عنده الفتيا تبعا لالأهواء وال�سهوات.

اأو الأتراح راجت بينهم �سوق  اإذا جمعتهم جمامع الأفراح  النا�س  اأكرث  اأن   والأدهى والأمر 

اأو حرموا حالل  فا�ستحلوا حراما  اأنهم رمبا جتراأوا  بالأوهام، حتى  الأحكام  وا�ستنباط  الفتيا 

َوَه�َذ� َحَر�ٌم  َه�َذ� َحاَلٌل  �ْلَكِذَب  َنُتُكُم  ْل�سِ
َ
�أ ُف  ا َت�سِ َتُقوُلوْ� ِلَ َوَل  وتنا�سوا قوله تعاىل : { 

ِ �ْلَكِذَب َل ُيْفِلُحوَن } النحل116
ّ

وَن َعَلى �لل ِذيَن َيْفَتُ ِ �ْلَكِذَب �إِنرَّ �لرَّ
ّ

وْ� َعَلى �لل َتْفَتُ لرِّ

فاملفتي مبني عن اهلل حكمه، فاإن  اأفتى عن جهل اأو بغري علم فقد ت�سبب يف اإدخال نف�سه 

النار جلراأته على  اأحكام اهلل تعاىل، وحاله كحال القا�سي اجلاهل الذي حكم بجهل فا�ستحق 

دخول النار، كما جاء عن النبي ] : » الق�ساة ثالثة واحد يف اجلنة واثنان يف النار ، فاأما 

الذي يف اجلنة فرجل عرف احلق فق�سى به، ورجل عرف احلق فجار يف احلكم فهور يف النار 

ورجل  ق�سى للنا�س على جهل فهو يف النار « رواه اأبو داود و�سححه الألباين.

آداب المفتي والمستفتي
74 العدد  1427هـ -  الثاين  ربيع  ال�سابعة -  ال�سنة 
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� اآداب املفتي:
اأول : اأن يكون ظاهره الورع، م�سهور بالديانة الظاهرة، وال�سيانة الباهرة.

ثانيا: اأن يكون ح�سن الزي يلب�س ما يليق به.

ثالثاً: اأن يجتهد يف اإ�سالح حاله، فيحمل نف�سه على اللتزام باآداب ال�سرع يف اأعماله لأنه 

القدوة احل�سنة.

رابعا: اأن يتحلى باملروءة الظاهرة، واأن ل يفعل �سيئا ي�ستقبحه النا�س، مما ي�سينه وينق�س 

من قدره. 

خام�سا: اأن ي�سلح �سريرته، فاإذا نزلت به امل�ساألة توجه اإىل اهلل تعاىل اأن ي�سدد قوله، واأن 

يلهمه ال�سواب، ويفتح له طريق ال�سداد، ويب�سره باحلق. 

املحرمات  من  عنه  ينهى  عما  منتهياً  اخلري،  من  به  يفتي  مبا  عاماًل  يكون  اأن  �ساد�سا: 

واملكروهات، ليطابق قوله فعله، لأن الفعل ي�سدق القول اأو يكذبه.

�سابعا: لي�س للمفتي اأن يفتي يف حال تغرينّ ُخلُقه كالغ�سب ونحوه .

ثامنا: اإن كان عنده من يثق بعلمه ودينه فينبغي اأن ي�ساوره، ول ي�ستقل باجلواب ت�سامياً 

بنف�سه عن امل�ساورة وال�ستعانة على الفتاوى بغريه من اأهل العلم.

تا�سعا : عدم اإف�ساء �سر امل�ستفتي، فهو كالطبيب يطلع من اأ�سرار النا�س وعوراتهم على ما 

ل يطلع عليه غريه.

� �سروط املفتي:
1 - العلم بالقراآن الكرمي.

2 - العلم بال�سنة النبوية.

3 - معرفته بالإجماع.

4 - معرفته باللغة العربية وعلومها.

5 - معرفة النا�سخ واملن�سوخ.

6 - معرفة اأحوال الرواة.

7 - معرفته باأ�سول الفقه.

8 - فهم مقا�سد ال�سريعة.

� من ي�ساأل اإذا نزلت به نازلة؟
ل يجوز لأحد ال�ستفتاء اإل اإذا غلب على ظنه اأن الذي يفتيه من اأهل العلم والدين والورع، 

فاإذا نزلت بامل�ستفتي حادثة وجب عليه اأن يطلب املفتي لي�ساأله عن حكم هذه الواقعة، فاإن مل 
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يكن يف حمله وجب عليه اأن مي�سي اإىل املو�سع الذي يجده فيه، فاإن مل يكن ببلده لزمه الرحيل 

اإليه، واإن بعدت داره، فقد رحل غري واحد من ال�سلف يف م�ساألة.

اإىل  اأن ي�ساأل من يثق بدينه، وي�سكن  اأهل مكان لال�ستفتاء عما نزل به فعليه  فاإذا ق�سد 

اأمانته، ي�ساأل عن اأعلمهم، واأمثلهم ليق�سده بال�سوؤال، لأنه لي�س كل من اأدعى العلم اأحرزه، ول 

كل من انت�سب اإليه كان من اأهله.

قال ابن �سريين: اإن هذا العلم دين فلينظر اأحدكم عمن ياأخذه.

وقال يزيد بن هارون: اإن العامل حجتك بينك وبني اهلل تعاىل، فانظر من جتعل حجتك بني 

يدي اهلل تعاىل.

فاملفتي خليفة عن ر�سول اهلل ] وحجتك بني يدي رب العاملني، فال بد اأن يختار من اأهل 

العلم من يت�سف بالعدالة والورع، لتفاق العلماء على اأنه ل يجوز للم�ستفتي ا�ستفتاء من انت�سب 

اإىل العلم وانت�سب للتدري�س، مبجرد انت�سابه لذلك اإل اإذا غلب على ظنه اأن من ي�ستفتيه من 

اأهل الجتهاد والورع والعدالة وذلك اإمنا يكون اإذا راآه منت�سبا لالإفتاء والتدري�س،

اإليه، فاإن كونه كذلك يدل على علمه وف�سله، واأنه  والنا�س متفقون على �سوؤاله والرجوع 

اأهل لالإفتاء لتواتر ذلك بني النا�س ، فاإذا ا�ستفا�س وتواتر بني النا�س كونه اأهال لالإفتاء جاز 

للم�ستفتي ا�ستفتاوؤه.

� ال يج�ز للم�ستفتي تتبع الرخ�س:
يحرم على امل�ستفتي تتبع الرخ�س، وهو اأن يختار من كل مذهب ما هو اأهون عليه، فكلما 

وجد رخ�سة يف مذهب عمل بها  ول يعمل بغريها يف ذلك املذهب.

وهذا يف�سق بتتبع الرخ�س لأنه ل يقول باإباحة جميع الرخ�س، اأحد من علماء امل�سلمني، 

لأن القائل بالرخ�سة يف هذا املذهب ل يقول بالرخ�سة الأخرى التي يف غريه.

قال الإمام الغزايل: ل يجوز للم�ستفتي اأن ياأخذ مبذهب مبجرد الت�سهي،  اأو اأن ينتقي من 

املذاهب يف كل م�ساألة اأطيبها عنده.

قال ابن عبد الرب: ل يجوز للعامي تتبع الرخ�س اإجماعاً.

� هل على امل�ستفتي العامي اأن يلتزم مبذهب معني يف كل واقعة؟
اإن امل�ستفتي العامي له اأن ي�ستفتي من �ساء من اأتباع الأئمة الأربعة وغريهم، ول يجب عليه 

اأن يتقيد باأحد من الأئمة باإجماع الأمة.

فالعامي ل مذهب له، ومذهبه مذهب من يفتيه ممن عرف بالعلم والعدالة وفقه النف�س، 

واأهلية معرفة الأحكام ال�سرعية من اأدلتها املعتربة.
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� اإذا اختلف ج�اب مفتيني يف م�ساألة ماذا يفعل امل�ستفتي:
�سئل ال�سيخ بن عثيمني رحمه اهلل تعاىل عما يح�سل من اختالف الفتيا من عامل لآخر يف 

مو�سوع واحد ، ما مرد ذلك ؟ وما موقف متلقي الفتيا ؟ 

فاأجاب : اأما بالن�سبة للم�ستفتي فاإنه اإذا اختلف عليه عاملان مفتيان، فاإنه يتبع من يرى اأنه 

اأقرب اإىل ال�سواب، اإما لعلمه، واإما لورعه ودينه ، كما اأنه لو كان الإن�سان مري�سا واختلف 

عليه طبيبان فاإنه �سوف ياأخذ بقول من يرى اأنه اأقرب اإىل ال�سواب، فاإن ت�ساوى عنده الأمران 

وما  بهذا،  اأخذ  �ساء  واإن  بهذا  اأخذ  �ساء  اإن  يخري  فاإنه  الآخــر  املفتني على  اأحد  يرجح  ومل 

اطماأنت اإليه نف�سه اأكرث فلياأخذ به.

� اإذا تعدد املفت�ن من الذي ي�ستفتى:
اإن امل�ستفتي متى اطلع على الأوثق منهما فالأظهر اأنه يلزمه تقليده دون الآخر، كما وجب 

تقدمي اأرجح الدليلني واأوثق الراويني، فعلى هذا يلزمه تقليد الأورع من العامِلنَْي، والأعلم من 

والعمل  اأرجــح،  لأنه  الأ�سح  الأعلم على  قلد  اأورع  والآخــر  اأعلم  اأحدهما  كان  فاإن  الورعني، 

بالراجح واجب كالأدلة، لأن العامُل ُم�ستفاده ٌمن علمه ل من ديانته.

املفتي  فعلى  تعنتا،  ل  ا�سرت�ساداً  احلكم  ماأخذ  عن  املفتي  �ساأل  اإن  العامي  امل�ستفتي  اإن 

اأن يجيبه لذلك حت�سيال لإر�ساده واطمئنان قلبه، اأما اإذا كان ماأخذ احلكم مما يخفى على 

امل�ستفتي، فال يجيبه ويعتذر له بخفاء املدرك عليه.

� اطمئنان قلب امل�ستفتي قبل العمل بالفت�ى:
 ل يجوز للم�ستفتي العمل بالفتوى مبجرد �سدورها من املفتي اإذا مل تطمئن نف�سه، وحاك 

يف �سدره من قبوله، وتردد فيها، لقوله ] : »ا�ستفت نف�سك واإن اأفتاك املفتون« رواه البخاري يف 

التاريخ و�سححه الألباين.

فيجب عليه اأن ي�ستفتي نف�سه اأولً، لأن فتوى املفتي لن تخل�سه من اهلل تعاىل اإذا كان يعلم 

اأن الأمر يف الباطن بخالف ما اأفتاه.

اأن الأمر  اإذا كان يعلم  اأن جمرد فتوى الفقيه تبيح له ما �ساأل عنه،  ول يظنن امل�ستفتي 

بخالفه يف الباطن، �سواء تردد اأو حاك يف �سدره  لعلمه باحلال يف الباطن، اأو ل�سكه فيه، اأو 

جلهله به، اأو لعلمه جهل املفتي به، اأو حماباته يف فتواه، اأو عدم تقيده بالكتاب وال�سنة

 اأو لأنه معروف بالفتوى باحليل والرخ�س املخالفة لل�سنة،  وغري ذلك من الأ�سباب املانعة 

من الثقة بفتواه و�سكون النف�س اإليها، فاإن عدم الثقة والطماأنينة لأجل املفتي، ي�ساأل ثانيا وثالثاً 

حتى حت�سل له الطماأنينة، فاإن مل يجد فال يكلف اهلل نف�سا اإل و�سعها، والواجب تقوى اهلل 

تعاىل بح�سب ال�ستطاعه.



164

� تهيب ال�سلف من االإفتاء:
تهيب �سلف الأمة من اخلو�س يف الإفتاء، لعلمهم اجلازم اأن اهلل تعاىل جعل لكل اإن�سان 

ملكاً يرقب قوله وعمله، ويكتبه ويحفظه، و�سي�ساأل يوم القيامة عن اأقواله واأفعاله، ليحا�سب 

ُلوَن } الزخرف 19
َ
اأ عليها كما قال اهلل تعاىل{ �َسُتْكَتُب �َسَهاَدُتُهْم َوُي�سْ

لذلك كان ال�سلف من ال�سحابة والتابعني ر�سوان اهلل عليهم يتهيبون من الإفتاء، ويود كل 

واحد منهم اأن يكفيه اإياها غريه، فاإذا تعينت عليه بذل جهده يف انتزاع حكمها من الدليل 

ال�سرعي ثم اأفتى به.

قال ابن عيينه: اأعلم النا�س بالفتوى اأ�سكنهم فيها، واأجهل النا�س بالفتوى اأنطقهم فيها.

ال�سيء  عن  لي�ساأل  اأحدهم  كان  اإن  اأقواما  اأدركــت  قال:  التابعي  ال�سائب  بن  عطاء  وعن 

فيتكلم، واإنه لريعد.

قال الإمام اأبو حنيفة: لول الَفَرق -اأي اخلوف - من اهلل تعاىل اأن ي�سيع العلم ما اأفتيت 

اأحداً ، يكون له املهناأ وعلي الوزر.

وعن عبدال�سالم بن �سعيد التنوخي - امللقب ب�سحنون - اأنه قال: اأ�سقى النا�س من باع 

اآخرته بدنياه، واأ�سقى منه من باع اآخرته بدنيا غريه.

وكان ابن عمر ر�سي اهلل عنهما اإذا �سئل عن �سيء قال: ل اأدري، ثم يقول: اأتريدون اأن 

جتعلوا ظهورنا لكم ج�سوراً يف جهنم اأن تقولوا: اأفتانا ابن عمر بهذا.

� حكم االإفتاء من العامي:
قال ابن حمدان: ل يجوز لعامي اأن يفتي مبا يجده يف كتب الفقهاء.

فيختار  باجتهاده  يفتي  املفتي  لأن  الفقهاء،  كتب  يفتي مبا يف  اأن  للعامي  يجوز  لذلك ل 

ويرجح وي�ستدل، وهذا مفقود يف العامي.

� ذكر الدليل يف الفت�ى:
قال ابن القيم: ذكر ال�ستدلل يف الفتوى هو روحها وجمالها، لأن الدليل من كالم اهلل 

تعاىل ور�سوله واإجماع امل�سلمني والقيا�س ال�سحيح، اإن هو اإل طراز الفتاوى، لأن قول املفتي 

لي�س مبوجب لالأخذ به، فاإذا ذكر الدليل فقد حرم على امل�ستفتي اأن يخالفه، وبرئ املفتي من 

عهدة الفتوى بال علم.

� املفتي ال يعني على مكر اأو خداع:
قال العالمة ابن القيم: يحرم على املفتي اإذا جاءته م�ساألة فيها حتيل على اإ�سقاط واجب اأو 
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حتليل حُمرم اأو مكر اأو خداع اأن ل يعني امل�ستفتي فيها، وير�سده اإىل مطلوبه اأو يفتيه بالظاهر 

الذي يتو�سل به اإىل مق�سوده،  بل ينبغي له اأن يكون ب�سرياً مبكر النا�س وخداعهم، واأحوالهم، ول 

ينبغي له اأن يفرط يف ح�سن الظن بهم، بل يكون حذراً فطنا فقيها باأحوال النا�س واأمورهم، يوؤازره 

فقهه يف ال�سرع، واإن مل يكن كذلك زاغ واأزاغ، وكم من م�ساألة ظاهرها ظاهر جميل، وباطنها مكر 

وخداع وظلم، فالِغرُّ ينظر اإىل ظاهرها ويق�سي بجوازها، وذو الب�سرية ينقد مق�سدها وباطنها.

� فت�ى اأهل االأه�اء:
املفتي الذي ي�سلح لالإفتاء هو العامل بالأحكام ال�سرعية اأ�سولها وفروعها اإن كان جمتهداً، 

لأن املفتي املجتهد ياأخذ من الدليل، واإن كان مقلدا عليه اأن يعرف حال من يفتي بقوله يف 

بني  الرتجيح  قدرة يف  عنده  تكون  واأن  الفقهاء،  بني  وطبقته  الدراية،  وبدرجته يف  الرواية، 

القولني املتعار�سني واأن يكف عن الرتخي�س والت�ساهل يف الفتاوى

فهذا املفتي جتوز فتواه وي�سلح لالإفتاء، اأما اأهل الأهواء واملجون والف�سق فال حتل فتياهم، 

ول يجوز للم�ستفتي اأن ي�ستفتيهم، ومن اأفتى النا�س ولي�س باأهل للفتوى فهو اآثم عا�س.

� حكم الفت�ى ممن لي�س اأهال لها:
هناك �سنف من املتطفلني على الفتيا ممن ل علم عنده، لهم جراأة عجيبة واإ�سرار على افتاء 

النا�س  ولو من خالل الراأي والهوى الفا�سد، لذلك حترم الفتوى على غري من تاأهل لها ومل تكتمل 

لديه اأدواتها، فال يجوز الرتخ�س اأو الت�ساهل يف الفتاوى، ومن عرف بذلك حرم ا�ستفتاوؤه. من 

اأفتى النا�س ولي�س باأهل للفتوى فهو اآثم عا�س، ومن اأقره من ولة الأمور على ذلك فهو اآثم. 

قال ابن اجلوزي: ويلزم ويل الأمر منعهم، كما فعل بنو اأمية، وهوؤلء مبنزلة من يدل الركب 

ولي�س له علم بالطريق، ومبنزلة من ل معرفة له بالطب وهو يطبب النا�س، بل هو اأ�سواأ حالً 

من هوؤلء كلهم، واإذا تعني على ويل الأمر منع من مل يح�سن التطبيب من مداواة املر�سى، فكيف 

مبن مل يعرف الكتاب وال�سنة ومل يتفقه يف الدين. ثم قال: واإذا كان اأ�سحاب ر�سول اهلل �سلى 

اهلل عليه و�سلم ت�سعب عليهم امل�سائل ول يجيب اأحد منهم عن م�ساألة حتى ياأخذ راأي �ساحبه، 

مع ما رزقوا من ال�سداد والتوفيق والطهارة، فكيف بنا الذين غطت الذنوب واخلطايا قلوبنا.

و�سئل ال�سعبي عن م�ساألة، فقال: ل اأدري. فقيل له: األ ت�ستحي من قولك ل اأدري واأنت 

ْمَتَنا}.  فقيه اأهل العراق، فقال: لكن املالئكة مل ت�سحي حني قالوا : { َل ِعْلَم َلَنا �إِلرَّ َما َعلرَّ

بن  عمر  على  وردت  لو  م�ساألة  يف  ليفتي  بع�سكم  اإن  الأزدي:  احل�سني  اأبو  وقال   32 البقرة 

اخلطاب جلمع لها اأهل بدر.
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احلمد هلل وال�سالة وال�سالم على ر�سول اهلل ] وعلى اآله و�سحبه و�سلم... وبعد:

� اأي�سرك امل�سلم وه� ال يعلم ؟؟!
ُكوَن } يو�سف 106. ِ �إِلرَّ َوُهْم ُم�ْسِ

رَّ
ُهْم ِبالل ْكَثُ

َ
1 - قال تعاىل: {َوَما ُيوؤِْمُن �أ

ْمُن َوُهْم 
َ
ْوَلِئَك َلُهْم �لأ

ُ
�أ �إِمَياَنُهْم ِبُظْلٍم  و�   َيْلِب�سُ

ِذيَن �آَمُنو� َوَلْ 2 - وقال تعاىل: {�لرَّ

ُمْهَتُدوَن} الأنعام 82، والظلم ف�سره ] بال�سرك.

3 - وملا قال بع�س ال�سحابة للر�سول ]: »اجعل لنا ذات اأنواط كما لهم ذات اأنواط« 

قال ] اهلل اأكرب! اإنها ال�سنن! قلتم والذي نف�سي بيده كما قالت بنو اإ�سرائيل ملو�سى 

اجعل لنا اإلها كما لهم اآلهة لرتكنب �سنن من كان قبلكم« اأخرجه الرتمذي واأحمد وابن حبان  

وغريهم.

فقيل  النمل!  دبيب  من  اأخفى  فاإنه  ال�سرك،  هذا  اتقوا  النا�س!  »اأيها   :[ وقــال   -  4

نعلمه،  �سيئاً  بك  ن�سرك  اأن  بك  نعوذ  اإنا  اللهم  قولوا   :[ فقال  نتقيه؟  وكيف  له: 

ون�ستغفرك ملا لنعلمه« اأخرجه اأحمد.

� هل �سيع�د اأحد من امل�سلمني اإىل ال�سرك؟؟
يعبدوا  وحتى  بامل�سركني،  اأمتي  من  قبائل  تلحق  حتى  ال�ساعة  »لتقوم   :[ قال   -  1

الأوثان« اأخرجه اأحمد واأبوداود والرتمذي وابن ماجة و�سححه الألباين.

2 - وقال ]: »لتقوم ال�ساعة حتى ت�سطرب األيات ن�ساء دو�س حول ذي اخلل�سة« رواه 

البخاري م�سلم. وكانت �سنماً تعبدها دو�س يف اجلاهلية بتبالة (تبالة اأي مكان) .

3 - وقال ]: »ليذهب الليل والنهار حتى تعبد الالت والعزى« رواه م�سلم.

به،  والعمل  التوحيد  تعلم  هو:  عليك  اهلل  مافر�س  واأعظم  الواجبات  اأوجب  اأن  ولتعلم 

ومعرفة ال�سرك والتخل�س منه.

يشركون وهم ال يعلمون
ال�سنة ال�سابعة - جمادى االأوىل 1427هـ - العدد 75
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� ماهــــ� الت�حيـــد؟؟
التوحيد: هو اإفراد اهلل مبا يخت�س به من الألوهية، والربوبية، والأ�سماء وال�سفات، وهو 

ق�سمان:

1 - توحيد الألوهية: وهو اإفراد العبد اأفعاله التعبدية هلل وحده، فال ي�سرف �سيئا منها 

لغري اهلل.

2 - توحيد الربوبية والأ�صماء وال�صفات: وهو اإفراد اهلل �سبحانه وتعاىل باأفعاله و�سفاته 

واأ�سمائه، فال ي�ساركه اأحد فيها.

� ما هــــ� ال�ســــرك؟
واأما ال�سرك فهو: �سرف �سيء مما يخت�س به اهلل ملخلوق، وهو ق�سمان:

1 - )الأول( ال�صرك الأكرب: وهو �سرف �سيء مما يخت�س به اهلل ملخلوق كما ي�سرف هلل، 

وهو خمرج من الإ�سالم، وهو ق�سمان:

)اأ( �صرك يف الألوهية: وهو �سرف العبد �سيئاً من اأفعاله التعبدية لغري اهلل، ومن 

اأنواعه ال�سرك يف: الدعاء، واملحبة، والطاعة، والنية والق�سد، واخلوف، والرجاء، 

والتوكل.

)ب( �صرك يف الربوبية والأ�صماء وال�صفات: وهو �سرف العبد �سيئاً من اأفعال اهلل اأو 

�سفاته اأو اأ�سمائه لغري اهلل كاخللق والرزق والإحياء.

2 - )الثاين( ال�صرك الأ�صغر: وهو �سرف �سيء ممايخت�س به اهلل ملخلوق ولكن لي�س 

كما ي�سرف هلل. وهو ليخرج من الإ�سالم، وليحبط العمل كله بل يحبط ما وقع 

فيه ال�سرك، وهو كبرية من كبائر الذنوب، وو�سيلة اإىل ال�سرك الأكرب وليخلد فاعله 

يف النار.

� األفاظ �سركية حمرمة منت�سرة
1 - خري ياطري (لكونه ي�ستعمل للتطري) قال ]: »الطرية �سرك الطرية �سرك ثالثاً...« 

رواه اأبوداود و�سححه الألباين.

2 - احللف بغري اهلل، مثل:، والنبي، والكعبة، وحياتك، وحياتي، واهلل وحياتك، بالأمانة، 
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بالذمة، و�سريف، ب�سالتك، وجاه النبي، بحق فالن، بروح والديه، براأ�س الأم اأو الأب 

) مثل:  ال�سركية:  الت�سمية  والبدوي،  اجليالين  مثل:  بالأموات  احللف  الأولد،  اأو 

عبدالر�سول) لقوله ]: »من حلف بغري اهلل فقد كفر اأو اأ�سرك« رواه الرتمذي و�سححه 

الألباين. وكفارته اأن يقول: »ل اإله اإل اهلل« متفق عليه.

وهذه كلها من ال�سرك الأ�سغر اإذا مل يق�سد تعظيم املحلوف به كتعظيم اهلل اأما مع 

الق�سد فهو �سرك اأكرب.

3 - ت�سوية خملوق باهلل يف الألفاظ ل يف التعظيم: مثل، ما�ساء اهلل و�سئت، لول اهلل 

واأنت، داخل على اهلل وعليك، اهلل يل يف ال�سماء واأنت يل يف الأر�س، مايل اإل اهلل 

واأنت، هذا من بركات اهلل وبركاتك، متوكل على اهلل وعليك، اأعوذ باهلل وبك، لول 

 ِ
رَّ

َعُلو� لِل فالن لكان كذا، وهذا من اهلل وفالن، متوكل على فالن. قال تعاىل:{َفال َتْ

ْنُتْم َتْعَلُموَن} البقرة 22 .
َ
نَد�دً� َو�أ

َ
�أ

قال رجل للنبي ]: »ما �ساء اهلل و�سئت! قال: جعلت هلل نداً ما�ساء اهلل وحده« رواه 

البخاري يف الأدب املفرد و�سححه الألباين.

ولكن  فالن،  و�ساء  اهلل  ما�ساء  »لتقولوا:   :[ النبي  قال  كما  تقول  اأن  وال�سحيح 

قولوا: ما�ساء اهلل ثم �ساء فالن« رواه اأحمد واأبو داود و�سححه الألباين.

4 - وجه اهلل عليك اأن تاأكل اأو تف�سل عندنا، لأنه لي�ست�سفع باهلل على املخلوق.

 كذا: ففي احلديث القد�سي: »اأ�سبح من عبادي موؤمن بي وكافر: فاأما 
(1)

5 - مطرنا بنوء

من قال: مطرنا بف�سل اهلل ورحمته، فذلك موؤمن بي كافر بالكوكب، واأما من قال: 

مطرنا بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي موؤمن بالكوكب« رواه م�سلم.

� �س�ر من ال�سرك االأكرب وال�سرك االأ�سغر:
لتعلم باأن اجلهل بحقيقة ال�سرك جعلت بع�س امل�سلمني يعملون اأنواع ال�سركيات، بل ال�سرك 

الأكرب، وهم يعتقدون باأنها من اأف�سل واأعظم العبادات والقربات اإىل اهلل!! ف�ساروا كامل�سركني 

ِ ُزْلَفى }  الزمر3 . بل اإن منهم من يظن اأن ال�سرك 
رَّ

ُبوَنا �إَِل �لل القائلني: {َما َنْعُبُدُهْم �إِلرَّ ِلُيَقررِّ

هو فقط عبادة الأ�سنام اأو الأحجار، ونحوها، فلل�سرك �سور كثرية منها:

1 - بنوء : بالنجم
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1 - العتقاد بال�سيد اأو الويل اأو الإمام اأو ال�سيخ وغريهم: باأنهم ي�سرون اأو ينفعون، اأو 

يت�سرفون يف الكون ويف حياة النا�س، اأو اأنهم يعلمون الغيب اأو يطلعون على اللوح 

املحفوظ، اأو اأنهم حا�سرون وناظرون يف كل مكان، اأو اأنهم و�سائط بينهم وبني اهلل، 

اأو يطلبون منهم املدد والغوث، اأو يخافونهم ويرجونهم ويتوكلون عليهم، اأو ي�سرعون 

لهم مامل ياأذن به اهلل من احلالل واحلرام، اأو يقدمون اأوامرهم على اأمر اهلل، كما 

ِ } التوبة 31 .
رَّ

ْرَبابًا ِمْن ُدوِن �لل
َ
ْحَباَرُهْم َوُرْهَباَنُهْم �أ

َ
َخُذو� �أ قال تعاىل: {�ترَّ

2 - الدعاء اأو ال�سجود اأو النذر اأو ال�ستغاثة اأو الذبح لغري اهلل، كائن من كان، بق�سد 

التقرب اإليه اأو رجاء نفعه اأو دفع �سره.

3 - ومن �سور ال�سرك الأ�سغر:

(1) الرياء وال�سمعة: وهو عدم اإخال�س عمل ما هلل تعاىل، كمن يت�سدق لغري اهلل. 

(2) ت�سوية خملوق باهلل يف الألفاظ من دون ت�سويته بالتعظيم كاحللف. 

(3) التعلق بالأ�سباب من دون اهلل. 

(4) ق�سد الدنيا بعمل �سالح.

� ال�سركيات املخرجة من االإ�سالم:
التي تفعل لالأموات اأو عند قبور الأنبياء وال�ساحلني وغريهم:

1 - دعاء امليت اأو ال�ستغاثة به ومناداته و�سوؤاله وطلب املدد منه، كاأن يقول: يا�سيدي 

فالن ان�سرين، اأو اأغثني، اأو ا�سفني، اأو املدد.

2 - الذبح للميت باأن يذبح له كب�سا اأو دجاجة تقربا له وتعظيماً.

3 - النذر للميت باأن يقول يا�سيدي فالن اإن �سفيتني من املر�س اأو ق�سيت حاجتي فلك علي 

اأن اأفعل كذا وكذا »كما يفعل: عند قرب البدوي، واجليالين، وابن عربي، وغريهم.

4 - اعتقاد اأن امليت يت�سرف يف الكون واحلياة واأنه ينفع اأو ي�سر.

5 - التقرب اإىل امليت بو�سع الطعام والأموال واحليوانات والهدايا عند قربه، اأو اإكرام 

ال�سدنة الذين يقومون على �سريحه بها.

6 - دعاء الر�سول ]، و�سوؤاله احلاجات من دون اهلل تعاىل كمن يقول: املدد يار�سول 

اهلل، اأو املغفرة.
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7 - ال�سجود اأو الركوع اأو الطواف اأو احلج للقرب اأو للميت تقرباً اإليه.

8 - اخلوف من املوتى اأن ي�سروه اأو يوؤذوه اأو ي�سيبوه باملر�س.

9 - اأن يطلب من املوتى الدعاء اأو ال�سفاعه له عند اهلل.

�  من مل يتب من ال�سرك:
بعد قيام احلجة عليه فهو من اأهل اجلحيم

اُء َوَمْن  ْن َي�سَ َك ِبِه َوَيْغِفُر َما ُدوَن َذِلَك ِلَ ْن ُي�ْسَ
َ
 ل َيْغِفُر �أ

َ رَّ
1 - قال تعاىل: {�إِنرَّ �لل

ى �إِْثمًا َعِظيمًا } الن�ساء 48 . ِ َفَقْد �ْفَتَ
رَّ

ْك ِبالل ُي�ْسِ

اُر َوَما  َو�ُه �لنرَّ
ْ
َة َوَماأ نرَّ  َعَلْيِه �ْلَ

ُ رَّ
َم �لل ِ َفَقْد َحررَّ

رَّ
ْك ِبالل ُه َمْن ُي�ْسِ 2 - وقال تعاىل: {�إِنرَّ

اٍر  } املائدة 72 . ن�سَ
َ
نَي ِمْن �أ اِلِ ِللظرَّ

3 - ويف �سحيح البخاري: »من لقي اهلل ي�سرك به �سيئا دخل النار«.

ولتعلم: باأن ال�سرك قد غلب على كثري من النفو�س حتى �سار الإ�سالم غريباً، فاأكرثهم 

ل يفهمون معنى (ل اإله اإل اهلل) ولذا ينق�سونها يف كل وقت!! ولتعلم اأي�سا: باأنه ل 

يجوز لك ال�سكوت عن اأي مظهر من مظاهر ال�سرك! بل اإن من الواجبات العظيمة 

عليك حماربة ال�سرك واأن تكون داعياً اإىل التوحيد. فكثريون يعتقدون اأنهم بعيدون 

كل البعد عن ال�سرك!! وما هو عنهم ببعيد!! فاملرء قد ي�سرك ب�سبب كلمة �سريعة! اأو 

عمل ل ي�ستغرق فعله ثوان!! اأو عمل قلبي: من خوف اأو رجاء اأو حب: ي�سرف لغري 

اهلل!! فما اأكرث الذين ي�سركون وهم ل يعلمون!!

� املحرمات التي تفعل عند قب�ر االأنبياء وال�ساحلني:
وهي بدع وخرافات وو�سائل اإىل ال�سرك الأكرب:

الدعاء كما  القرب عند  ا�ستقبال  القرب جماب، وكذا  باأن دعاء اهلل عند  1 - العتقاد 

ت�ستقبل القبلة، وكذا قراءة القراآن عندها.

2 - �سد الرحال وال�سفر اإىل القبور وامل�ساهد والأ�سرحة والعتكاف عندها با�سم الزيارة 

والتربك، فال يجوز ال�سفر اإىل اأي بقعة تعظيما لها اأو تقربا اإىل اهلل اإل للم�ساجد 

اإىل  اإل  الرحال  »لت�سد   :[ لقوله  والأق�سى)  والنبوي،  احلرام،  (امل�سجد  الثالثة 
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ثالثة م�ساجد: امل�سجد احلرام وم�سجدي هذا، وامل�سجد الأق�سى«  رواه البخاري.

امل�ساهد  وبناء  عليها،  ال�ستائر  وو�سع  وتعليتها،  عليها،  والبناء  القبور،  - جت�سي�س   3

والقبب عليها، والكتابة عليها، واإنارتها واإ�سراجها، واتخاذها مزارات واأعياد، وغر�س 

ال�سجر عندها، وتزيينها باأي زينة.

ا�ستقبالها عند ال�سالة، فيحرم  اأو  اأو ال�سالة عندها،  القبور،  بناء امل�ساجد على   - 4

ال�سالة يف هذه امل�ساجد، وال�سالة فيها باطلة ويجب هدمها، لقوله ]: »لعن اهلل 

اليهود والن�سارى اتخذوا قبور اأنبيائهم م�ساجد« رواه م�سلم واأحمد

5 - التم�سح بالقرب وتعفري الوجه برتابه تربكا.
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احلمد هلل وال�سالة وال�سالم على نبيه وجمتباه... وبعد:

فاإن مو�سوع الإخال�س من املوا�سيع التي يحتاج اإىل التذكري به يف كل منا�سبه، واحلديث عنه 

بني وقت واآخر، اإذ هو لب الدين وعموده الأعظم، وعليه مدار النجاه وحتقيق �سعادة الأبد.

� حقيقة االإخال�س
للعلماء يف املراد من الإخال�س عبارات متقاربه مدارها على اأن يريد العبد بطاعته التقرب 

اإىل اهلل �سبحانه دون �سئ اآخر، من ت�سنع ملخلوق اأو اكت�ساب حممدة عند النا�س اأو حمبة مدح 

من اخللق اأو معنى من املعاين �سوى التقرب به اإىل اهلل تعاىل.

� منزلــــة االإخــــــال�س
َلُه  نَي  ِل�سِ ُمْ  

َ رَّ
�لل ِلَيْعُبُدو�  �إِلرَّ  ِم���ُرو� 

ُ
�أ {َوَم��ا  تعاىل  قال  الدين  حقيقة  هو  الإخال�س 

اِل�ُض } الزمر3. فاأفادت الآيات اأن الإخال�س  يُن �ْلَ ِ �لدرِّ
رَّ

ل لِل
َ
يَن} البينة 5، وقال تعاىل { �أ �لدرِّ

�سرط يف دين الإ�سالم وهو دين الأنبياء اأجمعني، وطلب الإخال�س يف جميع ال�سرائع دليل على 

عظم منزلة هذا اخللق العظيم.

اأعمال  راأ�س  بها، وهو  التي جاوؤوا  الأ�سول  واأعظم  املر�سلني  والإخال�س هو مفتاح دعوة 

القلب. كما اأنه �سرط لقبول العمل وحتقيق الزلفى عند رب العاملني.

وجلاللته وعظم منزلته اأثنى اهلل على املت�سفني به ونوه بذكرهم مما يو�سح اأن الإخال�س 

َف َعْنُه  كان اأبرز �سماتهم واأخ�س خ�سائ�سهم قال تعاىل عن يو�سف \: { َكَذِلَك ِلَن�ْسِ

نَي } يو�سف 24، وقال تعاىل عن نبينا حممد ]  ْخَل�سِ ُه ِمْن ِعَباِدَنا �ْلُ اَء �إِنرَّ وَء َو�ْلَفْح�سَ �ل�سُّ

وَن}  ِل�سُ ْعَماُلُكْم َوَنْحُن َلُه ُمْ
َ
ْعَماُلَنا َوَلُكْم �أ

َ
ُكْم َوَلَنا �أ َنا َوَربُّ ِ َوُهَو َربُّ

رَّ
وَنَنا ِف �لل اجُّ ُتَ

َ
{ُقْل �أ

البقرة 139

ويف املقابل جاء الوعيد ال�سديد ملن تخلى عنه قال تعاىل{ َوَقِدْمَنا �إَِل َما َعِمُلو� ِمْن 

اإلخالص
ال�سنة ال�سابعة - جمادى االآخرة 1427هـ - العدد 76
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َعَمٍل َفَجَعْلَناُه َهَباًء َمْنُثورً� } الفرقان 23 ،  قال ابن القيم : هي الأعمال التي كانت على غري 

ال�سنة، اأو اأريد بها غري وجه اهلل .

وقال ] :  »قال اهلل تعاىل اأنا اأغنى ال�سركاء عن ال�سرك من عمل عماًل اأ�سرك فيه معي 

غريي تركته و�سركه« رواه م�سلم.  لذا فالإخال�س مطلوب يف جميع العبادات فاليكفى اأن يتوجه 

العبد اإىل اهلل يف عمل دون عمل اأو يف عبادة دون معاملة.

ينقله  رمال  كامل�سافر ميالأ جرابه  اقتداء  ول  اإخال�س  بغري  العمل  القيم:  ابن  قال   >  

ولينفعه.

� �سع�بة االإخال�س
مع و�سوح الإخال�س وجالئه اإل اأنه من اأ�سق الأمور على النف�س لأنه يحول بينها وبني 

املجاهده  وهــذه  كبريه،  جماهده  يتطلب  فيه  وال�ستمرار  فتحقيقه  و�سهواتها  تطلعاتها 

لتقت�سر احلاجه فيها على عوام النا�س فقط بل الكل حمتاج اإليها حتى العلماء والأ�سداء 

من ال�ساحلني والعباد.

< قال يو�سف بن اأ�سباط: تخلي�س النية من ف�سادها اأ�سد على العاملني من طول 
الإجتهاد.

� طريق حت�سيل االإخال�س
1 - قدر اهلل حق قدره: فمن عظم اهلل يف نف�سه وعلم اأنه ل تخفي عليه خافيه، واأنه 

العليم مبا يف ال�سدور، هان عليه طلب الثناء واملدح من اخللق.

2 - تعلم الإخال�س: قال يحيى بن اأبي كثري : تعلموا النية فاإنها اأبلغ من العمل.

3 - تذكر ثواب الإخال�س وعاقبة �سده.

4 - مراقبة النف�س وجماهدتها: قال احل�سن : كان الرجل اإذا هم ب�سدقه تثبت فاإن كانت 

هلل م�سي واإن خالطه �سك اأم�سك .  (اأي مي�سك حتى ي�سحح نيته ويراجعها).

5 - ال�ستعانة باهلل: وذلك باإظهار الفتقار اإىل اهلل والإكثار من الدعاء والتو�سل اإليه 

�سبحانه اأن يوفقه لالإخال�س. ومن الدعاء الذي علمه النبي ] لأ�سحابه »اللهم اإنا 

نعوذ بك من اأن ن�سرك بك �سيئاً نعلمه ون�ستغفرك ملا ل نعلم«.
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6 - الإكثار من الطاعات: قال احل�سن : اإذا نظر اإليك ال�سيطان فراآك مداوماً يف طاعة 

اهلل ملك ورف�سك، واإذا كنت مرة هكذا ومرة هكذا طمع فيك.

(اأي  اأنه قيل له: فالن يذكرك  الف�سيل بن غزوان  ال�سيطان: يروى عن  7 - �سد طرق 

ب�سوء) فقال: واهلل لأغيظن من اأمره، قيل له ومن اأمره؟ قال: ال�سيطان ثم دعا لأخيه 

بقوله اللهم اغفر له.

8 - ترك الإعجاب بالنف�س واملبالة باخللق: قال ابن القيم: ليجتمع الإخال�س يف القلب 

وحمبة املدح والطمع فيما عند النا�س اإل كما يجتمع املاء والنار وال�سب واحلوت، 

فاإذا حدثتك نف�سك بطلب الإخال�س، فاأقبل على الطمع اأول واذبحه ب�سكني الياأ�س، 

واأقبل على املدح والثناء فازهد فيهما زهد ع�ساق الدنيا يف الآخرة، فاإذا ا�ستقام لك 

ذبح الطمع والزهد يف الثناء واملدح �سهل عليك الإخال�س.

9 - م�ساحبة الأخيار: فمن جال�س املخل�سني حترك الإخال�س لديه، ومن خالط اأهل الرياء 

ُهْم} الكهف  28. ِذيَن َيْدُعوَن َربرَّ َك َمَع �لرَّ ِبْ َنْف�سَ تاأثر بهم قال تعاىل: {َو��سْ

10 - التاأ�سي باملخل�سني: وذلك من خالل تاأمل �سريهم فمن قراأ يف �سرية النبي ] 

اللب وي�سعل  باإح�سان راأى من �سور الإخال�س مايبهر  اأ�سحابه ومن تبعهم  و�سري 

جذوة الإميان.

� ثمــــرات االإخــال�س
ْوَلِئَك َلُهْم ِرْزٌق 

ُ
نَي )40( �أ ْخَل�سِ ِ �ْلُ

رَّ
1 - دخول جنات النعيم: قال تعاىل: {�إِلرَّ ِعَباَد �لل

َمْعُلوٌم )41(} ال�سافات.

2 - قبول العمل: قال ]: »اإن اهلل ل يقبل من العمل اإل ما كان خال�ساً وابتغى به وجهه« 

رواه الن�سائي وح�سنه الألباين.

3 - الفوز ب�سفاعة النبي ] : قال ] »اأ�سعد النا�س ب�سفاعتي يوم القيامة من قال ل اإله 

اإل اهلل خال�سا من قلبه اأو نف�سه« رواه البخاري.

منهن  وذكر  م�سلم:  قلب  عليهنَّ  يغلُّ  ل ُ »ثالث   :[ قال  احلقد:  من  القلب  تنقية   -  4

اخال�س العمل هلل«  رواه اأحمد

5 - مغفرة الذنوب وم�ساعفة الأجر: فقد ذكر النبي ] اأعمالً �سغرية غفر لأ�سحابها 

بربكة اإخال�سهم كحديث �ساحب البطاقه وحديث البغي التي �سقت كلباً فغفر اهلل 
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لها وق�سة الرجل الذي اأماط الأذى عن الطريق فغفر اهلل له.

< قال �سيخ الإ�سالم ابن تيمية: فهذه �سقت الكلب باإميان خال�س كان يف قلبها فغفر 
لها، واإل فلي�س كل بغي �سقت كلباً يغفر لها فالأعمال تتفا�سل بتفا�سل ما يف القلوب 

من الإميان والإخال�س .

6 - الظفر بالن�سر والتمكني: قال ] : »اإمنا ين�سر اهلل هذه الأمه ب�سعيفها بدعوتهم 

و�سالتهم واإخال�سهم« اأخرجه الن�سائي و�سححه الألباين.

< ومن تاأمل حياة �سلفنا ال�سالح يجدهم مل ينت�سروا اإل بقوة اإميانهم وزكاة نفو�سهم 
واإخال�س قلوبهم.

7 - نيل قبول النا�س وحمبتهم: قال جماهد اإن العبد اإذا اأقبل اإىل اهلل عز وجل بقلبه 

اأقبل اهلل بقلوب املوؤمنني اإليه.

< وقال الف�سيل:  من اأحب اأن يُذكر مل يُذكر، ومن كره اأن يذكر ُذكر.
8 - قلب املباحات اإىل طاعات: قال ]: »اإنك لن تنفق نفقه تبتغى بها وجه اهلل اإل اأجرت 

عليها حتى ما جتعل يف فم امراأتك« رواه البخاري. فالإخال�س يرفع املباحات اإىل منزلة 

الطاعات وقد كان ال�سلف ي�ستح�سرون النية ال�ساحلة عند فعل املباحات.

الطعام  يف  حتى  �سيء  كل  يف  نية  يكون يل  اأن  لأحــب  اإين  اليامي:  زبيد  قال   >  

وال�سراب.

9 - بلوغ النية اخلال�سة مبلغ العمل: ف�ساحب النية ال�ساحلة قد يعجز عن عمل اخلري 

مراتب  اإىل  املخل�س  يرفع  اهلل  ولكن  �سحة  اأو�سعف  ماله،  لقلة  اإليه  ي�سبو  الذي 

اإل  العاملني املوفقني قال ]: »اإن اأقواما خلفنا باملدينه ما�سلكنا �سعباً، ول وادياً 

وهم معنا! حب�سهم العذر« رواه البخاري.

< وقال ]: »من اأتى اإىل فرا�سه وهو ينوى اأن يقوم ي�سلى من الليل فغلبته عيناه 
حتى اأ�سبح كتب له مانوى، وكان نومه �سدقه عليه من ربه« اأخرجه الن�سائي و�سححه 

الألباين.

َلِل  َيُهْم َمْوٌج َكالظُّ َذ� َغ�سِ َو�إِ 10 - تنفي�س الكرب والنجاة من ال�سدائد: قال تعاىل { 

ٌد} لقمان 32 . اُهْم �إَِل �ْلَبرِّ َفِمْنُهْم ُمْقَت�سِ ا َنرَّ يَن َفَلمرَّ نَي َلُه �لدرِّ ِل�سِ  ُمْ
َ رَّ
َدَعْو� �لل

ْجَمِعنَي 
َ
ُهْم �أ ِتَك لأْغِوَينرَّ 11 - احلفظ من كيد ال�سيطان: قال تعاىل عن ال�سيطان {َقاَل َفِبِعزرَّ

نَي )83(} �س ، فتبني من الآيه اأن اإخال�سهم كان  ْخَل�سِ )82( �إِلرَّ ِعَباَدَك ِمْنُهْم �ْلُ
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�سببايًف حفظهم من اإ�سالل ال�سيطان واعوانه.

< قال اأبو �سليمان الداراين: اإذا اأخل�س العبد انقطعت عنه الو�ساو�س والرياء.
12 - نيل التوفيق والأن�س والربكة: قيل حلمدون الق�سار: مابال كالم ال�سلف اأنفع من 

كالمنا؟ قال: لأنهم تكلموا لعز الإ�سالم وجناة النفو�س ور�سا الرحمن ونحن نتكلم 

لعز النفو�س وطلب الدنيا ور�سا اخللق.

ْت ِبِه َوَهمرَّ ِبَها َلْول  13 - النجاه من الفنت: قال تعاىل عن يو�سف \: { َوَلَقْد َهمرَّ

ُه ِمْن ِعَباِدَنا  نرَّ اَء �إِ وَء َو�ْلَفْح�سَ َف َعْنُه �ل�سُّ ِه َكَذِلَك ِلَن�ْسِ ى ُبْرَهاَن َربرِّ
َ
ْن َر�أ

َ
�أ

نَي } يو�سف 24 . ْخَل�سِ �ْلُ

< قال ابن القيم: فلما اأخل�س لربه �سرف عنه دواعي ال�سوء والفح�ساء فان�سرف 
عنه، فالإخال�س �سبيل اخلال�س.

� عالمات املخل�سني
ول  ول مدحاً  الدنيا ولثناءاً  من  اإرادتهم وجه اهلل: فاملخل�سون ليريدون عر�ساً   - 1

مغنماً واإمنا غر�سهم وجه اهلل ورفعة دينه.

2 - حبهم لعمل اخللوة: قال ] »اإن اهلل يحب العبد التقي الغني اخلفي« رواه م�سلم .

كان ابن املبارك ي�سع اللثام على وجهه عند القتال لئال يعرف.

< قال اأحمد: ما رفع اهلل ابن املبارك اإل بخبيئه كانت له .
< وقال اخلريبي كانوا ي�ستحبون اأن يكون للرجل خبيئه من عمل �سالح لتعلم به 

زوجة ول غريها.

< فائدة: اإخفاء العمل اإمنا هو ملا ي�سرع اخفاوؤه من العمل وذلك خم�سو�س بالنوافل 
دون الفرائ�س.

يوم  ياأتون  اأمتى  من  اأقواماً  »لأعلمن   :[ قال  اأح�سن من عالنيتهم:  �سريرتهم  اأن   -  3

القيامه بح�سنات اأمثال جبال تهامه بي�ساء فيجعلها هباًء منثوراً اأما اإنهم اإخوانكم 

اهلل  مبحارم  خلوا  اإذا  قوم  ولكن  تاأخذون  كما  الليل  من  وياأخذون  جلدتكم  ومن 

انتهكوها« رواه ابن ماجة و�سححة الألباين.

< قال ابن الأعرابي: اأخ�سر اخلا�سرين من اأبدى للنا�س �سالح اأعماله وبارز بالقبيح 
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من هو اأقرب اإليه من حبل الوريد.

�آَتو�  َما  ُيوؤُْتوَن  ِذيَن  َو�لرَّ  } املوؤمنني  اأعمالهم: قال تعاىل عن  اإنهم يخافون من رد   - 4

ِهْم َر�ِجُعوَن } املوؤمنون60، بنيِّ النبي ]: اأنهم ي�سومون  ُهْم �إَِل َربرِّ نرَّ
َ
َوُقُلوُبُهْم َوِجَلٌة �أ

وي�سلون ويت�سدقون وهم يخافون اأن ل يقبل منهم.

ومن اأعظم م�ساهد اخلوف من رد العمل ماجاء اأن الإمام املاوردي �ساحب (احلاوي 

الكبري) يف الفقه (والنكت والعيون) يف التف�سري و (الأحكام ال�سلطانية) ( و اأدب 

الدنيا والدين ) مل يظهر �سيئاً من ت�سانيفه يف حياته وملادنا منه املوت قال ملن يثق 

به اإمنا مل اأظهرها لأين مل اأجد نيه خال�سة.

5 - لينتظرون ثناء النا�س: فمنهم ليعاتبون من اأ�ساء اإليهم ول يحقدون على من منعهم ول 

 ِ
رَّ

ا ُنْطِعُمُكْم ِلَوْجِه �لل َ يرجون من اخللق جزاءاً ول�سكورا حالهم كما قال تعاىل { �إِنرَّ

ل ُنِريُد ِمْنُكْم َجَز�ًء َول �ُسُكورً� } الن�سان 9 ، قال جماهد و �سعيد بن جبري: اأما واهلل 

ما قالوه باأل�سنتهم ولكن علم اهلل به من قلوبهم فاأثنى عليهم به لريغب يف ذلك.

� م�سائل يف االإخال�س
ما ي�صاد الإخال�س: الأمور التي تنايف الإخال�س عديده من اأبرزها:

اأول: الرياء وال�صمعة: وهو اظهار العبادة لق�سد روؤية النا�س ونيل حمدهم.

واأ�سل الرياء وال�سمعة طلب املنزلة يف قلوب النا�س بايرائهم اخلري واإ�سماعهم 

للطاعة.

ثانيا: العجب بالنف�س: والعجب كرب باطن بخ�سال النف�س يورث تكرباً ظاهراً يف الأقوال 

والأعمال والأحوال، واإمنا كان العجب مهلكاً لأن �ساحبه ي�ستعظم عبادته ويتبجح 

بها ومين على اهلل بفعلها وين�سى نعمة اهلل عليه بالتوفيق والتمكني منها .

قيل لعائ�سة ر�سي اهلل عنها: متى يكون الرجل م�سيئاً قالت: اإذا ظن اأنه حم�سن 

وعالج ذلك: اأن يعرف املعجب حقيقة نف�سه وكرثة عيوبه واأن يقدر ربه حق 

قدره.

جاء اأن مالك بن دينار: مر عليه املهلب بن اأبي �سفره وهو يتبخرت يف م�سيته فقال 

له مالك اأما علمت اأن هذه امل�سية تكره اإل بني ال�سفني؟! فقال له املهلب: اأما 
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تعرفني؟! فقال له: اأعرفك اأح�سن املعرفة. قال وما تعرف منى؟ فقال: اأما اأولك 

فنطفة مذره واآخرك جيفة قذره واأنت بينهما حتمل العذره ف�سكت املهلب.

ثالثاً: اإتباع الهوى: قال ابن تيمية: و�ساحب الهوى يعميه الهوى وي�سمه فال ي�ستح�سر 

اهلل ور�سوله يف ذلك ول يطلبه ول ير�سى لر�سا اهلل ور�سوله، ول يغ�سب لغ�سب 

واهلل ور�سوله، بل ير�سى اإذا ح�سل ما ير�ساه بهواه، ويغ�سب اإذا ح�سل مايغ�سب 

له بهواه اأ-هـ

{َوَنَهى  تعاىل  قال  بكليته  تعاىل  اهلل  اإىل  متوجه  فاإنه  املخل�س  بخالف  وهذا 

ْف�َض َعْن �ْلَهَوى} النازعات 40 ، اأي كفها عن �سهواتها ال�ساده عن طاعة اهلل  �لنرَّ

اإذا عمل  الهوى  متبع  بل  للعمل،  لالإخال�س مبطل  الهوى م�ساد  فاتباع  تعاىل، 

عماًل �ساحلاً اتباعاً لهواه لعبودية هلل فاإن عمله غري مقبول.

� لي�س مــن الرياء:
يدخل ال�سيطان على كثري من النا�س من مداخل �ستى و�سور متعددة كل ذلك لي�سرفهم عن 

الطاعات والتزود من القربات ومن هذه ال�سور.

1 - ترك العمل خمافة الرياء: فرتك العمل خ�سية الرياء و�سو�سة من ال�سيطان وحبالة 

من حبالته فعلى العبد اأن مي�سى يف طاعته فاإن ذلك �سديد الأمل على �سيطانه قال 

الف�سيل: ترك العمل من اأجل النا�س رياء، والعمل من اأجل النا�س �سرك، والإخال�س 

اأن يعافيك اهلل منهما .

< قال النخعي: اإذا اأتاك ال�سيطان واأنت يف �سالة فقال: اإنك مراء، فزدها طولً.
على  لت�ستمر  نف�سه  ويجاهد  العمل  يف  ي�ستمر  اأن  املخل�س  املــوؤمــن  وقــل  وعلى 

الإخال�س.

2 - ثناء النا�س على العمل: حمبة النا�س للمخل�س وثنائهم عليه ل�سك اأن هذا مما ي�سر 

املوؤمن وي�ستب�سر  له ولكن من دون تعر�س منه حلمدهم وتق�سد لنيل ثنائهم فهذه 

ب�سرى لت�سر العبد ول تخرجه من الإخال�س ويدل عليه ما جاء يف حديث اأبي ذر 

[ اأنه قال: قيل لر�سول اهلل ] : »اأراأيت الرجل يعمل العمل من اخلري ويحمده 
النا�س عليه؟ قال تلك عاجل ب�سرى املوؤمن« رواه م�سلم.

3 - الإقبال على العمل عند خمالطة ال�ساحلني: وهذا لي�س برياء قال الإمام املقد�سي 
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رحمه اهلل : قد يبيت الرجل مع املجتهدين في�سلون اأكرث الليل وعادته قيام �ساعه 

اأو ي�سومون في�سوم، ولولهم ما انبعث على هذا الن�ساط، فرمبا ظن  فيوافقهم، 

اأن هذا رياء، ولي�س كذلك على الإطالق بل فيه تف�سيل وهو اأن كل موؤمن يرغب يف 

عبادة اهلل تعاىل ولكن تعوقه بع�س العوائق وت�ستهويه الغفلة، فرمبا كانت م�ساهدة 

الغري �سبباً لزوال الغفلة واندفاع العوائق ففي مثل هذه الحوال ينتدب ال�سيطان 

لل�سد عن الطاعة، ويقول: اإذا عملت غري عادتك كنت مرائياً، فال ينبغى اأن يلتفت 

اإليه، واإمنا ينبغي اأن ينظر يف ق�سده الباطن وليلتفت اإىل و�سوا�س ال�سيطان.

� قـــــــ�ســـــــــــــــة
قال ابن قتيبة يف عيون الأخبار: اأن م�سلمة (اأحد قادة امل�سلمني) حا�سر ح�سناً، فندب 

النا�س اإىل نقب منه، فما دخله اأحد، فجاء رجل من عر�س اجلي�س فدخله ففتحه ففتح اهلل 

عليهم، فنادى م�سلمة: اأين �ساحب النقب؟ فما جاءه اأحد، فنادى: اإنى قد اأمرت الآذن باإدخاله 

�ساعة ياأتي، فعزمت عليه اإل جاء فجاء رجل، فقال: ا�ستاأذن يل على الأمري، فقال له: اأنت 

�ساحب النقب؟ قال: اأنا اأخربكم عنه. فاأتي م�سلمة فاأخربه عنه، فاأذن له فقال له: اإن �ساحب 

النقب ياأخذ عليكم ثالثاً: األ ت�سودوا ا�سمه يف �سحيفه اإل اخلليفة، ول تاأمروا له ب�سيء، ول 

ت�ساألوه ممن هو.

قال: فذاك له. قال: اأنا هو: فكان م�سلمة ل ي�سلي بعدها �سالة اإل قال: اللهم اجعلني مع 

�ساحب النقب.
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احلمد هلل رب العاملني وال�سالة وال�سالم على نبينا حممد ] وعلى اآله و�سحبه اأجمعني 

وبعد :

ُمْر 
ْ
َو�أ �ْلَعْفَو  ] وهو خطاب لأمته فقال : {ُخْذ  اأمر اهلل �سبحانه وتعاىل ر�سوله  فقد 

اِهِلنَي } الأعراف 199  . ْعِر�ْض َعْن �ْلَ
َ
 َو�أ

)1(
ِباْلُعْرِف

� تعريف العف� :
قال الكفوي: كف ال�سرر مع القدرة عليه ، وكل من ا�ستحق عقوبة فرتكها فهذا الرتك عفو.

وا�ستمل هذا الن�س على توجيه من اهلل لر�سوله ] ولكل موؤمن بالتحلي بثالث ظواهر من 

ال�سلوك اخللقي احلميد وهي : 

اأوًل: اأخذ العفو عن اإ�ساءة امل�سيء .

ثانيًا: اأمر امل�سيء بالعرف اإن كان ممن ي�ستجيب . 

ثالثًا: الإعرا�س عن امل�سيء اإذا كان من اجلاهلني الذين ل ي�ستجيبون لالأمر باملعروف.

< اأخي الكرمي ...اأختي الكرمية 
اأحتب اأن يعفو اهلل عنك ؟!  اأحتب اأن يعزك اهلل  ؟!  اأحتب اأن يتجاوز اهلل عنك ؟!  اإنه 

�سبحانه عفو يحب اأهل العفو، فاإن عفوت عن النا�س اأحبك اهلل �سبحانه كما قال �سبحانه: 

ِننَي } اآل عمران 134 ْح�سِ  ُيِحبُّ �ْلُ
ُ رَّ
ا�ِض َو�لل {َو�ْلَكاِظِمنَي �ْلَغْيَظ َو�ْلَعاِفنَي َعْن �لنرَّ

افتح قلبك لأحاديث الر�سول ] واأقوال ال�سحابة والتابعني لالقتداء بهم : 

1 - عن اأبي مو�سى الأ�سعري [ قال : قال النبي ]: »ما اأحد اأ�سرب على اأذى �سمعه 

من اهلل يدعو له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم« رواه البخاري . 

2 - عن اأبي هريرة [ قال: قال ر�سول اهلل ]: »ما نق�ست �سدقة من مال، وما زاد 

اهلل عبدا بعفو اإل عزا ، وما توا�سع  اأحد هلل اإل رفعه اهلل« رواه م�سلم . 

3 - عن اأبي هريرة [ عن  النبي  ] قال: »كان تاجر يداين النا�س فاإذا راأى مع�سرا قال 

لفتيانه : جتاوزوا عنه لعل اهلل اأن يتجاوز عنا فتجاوز اهلل عنه« رواه البخاري وم�سلم .

العفو والجنة
77 الــعــدد   - 1427هـ  رجــب   - ال�سابعة  ال�سنة 

1 - والعرف معروف وهو �سد املنكر
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4 - عن اأن�س [ قال : »كنت اأم�سي مع ر�سول اهلل ] وعليه برد جنراين غليظ احلا�سية 

فاأدركه اأعرابي فجبذه بردائه جبذة �سديدة، قال ان�س: فنظرت اإىل �سفحة عاتق 

النبي ] وقد اأثرت بها حا�سية الرداء من �سدة جبذته ثم قال: يا حممد مر يل من 

مال اهلل الذي عندك فالتفت اإليه ف�سحك ثم اأمر له بعطاء« رواه البخاري وم�سلم.

5 - عن اأبي هريرة [ اأن رجال �ستم اأبا بكر [ والنبي ] جال�س يتعجب ويبت�سم فلما 

اأكرث رد عليه بع�س قوله فغ�سب النبي ] فلحقه اأبو بكر فقال : يا ر�سول اهلل كان 

ي�ستمني واأنت جال�س، فلما رددت عليه بع�س قوله غ�سبت فقمت !!  فقال ] : »كان 

معك ملك يرد عليه فلما رددت عليه وقع ال�سيطان ثم قال يا اأبا بكر : ثالث كلهن 

 عنها هلل عز وجل اإل اأعز اهلل بها ن�سره، 
(1)

حق: ما من عبد ظلم مبظلمة فيغ�سي

 يريد بها �سلة اإل زاده اهلل بها كرثة، وما فتح رجل باب 
(2)

وما فتح رجل باب عطية 

 يريد بها كرثة اإل زاده اهلل بها قلة« رواه اأحمد.
(3)

م�ساألة 

6 - عن عبد اهلل بن عمر ر�سي اهلل عنهما قال: »جاء رجل اإىل النبي ] فقال: يا ر�سول 

اهلل ! كم نعفو عن اخلادم ؟ ف�سمت ! ثم اأعاد عليه الكالم ف�سمت ! فلما كان يف 

الثالثة قال: اعفوا عنه يف كل يوم �سبعني مرة« رواه اأبو داود و�سححه الألباين.

� العف� اأقرب للتق�ى
َل َبْيَنُكْم} البقرة 237، توجه الآية  ْو� �ْلَف�سْ ْقَوى َول َتن�سَ ْقَرُب ِللترَّ

َ
ْن َتْعُفو� �أ

َ
قال تعاىل : {َو�أ

اإىل قاعدة العفو يف املعاملة فيما بيننا ، واإىل قاعدة حفظ اجلميل والف�سل الذي كان بيننا 

واأن لين�سيناه اخلالف الطارىء، فالآية تر�سد اإىل اأن العفو اأقرب للتقوى ، وهذا تنبيه اإىل 

ما هو اأهم من ح�سول الإن�سان على حقوقه وهو التقوى التي ينبغي اأن تكون يف ح�س املوؤمن 

وهمه مقدمة على احلر�س على حقوقه .  

ب يف العفو واأن من عفا كان اأقرب لتقواه  < يقول ال�سيخ ال�سعدي يف تف�سري الآية: رغنّ
من  نف�سه  يهمل  اأن  ينبغي  ل  الإن�سان  ولكون  ال�سدر،  ل�سرح  موجباً  اإح�ساناً  لكونه 

الإح�سان واملعروف وين�سى الف�سل الذي هو اأعلى درجات املعاملة لأن معاملة النا�س 

فيما بينهم على درجتني :

1 - اإما عدل واإن�ساف واجب وهو اأخذ الواجب واإعطاء الواجب . 

1 - فيغ�سي : يعفو عنها.
2 - عطية : اأي باب �سدقة يعطيها لغريه.

3 - م�ساألة : اأي ي�ساأل النا�س املال.
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2 - واإما ف�سل واإح�سان وهو اإعطاء ما لي�س بواجب والت�سامح يف احلقوق والغ�س 

عما يف النف�س ، فال ينبغي لالإن�سان اأن ين�سى هذه الدرجة ولو يف بع�س الأوقات 

بالف�سل  املح�سنني  فاإن اهلل جماز  معاملة وخمالطة  وبينه  بينك  ملن  خ�سو�سا 

رٌي} البقرة 110 . ا َتْعَمُلوَن َب�سِ  ِبَ
َ رَّ
والكرم ولهذا قال { �إِنرَّ �لل

� لنتفكر  يف هذه االآثار
< قال عمر [: كل النا�س مني يف حل.

< جل�س ابن م�سعود [ يف ال�سوق يبتاع طعاما فابتاع ثم طلب الدراهم وكانت يف عمامته 
اأخذها  من  على  يدعون  فجعلوا  ملعي  واإنها  جل�ست  لقد   : فقال  حلت  قد  فوجدها 

ويقولون : اللهم اقطع يد ال�سارق الذي اأخذها، اللهم افعل به كذا ، فقال عبد اهلل: 

واإن كان حملته جراءة على   ، له فيها  اأخذها حاجه فبارك  اإن كان حمله على  اللهم 

الذنب فاجعله اآخر ذنوبه .

< اأتي عبد امللك بن مروان باأ�سارى ابن الأ�سعث فقال لرجاء بن حيوة : ماذا ترى ؟ قال: اإن 
اهلل تعاىل قد اأعطاك ما حتب من الظفر فاأعط اهلل ما يحب من العفو فعفا عنهم.

< عن �سعيد بن امل�سيب قال: ما من �سيء اإل واهلل يحب اأن يعفى عنه ما مل يكن حداً عن عباده.
< قال بع�سهم : لي�س احلليم من ظلم فحلم حتى اإذا قدر انتقم، ولكن احلليم من ظلم 

فحلم حتى اإذا قدر عفا.

� الي�ستحق ا لعف�
قد يقول البع�س اإن هذا ل ي�ستحق العفو..!

نحن نتعامل مع اهلل ول نن�سى اأننا نقدم اأولً اخلري لأنف�سنا قبل اأن يكون للنا�س ، ومن اأكرب 

يَب َعَلْيُكْم  الأمثلة للعفو ق�سة �سيدنا يو�سف \ مع اإخوته حينما عفا عنهم بقوله { ل َتْثِ

 َلُكْم } يو�سف 92 
ُ رَّ
�ْلَيْوَم َيْغِفُر �لل

< قال اأبو بكر [: �سلوا اهلل العفو والعافية واملعافاة.
فالعفو: حمو الذنوب، والعافية اأن يعافيه اهلل من �سقم اأو بلية، واأما املعافاة فاأن يعافيك اهلل من 

النا�س ويعافيهم منك، اأي يغنيك عنهم ويغنيهم عنك وي�سرف اأذاهم عنك وي�سرف اأذاك عنهم.

� ف�ائد العف�
1 -  مظهر من مظاهر ح�سن اخللق .
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2 -  دليل كمال الإميان  وح�سن الإ�سالم .

3 -  دليل على �سعة ال�سدر وح�سن الظن.

4 -  يثمر حمبة اهلل ثم حمبة النا�س .

5 -  اأمان من الفنت وعا�سم من الزلل .  

6 -  دليل على كمال النف�س و�سرفها .

7 -  تهيئة املجتمع والن�سئ ال�سالح حلياة اأف�سل .

8 - طريق نور وهداية لغري امل�سلمني .

9 - احل�سول على اخلري الدنيوي والأخروي لأن النا�س يحبون املت�سامح �ساحب العفو. 

� اأق�ال يف العف�
< قال اأبو بكر ال�سديق [: بلغنا اأن اهلل تعاىل ياأمر منادياً يوم القيامة فينادي: من كان له 

عند اهلل �سيء فليقم فيقوم اأهل العفو فيكافئهم اهلل مبا كان من عفوهم عن النا�س.

< قال عمر بن اخلطاب [: اأف�سل العفو عند املغفرة واأف�سل الق�سد عن اجلدة.
< قال جعفر ال�سادق: لأن اأندم على العفو خري من اأندم على العقوبه.

< قال �سعيد بن امل�سيب: لأن يخطئ الإمام يف العفو خري من اأن يخطئ يف العقوبه.
< عن عبداهلل بن عمر بن العا�س اأن  ر�سول اهلل ] قال: »تعـافـوا احلدود فيمـا بينكم 

فما بلغني من حـد فقـد وجب« رواه اأبوداود و�سححه الألباين.

<  قال الزهري : اإذا بلغت احلدود ال�سلطان فال يحل لأحد اأن يعفو عنها.

< اأخي الكرمي ... اأختي الكرمية 
لنعفوا عن كل من ظلمنا اأو اأ�ساء اإلينا اأو كان له حق علينا �سواء علمناه اأم مل نعلمه ، ليعفو 

 
ُ رَّ
 َلُكْم َو�لل

ُ رَّ
ْن َيْغِفَر �لل

َ
وَن �أ بُّ

ل ُتِ
َ
َفُحو� �أ اهلل عنا ويغفر لنا قال تعاىل : { َوْلَيْعُفو� َوْلَي�سْ

َغُفوٌر َرِحيٌم } النور 22

فقلها..  ال�ساعة ال�ساعة..  ل ت�ســـوف..  ول تـــوؤجــــــل .. ول تفكـــر 

قلها.... من اأعماق قلبك ولي�سهد اهلل العفو جل جالله منك ال�سدق والإخال�س وابتغاء 

وجهه �سبحانه .

قلها.... ل تتاأخر قلها ليحبك اهلل قل : اللهم اأ�سهدك اأين قد عفوت عن كل من ظلمني 

وكل من يل حق عليه �سواء علمته اأم مل اأعلمه .     

اللهم عافنا واعف عنا وارحمنا برحمتك يا اأرحم الراحمني .

و�سلي اللهم على نبينا حممد وعلى اآله و�سحبه اأجمعني.
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احلمد هلل رب العاملني وال�سالة وال�سالم على املبعوث رحمة للعاملني نبينا حممد ] وعلى 

اآله و�سحبه اأجمعني .. اأما بعد:

لقد غزت األعاب الكمبيوتر اأ�سواقنا و�سيطرت على عقول اأبنائنا و�سبابنا وفتياتنا وحملت 

اإلينا عادات وثقافات بل وعقائد خمالفة لالإ�سالم ، وقد تنوعت هذه الأجهزة بتنوع م�سادرها 

وكان اأكرثها مبيعاً يف الأ�سواق اخلليجية هو جهاز PLay Station »بالي �ستي�سن«.

وقد كرثت الأقرا�س التي حتتوي على األعاب تلك الأجهزة حتى اإنها لتعد بالآلف ومع �سعف 

الرقابة على هذه الألعاب وكرثتها ، وما متيزت به من تقنية عالية اجلودة �سواء يف الر�سومات 

اأو الأحداث اأو ال�سخ�سيات اأو الإثارة عن طريق الإغراق يف اخليال العلمي وغري العلمي ، فقد 

كرث الطلب على �سراء هذه الأجهزة واأقرا�س الألعاب اخلا�سة بها حتى اإنه ل يكاد يخلو بيت من 

جهاز اأو اأكرث من تلك الأجهزة .

� حجم امل�سكلـة
النفراد بالتكنولوجيا املتوافرة على مدار ال�ساعة جلميع اأفراد الأ�سرة اأطفالها و�سبابها 

وحتى �سيبها مل يرتك حل�سن النوايا ذلك املجال الوا�سع الذي ميكن اأن نحتكم اإليه ، ومل يعد 

ممكنا يف خ�سم هذه البحر املتالطم الهائج الأمواج اأن جند قاربا اآمنا ينقلنا اإىل اأقرب بر 

بعيدا عن الف�سائح والإباحيات واملثريات التي امتالأ بها �ساطئ احلياة اليوم عرب ما نطلق 

عليه األعابا، لكنها يف واقع الأمر اأبعد من ذلك بكثري، ول ت�ستقيم وتلك اللفظة العفوية التي 

كنا نطلقها دائما حني كنا �سغارا قائلني » هيا بنا نلعب« منها حتى بتنا نراها �سالحا ذا حد 

واحد طاعن قاتل �سافك للرباءة وللوقت وللتقاليد ولالحرتام .

اأي�سا وبني طياتها  اأنها حتمل  اإل  فائدة  »قــرياط«  واإن كانت حتمل بني طياتها  وهي 

»فدان« خماطر.

نحن اليوم ب�سدد األعاب » �سيئة ال�سمعة« ابتكرت للرتفيه واملتعة واإثارة الذهن، وحتولت 

باأيدي فاقدي ال�سمائر اإىل اإثارة الغرائز! حتتوي على جن�س فا�سح ون�ساء عاريات ودمويات 

وت�سعل الرغبات وي�سمونها لعبة !!

وقد كان اللعب قبل هجوم األعاب الكمبيوتر يفيد الطفل ج�سمياً وع�سبياً ونف�سياً وتعليمياً، 

اأما بعد هجوم تلك الألعاب فاإن الأمر قد تغري لأن هذه الألعاب واإن كانت مفيدة يف بع�س 

خطر في بيوتنا
78 العدد   - 1427هـ  �سعبان   - ال�سابعة  ال�سنة 
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عقائدياً  كثرية  اأخــرى  جوانب  ت�سره يف  فاإنها   ، والتفكري  واجلــراأة  الذكاء  كجانب  اجلوانب 

واأخالقياً وج�سمياً وع�سبياً ونف�سياً ودرا�سياً واجتماعياً. 

فلي�س من �سك اأن �سانعي هذه الألعاب يحملون ثقافات وعقائد واهتمامات واأفكاراً خمالفة 

لالإ�سالم لأنهم لي�سوا م�سلمني ول يرون الإ�سالم ديناً جديراً باهتمامهم .

واإين لأتعجب من اأمر امل�سلم الذي يحمل عقيدة واأخالقاً وثقافة منبعها الإ�سالم كيف له 

اأن يتلقى كل ما ي�سدر عن هوؤلء بالر�سا والقبول والت�سليم والنبهار ؟

اأين حترمي الإ�سالم للمو�سيقى ؟

اأين حترمي الإ�سالم للعري والتربج ؟

لقد تخطت هذه الألعاب مرحلة الت�سلية الربيئة اإىل مرحلة الإدمان بحيث اإن الطفل اأو 

ال�ساب ل ي�ستطيع اأن مير يوم دون اجللو�س اأمام �سا�سات هذه الألعاب مبدداً فيها جزءاً كبري 

من �ساعات يومه.

اأنه لي�س كل ما هو متوفر من األعاب اللكرتونية ، ميكن ا�ستخدامه  اإل اأنه يكفي القول 

باأمان .. واأن ال�سالح ذا احلدين اأ�سبح هذه املرة بحد واحد حيث الوعي مل ي�ستطع مواكبة 

التطورات وخا�سة يف جمتمعاتنا العربية اإذ اأن الوعي العام بهذه امل�سكلة مل يزل غري متكمل 

ومل ي�سل اإىل احلد املطلوب ، حيث ل تزال تلك الألعاب تعني بالن�سبة لكثري من اأولياء الأمور 

جمرد ت�سلية وترفيه رغم العرتاف باأن لها امل�ساوئ الكثرية.

� األي�س منكم رجل ر�سيد
الأعالم لحتوائها على مناظر  الأبناء وهي ممنوعة من وزارة  األعاب منت�سرة بني  هناك 

اإباحية حقيقية و�سبه حقيقية، عالوة على الرعب والعنف الهائل .

لالأ�سف اإن هذه الألعاب تباع بجميع حمالت ال�سوين واأكرث اجلمعيات التعاونية ، وتن�سر 

لها دعايات باجلرائد كل اأ�سبوع، ويقام بت�سوير اأبرز ال�سفحات، وتتداول بينهم، وتقوم هذه 

املجالت اأ�سا�سا بت�سهيل الو�سول اإىل املناظر الإباحية والإجرامية بالألعاب، وتوجيه القارىء 

لأحدث هذه الألعاب ودفعه ل�سرائها، وهذه املجالت تعر�س كلمات �سرية ت�سهل الو�سول اإىل 

الإباحية فقط ، فاللعبة اإباحية جداً بدون اأي كلمة �سر .  

وللعلم فاإن جميع هذه الألعاب مينع بيعها يف جميع الدول الغربية ملن عمره اأقل من  15 اأو 

18 عاماً اأ�سوًة باخلمور والأفالم الإباحية و�سديدة الرعب ، ويعاقب القانون الغربي الرا�سدين 
بحمايته من هذه  الذي ق�سر  والده  يوؤاخذ  وقد   ، الأطفال  اأمام  الألعاب  بهذه  يلعبون  الذين 

الألعاب الإباحية اخلطرية، وت�سحب الرخ�سة ملن يبيعها لالأطفال وترفع ق�سية اإف�ساد قا�سر.

وقد اأ�سدرت بع�س الوليات الأمريكية قوانني جديدة ت�سدد على العقوبات ملن يبيع هذه 
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الألعاب للفئة الأ�سغر ، وكذلك التحذير من اللعب بها اأمام ال�سغار بالبيت اأو الت�ساهل باإعطائهم 

اللعبة ، وهناك الكثري من اللجان الأهلية التي حتذر الآباء من بع�س الألعاب وتقوم بو�سع قائمة 

بهذه الألعاب ويتم حتديثها دوريا ، لدرجة اأن بع�س �سركات الألعاب امتثلت لتو�سياتها ، وكذلك 

نظام الفئات العمرية مطبق منذ عقود كثرية يف الغرب بالأفالم ولذلك هو فعال.

َلْي�َض ِمْنُكْم َرُجٌل َر�ِسيٌد } هود78
َ
فما بالنا نحن امل�سلمون! { �أ

� االآثــار ال�سيئـــة
< اأوًل : الأثر العقدي :

، ول يقدر عليها �سيء،  اأي �سيء  الكون قوى خارقة ت�ستطيع فعل  اأن يف  1 - اعتقاد 

وفيها اأن جناة العامل كله من التدمري النووي متوقف على بطل اللعبة. وهذا يخالف 

اعتقاد امل�سلمني اأن امللك املدبر املت�سرف يف الكون هو اهلل �سبحانه وتعاىل {ُقْل 

اُء َوُتِعزُّ َمْن  ْن َت�سَ ْلَك ِمرَّ اُء َوَتْنِزُع �ْلُ ْلَك َمْن َت�سَ ْلِك ُتوؤِْتي �ْلُ ُهمرَّ َماِلَك �ْلُ
�للرَّ

ٍء َقِديٌر} اآل عمران : 26
ْ
َك َعَلى ُكلرِّ �َسي رْيُ �إِنرَّ

اُء ِبَيِدَك �ْلَ اُء َوُتِذلُّ َمْن َت�سَ َت�سَ

2 - حمبة الكفار وامليل اإليهم وتعظيمهم ، وياأتي ذلك عن طريق حمبة بع�س ال�سخ�سيات 

التي تقوم بدور البطولة يف تلك الألعاب. وهذا فيه خمالفة �سريحة لقوله تعاىل {

ْوِلَياُء َبْع�ٍض 
َ
ُهْم �أ ْوِلَياَء َبْع�سُ

َ
اَرى �أ �سَ ِخُذو� �ْلَيُهوَد َو�لنرَّ ِذيَن �آَمُنو� ل َتترَّ َها �لرَّ يُّ

َ
َيا �أ

نَي } املائدة : 51 اِلِ  ل َيْهِدي �ْلَقْوَم �لظرَّ
َ رَّ
ُه ِمْنُهْم �إِنرَّ �لل ُهْم ِمْنُكْم َفاإِنرَّ َوَمْن َيَتَولرَّ

3 - الت�سبه بالكفار : ومن ي�ساهد اأبناء امل�سلمني اليوم يرى ذلك جلياً فمنهم من يلب�س 

ال�سال�سل والقالئد يف العنق ومنهم من ي�سري يف الطرقات العامة باللبا�س الق�سري 

»ال�سورت« ومن الن�ساء من تت�سبه بالرجال يف مالب�سها وم�سيتها وكالمها. وقد قال 

ر�سول اهلل ] : »من ت�سبه بقوم فهو منهم« رواه اأبو داود.

4 - كثرياً ما تظهر الكنائ�س والأجرا�س وال�سلبان يف هذه الألعاب وفيها يقد�سون الأحبار 

والرهبان وعباد بوذا ، ويف بع�س الألعاب يلب�س بع�س الالعبني ال�سليب ، ويقوم 

بع�سهم بالتثليث حال دخولهم امللعب اأو اإحراز اأحدهم هدفاً ، واأقل هذه الآثار اأنه 

�سوف يعتاد على روؤية مظاهر الكفر ول ينكرها .

5 - التعدي على الغيبيات. حيث يتم يف بع�س الألعاب موت بع�س �سخ�سيات اللعبة ثم 

يجعلون روحه تخرج من ج�سده على هيئة كائن �سفاف ذي اأجنحة ملونة  ثم ي�سعد 

هذا الكائن اإىل اأعلى ، ويف ذلك تعد على الغيب الذي ل يعمله اإل اهلل كما قال 
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وِتيُتْم ِمْن �ْلِعْلِم 
ُ
ي َوَما �أ ْمِر َربرِّ

َ
وُح ِمْن �أ وِح ُقْل �لرُّ ُلوَنَك َعْن �لرُّ

َ
اأ �سبحانه {  َوَي�سْ

ْر�ِض 
َ
َمَو�ِت َو�لأ َيْعَلُم َمْن ِف �ل�سرَّ َقِلياًل } الإ�سراء : 85، وقال تعاىل { ُقْل ل  �إِلرَّ 

اَن ُيْبَعُثوَن} النمل : 65. يرَّ
َ
ُعُروَن �أ  َوَما َي�سْ

ُ رَّ
�ْلَغْيَب �إِلرَّ �لل

اأمور الدجل وال�سعوذة .  6 - العتقاد يف احلظ والأبــراج وال�سحر وال�سحرة وغريها من 

وكلها اأمور حمرمة يف ال�سرع. كما قال ر�سول اهلل ]: »من اأتى عرافاً اأو كاهناً ف�سدقه 

مبا يقول فقد كفر مبا اأنزل على حممد« رواه اأحمد.

� ثانيًا : الأثر الديني :
1 - �سياع الأوقات فيما ل يفيد حيث اإن هذه الألعاب ميكن اأن ت�ستغرق �ساعات اليوم 

كله دون اأن ميل الالعب واهلل �سبحانه �سائلنا يوم القيامة عن اأوقاتنا واأعمارنا كما 

قال ر�سول اهلل ]: »ل تزول قدما ابن اآدم يوم القيامة من عند ربه حتى ي�ساأل عن 

خم�س: عن عمره فيم اأفناه، وعن �سبابه فيم اأباله، وعن ماله من اأين اكت�سبه وفيم 

اأنفقه، وماذا عمل فيما علم؟« رواه الرتمذي.

2 - ت�سييع ال�سلوات : ول ميكن لأحد اإنكار ذلك ، فهذه الألعاب كاملغناطي�س  يف جذب 

الأطفال واملراهقني بل والكبار اأي�ساً، فاإن الالعب اإذا راأى اأن ال�سالة �سوف تقطعه 

يوؤجلها  ال�سالة �سوف  اإىل  يلتفت  فاإنه لن   ، التي يعي�سها  املتعة والإثــارة  عن هذه 

حتى ينتهى من لعبته وقد يبغ�س ال�سالة ويرتكها بالكلية. ولقد حذرنا ربنا �سبحانه 

الَة  اُعو� �ل�سرَّ �سَ
َ
من ت�سييع ال�سالة بقوله عزوجل { َفَخَلَف ِمْن َبْعِدِهْم َخْلٌف �أ

} مرمي 59 
)1(

ْوَف َيْلَقْوَن َغّيًا  َهَو�ِت َف�سَ َبُعو� �ل�سرَّ َو�ترَّ

3 - عقوق الوالدين : فالأم - مثال - تاأمره لق�ساء بع�س احلاجات لها فال ي�سمع لها 

ول يطيع اأمرها فيقع يف العقوق والعياذ باهلل ، وعقوق الوالدين من اأكرب الكبائر 

بعد ال�سرك باهلل تعاىل كما قال ر�سول اهلل ]: »اأكرب الكبائر ال�سرك باهلل وعقوق 

الوالدين ..«  رواه البخاري.

� ثالثًا : الأثر ال�صلوكي :
يقول   ، الأطفال  لدى  العنف  ازديــاد ظاهرة  اإىل  الألعاب  مزاولة هذه  توؤدي كرثة   -  1

الدكتور �سال �سيفر : اإن األعاب الفيديو (مثل البالي �ستي�سن) ميكن اأن توؤثر على 

الطفل في�سبح عنيفاً ، فالكثري من األعاب (القاتل الأول) تزيد ر�سيد الالعب من 

النقاط كلما تزايد عدد قتاله ، فهنا يتعلم الطفل اأن القتل �سيء مقبول وممتع .

1 - والغي : واٍد يف جهنم
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2 - اإن الطفل هنا ي�سارك يف العنف بالقتل وال�سرب والتخريب وال�سحق واخلطف ونحو 

ذلك ورمبا كان ذلك مب�سد�س يف يده فتكون مبثابة تدريب �سخ�سي فردي له .

3 - هناك األعاب تعتمد على التخريب والإف�ساد، وهذا يوؤثر �سلبا على �سلوك الطفل مما 

جتعله مييل اإىل الإف�ساد وهو ل ي�سعر .

� رابعًا : الأثر النف�صي :
1 - ا�سطراب الأع�ساب وتوترها الدائم ب�سبب الإدمان على اللعب والوقوف اأمام ال�سا�سة .

2 - هناك كثري من املناظر املخيفة التي توؤذي الالعب نف�سياً وتزرع الرعب يف قلبه.

3 - توؤدي هذه الألعاب يف بع�س الأحيان اإىل تنامي روح العزلة لدى الأطفال .

4 - كما توؤدي هذه الألعاب اإىل حب النتقام واإيذاء الآخرين .

� خام�صًا : الأثر الأخالقي :
1 - ال�سب وال�ستم فيح�سل بني املت�سابقني يف الغالب �سب و�ستم وعناد اأثناء اللعب، وهذا 

لي�س من �سفات امل�سلم كما قال ر�سول اهلل ] : »لي�س املوؤمن بالطعان ول اللعان ول 

الفاح�س ول البذيء« رواه اأحمد .

2 - العري الفا�سح : كما يف األعاب امل�سارعني واملحاربني العارية التي ل ي�سرتها �سوى 

»مايوه« يظهر عورة الرجل ويحددها، وقد قال النبي ]: »غط فخذك فاإن الفخذ 

عورة« اأخرجه احلاكم و�سححه الألباين.

كما اأن يف بع�س هذه الألعاب �سوراً حية لن�ساء كا�سيات عاريات.

اإن الإ�سرار على ح�سر مثل هذه امل�ساهد وال�سور الفا�سحة يف مثل هذه الألعاب ليدل 

بو�سوح على رغبة �سانعي هذه الألعاب يف مزيد من التدهور الأخالقي، و�سوق املراهقني اإىل 

ال�سهوات وهم ل زالوا يف �سن مبكرة.

املعتاد  ال�سلوك  اأنها  ويعتقدون  اأذهانهم  يف  �سري�سخها  امل�ساهد  لهذه  الأطفال  تلقى  اإن 

ال�سحيح وهكذا جند كيف اأن اخلطر يهدد اأطفالنا بل ن�سرتيه لهم بنقودنا!!

� �صاد�صًا : الأثر ال�صحي :
1 - �سعف الب�سر .

2 - ا�ستنفاد طاقات الأطفال واملراهقني .

3 - الإ�سابة بانحناء الظهر وتقو�س العمود الفقري .

4 - رع�سة ت�سيب اأ�سابع اليدين .
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� �صابعا : الأثر املادي :
وهذا الأثر يتمثل يف اإهدار الأموال عن طريق �سراء تلك الأجهزة التي تعد غالية الثمن، 

ثم يف �سراء الربامج والألعاب اخلا�سة بها ثم يف �سيانتها وت�سليحها، لأنها كثرياً ما تعر�س 

للتلف ب�سبب �سوء ال�ستخدام وكرثته.

وبهذا نكون قد اأعنا اأعداءنا باأموالنا على حماربتنا يف عقيدتنا وقيمنا واأخالقنا و�سلوكياتنا.

� كيف تراقب االأ�سر األعاب الفيدي� ؟!
اأن كلمة لعبة تت�سمن  األعاب بعني ال�ستهتار ويتخيلون  تاأخذ كلمة  الأ�سرة يف جمتمعاتنا 

معناها فقط ول يعرفون بل اأحيانا يجهلون حمتوى معظم هذه الألعاب، وبالتايل ل يوجد نوع 

من اأنواع الرقابة على اأطفالهم اأو اأولدهم، حيث اإنهم يجهلون مبداأ الأمان من وجهة نظرهم 

باأنها جمرد لعبة موجودة ومتوافرة ..!

فالطفل اأو املراهق ياأخذ من والديه م�سروفه اخلا�س ويذهب اإىل نوادي الفيديو جيم اأو 

الإنرتنت كافية اأو املجمعات التجارية، حيث توجد حمالت األعاب الفيديو لي�سرتي ما اأراد منها 

دون اأي ح�سيب اأو رقيب، لأنه جرى العرف باأنها جمرد لعبة، ول جند من �ساحب املحل هذا اأو 

ذاك اأي نوع من اأنواع التفريق بني عمر هذا الطفل واآخر، ول يهمه اإل املك�سب املادي فقط . 

ال�سلبية  اآثارها  على جتنب  والعمل  منها  واحلد  الألعاب  تلك  للتعقل يف ممار�سة  دعوة 

وذلك باختيار ما ينا�سب منها وما يفيد وجتنب ما ل يفيد مع ا�ستبعاد اأي لعبة حتتوى على 

خمالفات �سرعية .

� انتبه اأيها االأب!!
اأعلم اأيها الأب باأنك م�سئول واأن اهلل عزوجل �سائلك يوم القيامة عن رعيتك »كلكم راع وكلكم 

م�سئول عن رعيته، فالرجل راع وم�سئول عن رعيته« متفق عليه ، فهل اأعددت لهذا ال�سوؤال جوابا ؟!

اإن الرتبية - بارك اهلل فيك - لي�ست تربية الأكل وال�سرب والدرا�سة فقط، بل الرتبية هي 

تربية النف�س على اخللق الكرمي وال�سلوك امل�ستقيم واللتزام بالطاعة والبعد عن املع�سية .

فاحر�س على تربية اأبنائك وبناتك الرتبية ال�سالمية ال�سحيحة، القائمة على التزام اأوامر 

اهلل عزوجل واأوامر ر�سوله ]، مع احلر�س على التخلق باأخالق ال�سالم والبعد عن م�ساوئها، 

و�ستجد اأثر هذه الرتبية يف نف�سك وذريتك من بعدك، ثم �ستجد الثمرة الطيبة يف ذلك اليوم 

العظيم عند لقاء ربك �سبحانه، فيب�سرك بدخول جنته ب�سبب عملك الطيب  وفق اهلل اجلميع 

ملا يحب وير�سى و�سلى اهلل و�سلم وبارك على نبينا حممد ] وعلى اآله و�سحبه اأجمعني .
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الغرنّ املحجلني  املر�سلني وقائد  �سينّد   [ وال�ســالم على ر�ســول اهلل  وال�ســالة  ب�ســم اهلل 

وبعــد ..

فقد خ�س اهلل عز وجل �سهر رم�سان بالكثري من اخل�سائ�س والف�سائل فهو �سهر نزول 

القراآن والكتب ال�سماوية، وهو �سهر التوبة واملغفرة وتكفري الذنوب وال�سيئات، وفيه العتق من 

النار، وفيه تفتح اأبواب اجلنان، وتغلق اأبواب النريان، وت�سفد ال�سياطني، وفيه ليلة خري من 

األف �سهر ، وهو �سهر اجلود والإح�سان وهو �سهر الدعاء امل�ستجاب.

لذا فقد عرف ال�سلف ال�سالح قيمة هذا املو�سم املبارك ف�سمروا فيه عن �ساعد اجلد 

واجتهدوا يف العمل ال�سالح طمعاً يف مر�ساة اهلل ورجاء يف حت�سيل ثوابه ، فقد ثبت اأنهم 

كانوا يدعون اهلل �ستة اأ�سهر اأن يبلغهم رم�سان ثم يدعونه �ستة اأ�سهر اأن يتقبل منهم ، وقال 

عبدالعزيز بن اأبي داود : اأدركتهم يجتهدون يف العمل ال�سالح فاإذا فعلوه وقع عليهم الهم اأيقبل 

منهم اأم ل ؟

تهم وعزميتهم  فتعال اأخي الكرمي ن�ستعر�س بع�س اأحوال ال�سلف يف رم�ســان وكيف كانت همنّ

ـر. هم يف العبــادة لنلحق بذلك الركـب ونكون من عرف حقنّ هذا ال�سهر فعمل له و�سمنّ وجدنّ

� حالهــــم مـــع القـــــــراآن
< قــال ابن رجــب: ويف حديث فاطمة ر�سي اهلل عنها عن اأبيها ] اأنه اأخربها: »اأننّ جربيل 

\ كان يعار�سه القراآن كل عام مرًة، واأننّه عار�سه يف عام وفاته مرتني« متفق عليه .
ويف حديث ابن عبا�س ر�سي اهلل عنهما »اأننّ املدار�سة بينه وبني جربيل كانت لياًل 

« متفق عليه.

فدل على ا�ستحباب الإكثار من التالوة يف رم�سان لياًل فاإننّ الليل تنقطع فيه ال�سواغل، 

وجتتمع فيه الهمم، ويتواطاأ فيه القلب والل�سان على التدبر كما قال تعاىل: { �إِنرَّ َنا�ِسَئَة 

ْقَوُم ِقياًل } املزمل 6 ، و�سهر رم�سان له خ�سو�سية بالقراآن، 
َ
�َسدُّ َوْطئًا َو�أ

َ
ْيِل ِهَي �أ �للرَّ

نِزَل ِفيِه �ْلُقْر�آُن} البقرة:185 (لطائف املعارف).
ُ
ِذي �أ اَن �لرَّ كما قال تعاىل:{ �َسْهُر َرَم�سَ

أحوال السلف في رمضان
79 العدد   - 1427هـ  رم�سان   - ال�سابعة  ال�سنة 
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ولهذا حر�س ال�سلف رحمهم اهلل على الإكثار من تالوة القراآن يف �سهر رم�سان وقد 

َ ذلك يف �سري اأعالم النبالء لالإمام الذهبى رحمه اهلل ومن ذلك : بنُيِّ

< كان الأ�سود بن يزيد يختم القراآن يف رم�سان يف كل ليلتني، وكان ينام بني املغرب 
والع�ساء، وكان يختم القراآن يف غري رم�سان يف كل �ست لياٍل . 

< كان مالك بن اأن�س اإذا دخل رم�سان يفر من احلديث وجمال�سة اأهل العلم ويقبل على 
تالوة القراآن من امل�سحف.

< كان �سفيان الثوري اإذا دخل رم�سان ترك جميع العبادات واأقبل على قراءة القراآن.
< كان �سعيد بن جبري يختم القراآن يف كل ليلتني.

< كان زبيد اليامي اإذا ح�سر رم�سان اأح�سر امل�سحف وجمع اإليه اأ�سحابه.
< كان الوليد بن عبد امللك يختم يف كل ثالٍث، وختم يف رم�سان �سبع ع�سرة ختمه.

< وعن اأبي عوانة قال: �سهدت قتادة يدر�س القراآن يف رم�سان. 
< كان قتادة يختم القراآن يف �سبع، واإذا جاء رم�سان ختم يف كل ثالٍث، فاإذا جاء الع�سر 

ختم كل ليلٍة. 

< وقال الربيع بن �سليمان: كان ال�سافعي يختم القراآن يف �سهر رم�سان �ستني ختمة ويف 
كل �سهر ثالثني ختمة.

< كان وكيع بن اجلراح يقراأ يف رم�سان يف الليل ختمًة وثلثاً، وي�سلي ثنتي ع�سرة من 
ال�سحى، وي�سلي من الظهر اإىل الع�سر .

< كان حممد بن اإ�سماعيل البخاري يختم يف رم�سان يف النهار كل يوم ختمة، ويقوم بعد 
الرتاويح كل ثالث لياٍل بختمة . 

< وقال القا�سم بن علي ي�سف اأباه ابن ع�ساكر �ساحب تاريخ دم�سق: وكان مواظباً على 
�سالة اجلماعة وتالوة القراآن، يختم كل جمعة اأو يختم يف رم�سان كل يوم، ويعتكف 

يف املنارة ال�سرقية.

اأقــل من  القراآن يف  قــراءة  النهي عن  ورد  واإمنــا   : ابن رجب احلنبلي  قال   : فائدة 

خ�سو�سا  رم�سان  ك�سهر  املف�سلة  الأوقــات  يف  فاأما  ذلك  على  املداومة  على  ثالث 

الليايل التي يطلب فيها ليلة القدر اأو يف الأماكن املف�سلة كمكة ملن دخلها من غري 

اأهلها في�ستحب الإكثار فيها من تالوة القراآن اغتنام للزمان واملكان وهذا قول اأحمد 

واإ�سحاق وغريهما من الأمة وعليه يدل عمل غريهم . لطائف املعارف . 
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� حالهم يف اجل�د والكرم
1 - عن ابن عبا�س ر�سي اهلل عنهما قال: »كان ر�سول اهلل ] اأجود النا�س باخلري، وكان 

اأجود ما يكون يف �سهر رم�سان. اإننّ جربيل \ كان يلقاه يف كل �سنة يف رم�سان 

حتى ين�سلخ، فيعر�س عليه ر�سول اهلل ] القراآن، فاإذا لقيه جربيل كان ر�سول اهلل 

] اأجود باخلري من الريح املر�سلة« متفق عليه .
بع�س  على  ويعني  بع�ساً  يفتح  بع�سها  واأن  اخلري،  اأعمال  بركة  وفيه  املهلب:  قال   >
األ ترى اأن بركة ال�سيام ولقاء جربيل وعر�سه القراآن عليه زاد يف جود النبي ] 

و�سدقته حتى كان اأجود من الريح املر�سلة.

< وقال الزين بن املنري: اأي فيعم خريه وبره من هو ب�سفة الفقر واحلاجة، ومن هو 
ب�سفة الغنى والكفاية اأكرث مما يعم الغيث النا�سئة عن الريح املر�سلة ].

< وقال ابن رجب: قال ال�سافعي اأحب للرجل الزيادة باجلود يف �سهر رم�سان اقتداًء 
وم  بر�سول اهلل ]، وحلاجة النا�س فيه اإىل م�ساحلهم، ولت�ساغل كثرٍي منهم بال�سَّ

وال�سالة عن مكا�سبهم.

2 - كان ابن عمر ر�سي اهلل عنهما ي�سوم ول يفطر اإلَّ مع امل�ساكني، فاإذا منعهم اأهله 

عنه، مل يتع�سَّ تلك الليلة، وكان اإذا جاءه �سائل وهو على طعامه، اأخذ ن�سيبه من 

اأهله ما بقي يف اجِلْفنَِة، في�سبح  اأكل  ال�سائل، فريجع وقد  الطعام وقام، فاأعطاه 

�سائماً ومل ياأكل �سيئاً. 

3 - يقول يون�س بن يزيد: كان ابن �سهاب اإذا دخل رم�سان قال: اإمنا هو تالوة القراآن، 

واإطعام الطعام. 

� حالهم يف قيام الليل
< قال احل�سن الب�سري: مل اأجد �سيئاً من العبادة اأ�سد من ال�سالة يف جوف الليل  .

< وقال اأبو عثمان النهدي: ت�سينّفت اأبا هريرة �سبعاً فكان هو وامراأته وخادمه يق�سمون 
الليل ثالثاً ي�سلي هذا ثم يوقظ هذا .

< وكان �سداد بن اأو�س اإذا اأوى اإىل فرا�سه كاأنه حبة على مقلى ثم يقول: اللهم اإن جهنم 
ل تدعني اأنام فيقوم اإىل م�ساله.
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< عن ال�سائب بن يزيد قال: اأمر عمر بن اخلطاب [ اأبَي بن كعب ومتيما الداري 
ر�سي اهلل عنهما اأن يقوما للنا�س يف رم�سان، فكان القاريء يقراأ باملئتني، حتى كنا 

اأخرجه  الفجر.  اإلَّ يف فروع  نن�سرف  كنا  القيام، وما  الع�سي من طول  نعتمد على 

البيهقي .

< وعن مالك عن عبد اهلل بن اأبي بكر قال: �سمعت اأبي يقول: كنا نن�سرف يف رم�سان 
من القيام، في�ستعجل اخلدم بالطعام خمافة الفجر. اأخرجه مالك يف املوطاأ.

< وعن اأبي عثمان النهدي قال: اأمر عمر بثالثة قراء يقروؤون يف رم�سان، فاأمر اأ�سرعهم 
اأن يقراأ بثالثني اآية، واأمر اأو�سطهم اأن يقراأ بخم�س وع�سرين، واأمر اأدناهم اأن يقراأ 

بع�سرين. اأخرجه عبد الرزاق يف امل�سنف.

< وعن داود بن احل�سني عن عبد الرحمن بن ُهْرمز قال: كان القراء يقومون ب�سورة 
البقرة يف ثمان ركعات، فاإذا قام بها القراء يف اثنتي ع�سرة ركعة راأى النا�س اأنه قد 

خفف عنهم. اأخرجه البيهقي.

فاإذا  رم�سان،  �سهر  بيته يف  يقوم يف  عنهما  اهلل  ر�سي  عمر  ابن  كان  نافع:  وقــال   >
ان�سرف النا�س من امل�سجد اأخذ اإداوًة من ماٍء ثم يخرج اإىل م�سجد ر�سول اهلل ] ثم 

ل يخرج منه حتى ي�سلي فيه ال�سبح. اأخرجه البيهقي

< وعن نافع بن عمر بن عبد اهلل قال: �سمعت ابن اأبي ملكية يقول: كنت اأقوم بالنا�س يف 
�سهر رم�سان فاأقراأ يف الركعة احلمد هلل فاطر ونحوها، وما يبلغني اأننّ اأحداً ي�ستثقل 

ذلك. اأخرجه ابن اأبي �سيبة .

< وعن عمران بن ُحدير قال: كان اأبو جملز يقوم باحلي يف رم�سان يختم يف كل �سبع. 
اأخرجه ابن اأبي �سيبة .

< وعن عبد ال�سمد قال حدثنا اأبو الأ�سهب قال: كان اأبو رجاء يختم بنا يف قيام رم�سان 
يف كل ع�سرة اأيام. 

� طبقات ال�سلف يف قيام الليل
قال ابن اجلوزي: واعلم اأن ال�سلف كانوا يف قيام الليل على �سبع طبقات:

< الطبقة الأوىل: كانوا يحيون كل الليل وفيهم من كان ي�سلي ال�سبح بو�سوء الع�ساء.
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< الطبقة الثانية: كانوا يقومون �سطر الليل.
< الطبقة الثالثة: كانوا يقومون ثلث الليل، قال النبي ]: »اأحب ال�سالة اإىل اهلل عز 

وجل �سالة داود كان ينام ن�سف الليل ويقوم ثلثه وينام �ُسد�سه« متفق عليه.

< الطبقة الرابعة: كانوا يقومون �سد�س الليل اأو خم�سه.
< الطبقة اخلام�سة: كانوا ل يراعون التقدير واإمنا كان اأحدهم يقوم اإىل اأن يغلبه النوم 

فينام فاإذا انتبه قام.

< الطبقة ال�ساد�سة: قوم كانوا ي�سلون من الليل اأربع ركعات اأو ركعتني.
ال�سحر فيجمعون بني  ـلون يف  الع�ساءين ويُع�سِّ ال�سابعة: قوم يُحيون ما بني  < الطبقة 
الطرفني ، قال النبي ]: »اإن يف الليل ل�ساعة ل يوافقها عبد م�سلم ي�ساأل اهلل تعاىل 

فيها خرياً من اأمر الدينا والأخرة اإل اأعطاه اإياه وذلك كل ليلة« اأخرجه م�سلم.

رة لقيام الليل � االأ�سباب املي�سِّ
ذكر اأبو حامد الغزايل اأ�سباباً ظاهرة واأخرى باطنة مي�سرة لقيام الليل:

< فاأما الأ�سباب الظاهرة فاأربعة اأمور:
الأول : األ يكرث الأكل فيكرث ال�سرب فيغلبه النوم ويثقل عليه القيام.

الثاين: األ يتعب نف�سه بالنهار مبا ل فائدة فيه.

الثالث: األ يرتك القيلولة بالنهار فاإنها تعني على القيام.

الرابع: األ يرتكب الأوزار بالنهار فيحرم القيام بالليل.

< واأما الأ�سباب الباطنة فاأربعة اأمور:
الأول: �سالمة القلب عن احلقد على امل�سلمني وعن البدع وعن ف�سول الدنيا.

الثاين: خوف غالب يلزم القلب مع ق�سر الأمل.

الثالث: اأن يعرف ف�سل قيام الليل.

الرابع: وهو اأ�سرف البواعث: احلب هلل وقوة الإميان باأنه يف قيامه ل يتكلم 

         بحرف اإل وهو مناج ربه.
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� التقليل من الطعام
1 - قال اإبراهيم بن اأبي اأيوب: كان حممد بن عمرو الغزي ياأكل يف �سهر رم�سان اأكلتني .

فقمت  رم�سان  يف  ع�سيًَّة  املهتدي  عند  كنت  القا�سم:  بن  ها�سم  العبا�س  اأبو  وقال   -  2

لأن�سرف فقال: اجل�س، فجل�ست، ف�سلى بنا، ودعا بالطعام فاأح�سر طبَق ِخالٍف عليه 

اأرغفٌة واآنية فيها ملٌح وزيٌت وخلٌّ فدعاين اإىل الأكل فاأكلت اأكل من ينتظر الطبيخ 

فقال: اأمل تكن �سائماًً؟ قلت: بلى، قال: فكل وا�ستوِف فلي�س هنا غري ما ترى!

� حـفــظ اللـــ�ســـــان
1 - عن اأبي هريرة [ قال: قال ر�سول اهلل ]: »من مل يدع قول الزور والعمل به فلي�س 

هلل حاجٌة يف اأن يدع طعامه و�سرابه« اأخرجه البخاري.

قال املهلب: وفيه دليل اأن ُحكم ال�سيام الإم�ساك عن الرفث وقول الزور كما مي�سك 

�س �سيامه وتعر�س ل�سخط  عن الطعام وال�سراب واإن مل مي�سك عن ذلك فقد تنقَّ

ربه وترك قبوله منه.

2 - قال ر�سول اهلل ] : »اإذا اأ�سبح اأحدكم يوماً �سائماً فال يرفث ول يجهل فاإن امروؤٌ 

�سامته اأو قاتله فليقل: اإين �سائٌم اإين �سائٌم« اأخرجه م�سلم.

قال املازري يف قوله: اإين �سائٌم« يحتمل اأن يكون املراد بذلك اأن يخاطب نف�سه على 

جهة الزجر لها عن ال�سباب وامل�سامتة. 

3 - قال عمر بن اخلطاب [: لي�س ال�سيام من الطعام وال�سراب وحده، ولكنه من 

الكذب والباطل واللغو واحللف. اأخرجه ابن اأبي �سيبة.

4 -  وعن جابر بن عبد اهلل ر�سي اهلل عنهما قال: اإذا �سمت فلي�سم �سمعك وب�سرك، 

ول�سانك عن الكذب واملاآثم، ودع اأذى اخلادم، وليكن عليك وقار و�سكينة يوم �سيامك، 

ول جتعل يوم فطرك ويوم �سيامك �سواء. اأخرجه ابن اأبي �سيبة.

5 - وعن عطاء قال: �سمعت اأبا هريرة [ يقول: اإذا كنت �سائماً فال جتهل، ول ت�ساب، 

واإن ُجِهل عليك فقل: اإين �سائم اأخرجه عبد الرزاق يف امل�سنف.

6 - وعن جماهد قال: خ�سلتان من حفظهما �سلم له �سومه: الغيبة والكذب. اأخرجه 

ابن اأبي �سيبة.
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احلمد هلل رب العاملني وال�سالة وال�سالم ر�سول اهلل ] وبعد ..

وامل�سائب  الأخطار  من  القدمية  ال�سيطانية  العداوة  حتمله  ما  الإن�سان  على  يخفى  ل 

وال�سرور يف احلياة الدنيا والآخرة، فهي عداوة معلنة من عدو خفي م�سترت ل يراه الإن�سان 

ول يدرك طبيعة عداوته له، و�سدة �سرا�سة حربه معه ، مع اأنها عداوة دائمة ما دام الإن�سان 

يف هذه احلياة وم�ستمرة با�ستمرار وجود عدو اهلل ال�سيطان يف الدنيا ، فهي عداوة ل يرجى 

نِظْرِن �إَِل َيْوِم 
َ
زوالها ول يوؤمل انقطاعها ب�سدق وعد اهلل لإبلي�س يف قوله { َقاَل َربرِّ َفاأ

ْعُلوِم } �س 81-79 . نَظِريَن )80( �إَِل َيْوِم �ْلَوْقِت �ْلَ َك ِمَن �ْلُ ُيْبَعُثوَن )79( َقاَل َفاإِنرَّ

فهو ي�ستخدم يف تلك احلروب الطويلة كل الو�سائل والأ�ساليب املاكرة واخلفية، ويجتهد 

كل الجتهاد كي يوقع الإن�سان يف فخ كيده وطاعته، ويقوده بحبائله املاكرة اإىل مهاوي الردى 

و�سوء العاقبة يف الدنيا والآخرة.

� حــــــرب الـ�ســيـــطــــــان:
والعجيب اأنه ا�ستاأذن اهلل يف اإعالن هذه احلرب، فاأذن له اهلل تعاىل حلكمة اأرادها جل 

وعال ثم نبه عباده اإىل اأمور ثالثة ملواجهة هذه احلرب:

ْخَرَج 
َ
ْيَطاُن َكَما �أ ُكُم �ل�سرَّ 1 - التحذير املبا�سر من ال�سيطان: { َيا َبِني �آَدَم َل َيْفِتَننرَّ

ِة } الأعراف 27 نرَّ َن �ْلَ َبَوْيُكم مرِّ
َ
�أ

2 - ك�سف لنا خطط  واأهداف واأ�ساليب ال�سيطان يف اإغواء بني اآدم، وحذرنا منها: {َيا 

ْيَطاِن  ِبْع ُخُطَو�ِت �ل�سرَّ ْيَطاِن َوَمن َيترَّ ِبُعو� ُخُطَو�ِت �ل�سرَّ ِذيَن �آَمُنو� َل َتترَّ َها �لرَّ يُّ
َ
�أ

ُه  ْيَطاِن �إِنرَّ ِبُعوْ� ُخُطَو�ِت �ل�سرَّ نَكِر } النور 21، { َوَل َتترَّ اء َو�ْلُ ُمُر ِباْلَفْح�سَ
ْ
ُه َياأ َفاإِنرَّ

ِبنٌي } البقرة 168. َلُكْم َعُدوٌّ مُّ

3 - بني لنا الأ�سلحة والعدة التي يتح�سن بها املوؤمن يف هذه احلرب لينجو من هذا العدو 

الغلبة له ورد اهلل عنه هذا العدو  املبني، فاإذا عرفها الإن�سان وحت�سن بها كانت 

أعرف عدوك
80 الــعــدد   - 1427هـ  �ــســوال   - ال�سابعة  ال�سنة 
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ذلياًل مدحوراً، واإن فرط يف ذلك قهره هذا العدو واأ�سبح لعبة بني يديه يحركه كيف 

ي�ساء، فاأ�سبح من الواجب التحذير من هذا العدو ومعرفة خططه وخطره.

� حـقــــائـــق مـهـمــــــة:
1 - قال ]: »اإن ال�سيطان يجري من ابن اآدم جمرى الدم« متفق عليه ،  هكذا اخرب ال�سادق 

امل�سدوق ]، وهذا اإن دل فاإمنا يدل على �سدة فتنته وعداوته لالإن�سان ومتكنه من 

ذلك دون اأن ي�سعر  فيه.

2 - اإن هذا العدو يرانا ونحن ل نراه وهذا اأ�سد ما يكون يف اخلطورة اإذ لو كان العدو 

ظاهرا اأمامك ا�ستطعت اأن حتتمي منه ، ولكن الطامة اأن يكون العدو ذكياً ماكراً 

ُه َيَر�ُكْم ُهَو َوَقِبيُلُه ِمْن َحْيُث َل َتَرْوَنُهْم } الأعراف 27. خفيا {�إِنرَّ

بتنفيذ  ويقومون  ال�سواء  على  واجلــن  الإن�س  من  واأعــوان  جنود  له  اإبلي�س  اإن   -  3

َجَعْلَنا  {َوَكَذِلَك  اإ�سارته.  رهن  وهم  له،  وطاعة  �سمعا  الف�ساديه  خمططاته 

�إَِل َبْع�ٍض ُزْخُرَف  ُهْم  َبْع�سُ نرِّ ُيوِحي  َو�ْلِ  َعُدّوً� �َسَياِطنَي �لإِن�ِض 
ٍّ
ِنِبي ِلُكلرِّ 

�ْلَقْوِل ُغُرورً�} الأنعام 112.

َطْعُتُموُهْم 
َ
�أ َو�إِْن  ِلُيَجاِدُلوُكْم  ْوِلَياآِئِهْم 

َ
�أ �إَِل  َلُيوُحوَن  َياِطنَي  �ل�سرَّ َو�إِنرَّ  قوله تعاىل { 

ُكوَن } الأنعام 121. �ْسِ ُكْم َلُ �إِنرَّ

4 - اأن لكل اإن�سان قرينا اأو �سيطانا يالزمه ول يفارقه فيحاول اأن ي�سله اأو ي�سده عن 

ذكر اهلل تعاىل اأو يف�سد عليه الطاعة اأو غري ذلك .. قال ر�سول اهلل ]: »ما منكم 

من اأحد اإل وقد وكل به قرينه من اجلن وقرينه من املالئكة، قالوا واإياك يا ر�سول 

اهلل ؟ قال واإياي ولكن اهلل اأعانني عليه فاأ�سلم فال ياأمرين اإل بخري« رواه م�سلم

كل عبادة حمبوبة هلل فهي  لأن  وذلك  للرحمن  لل�سيطان فهي طاعة  - كل خمالفة   5

اأو  اأو ي�سرفك عنها  اأن ي�سدك عنها  ال�سيطان، فلذلك جتده يحاول  اإىل  بغي�سة 

يلب�سها عليك، فاإن خالفته وع�سيت اأمره وتعوذت باهلل منه واأطعت اهلل تعاىل كنت 

من الفائزين واإن كان العك�س كنت من اخلا�سرين

لك  يزينها  فرتاه  لل�سيطان  فهي حمبوبة  للرحمن  مكروهة  مع�سية  كل  فان  وكذلك 

ويحببها اإليك وي�سهل الطرق املو�سلة اإليها لك، فان ا�ست�سهلت معه ووقعت يف حبائله 

خبت وخ�سرت، واإن ع�سيته واعت�سمت باهلل  منه كنت من الناجني عند اهلل تعاىل.
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� اأهـــــداف الـ�سـيـطــــان:
ِمْن  ِلَيُكوُنو�  ِحْزَبُه  َيْدُعو  ��ا  َ �إِنرَّ  } النار  الإن�سان  اإدخــال  هــو:  الرئي�سي  هدفه   -  1

ِعرِي } فاطر 6. َحاِب �ل�سرَّ �سْ
َ
�أ

�إَِناثًا  �إِلرَّ  ُدوِن��ِه  ِمن  َي��ْدُع��وَن  �إِن   } تعاىل  قال  والكفر:  ال�سرك  العباد يف  اإيقاع   -  2

ْيَطاِن �إِْذ َقاَل  ِريدً� }الن�ساء 117، وقال { َكَمَثِل �ل�سرَّ َو�إِن َيْدُعوَن �إِلرَّ �َسْيَطانًا مرَّ

نَي}   َربرَّ �ْلَعاَلِ
َ رَّ
َخاُف �لل

َ
نَك �إِنرِّ �أ ا َكَفَر َقاَل �إِنرِّ َبِريٌء مرِّ اِن �ْكُفْر َفَلمرَّ ِلاْلإِن�سَ

احل�سر 16، ولذلك حذرنا النبي ] من ذلك وبني اأن من �سرف العبادة لغري اهلل تعاىل 

اأيا كان نوعها فقد اأ�سرك »من حلف بغري اهلل فقد اأ�سرك ومن �سلى لغري اهلل فقد 

اأ�سرك ومن ذبح لغري اهلل فقد اأ�سرك«

3 - الذنوب واملعا�سي:  قال ]: »األ اإن ال�سيطان قد اأي�س اأن يعبد يف بلدكم هذا اأبدا 

ولكن �ستكون له طاعة يف بع�س ما حتتقرون من اأعمالكم فري�سى بها« رواه الرتمذي 

وح�سنه الألباين، واإيقاع العداوة والبغ�ساء بني النا�س وجعلهم يرتكبون املعا�سي والآثام 

ْي�ِسِ  ْمِر َو�ْلَ اء ِف �ْلَ ن ُيوِقَع َبْيَنُكُم �ْلَعَد�َوَة َو�ْلَبْغ�سَ
َ
ْيَطاُن �أ ا ُيِريُد �ل�سرَّ َ {�إِنرَّ

نَتُهوَن } املائدة 91. نُتم مُّ
َ
اَلِة َفَهْل �أ ِ َوَعِن �ل�سرَّ

ّ
ُكْم َعن ِذْكِر �لل درَّ َوَي�سُ

َتِقيَم}  �سْ
�َطَك �ْلُ ْقُعَدنرَّ َلُهْم �ِسَ

َ
ْغَوْيَتِني لأ

َ
4 - �سد العباد عن طاعة اهلل: {َقاَل َفِبَما �أ

الأعراف 16،اأي على طريقك األزمه واأر�سده، فاأ�سل النا�س عنه ول اأدع �سبياًل من �سبل 

اخلري اإل �سددتهم عنه.

5 - اإف�ساد الطاعات على العبد: عن عثمان بن اأبي العا�س اأتى النبي ] فقال: »يا ر�سول 

اهلل اإن ال�سيطان قد حال بيني وبني �سالتي وقراءتي يلب�سها عليَّ فقال ر�سول اهلل 

] ذاك �سيطان يقال له خنزب فاإذا اأح�س�سته فتعوذ باهلل منه واتفل على ي�سارك 
ثالثا قال ففعلت ذلك فاأذهبه اهلل عني« رواه م�سلم

� احلكمة من خلق ال�سيطان
وذاته  اإبلي�س  اهلل  خلق  حيث  واملتقابالت  املت�سادات  خلق  على  اهلل  قدرة  اإظهار   -  1

واأ�سرفها  الذوات  اأف�سل  من  وذاته  ال�سالم  عليه  وخلق جربيل  الذوات  اأخبث  من 

واأطهرها فجعل اهلل اخلبيث منحازا اإىل روح اإبلي�س اخلبيثة وجعل الطيب منحازا 

اإىل املادة الطيبة
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2 - اإكمال مراتب العبودية لأنبياء اهلل وعباده ال�ساحلني ، واإظهار العبودية املتنوعة التي 

حت�سل يف جماهدة اإبلي�س وحزبه ومراغمته يف اهلل واإغاظته وال�ستعاذة باهلل منه

3 - ح�سول العربة جلميع العباد مبا ح�سل لعدو اهلل اإبلي�س من الإهانة والذل و�سوء 

يقوى  العربة  وبهذه  ربه  على  وا�ستكباره  تعاىل  اهلل  اأمر  ع�سيانه  ب�سبب  العاقبة 

الإميان ويزداد لدى املالئكة والإن�س واجلن ويعظم خوفهم من اهلل تعاىل.

4 - من خلق اإبلي�س تظهر اآثار اأ�سماء اهلل املت�سمنة حللمه وعفوه ومغفرته و�سرته على 

عباده وما ارتكبوه من ذنوب ومعا�سي نتيجة اإ�سالل ال�سيطان لهم وتغريره بهم.

ر الذنوب واملعا�سي فلمن يغفر ؟ وعلى من يتوب ؟ وعمن  يقول ابن القيم: فلو مل يُقدِّ

يعفو وي�سقط حقه ؟ ويظهر ف�سله وجوده وحلمه وكرمه وهو وا�سع املغفرة، فكيف 

يعطل هذه ال�سفة ؟ اأم كيف يتحقق بدون ما يغفر ومن يغفر له ؟ ومن يتوب وما 

يتاب عليه ؟ فلو مل يكن يف تقدير الذنوب واملعا�سي واملخالفات اإل هذا وحده لكفى 

به حكمة وغاية حممودة. اأهـ

� ال�قاية من ال�سـيــطـــان
1 - مداومة ذكر اهلل والتعوذ من ال�سيطان :  قال جماهد: ال�سيطان يكون على قلب 

الإن�سان فاإذا ذكر اهلل خن�س (اأي انقب�س وتاأخر)  ولأهمية الذكر البالغة يف حياة 

امل�سلم ك�سالح يف الت�سدي لل�سيطان ودرء �سره مع ما يح�سل للذاكر من عظيم 

تعاىل عباده  ، فقد حث اهلل   القلب  واطمئنان  ال�سدر  وان�سراح  والثواب  الأجر 

ُكُروْ� ِل َوَل  ْذُكْرُكْم َو��سْ
َ
على مداومة ذكره يف اآيات كثرية فقال{ َفاْذُكُروِن �أ

َتْكُفُروِن } البقرة 152.

2 - احلذر واحليطة واليقظة الدائمة: لأنه مبقدار علمك بهذا العدو ومبقدار علمك 

باأهدافه وو�سائله التي ي�سل بها بني اأدم مبقدار ما تكون جناتك منها، وهذا ل 

يكون اإل بكمال احلذر واحليطة واليقظة الدائمة وعدم الغفلة، فان غفل الإن�سان 

اإبلي�س؟  اأينام  الب�سري:  �سئل احل�سن  يريد،  التي  الوجهة  ال�سيطان ووجهه  اأ�سره 

قال: لو نام لوجدنا راحة.

3 - اللتجاء اإىل اهلل والحتماء به: من اأعظم احل�سون وهو ال�ستعاذة باهلل من هذا 
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ُه �َسِميٌع  ِ �إِنرَّ
ّ

َتِعْذ ِبالل ْيَطاِن َنْزٌغ َفا�سْ َك ِمَن �ل�سرَّ ا َينَزَغنرَّ مرَّ ال�سيطان الرجيم { َو�إِ

َعِليٌم } الأعراف  200.

 ِ
ّ

ن ُدوِن �لل ْيَطاَن َوِلّيًا مرِّ ِخِذ �ل�سرَّ 4 - عدم موالة ال�سيطان : قال تعاىل { َوَمن َيترَّ

ِبينًا } الن�ساء  119. �نًا مُّ َفَقْد َخ�ِسَ ُخ�ْسَ

اأن يتخذ ال�سيطان من دون اهلل ،  اأحداً ل يختار  اأن  الــرازي: اعلم  يقول الفخر 

ولكن املعنى اأنه اإذا فعل ما اأمره ال�سيطان به وترك ما اأمره الرحمن به، �سار كاأنه 

ال�سيطان يف  وتكون خمالفة  تعاىل  وترك ولية اهلل  لنف�سه  وليا  ال�سيطان  اتخذ 

اأمور كثرية منها:

ولي�سرب  بيمينه  اأحدكم  »لياأكل   [ قال   : باليمني  والعطاء  وال�سرب  الأكل  اأ- 

وي�سرب  ب�سماله  ياأكل  ال�سيطان  فاإن  بيمينه  وليعط  بيمينه  ولياأخذ  بيمينه 

ب�سماله ويعطي ب�سماله وياأخذ ب�سماله« اأخرجه ابن ماجه و�سححه الألباين.

ب- التاأين وعدم العجلة : قال ] »التاأين من اهلل والعجلة من ال�سيطان« رواه 

البيهقي وح�سنه الألباين.

 (1)
ج- عدم اجللو�س بني الظل وال�سم�س:  »نهى ] اأن يجل�س الرجل بني ال�سح

والظل وقال جمل�س ال�سيطان« رواه اأحمد و�سححه الألباين 

َياِطنِي  ِريَن َكاُنوْ� �إِْخَو�َن �ل�سرَّ َبذرِّ د- احلذر من التبذير : قال تعاىل { �إِنرَّ �ْلُ

ِه َكُفورً�} الإ�سراء 27 ْيَطاُن ِلَربرِّ َوَكاَن �ل�سرَّ

� اأ�ساليب ال�سيطان يف اإ�سالل االإن�سان
لرَّ �َسْعُيُهْم ِف  ِذيَن �سَ ْعَماًل �لرَّ

َ
يَن �أ ُئُكْم ِبالأْخ�َسِ 1 - تزيني الباطل :: { ُقْل َهْل ُنَنبرِّ

ْنعًا} الكهف 103،104. ُنوَن �سُ ُهْم ُيْح�سِ نرَّ
َ
ُبوَن �أ ْنَيا َوُهْم َيْح�سَ َياِة �لدُّ �ْلَ

ومن الو�سائل ال�سيطانية يف تزيني الباطل ت�سمية الأمور املحرمة باأ�سماء حمببة اإىل 

النفو�س، و اخلمر م�سروبات روحية ، والربا فوائد ، و�سفور املراأة وتربجها خارج 

بيت الزوجية واختالطها بالرجال الأجانب ح�سارة وغريها كثرية.

ال�سيطان على  ]: »يعقد  بالت�سويف والك�سل: قال  العباد عن العمل ورميهم  2 - تثبيط 

1 - ال�سح : �سوء ال�سم�س اإذا ا�ستمكن من الأر�س
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قافية راأ�س اأحدكم اإذا هو نام ثالث عقد ي�سرب كل عقده مكانها عليك ليل طويل 

فارقد فاإن ا�ستيقظ فذكر اهلل انحلت عقده، فاإن تو�ساأ انحلت عقده، فاإن �سلى انحلت 

عقده كلها فا�سبح ن�سيطا طيب النف�س واإل اأ�سبح خبيث النف�س ك�سالن« رواه البخاري.

ِحنَي } الأعراف 21. ا�سِ َن �لنرَّ 3 - اإظهار الن�سح لالإن�سان: { َوَقا�َسَمُهَما �إِنرِّ َلُكَما َلِ

ْيَطاُن  ا َذِلُكُم �ل�سرَّ َ 4 - تخويف املوؤمنني اأولياءه: وهذا من اأعظم مكائده قال تعاىل: {�إِنرَّ

وؤِْمِننَي} اآل عمران 175. ْوِلَياءُه َفاَل َتَخاُفوُهْم َوَخاُفوِن �إِن ُكنُتم مُّ
َ
ُف �أ ُيَخورِّ

5 - دخوله اإىل النف�س من الباب الذي حتبه وتهواه: ومن اأعظم حبائل اإبلي�س يف هذا الباب 

الن�ساء، قال ]: »ما تركت بعدي فتنة هي اأ�سر على الرجال من الن�ساء« متفق عليه.

ْوَلُدُكْم َعن ِذْكِر 
َ
ْمَو�ُلُكْم َوَل �أ

َ
ِذيَن �آَمُنو� َل ُتْلِهُكْم �أ َها �لرَّ يُّ

َ
6 - اإن�ساوؤه ذكر اهلل :{ َيا �أ

وَن } املنافقون9. ا�ِسُ ْوَلِئَك ُهُم �ْلَ
ُ
ِ َوَمن َيْفَعْل َذِلَك َفاأ

رَّ
�لل

ْيَطاُن �إِلرَّ ُغُرورً�}  يِهْم َوَما َيِعُدُهُم �ل�سرَّ نرِّ 7 - وعده ووعيده:  قال تعاىل { َيِعُدُهْم َومُيَ

الن�ساء 120.  

اهلل اكرب... اإنه واهلل حال اأكرث امل�سلمني اليوم اإل من رحم اهلل تراه واقفا بني يدي 

اهلل عز وجل ولكن قلبه مع غريه، فال يدري كم �سلى؟ وماذا قراأ؟ فال يعرف من 

ال�سالة اإل (اهلل اكرب) و (اآمني) و (ال�سالم عليكم ورحمة اهلل) ويخرج من �سالته 

ول يدري كم يكتب له منها؟ ويذهب عنه ال�سيطان فرحا م�سرورا بهذا الغنم. 
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احلمدهلل وال�سالة وال�سالم على �سيدنا حممد ] وعلى اآله و�سحبه اأجمعني.

التطوع يف ا�سطالح الفقهاء: يُراد به ُكلُّ طاعٍة لي�ست بواجبة.

َرَع لكلِّ فر�س تطوعاً من جن�سة، ليزداد املوؤمن اإمياناً   ورحمِتِه بعباِده اأْن �َسَََََََََ
َّ

وِمْن ِحكمِة اهلل

بفعل هذا التطوع ، ولتكمل به الفرائ�س يوم القيامة، فاإن الفرائ�س يعرتيها النق�س فتكمل 

والعلم  ، وال�سالة واجب وتطوع،  التي من جن�سها، فالو�سوء واجب وتطوع  التطوعات  بهذه 

واجب وتطوع .. وهكذا.

ُجُدو�  َو��سْ �ْرَك��ُع��و�  �آَمُنو�  ِذيَن  �لرَّ َها  يُّ
َ
�أ {َي��ا  دائما  م�سروعة  التطوع  �سالة  اأن  والأ�سل: 

ُكْم ُتْفِلُحوَن} احلج 77، كما جاء يف حديث ربيعة بن كعب  رْيَ َلَعلرَّ
ُكْم َو�ْفَعُلو� �ْلَ َو�ْعُبُدو� َربرَّ

اأ�ساألك  �سل، فقلت:  بو�سوئه وحاجته فقال يل:  فاأتيته   [ ر�سول اهلل  اأبيت مع  »كنت  قال: 

مرافقتك يف اجلنة، قال اأو غري ذلك؟ قلت هو ذاك، قال: فاأعني على نف�سك بكرثة ال�سجود« 

رواه م�سلم، وعلى هذا فالأ�سل يف �سالة التطوع اأنها م�سروعة يف كل وقت للحا�سر وامل�سافر.

� اأوقاًت نهى ال�سارع عن ال�سالة فيها:
< الوقت الأول : من �سالة الفجر اإىل اأن ترتفع ال�سم�س قيد رمح يعني: قدر مرت تقريباً 
اثنتي ع�سرة دقيقة ولكن  اإىل  لل�ساعات بع�سر دقائق  بالن�سبة  ، ويقدر  يف راأي العني 

الحتياط اأن يزيد اإىل ربع �ساعة، فنقول بعد طلوع ال�سم�س بربع �ساعة ينتهي وقت 

النهي والدليل حديث اأبي �سعيد مرفوعا »ل �سالة بعد �سالة الفجرحتى تطلع ال�سم�س«  

متفق عليه، واملعترب ب�سالة الفجر �سالة كل اإن�سان بنف�سه فلو فر�س اأن النا�س �سلوا �سالة 

الفجر واأنت مل ت�سل فاإن وقت النهي يف حقك مل يدخل، ولو فر�س اأنك �سليت قبل 

النا�س فاإن وقت النهي يف حقك دخل واإن مل ي�سل النا�س.

< الوقت الثاين: حني يقوم قائم الظهرية اإىل اإن تزول ال�سم�س، وذلك يف منت�سف النهار 
قبل زوال ال�سم�س بنحو ع�سر دقائق اأو قريباً منها، ودليل ذلك: حديث عقبة بن عامر 

قال: »ثالث �ساعاٍت كان النبي ] ينهانا اأن ن�سلي فيهن واأن نقرب فيهن موتانا: حني 

ال�سم�س  ت�سيف  وحني  الظهرية،  قائم  يقوم  وحني  ترتفع،  حتى  بازغة  ال�سم�س  تطلع 

للغروب حتى تغرب« رواه م�سلم. وال�ساهد قوله ]: »نهانا اأن ن�سلي فيهن«.

اإن�سان  < الوقت الثالث: من بعد �سالة الع�سر اإىل غروب ال�سم�س ، واملعترب �سالة كل 

أوقات النهي
81 العدد   - 1427هـ  القعدة  ذو   - ال�سابعة  ال�سنة 
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بنف�سه ، فاإذا �سلى الإن�سان الع�سر حرمت عليه ال�سالة حتى تغرب ال�سم�س ملا ورد 

عنه ] اأنه »نهى عن ال�سالة بعد الفجر حتى تطلع ال�سم�س وعن ال�سالة بعد الع�سر 

حتى تغرب ال�سم�س« رواه م�سلم .

� ما احلكمة من النهي عن ال�سالة يف هذه االأوقات ؟
< اأولً: يجب اأن نعلم اأن ما اأمر اهلل به ور�سوله اأو نهى اهلل عنه ور�سوله فهو احلكمة، 
مُر 

َ
فعلينا اأن ن�سلم ونقول اإذا �ساألنا اأحد عن احلكمة يف اأمر من الأمور: اإن احلكمة اأ

َكاَن  {َوَم��ا  تعاىل  قال  املهنيات،  ور�سوله يف  اهلل  ونهي  املاأمورات،  ور�سوله يف  اهلل 

ْمِرِهْم 
َ
ُة ِمْن �أ رَيَ

ْن َيُكوَن َلُهْم �ْلِ
َ
ْمرً� �أ

َ
 َوَر�ُسوُلُه �أ

ُ رَّ
ى �لل وؤِْمٍن َول ُموؤِْمَنٍة �إَِذ� َق�سَ ِلُ

الًل ُمِبينًا } الأحزاب 36، و�سئلت عائ�سة ر�سي  لرَّ �سَ  َوَر�ُسوَلُه َفَقْد �سَ
َ رَّ
َوَمْن َيْع�ِض �لل

اهلل عنها: ما بال احلائ�س تق�سي ال�سوم ول تق�سي ال�سالة؟ فقالت: »كان ي�سيبنا 

ذلك فنوؤمر بق�ساء ال�سوم ول نوؤمر بق�ساء ال�سالة« راوه م�سلم ، فا�ستدلت بال�سنة ومل 

تذكر العلة، وهذا هو حقيقة الت�سليم والعبادة اأن تكون م�سلماً لأمر اهلل ور�سوله عرفت 

حكمته اأم مل تعرف، ولو كان الإن�سان ل يوؤمن بال�سيء حتى يعرف حكمته لقلنا: اإنك 

ممن اتبع هواه فال متتثل اإل حيث ظهر لك اأن المتثال فيه لك خري.

< ثانياً: اأن هذه الأوقات هي التي يعبد امل�سركون فيها ال�سم�س، فلو قمت ت�سلي لكان يف 
ذلك م�سابهة للم�سركني لأنهم ي�سجدون لل�سم�س عند طلوعها وعند غروبها، اأما عند 

قيامها فقد علله النبي ] باأن جهنم ت�سجر اأي هذا الوقت يزداد يف وقودها فنا�سب اأن 

يبتعد النا�س عن ال�سالة يف هذا الوقت لأنه وقت ت�سجر فيه النار، فهذه حكمته.

تطلع  حتى  ال�سالة  عن  اأق�سر  ثم  ال�سبح  �سالة  »�سل   :[ قال  عب�سة  بن  عمر  عن 

ال�سم�س حتى ترتفع فاإنها تطلع حني تطلع بني قرين �سيطان وحينئذ ي�سجد لها الكفار 

ثم �سل فاإن ال�سالة م�سهودة حم�سورة حتى ي�ستقل الظل بالرمح ثم اأق�سر عن ال�سالة 

جر جهنم فاإذا اأقبل الفىء ف�سل ال�سالة م�سهوده حم�سورة حتى ت�سلى  فاإن حينئذ ت�سنّ

الع�سر ثم اأق�سر ال�سالة حتى تغرب ال�سم�س فاإنها تغرب بني قرين ال�سيطان وحينئذ 

ي�سجد لها الكفار« رواه م�سلم.

� ما هي ال�سل�ات التي ت�سح يف اأوقات النهي ؟
اأن ين�سى الإن�سان �سالة الظهر، وي�سلي  1 - يجوز يف وقت النهي ق�ساء الفرائ�س، مثاله: 

الع�سر على اأنه قد �سلى الظهر، ففي هذه احلال يق�سيها ولو بعد �سالة الع�سر، والدليل 

قوله ]: »من نام عن �سالة اأو ن�سيها فلي�سلها اإذا ذكرها« متفق عليه وهذا عامٌّ ي�سمل جميع 

الأوقات، ولأن الفرائ�س َديٌْن واجب فوجب اأداوؤه على الفور من حني اأن يعلم به.
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مثال اآخر: رجل مل ي�سلي الع�سر وذكر اأنه �سلى الظهر بغري و�سوٍء، ففي هذه احلال 

يلزمه ق�ساءُ �سالةالظهر، ولو بعَد �سالة الع�سر.

2 - فعل ركعتي طواف: يجوز يف اأوقات النهي فعل ركعتي طواف، والدليل قول النبي ]: »يا 

بني عبد مناف، ل متنعوا اأحداً طاف بهذا البيت و�سلى فيه اأية �ساعٍة �ساء من ليٍل اأو 

نهاٍر« رواه اأحمد، وهذا �سريح باأنه ل يجوز لهم اأن مينعوا اأحداً طاف بهذا البيت يف اأي 

�ساعة كانت ل بعد الع�سر ول بعد ال�سبح ول يف اأي وقٍت.

3 - اإعادة اجلماعة: اأي اأنه يجوز يف وقت النهي اأن يعيد الإن�سان اجلماعة، فاإذا اأتى م�سجد 

جماعٍة ووجدهم ي�سلون وقد �سلى فاإنه ي�سلي معهم ولو كان وقت نهي، مثال ذلك: 

رجل �سلى الع�سر يف م�سجده ثم اأتى اإىل م�سجٍد اآخر ليح�سر الدر�س مثاًل فوجدهم 

 [ النبي  مع  »�سهدت  قال:  الأ�سود  بن  يزيد  والدليل عن  ي�سلي معهم.  فاإنه  ي�سلون 

حجته ف�سليت معه �سالة ال�سبح يف م�سجد اخليف فلما ق�سى �سالته وانحرف فاإذا 

هو برجلني يف اآخر القوم مل ي�سليا معه قال علينّ بهما، فجيء بهما ترعد فرائ�سهما 

فقال ما منعكما اأن ت�سليا معنا؟ فقال يار�سول اهلل اإنا كنا قد �سلينا يف رحالنا. قال فال 

تفعال، اإذا �سليتما يف رحالكما ثم اأتيتما م�سجد جماعة ف�سليا معهم فاإنها لكما نافلة« 

رواه الرتمذي واأبو داود والن�سائي، وهذا �سريٌح يف جواز اإعادة اجلماعة يف وقت النهي.

4 -  �سنة الظهر البعدية (اأي التي بعدها) اإذا جمعت مع الع�سر، مثاله: رجل جمع الظهر مع 

الع�سر جمع تاأخري، فلو �سلى بعد الع�سر لكان داخاًل يف وقت النهي، ونقول حينئٍذ ل 

با�س اأن ي�سلى �سنة الظهر البعدية بعد الع�سر كونها من ذوات ال�سباب.

5 - من دخل يوم اجلمعة والإمام يخطب؛ فاإنه ي�سلي ركعتني خفيفتني ولو كان عند قيام 

ال�سم�س ودليل ذلك: »اأن رجاًل دخل والنبي ] يخطب يوم اجلمعة فجل�س، فقال له: 

اأ�سليت؟ قال: ل، قال: قم ف�سل ركعتني وجتونّز فيهما« رواه البخاري، فلو اأن الإمام جاء قبل 

اأن تزول ال�سم�س يف وقت النهي، ودخل رجٌل ففي هذه احلال نقول: �سل حتية امل�سجد 

ولو يف وقت النهي.

6 - ال�سالة املقرونة ب�سبٌب يجوز فعلها يف اأوقات النهي ومثالها:

< دخول امل�صجد: فلو اأن �سخ�ساً دخل امل�سجد بعد �سالة ال�سبح اأو بعد الفجر فاإنه ي�سلي 
حتية امل�سجد لأن هذه ال�سالة لها �سبب. 

< ك�صوف ال�صم�س: فلو ك�سفت ال�سم�س بعد �سالة الع�سر، وقلنا اإن �سالة الك�سوف �سنة 
فاإنه ي�سلي الك�سوف، اأما اإذا قلنا باأن �سالة الك�سوف واجبة فالأمر يف هذا ظاهر لأن 

ال�سالة الواجبة لي�س عنها وقت نهي اإطالقاً.

< اإذا تو�صاأ الإن�صان: فاإذا تو�ساأ الإن�سان جاز اأن ي�سلي ركعتني يف وقت النهي لأن هذه 
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ال�سالة لها �سبب. 

ثم يدعو دعاء  ي�سلي ركعتني  فاإنه  ي�ستخري  اأن  اأراد  اإن�ساناً  اأن  فلو  �صالة ال�صتخارة:   >
ال�ستخارة، فاإذا اأتاه اأمر ل يحتمل التاأخري فا�ستخار يف وقت النهي فاإن ذلك جائز.

:
ّ
� م�سائل اأجاب عليها ال�سيخ بن عثيمني رحمه اهلل

< م�صاألة: لو اإن رجاًل تو�ساأ بعد �سالِة الع�سر هل ي�سلي �سنة الو�سوء، اأم ل ي�سلي؟
واإن تو�ساأ  النهي،  اأوقات  اإن تو�ساأ لي�سلي فال يجوز لأنه تعمد ال�سالة يف  اجلــواب: 

للطهارة �سلى على القول ال�سحيح لأن هناك فرٌق بني من يتو�ساأ لي�سلي يف وقت النهي 

. فال يجوز اأن ي�سلي، وبني من يتو�ساأ ل لل�سالة فنقول له: اإذا تو�ساأت ف�سلِّ

< م�صاألة: لو اأن رجاًل تقدم اإىل ال�سالِة املغرب يوم اجلمعة يف اآخر النهار من اأجل اأن ي�سلي 
حتية امل�سجد حتى ي�سمله احلديث: »اإن يف اجلمعة ل�ساعة ل يوافقها عبٌد م�سلٌم وهو قائٌم 

ي�سلِّي ي�ساأل اهلل �سيئاً اإل اأعطاهُ اإياهُ« فهل نقول: اإن هذا حراٌم اأو نقول: اإن هذا جائٌز؟

م  التقدُّ اأجل  امل�سجد من  واإن ق�سد  لي�سلي فهذا حــراٌم،  امل�سجد  اإن ق�سد  اجلــواب: 

ل�سالِة املَغرب ثم ملا َدَخَل �َسلَّى ركعتني ِمن اأْجِل اأنه دخل امل�سجد حتى واإن كان ل يتقدم 

اإليوم اجلمعة فاإنه ل باأ�س به وذلك لقوله ]: »اإمنا الأعمال بالنيات، واإمنا لكلِّ امرئ 

ما نوى« متفق عليه. 

< م�صاألة: عن حكم ق�ساء �سنة الفجر بعد اأداء �سالة الفجر يف وقت النهي؟
اجلواب: ق�ساء �سنة الفجر بعد �سالة الفجر ل باأ�س به على القول الراجح، ول يعار�س 

ذلك حديث النهي عن ال�سالة بعد �سالة الفجر؛ لأن املنهي عنه ال�سالة التي ل �سبب لها، 

ولكن اإن اأخر ق�ساءها اإىل ال�سحى، ومل يخ�س من ن�سيانها اأو الن�سغال عنها فهو اأوىل.

� فائدة
لي�سرع لالإن�سان اأن يتطوع بنافلٍة بعد طلوع الفجر  وقبل ال�سالة اإل ركعتي الفجر، فلو دخل 

رجل امل�سجد و�سلى ركعتي الفجر ومل يحن وقت ال�سالة وقال: �ساأتطوع؟ نقول له: ل تفعل لأن 

هذا غري م�سروع، لكن لو فعلت مل تاأثم، واإمنا قلنا: غري م�سروع لأن الر�سول ] اإمنا كان ي�سلي 

ركعتني خفيفتني بعد طلوع الفجر يعني: حتى تطويل الركعتني لي�س مب�سروع عن عائ�سة ر�سي اهلل 

عنها »كان النبي ] يخفف الركعتني قبل �سالة الفجر حتى اإين لأقول هل قراأ فيهما باأم القراآن« 

رواه اأبو داود
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احلمدهلل وال�سالة وال�سالم على ر�سول اهلل وعلى اآله و�سحبه ومن واله اأجمعني.

اأما بعد:

اإن من اأعظم القربات اإىل اهلل عز وجل عند �سلفنا ال�سالح حمبة اأ�سحاب النبي ]، لنفرق 

بني اأحد منهم، اإل من حيث الف�سل الذي ف�سلهم به اهلل ور�سوله ].

وكذلك من اأعظم القربات الذب عن اأعرا�سهم، والدفاع عنهم فاإنه »من َذبَّ عن عر�س 

اأخيه رد اهلل عنه عذاب النار يوم القيامة« رواه الرتمذي وقال حديث ح�سن.

لهذا  �سببا يف هدايتنا  الإ�سالم، ومن جعلهم اهلل  َحملة  فيمن ذب عن عر�س  بالك  فما 

الدين، فلولهم بعد اهلل ما كنا م�سلمني . والأمر كما قالت اأم املوؤمنني عائ�سة ر�سي اهلل تعاىل 

عنها ملا �سكا لها عروة بن الزبري بن العوام بقوله : اإين اأ�سمع اأنا�سا يتناولون اأ�سحاب حممد 

]  فقالت : يا بني اإن اأ�سحاب حممد ] كانوا مع ر�سول اهلل ] وكان اهلل عز وجل يجري 
لهم اأجورهم ، فلما قب�سهم اهلل عز وجل اأحب اأن يجري ذلك الأجر لهم. 

قال الف�سيل بن عيا�س : لو قدمت املوقف ومعك مثل تراب الأر�س ذنوبا غفرها اهلل لك 

ولو جئت املوقف ويف قلبك مقيا�س ذرة بغ�ساً لأ�سحاب الـنبي ] ملـا نفعك مع ذلك عمل. 

� من ه� خال امل�ؤمنني؟
< ا�صمه: معاوية بن اأبي �سفيان �سخر بن حرب بن اأميه بن عبد �سم�س بن عبد مناف 
ابن ق�سي بن كالب  ال�سحابي القر�سي الأموي [، يلتقي مع ر�سول اهلل ] وعلي 

ابن اأبي طالب ن�سبا يف اجلد (عبد مناف).

< مولده: قبل البعثة بخم�س �سنوات وتويف وهو ابن ثمان و�سبعني، �سنة �ستني للهجرة، 
وكانت وليته ت�سع ع�سر �سنة وثالثة اأ�سهر و�سبعة وع�سرين يوما . 

< اأمه : هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد �سم�س بن عبد مناف ، تلتقي مع ر�سول اهلل 
] ن�سًبا يف اجلد (عبد مناف) اأ�سلمت يوم الفتح بعد اإ�سالم زوجها اأبي �سفيان، عن 
اأبان بن عثمان قال : كان معاوية مي�سي مع اأمه هند فعرث  فقالت : قم ل رفعك اهلل، 

خال المؤمنين
82 العدد   - 1427هـ  احلجة  ذي   - ال�سابعة  ال�سنة 
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واأعرابي ينظر  فقال: مل تقولني له ذلك ؟ فواهلل اإين لأظنه �سي�سود قومه ، قالت : 

ل رفعه اهلل اإن مل ي�سد اإل قومه !!

< زوجاته :
ماتت  واأمــة  معاوية  بن  يزيد  له  وولــدت  طلقها  ثم  الكلبي  بحدل  بنت  مي�سون   -  1

�سغرية.

2 - فاخته بنت قرظة بن عبد عمرو بن نوفل بن عبد مناف وولدت له عبد الرحمن 

وعبداهلل.

3 - كنود بنت قرظة وهي اأخت فاختة تزوجها بعدها وهي التي كانت معه حني افتتح 

قرب�س.

4 - نائلة بنت عمارة الكلبية ثم طلقها ومن بناته رملة وهند وعائ�سة وعاتكة و�سفية.

< اإ�صالمه: اأ�سلم قبل اأبيه وكتم اإ�سالمه عن اأبيه.
بعام  الــعــام  هــذا  و�ُسمي  للهجرة  واأربــعــني  واحــد  عــام  املوؤمنني  اأمــري  بويع  بــيــعــتــه:   >

اجلماعة.

< خال املوؤمنني:  �سمينّ بذلك لأن اأخته اأم حبيبه رملة بنت اأبي �سفيان زوج النبي ].

� ف�سائله 
 :[ اهلل  ر�سول  قــال  فقد  واجلماعة  ال�سنة  اأهــل  باإجماع  �سحابي   ] معاوية   -  1

»خريالنا�س قرين ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم« قال عمران : فال اأدري اأذكر 

بعد قرنه قرنني اأو ثالثا. رواه البخاري و م�سلم .

2 - قال ] : »اللهم َعلنّم معاوية الكتاَب واحل�ساَب وقِه العذاَب« رواه اأحمد والطرباين يف الكبري 

و�سححه الألباين.

3 - عن عبد الرحمن بن اأبي عمرية الأزدي عن النبي ] اأنه ذكر معاوية وقال: »اللهم 

اجعله هاديا مهديا واهد به« حديث �سحيح رواه اأحمد و الرتمذي.

فهذا دعاء من ر�سول اهلل ] اأن يجعله هادياً يف نف�سه هداياً�س لغريه [ ول�سك 

اأن اهلل ا�ستجاب دعاء نبيه ]. نعم تثلج �سدور اأهل احلق ، اأما من يف قلبه دخن 

على اأ�سحاب النبي ] فت�سيبه بالغم والنكد، نعوذ باهلل من اخلذلن ول�سك اأن 

احلديث فيه ف�سيلة عظيمة ملعاوية [.
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4 - عن ابن عبا�س ر�سي اهلل عنهما قال: »كنت األعب مع ال�سبيان فجاء ر�سول اهلل ] 

فتواريت خلف باب ، قال: فجاء فحطاأين حطاأة وقال: اذهب ادع يل معاوية، قال: 

فجئت فقلت : هو ياأكل، قال ثم قال يل: اذهب فادع يل معاوية فجئت فقلت : هو 

ياأكل، فقال: ل اأ�سبع اهلل بطنه« رواه م�سلم.

وتاأويله اأن دعوته ]على اأحد اأ�سحابه منزلة ورفعه كما جاء يف حديث اأبي هريرة 

[ قال: اأنه �سمع ر�سول اهلل ] يقول: »اللهم فاأميا عبد موؤمن �سببته فاجعل ذلك 
له قربة اإليك يوم القيامة« رواه م�سلم .

روى  م�سلم  الإمــام  فهذا   [ نبيهم  لأ�سحاب  ال�سنة  اأهــل  قلوب  �سفاء  اأعظم  ما 

ف�سيلة  الثاين  احلديث  مع  الأول  احلديث  جعل  وكاأنه  واحــد،  باب  يف  احلديثني 

عظيمة خلال املوؤمنني معاوية [.

5 - عن اأم حرام ر�سي اهلل عنها اأنها �سمعت النبي ] يقول: »اأول جي�س من اأمتي يغزون 

اأنا  يا ر�سول اهلل  اأم حرام: قلت:  (اأي وجبت لهم اجلنة) قالت  اأوجبوا  البحر قد 

فيهم؟ قال: اأنت فيهم، ثم قال الــنبــي ] اأول جـيـ�س من اأمـــتي يـــغـزون مـــديــنــة 

قـــيــ�سر مغفور لهم، فـــقــــلت: اأنا فيهم يا ر�سول اهلل ؟ قال : ل« رواه البخاري. وهذه 

اأول من غزا البحر بالإتفاق  اأوجب له اجلنة لأنه  باأنه   ] منقبة عظيمة ملعاوية 

وذلك يف خالفة عثمان [، ومدينة قي�سر هي الق�سطنطينية.

� ملاذا الكالم عنـه:
1 - اإن كثريا من اأهل ال�سنة يجهلون �سرية ومناقب هذا ال�سحابي اجلليل كل ذلك اعتمادا 

على �سورة قائمة علقت يف الذهن اأو فرية ا�ستقرت يف النف�س ملا �سار م�سدر تلقيهم 

ولالأ�سف امل�سل�سالت امل�سماة زوراً وبهتاناً بالدينية والدين اأبعد ما يكون عنها.

2 - كرثة الواقعني فيه واملنتق�سني له من بع�س املبتدعة ومن �سار �سريهم من الهمج 

الرعاع اأتباع كل ناعق.

� مـن اأقــ�ال الـ�سلف:
1 - قيل لبن عبا�س ر�سي اهلل عنهما: هل لك يف اأمر اأمري املوؤمنني معاوية فاإنه ما اأوتر 

اإل بواحدة؟ قال: اأ�ساب، اإنه فقيه. رواه البخاري 
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2 - عن اأبي الدرداء [ قال: ما راأيت اأ�سبه �سالة بر�سول اهلل ] من اأمريكم هذا - 

يعني معاوية. تاريخ دم�سق 235/52 ، والذهبي يف ال�سري 135/3.

3 - �سئل عبداهلل بن املبارك: عمر بن عبدالعزيز اأف�سل اأم معاوية؟ فقال غباُر دخل يف 

اأنف فر�س معاوية حني قاتل مع ر�سول اهلل ] اأف�سل من كذا عمر بن عبدالعزيز.

4 - عن يزيد الأ�سم قال: قال علي [: قتالي وقتلى معاوية يف اجلنة. �سنده ح�سن للطرباين 

يف الكبري 307/19 .

5 - قال الآجري: ومعاوية رحمه اهلل كاتب ر�سول اهلل ] عن وحي اهلل عز وجل وهو 

اأن يقيه   [ النبي  له  ] ومن دعا  باأمر اهلل عز وجل و�ساحب ر�سول اهلل  القراآن 

العذاب ودعا له اأن يعلمه اهلل الكتاب وميكن له يف البالد، واأن يجعله هاديا مهديا اإىل 

ِذيَن �آَمُنو� َمَعُه}   َو�لرَّ
رَّ
ِبي  �لنرَّ

ُ رَّ
اأن قال: وهو ممن قال اهلل عزوجل { َيْوَم ل ُيْخِزي �لل

التحرمي 8،  فقد �سمن اهلل الكرمي له اأن ل يخزيه لأنه ممن اآمن بر�سول اهلل ].

6 - �سئل اأحمد بن حنبل : ما تقول رحمك اهلل فيمن قال : ل اأقول اإن معاوية كاتب 

الوحي ، ول اأقول اأنه خال املوؤمنني فاإنه اأخذها بال�سيف غ�سباً ؟ قال اأبو عبد اهلل : 

هذا قول �سوء ردي ، يجانبون هوؤلء القوم ول يجال�سون ونبني اأمرهم للنا�س . �سنده 

�سحيح ال�سنة للخالل 659 .

� ما قيــل عنه:
1 - عن جعفر بن حممد عن اأبيه: اأن احل�سن واحل�سني ر�سي اهلل عنهما كانا يقبالن 

جوائز معاوية [. وهذا دليل على تعظيم معاوية لأهل بيت النبوة واإكرامه اإياهم 

واأن مناف�سته لهم الظاهرة كانت عن اجتهاد له فيها اأجر اإن �ساء اهلل. الآجري يف ال�سريعة 

1963، الاللكائي 2782 .

2 - عن مغرية قال: ملا جاء قتل علي اإىل معاوية [ جعل يبكي وي�سرتجع فقالْت له 

امراأته: تبكي عليه وقد كنَت تقاتله؟ فقال لها ويحك اإنك ل تدرين ما فقد النا�س 

من الف�سل والفقه والعلم. تاريخ دم�سق 99/62

3 - عن جعفر بن برقان قال: قال معاوية: ل يبلغ الرجل مبلغ الراأي حتى يغلب حلمه 

جهله، و�سربه �سهوته، ول يبلغ ذلك اإل بقوة احللم . تاريخ دم�سق 127/62 .

4 - عن �سفوان بن عمرو: اأن عبد امللك مر بقرب معاوية فوقف عليه فرتحم، فقال له 
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رجل من قري�س قرب من هذا يا اأمري املوؤمنني؟ فقال: قرب رجل كان واهلل ما علمته، 

اأفنى، ثم عجل له  اأغنى، واإذا حارب  ينطق عن علم، وي�سكت عن حلم،اإذا اأعطى 

الدهر ما اأخره لغريه ممن بعده، هذا قرب اأبي عبد الرحمن معاوية يرحمه اهلل. 

اأن�ساب الأ�سراف 165/5 .

5 - عن جابر [ قال: كنا عند معاوية [، فذكر عليـاً فاأح�سن ذكره ثم قال: وكيف ل اأقول 

هذا لهم؟ وهم خيار خلق اهلل وعنده عرتة نبيه، اأخيار اأبناء اأخيار. تاريخ دم�سق 318/45 .

� اأحاديث رواها [
1 - »من يرد به اهلل خريا يفقهه يف الدين« رواه البخاري.

2 - »املوؤذنون اأطول النا�س اأعناقا يوم القيامة« رواه م�سلم.

3 - »هذا يوم عا�سوراء ومل يفر�س علينا �سيامه فمن �ساء منكم اأن ي�سوم فلي�سم فاإين 

�سائم ف�سام النا�س« حديث �سحيح رواه اأحمد.

4 - »من �سره اأن ميثل له العباد قياما فليتبواأ بيتا يف النار«. حديث �سحيح رواه اأحمد.

وهذا يدل على مدى حر�س معاوية على اتباع هدي النبي ] وتوا�سعه [ وخوفه 

من عذاب اهلل عز وجل.

5 - عن معاوية [ قال: »راأيت ر�سول اهلل ] مي�س ل�سانه اأو قال �سفته يعني، احل�سن 

بن علي ر�سي اهلل عنهما واإنه لن يعذب ل�سان اأو �سفتان م�سهما ر�سول اهلل ] « 

حديث �سحيح رواه اأحمد. 

وهذا من عدل هذا ال�سحابي اجلليل وغلبة احلق على قلبه ونف�سه فهاهو يقول عمن كان يناف�سه 

اخلالفة ليبني اأن من الدين والإميان حب اآل بيت النبوة، ومعاوية [ اأول املحبني لهم ر�سي اهلل 

عنهم جميعا. فليمت اىل الآخر حمذوق املغ�سني لهوؤلء كمداً فدينهم مل تدن�سه الدنيا.

فيا قوم لن تقوم لنا قائمة اإذا ر�سينا باحلط على اأ�سحاب نبينا ] و�سكتنا عن ذلك فهم 

نقلة الدين، وورثة �سيد املر�سلني واملوقعني عن رب العاملني ر�سي اهلل عنهم اأجمعني.

� الفت�حات يف عهده
1 - حركة اجلهاد �سد الدولة البيزنطية (الق�سطنطنية).
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2 - فتوحات ال�سمال الفريقي (القريوان) وو�سل اإىل املحيط الأطل�سي .

النهر  وراء  وما  و�سج�ستان  (خرا�سان  الأموية  للدولة  ال�سرقي  اجلناح  فتوحات   -  3

وال�سند).

4 - غزو الروم ابتداًء من عام 42هـ حتى �سنة 60هـ فيما ي�سمى بال�ساتية وال�سائفة.

5 - فتح جزيرة رود�س على يد جنادة بن اأمية الأزوي �سنة 31هـ.

6 - فتح جزر اأخرى منها جزيرة اأوراد �سنة 32هـ وجزيرة جربة �سنة 35هـ.

7 - ابتداء بناء القريوان �سنة 36هـ بعد فتح اإفريقية على يد عقبة بن نافع.

8 - اإعادة فتح �سج�ستان وخرا�سان على عبداهلل بن عامر بن كريز.

9 - غزو بالد الغور (اأفغان�ستان) حالياً.

10 - فتح بلخ وقه�ستان وما وراء نهر جيحون.

11 - فتح مدينة ترمذ (التي ن�سب اإليها الرتمذي).

� الت�سب�ا اأ�سحابي
1 - عن اأبي زرعة الرازي قال �سمعت قبي�سة بن عقبة يقول:  حب اأ�سحاب النبي ] 

كلهم �سنة. يعني من عقيدة اأهل ال�سنة .

2 - عن عبد اهلل بن عمر ر�سي اهلل عنهما قال: ل ت�سبوا اأ�سحاب حممد ] فاإن مقام 

اأحدهم خري من عمل اأحدكم عمره كله .

3 - قال ابن عبا�س [: ل ت�سبوا اأ�سحاب حممد ] فاإن اهلل عزوجل اأمرنا بال�ستغفار 

لهم وهو يعلم اأنهم �سيقتتلون.

4 - قال مالك ملا �ُسئل عمن يقدحون يف اأ�سحاب ر�سول اهلل ]: اإمنا هوؤلء اأقوام اأرادوا 

القدح يف النبي ] فلم ميكنهم ذلك فقدحوا يف اأ�سحابه حتى يقال: رجل �سوء، ولو 

كان رجال �ساحلا لكان اأ�سحابه �ساحلني.

5 - قال الرببهاري: واعلم اأنه من تناول اأحدا من اأ�سحاب حممد ] فاعلم اأنه اإمنا اأراد 

حممدا ]، وقد اآذاه يف قربه.

6 - قال الإمام مالك: من �ستم اأحداً من اأ�سحاب ر�سول اهلل ] اأبا بكر اأو عمر اأوعثمان 

اأومعاوية اأو عمر بن العا�س فاإن قال كانوا على �سالل وكفر: وقتل، واإن �ستمهم بعد 

هذا عن م�سامتة النا�س: ونكل نكالً.
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احلمدهلل رب العاملني وال�سالة وال�سالم على خامت النبيني ] و�سحابته والتابعني لهديه 

اإىل يوم الدين.. وبعد:

اإنَّ من حمبة ر�سول اهلل ] حمبة اأهل بيته الطاهرين الطيبني فهم و�سية ر�سول اهلل 

] حني قال: »اأذكركم اهلل يف اأهل بيتي، اأذكركم اهلل يف اأهل بيتي، اأذكركم اهلل يف اأهل 
بيتي« رواه م�سلم.

ول�سك اأن من اأقرب النا�س لقلب ر�سول اهلل ] من اأهل بيته ريحانتيه و�سبطيه: احل�سن 

من  ريحانتاي  »هما  بقوله:  وذلك   [ اهلل  ر�سول  اأعلن  كما  عنهما،  اهلل  ر�سي  واحل�سني 

الدنيا« رواه البخاري.

< ا�صمه ون�صبه وكنيته: هو الإمام احل�سني بن علي بن اأبي طالب بن عبداملطلب بن ها�سم 
بن عبدمناف بن ق�سي بن كالب بن مرة .... ينتهي ن�سبه اإىل معد بن عدنان.

< �صفته: قال اأن�س »كان اأ�سبههم بر�سول اهلل ] وكان خم�سوبا بالو�سمة« رواه البخاري.
< اأبوه: علي بن اأبي طالب [ اأمري املوؤمنني ورابع اخللفاء الرا�سدين ابن عـم ر�سـول 

اهلل ].

< اأمـــــــه: فاطمة الزهراء بنت ر�سول اهلل ].
< جدته لأمه: (اأم املوؤمنني) خديجة بنت خويلد اأوىل زوجات ر�سول اهلل ]املب�سرة ببيت 

يف اجلنة من ق�سب.

ال�سبط الأول والريحانة الأوىل وحممد ابن  اأ�سووؤها احل�سن  اإخوته: هم درر ولآلئ:   >
احلنفية، ومن الإناث: زينب عقيلة بني ها�سم واأم كلثوم واأمهما فاطمة الزهراء ر�سي 

اهلل عنهم جميعاً.

< مولده: ولد احل�سني [ يف ال�سنة الرابعة من الهجرة يف �سهر �سعبان خلم�س خلوف 
منه على اأ�سهر الأقوال يف املدينة النبوية امل�سرفة.

�  اأهــل بيتــــــه:
< علي زين العابدين: وكنيته اأبوحممد واأمه فيما قيل �ساه زنان بنت ك�سرى يزدجرد بن 

ريحانة المصطفى ]
83 الــعــدد   - 1428هـ  حمــرم   - ال�سابعة  ال�سنة 
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�سهريار اآخر ملوك الفر�س، وال�سوؤال: من الذي اأعطاها للح�سني؟ اإنه عمر الفاروق 

[ ملا اأتته غنائم الفر�س، فليحذر الذين ي�سبونه، ويف علي العقب والن�سل وهو الذي 
بقي من ولد احل�سني ر�سي اهلل عنه بعد كربالء.

< علي (الأكرب): وقد قتل يف الطف.
< جعفر: وقد توفى جعفر يف حياة اأبيه.

< عبداهلل: وقد قتل �سغرياً يف (كربالء). 
< �صكينة: ولها اأقوال م�سهورة معلومة منها قولها لأهل الكوفة ملا جاءوا ي�سلمون عليها بعد 
واقعة كربالء فقالت لهم: اهلل يعلم اأين اأبغ�سكم قتلتم جدي عليا واأبي احل�سني واأخي 

علياً وزوجي م�سعباً فباأي وجه تلقوين! اأيتمتموين �سغرية، واأرملتموين كبرية... فال 

عافاكم اهلل من اأهل بلد ول اأح�سن عليكم اخلالفة.

< فاطمة، وزاد بع�س العلماء عليا الأ�سغر وزينب.
فيكون على هذا عدد الذكور خم�سة والإناث ثالثاً ومل تورد كتب ال�سري من الأخبار �سيئا 

عن علي الأ�سغر وزينب ورمبا ماتت زينب �سغرية يف حياة اأبيها وقتل علي يف (الطف).

�  روايتـه للحـديث:
1 - »البخيل الذي من ذكرت عنده فلم ي�سل علي « رواه الرتمذي.

2 - »دعاين اأبي علي بو�سوء فقربته له فبداأ فغ�سل كفيه ثالث مرات قبل اأن يدخلهما يف 

و�سوئه ثم م�سم�س ثالثاً وا�ستنرث ثالثا ثم غ�سل وجهه ثالث مرات ثم غ�سل رجله 

اليمنى اإىل الكعبني ثالث ثم الي�سرى كذلك ثم قام قائما فقال: ناولني فناولته الإناء 

الذي ف�سل و�سوئه ف�سرب من ف�سل و�سوئه قائما فعجبت فلما راآين قال: ل تعجب 

فاإين راأيت اأباك النبي ] ي�سنع مثل ما راأيتني �سنعت يقول لو�سوئه هذا و�سرب 

ف�سل و�سوئه قائما« رواه الن�سائي و�سححه الألباين.

� النف�س الت�اقة للجهاد:
�سارك احل�سني يف اجلي�س الذي غزا الق�سطنطينية �سنة اإحدى وخم�سني يف عهد معاوية 

بن اأبي �سفيان و�سارك يف فتح اأفريقيا واأوروبا.
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� مكانتـه عند جـده ]:
< حتنيكه وت�سميته: لقد حنك ر�سول اهلل ] احل�سني [، تفل يف فيه ودعا له و�سماه 

ح�سينا. وقد نقل ابن كثري ذلك مما اأخرجه الطرباين.

< عن عائ�سة قالت : »عق ر�سول اهلل ] عن احل�سن واحل�سني يوم ال�سابع و�سماهما واأمر 
اأن مياط عن روؤ�سهما الأذى« رواه ابن حبان.

يعونّذ احل�سن واحل�سني ويقول:   [ النبي  كان  ابن عبا�س ر�سي اهلل عنهما قال:  < عن 
»اإن اأباكما كان يعوذ بهما اإ�سماعيل واإ�سحاق: اأعوذ بكلمات اهلل التامة من كل �سيطان 

وهامة ومن كل عني لمة« رواه البخاري.

< �سعود النبي ] املنرب وهو يحمل احل�سن واحل�سني ر�سي اهلل عنهما: عن بريدة قال: 
قمي�سان  عليهما  عنهما  اهلل  ر�سي  واحل�سني  احل�سن  فاأقبل   [ اهلل  ر�سول  »خطبنا 

ا  َ اأحمران يعرثان ويقومان فنزل فاأخذهما ف�سعد بهما املنرب ثم قال: �سدق اهلل {�إِنرَّ

ْولُدُك��ْم ِفْتَنٌة} التغابن 15، راأيت هذين فلم اأ�سرب ثم اأخذ يف اخلطبة« رواه 
َ
ْمَو�ُلُكْم َو�أ

َ
�أ

اأبوداود و�سححه الألباين

< عن اأبي هريرة [ اأن الأقرع بن حاب�س اأب�سر النبي ] وهو يقبل احل�سن فقال: اإن يل 
ع�سرة من الولد ما قبلت واحداً منهم. فقال ر�سول اهلل ]: »اإنه من ليَْرَحْم ل يُْرَحْم« 

رواه م�سلم.

وهذه املنزلة واملكانة عرفها ال�سحابة حق املعرفة فاأدركوا تلك املنزلة وجعلوا لها يف 

نفو�سهم رعاية خا�سة، دل على ذلك مواقفهم مع احل�سني [.

� �سيدا �سباب اأهل اجلنة:
عن حذيفة [ قال: »�ساألتني اأمي: متى عهدك؟ تعني بالنـبي ] فـــقلت: مــايل بــه عــهــد 

اأتي النبي ] فاأ�سلي معه املغرب  لـــها: دعيني  مـــنذ كـــذا وكــــذا فـــنالــــت منـي، فـــقــــلت 

واأ�ساأله اأن ي�ستغفر يل ولك، فاأتيت النبي ] ف�سليت معه املغرب ف�سلى حتى �سلى الع�ساء 

ثم انفتل فتبعته ف�سمع �سوتي فقال: من هذا حذيفة؟ قلت: نعم. قال: ما حاجتك غفر الــــله 

لــــك ولأمـــك؟ ثم قال: اأما راأيت العار�س الذي عر�س يل قبيل؟ قال: قلت: بلى. قال: فهو ملك 

من املالئكة مل يهبط الأر�س قبل هذه الليلة، فا�ستاأذن ربه اأن ي�سلم علي، ويب�سرين اأن احل�سن 

واحل�سني �سيدا �سباب اأهل اجلنة، واأن فاطمة �سيدة ن�ساء اأهل اجلنة« رواه الرتمذي.
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� اأهــل الكــ�ســاء:
عن عائ�سة ر�سي اهلل عنها قالت : »خرج النبي ] غداة وعليه مرط مرحل من �سعر اأ�سود 

فجاء احل�سن بن علي فاأدخله ثم جاء احل�سني فدخل معه ثم جاءت فاطمة فاأدخلها ثم جاء 

َرُكْم  ْهَل �ْلَبْيِت َوُيَطهرِّ
َ
ْج�َض �أ  ِلُيْذِهَب َعْنُكْم �لررِّ

ُ رَّ
ا ُيِريُد �لل َ علي فاأدخله ثم قال: { �إِنرَّ

َتْطِهريً�} الأحزاب: 33« رواه م�سلم.

< قال ابن تيميه: وهكذا اأزواجه وعلي وفاطمة واحل�سن واحل�سني كلهم من اأهل البيت لكن 
عليا وفاطمة واحل�سن واحل�سني اأخ�س بذلك من اأزواجه ولهذا خ�سهم بالدعاء .

� منزلته عند ال�سحابة:
يعرف �سحابة ر�سول اهلل ] لأهل بيت نبيهم قدرهم، فيحبونهم ملحبة نبيهم لهم وو�سيته 

بهم ومن دلئل هذه املحبة ما يلي:

< روى الزهري اأن عمر بن اخلطاب [ ك�سى اأبناء ال�سحابة ومل يكن يف ذلك ما ي�سلح 
للح�سن واحل�سني فبعث اإىل اليمن فاأتى بك�سوة لهما فقال: الآن طابت نف�سي.

< روى الواقدي اأن عمر اأحلق احل�سن واحل�سني بفري�سة اأبيهما لقرابتهما من ر�سول اهلل 
] لكل واحد خم�سة اآلف.

< روى ابن ع�ساكر ب�سنده اأن اأبا هريرة ينف�س الرتاب عن قدمي احل�سني بطرف ثوبه 
فقال له احل�سني: يا اأبا هريرة واأنت تفعل هذا، فقال اأبو هريرة: دعني فواهلل لو يعلم 

النا�س منك ما اأعلم حلملوك على رقابهم.

< اأما ابن عمر ر�سي اهلل عنهما فمعلوم ن�سحه للح�سني [ قبل خروجه لأهل العراق 
وقد قال له: »اإن جربيل \ اأتى النبي ] فخريه بني الدنيا والآخرة فاختار الآخرة ومل 

يرد الدنيا، واإنك ب�سعة من ر�سول اهلل ] كذلك يريد منكم« رواه ابن حبان

< اأما معاوية [ فكان يكرم احل�سني ويجله، وكان احل�سني يقبل جوائزه. �سري اأعالم 
النبالء 291/3.

بن  علي  فــاأتى  عبا�س  ابن  عند  كنت  عبيد:  بن  رزين  عن  ب�سنــــده  ع�ساكـر  ابن  روى   >
احل�سني فقال ابن عبـــــــا�س: مرحبا باحلبيـــــب ابـــن احلبيــــب. البداية والنهاية 106/9.
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� ريحانة امل�سطفى ]:
< عن ابن اأبي نُعٍم قال: كنت �ساهدا لبن عمر و�ساأله رجل عن دم البعو�س فقال: ممن 
اأنت؟ فقال من اأهل العراق. قال: انظروا اإىل هذا ي�ساألني عن دم البعو�س وقد قتلوا 

ابن النبي ] و�سمعت النبي ] يقول: »هما ريحانتاي من الدنيا« رواه البخاري.

< عن اأبي هريرة [ قال: قال ر�سول اهلل ]: »من اأحبهما فقد اأحبني ومن اأبغ�سهما 
فقد اأبغ�سني، يعني احل�سن واحل�سني « رواه احمد.

< ارحتال احل�سن واحل�سني ر�سول اهلل ] وهو �ساجد: عن عبداهلل بن �سداد عن اأبيه قال: 
»خرج علينا ر�سول اهلل ] يف اإحدى �سالتي الع�ساء وهو حامل ح�سنا وح�سينا، فتقدم 

ر�سول اهلل ] فو�سعه ثم كرب لل�سالة ف�سجد بني ظهر ر�سول اهلل ] وهو �ساجد فرجعت 

اإىل �سجودي، فلما ق�سى ر�سول اهلل ] وهو �ساجد فرجعت اإىل �سجودي، فلما ق�سى 

ر�سول اهلل ] ال�سالة قال النا�س: يار�سول اهلل، اإنك �سجدت بني ظهراين �سالتك �سجدة 

اأطلتها فظننا اأنه قد حدث اأمر اأو اأنه قد يوحى اإليك. قال: كل ذلك مل يكن ولكن ابني 

ارحتلني فكرهت اأن اأعجله حتى يق�سي حاجته« رواه الن�سائي.

� املكانة واملنزلة عند التابعني واملتاأخرين:
< ا�ستــهل ابـــن حــجــــر تـرجـمـتـه للحــــــ�ســـني بــــقوله: احل�سني بن عـلـي... الـها�سمـي اأبــو 

عــبداهلل �ســــبط ر�ســول اهلل ] وريحانته .

< وا�ستهل ابن الأثري علي بن حممد اجلزري وقال بعد بيان ترجمته: وكان احل�سني [ 
فا�سال كثري ال�سوم وال�سالة واحلج وال�سدقة واأفعال اخلري جميعها.

اين رحمه اهلل قوله: ول ريب اأن احل�سن واحل�سني ريحانتا النبي ]  < ولبن تيمية احَلرَّ
يف الدنيا، وقد ثبت اأنه ] اأدخلهما مع اأبويهما حتت الك�ساء وقال: اللهم هوؤلء اأهل 

بيتي فاأذهب عنهم الرج�س وطهرهم تطهريا، واإنه دعاهما يف املباهلة وف�سائلهما كثرية 

من اأجالء �سادات املوؤمنني.

� مـقـتــل احلـ�ســني:
 وقال يف مو�سوع اآخر: وقاتل حتى قتل مظلوما �سهيدا.

وقال يف مو�سع اآخر يبني مكانة احل�سني [ واملوقف من مقتله: واأما من قتل احل�سني 
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اأو اأعان على قتله اأو ر�سي بذلك فعليه لعنة اهلل واملالئكة والنا�س اأجمعني ول يقبل اهلل منه 

�سرفاً ول عدل.

< قـــال عــمــر بـــن عــبدالـــعزيـــز لو كــنـــت مــــن قــتــلة احل�سني وغفر الـله يل واأدخلني 
اجلنة ملا دخلتها حياًء من ر�سول اهلل ].

قال عمار بن معاوية الدهني: قلت لأبي جعفر حممد بن علي بن احل�سن: حدثني عن مقتل 

احل�سني كاأين ح�سرته، قال: مات معاوية والوليد بن عتبة بن اأبي �سفيان على املدينة فاأر�سل 

اإىل احل�سني بن علي لياأخذ بيعته ليلته، فقال: اأخرين ورفق به، فاأخره فخرج اإىل مكة فاأتاه 

ر�سل اأهل الكوفة: اإنا قد حب�سنا اأنف�سنا عليك ول�سنا نح�سر اجلمعة مع الوايل فاأقدم علينا.

وقال: وكان النعمان بن ب�سري الأن�ساري على الكوفة فبعث احل�سني بن علي اإليهم م�سلم بن 

عقيل فقال: �سر اإىل الكوفة فانظر ماكتبوا به اإيل فاإن كان حقا قدمت اإليه.

فاأ�سابهم عط�س،  الربية،  به يف  فمرا  دليلني  منها  فاأخذ  املدينة  اأتى  حتى  م�سلم  فخرج 

اأهل  له عو�سجة، فلما علم  يقال  الكوفة فنزل على رجل  الدليلني، فقدم م�سلم  اأحد  فمات 

الكوفة بقدومه دبوا اإليه فبايعه منهم اثنا ع�سر األفا، فقام رجل ممن يهوى يزيد بن معاوية اإىل 

النعمان بن ب�سري فقال: اإنك �سعيف اأو م�ست�سعف قد ف�سد البلد، قال له النعمان: لأن اأكون 

�سعيفا يف طاعة اهلل اأحب اإيل من اأن اأكون قويا يف مع�سيته، ما كنت لأهتك �سرتا.

فكتب الرجل بذلك اإىل يزيد فدعا يزيد موىل له يقال له �سرحون فا�ست�ساره فقال له: 

لي�س للكوفة اإل عبيد اهلل بن زياد، وكان يزيد �ساخطا على عبيد اهلل وكان هم بعزله عن 

الب�سرة فكتب اإليه بر�ساه عنه، واأنه اأ�ساف اإليه الكوفة، واأمره اأن يطلب م�سلم بن عقيل فاإن 

ظفر به قتله.

فاأقبل عبيد اهلل بن زياد ويف وجوه اأهل الب�سرة حتى قدم الكوفة متلثما، فال مير على اأحد 

في�سلم اإل قال له اأهل املجل�س: عليك ال�سالم يا ابن ر�سول اهلل يظنونه احل�سني بن علي قدم 

عليهم فلما نزل عبيد اهلل الق�سر دعا موىل له فدفع اإليه ثالثة اآلف درهم، فقال: اذهب حتى 

ت�ساأل عن الرجل الذي يبايعه اأهل الكوفة فادخل عليه، واأعلمه اأنك من حم�س وادفع اإليه املال 

وبايعه فلم يزل املوىل يتلطف حتى دلوه على �سيخ يلي البيعة فذكر له اأمره فقال: لقد �سرين 

اإذ هداك اهلل، و�ساءين اأن اأمرنا مل ي�ستحكم ثم اأدخله على م�سلم بن عقيل فبايعه ودفع له 

املال وخرج حتى اأتى عبيد اهلل فاأخربه، وحتول م�سلم حني قدم عبيد اهلل من تلك الدار اإىل 

دار اأخرى فاأقام عند هانئ بن عروة املرادي.
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وكان عبيد اهلل قال لأهل الكوفة: ما بال هانئ بن عروة مل ياأتني؟ فخرج اإليه حممد بن 

الأ�سعث يف اأنا�س من وجوه اأهل الكوفة وهو على باب داره، فقالوا له: اإن الأمري قد ذكرك 

وا�ستبطاك، فانطلق اإليه فركب معهم حتى دخل على عبيد اهلل بن زياد، وعنده �سريح القا�سي 

فقال عبيد اهلل ملا نظر اإليه ل�سريح: اأتتك بحائن رجاله.

اإليه  فاأخرج  اأدري،  ل  له:  فقال  عقيل؟  بن  م�سلم  اأيــن  هانئ  يا  له  قال  عليه  �سلم  فلما 

املوىل الذي دفع الداهم اإىل م�سلم فلما راآه �سقط يف يده وقال: اأيها الأمري، واهلل ما دعوته  

اإىل منزيل ولكنه جاء فطرح نف�سه علي فقال اأثتني به، فتلكاأ فا�ستدناه فاأدنوه منه ف�سربه 

بالق�سيب واأمر بحب�سه فبلغ اخلرب قومه فاجتمعوا على باب الق�سر ف�سمع عبيد اهلل اجللبة 

فقال ل�سريح القا�سي: اخرج اإليهم فاأعلمهم اأنني ما حب�سته اإل لأ�ستخربه عن خرب م�سلم ول 

باأ�س عليه مني.

اأربعون  فبلغهم ذلك فتفرقوا ونادى م�سلم بن عقيل ملا بلغه اخلرب ب�سعاره فاجتمع عليه 

األفا من اأهل الكوفة فركب وبعث عبيد اهلل اإىل وجوه اأهل الكوفة فجمعهم عنده يف الق�سر 

فاأمر كل واحد منهم اأن ي�سرف على ع�سريته فريدهم فكلموهم فجعلوا يت�سللون فاأم�سى م�سلم 

ولي�س معه اإل عدد قليل منهم.

فلما اختلط الظالم ذهب اأولئك اأي�سا، فلما بقي وحده تردد يف الطرق بالليل فاأتى باب 

امراأة فقال: ا�سقيني ماء ف�سقته فا�ستمر قائما، قالت: يا عبداهلل، اإنك مرتاب، فما �ساأنك؟ 

قال اإنا م�سلم بن عقيل، فهل عندك ماأوى؟ قالت: نعم، ادخل فدخل، وكان لها ولد من موايل 

حممد بن الأ�سعث فانطلق اإيل حممد بن الأ�سعث فاأخربه فلم يفاجاأ م�سلما اإل والدار قد 

اأحيط بها، فلما راأى ذلك خرج ب�سيفه يدفعهم عن نف�سه فاأعطاه حممد بن الأ�سعث الأمان 

فاأمكن من يده فاأتى به عبيد اهلل فاأمر به فاأ�سعد اإىل الق�سر ثم قتله وقتل هانئ بن عروة 

و�سلبهما.

يزيد  بن  اأميال، فلقيه احلر  القاد�سية ثالثة  بينه وبني  يبلغ احل�سني ذلك حتى كان  ومل 

التميمي، فقال له: ارجع، فاإين مل اأدع لك خلفي خريا، واأخربه اخلرب، فهم اأن يرجع، وكان 

معه اأخوة م�سلم، فقالوا: واهلل ل نرجع حتى ن�سيب بثاأرنا اأو نقتل ف�ساروا وكان عبيد اهلل قد 

جهز اجلي�س ملالقاته فوافوه بكربالء فنزلها ومعه خم�سة واأربعون نف�سا من الفر�سان ونحو 

مائة راجل فلقيه احل�سني واأمريهم عمر بن �سعد بن اأبي وقا�س وكان عبيداهلل وله الراأي، 

وكتب له بعهده عليها اإذا رجع من حرب احل�سني فلما التقيا قال له احل�سني اخرت مني اإحدى 
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ثالث: اإما اأن اأحلق بثغر من الثغور، واإما اأن اأرجع اإىل املدينة، واإما اأن اأ�سع يدي يف يد يزيد 

بن معاوية.

فقبل ذلك عمر منه وكتب به اإىل عبيد اهلل، فكتب اإليه ل اأقبل منه حتى ي�سع يده، يف 

يدي فامتنع احل�سني، فقاتلوا فقتل معه اأ�سحابه وفيهم �سبعة ع�سر �سابا من اأهل بيته، ثم كان 

اآخر ذلك اأن قتل واأتي براأ�سه اإىل عبيد اهلل، فاأر�سله ومن بقي من اأهل بيته اإىل يزيد ومنهم 

علي بن احل�سني وكان مري�سا، ومنهم عمته زينب فلما قدموا على يزيد اأدخلهم على عياله 

ثم جهزهم اإىل املدينة.

< وفاته: تـوفــي �ســـنة اإحـــدى و�ســتــــــــني من الـــهجــــرة فـــي العا�سر من املحرم.
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احلمدهلل رب العاملني وال�سالة وال�سالم على اأ�سرف املر�سلني ] واآله و�سحبه اأجمعني .. 

وبعد :

< التحية م�سدر حياه يحييه حتيه واأ�سلها  يف اللغة: الدعاء باحلياة ، فتحية اهلل  لعباده 
ال�سالم عليكم    : اأن  يقولوا  اإذا تالقوا  الدار الآخــرة فقد �سرع  اهلل تعاىل لهم  ال�سالم يف 

ورحمة اهلل وبركاته . 

< التحية يف ال�سطالح: لها معاين كثرية مثل التحية بني الأحياء يف قوله تعاىل : {َو�إَِذ� 
يبًا}  ٍء َح�سِ

ْ
 َكاَن َعَلى ُكلرِّ �َسي

َ رَّ
وَها �إِنرَّ �لل ْو ُردُّ

َ
َن ِمْنَها �أ ْح�سَ

َ
و� ِباأ ٍة َفَحيُّ يُتْم ِبَتِحيرَّ ُحيرِّ

الن�ساء (86).

وكذلك حتية الأموات فاإذا مر امل�سلم بالقبور اأو زارها �سن له اأن يقول »ال�سالم عليكم اأهل 

الديار من املوؤمنني واإنا اإن �ساء اهلل بكم لالحقون، اأ�ساأل اهلل لنا ولكم العافية« رواه م�سلم .

بها �سالة ركعتني ي�سليها   امل�سجد ويق�سد  التحية مبعنى حتية  الفقهاء  ي�ستعمل  كذلك  

امل�سلم اإذا دخل امل�سجد قبل اأن يجل�س .

< قال الد�سوقي : معنى قولهم حتية امل�سجد حتية رب امل�سجد لأن الإن�سان اإذا دخل بيت 
امللك اإمنا يحيي امللك ل بيته.

� حكم حتية امل�سجد:
هي واجبة حلديث اأبي قتادة اأن النبي ] قال: »اإذا دخل اأحدكم امل�سجد فال يجل�س حتى 

ي�سلي ركعتني« رواه البخاري وم�سلم . 

وحديث جابر قال : »جاء �سليك الغطفاين يوم اجلمعة ور�سول اهلل ] يخطب فجل�س فقال 

له : يا �سليك ! قم فاركع ركعتني وجتوز فيهما ، ثم قال : اإذا جاء اأحدكم يوم اجلمعة والإمام 

يخطب فلريكع ركعتني وليتجوز فيهما« رواه البخاري وم�سلم.

< قال اأبي قتادة: اأعطوا امل�ساجد حقها، قيل له: وما حقها؟ قال: ركعتني قبل اأن جتل�س. 
رواه ابن اأبي �سيبه.

تحية المسجد
84 الــعــدد   - 1428هـ  �سفر   - ال�سابعة  ال�سنة 
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� هل تكرر التحية بتكرار الدخ�ل؟
ظاهر الأحاديث تدل على اأن التحية تتكرر بتكرار الدخول بدليل حديث اأبي قتادة حيث اإن 

ظاهر احلديث اأن التحية م�سروعة واإن تكرر الدخول للم�سجد، وقد مال اإىل هذا الكثري من  

العلماء مثل ال�سربيني اخلطيب ال�سافعي حيث قال: اإن حتية امل�سجد ركعتان قبل اجللو�س لكل 

دخول ولو تقارب ما بني الدخولت اأو دخل من  م�سجد اإىل اآخر وهما متال�سقان . 

ت�ستحب  مــراراً  الواحدة  ال�ساعة  امل�سجد  يف  دخوله  تكرر  لو  يقول:  حيث  النووي  كذلك 

التحية لكل مرة، وهو اختيار ال�سيخ ال�سعدي يف الفتاوى حيث ن�س على اأنه ت�سن حتية امل�سجد 

حتى لو تكرر دخوله.

� هل ت�سقط التحية  بالفر�س وال�سنة؟
ذهب عامة الفقهاء اإىل اأن من دخل امل�سجد ف�سلى نافلة اأو راتبة اأو فري�سة فاإنها جتزئ 

عن التحية، فمن دخل امل�سجد و�سلى الع�سر مثاًل �سقطت عنه  التحية بفعل فري�سة الع�سر 

وهكذا يف النافلة والراتبة، ول فرق يف هذا اأن تكون الفري�سة موؤداة اأو مق�سيه اأو منذورة اأو 

اأن تكون النافلة راتبه اأو غري راتبه وال�سبب يف ذلك اأن املق�سود وجود ال�سالة قبل اجللو�س 

بامل�سجد وذلك لتعظيم امل�سجد باأي �سالة لتكون حتية للرب عز وجل، قال احلطاب : فان 

ركعتي التحية ل تفتقر لنية تخ�سها ، فاأي �سالة ح�سلت عند دخول امل�سجد كفت عن التحية 

فري�سة كانت اأو نافلة. 

� هل تف�ت التحية باجلل��س ؟
التحية ل ت�سقط باجللو�س وهو قول جمهور العلماء، فاإذا دخل الإن�سان امل�سجد ثم جل�س 

التحية باجللو�س  تفوت عليه  التحية فال  ويقوم وي�سلي  يتدارك ذلك  فاإنه  التحية  قبل فعل 

حلديث جابر قال : »جاء �سليك الغطفاين يوم اجلمعة ور�سول اهلل ] يخطب فقال : يا �سليك 

قم فاركع ركعتني وجتوز فيهما« رواه البخاري وم�سلم . 

وحديث اأبي قتادة حيث قال: »دخلت امل�سجد ور�سول اهلل ] جال�س بني ظهراين النا�س 

فجل�ست فقال ر�سول اهلل ] : ما منعك  اأن  تركع  ركعتني  قبل اأن جتل�س ؟ قلت: يا ر�سول اهلل 

راأيتك جال�سا والنا�س جلو�س، قال: فاإذا دخل اأحدكم امل�سجد فال يجل�س حتى يركع ركعتني« 

رواه م�سلم.
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بعد  حتى  �سالتهم  عدم  ال�سحابة  على  اأنكر   [ اهلل  ر�سول  اأن  احلديثني  من  وال�ساهد 

جلو�سهم واأمرهم بركعتي حتية للم�سجد .

� التحية ملريد اجلل��س  اأم ملن اأراد الدخ�ل للم�سجد:
التحية ملريد اجللو�س يف امل�سجد وهو الراجح من اأقوال الفقهاء، ولي�س ملن اأراد  الدخول 

امل�سجد فال يجل�س حتى  اأحدكم  »اإذا دخل  ] قال:  النبي  اأن  للم�سجد بدليل حديث قتادة 

ي�سلي ركعتني« رواه البخاري وم�سلم، حيث اإن مفهوم احلديث اأن التحية اإمنا ت�سرع  ملريد اجللو�س 

لأن الأمر اإمنا توجه ملن اأراد اجللو�س، ولذلك جاءت رواية اأخرى لفظ »فلريكع  ركعتني قبل اأن 

يجل�س« رواه البخاري وم�سلم ، ول يقال ذلك  ملن ل يريد اجللو�س اأما املار فلم  يتوجه اإليه  الأمر 

والأ�سل عدمه .

وقد ورد عن ال�سحابة و التابعني اأنهم كانوا يدخلون امل�سجد ويخرجون دون �سالة .. فقد 

روى عبد الرزاق يف امل�سنف عن العالء بن عبد الرحمن قال: راأيت  ابن عمر دخل امل�سجد 

وخرج منه فلم ي�سل فيه وقال ابن القا�سم:  وراأيت مالكا يفعل ذلك يخرقه جمتازا فال يركع.

� ال�سالة وتًرا هل تغني عن التحية؟
�سالة الوتر �سنة موؤكدة عند جمهور الفقهاء وجتوز بواحدة اأو اأكرث فعن اأبي اأيوب الأن�ساري 

[ اأن ر�سول اهلل ] قال: »الوتر حق على كل م�سلم ، فمن �ساء اأوتر ب�سبع  ومن  �ساء اأوتر 
بخم�س ومن  �ساء اأوتر بثالث ومن  �ساء اأوتر بواحدة« رواه اأبو داود.

فمن دخل امل�سجد و�سلى الوتر ركعة واحدة فهل ت�سقط التحية باأداء الوتر ركعة واحدة؟ 

الذي عليه جمهور الفقهاء اأن التحية ل ت�سقط بفعل ركعة واحدة لأن احلديث ن�س على ركعتني 

وهو حديث اأبي قتادة : »اإذا دخل اأحدكم  امل�سجد  فال يجل�س حتى ي�سلي ركعتني«  فمفموم 

احلديث الركعتني وعدم اإجزاء الواحدة .. 

< قال النووي: ولو �سلى على جنازة اأو �سجد �سكًرا اأو للتالوة اأو �سلى بنية التحية مل حت�سل 
التحية على ال�سحيح من مذهبنا ، وقال بع�س اأ�سحابنا: حت�سل ، وهو خالف ظاهر احلديث

� حتية امل�سجد احلرام :
دون  بالتحية  الآمرة  الأدلة  لعموم  امل�ساجد  من  كغريه  ركعتان  احلرام هي  امل�سجد  حتية 

تخ�سي�س م�سجد عن اآخر، فمن دخل امل�سجد احلرام واأراد القعود لنتظار ال�سالة اأو حل�سور 
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در�س اأو لقراءة القران فاإنه ي�سلي ركعتي امل�سجد، اأما من دخل امل�سجد احلرام يريد الطواف 

امل�سجد  باأن حتية  القول  واأما   ، الركعتني  لت�سمنه  التحية  الطواف عن  فاإنه يطوف ويجزئ 

احلرام الطواف لكل داخل ففيه نظر :

اأوًل : ل�سعف احلديث الوارد وهو »من اأتى البيت فليحييه بالطواف« �سعفه ابن حجر

ثانيا : ملا فيه من حرج عظيم على امل�سلمني ل�سيما اإذا تكرر دخول امل�سجد وخ�سو�ًسا 

اأيام املوا�سم كرم�سان واحلج .

� التحية اأثناء خطبة اجلمعة؟
ي�سرع ملن دخل امل�سجد يوم اجلمعة والإمام  يخطب اأن ي�سلي ركعتني خفيفتني حلديث 

ركعتني  فلريكع  يخطب  والإمــام  يوم اجلمعة  اأحدكم  »اإذا جاء  قال:   [ النبي  اأن   ] جابر 

وليتجوز فيهما« رواه م�سلم، مع مراعاة اأن تكون ركعتني خفيفتني يتجوز فيهما ول يطيل كما ورد 

يف احلديث. 

� اأداء التحية يف اأوقات الكراهة والنهي:
اأوقات النهي عن ال�صالة ثالثة :

1 - عند طلوع ال�سم�س حتى ترتفع قدر رمح يف ال�سماء.

2 -  و عند ا�ستوائها  يف و�سط  ال�سماء حتى تزول .

3 - وعند ا�سفرارها بحيث ل تتعب العني يف روؤيتها  اإىل اأن تغرب حلديث عقبة ابن 

عامر قال [ »ثالث �ساعات  كان ر�سول اهلل  ]  ينهانا اأن ن�سلي فيهن اأو نقرب 

فيهن موتانا : حني تطلع ال�سم�س بازغة حتى ترتفع وحني يقوم  قائم  الظهرية حتى 

متيل ال�سم�س وحني  ت�سيف ال�سم�س للغروب اأي حني  متيل حتى تغرب« رواه م�سلم.

ويجوز يف اأ�سح قويل العلماء اأن ي�سلي التحية من دخل امل�سجد يف وقت الكراهة ، فمن 

دخل امل�سجد وقت النهي فجل�س ومل ي�سل كان خمالفا لأمر النبي ] حيث اأمر بفعل التحية 

اأمرا عاما وكان مفوتا للم�سلحة اأن مل يكن اآثما باملع�سية، واإن بقى قائما اأو امتنع عن الدخول 

فهذا خطاأ عظيم ، قال ابن تيميه : وما زال امل�سلمون يدخلون امل�سجد طريف النهار، ولو كانوا 

منهيني عن حتية امل�سجد لكان هذا مما يظهر نهي الر�سول ] عنه، فكيف وقد اأمرهم اإذا 
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دخل اأحدهم  امل�سجد واخلطيب على املنرب فال يجل�س حتى ي�سلي ركعتني، األي�س يف اأمرهم  

بها يف الوقت تنبيهاً  على غريه من الأوقات ؟

� التحية وقت االأذان:
لو دخل امل�سلي امل�سجد واملوؤذن يوؤذن فهل ي�سلي التحية حال الأذان اأو يجيب املوؤذن حتى 

يفرغ من الأذان ثم  ي�سلي التحية ؟ هناك اأمران يف هذه امل�ساألة :

1 -  اإذا دخل امل�سلي عند الأذان الثاين يوم اجلمعة فانه ل يتابع املوؤذن بل ي�سلي التحية 

ليتفرغ لالأمر الواجب وهو �سماع اخلطبة، فاإن �سماع اخلطبة واجب اأما الرتديد 

خلف املوؤذن �سنة فال يقدم ال�سنة على الواجب .

2 - اأما اإذا دخل امل�سلي اإىل امل�سجد واملوؤذن يوؤذن لإحدى ال�سلوات غري اجلمعة فاإنه 

ي�ستحب له اأن  يجيب املوؤذن ويتابعه ثم ي�سلي حتية امل�سجد ليجمع بني الف�سيلتني، 

قال ابن قدامه: و اإن دخل امل�سجد  ف�سمع املوؤذن ا�ستحب له انتظاره ليفرغ ويقول 

مثل ما يقول جمعا بني ف�سيلتني، ومن مل يقل كقوله  وافتتح  بال�سالة فال باأ�س .

� مـــ�ســـــائـــــــل :
1 -  تخفيف الركعتني  ل يعني الإ�سراع يف ال�سالة بل القت�سار على الأركان والواجبات 

دون ال�سنن .

2 -  ل جتوز الزيادة على الركعتني والإمام يخطب لأن الإن�سات للخطبة واجب.

3 -   قال النووي : واإن دخل والإمام يف اآخر اخلطبة وغلب على ظنه اأنه اإن �سلى التحية 

فاتته تكبرية الإحرام مع الإمام مل ي�سل التحية بل يقف حتى تقام ال�سالة ول يقعد 

لئال يكون جال�ساً يف امل�سجد قبل التحية واأن اأمكنه ال�سالة واإدراك تكبرية الإحرام 

�سلى حتية امل�سجد، اأما اإذا دخل الإمام يف اخلطبة حرم على من يف امل�سجد اأن 

يبتدئ ب�سالة النافلة لأن الن�سات للخطبة واجب ، والواجب مقدم على النفل، واإن 

كان يف �سالة خففها باتفاق الفقهاء .

� التحية وقت  اإقامة ال�سالة
اإذا دخل امل�سلي امل�سجد واأراد اأن ي�سلي التحية  فال يخلو ذلك من حالتني:
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احلالة الأوىل: اأن يبداأ بالتحية وقد اأقيمت ال�سالة  اأو بداأ الإمام يف �سالته.

احلالة الثانية: اأن ي�سلي التحية ثم تقام ال�سالة اأثنائها . 

اأما يف احلالة الأوىل وهي اأن يبداأ بالتحية وقد اأقيمت ال�سالة اأو بداأ الإمام يف �سالته فال 

يجوز اأن ي�سلي التحية اإذ اأن امل�سلم منهي عن ال�سالة وقت اإقامة ال�سالة املكتوبة  كما ثبت يف 

حديث اأبي هريرة [ اأن النبي ] قال : »اإذا اأقيمت ال�سالة فال �سالة اإل املكتوبة« رواه م�سلم .

اأما يف احلالة الثانية : باأن ي�سرع امل�سلي بالتحية  فتقام ال�سالة اأثناءها  فاإن غلب  على  

ظنه اأنه  يدرك تكبرية الإحرام بعد الإمام مبا�سرة  فال يقطع �سالته بل يتمها كما لو كان 

يف الركعة الثانية اأو يف نهايتها ، واإن غلب على ظنه اأن ل يدرك تكبرية الإحرام بعد الإمام 

مبا�سرة فله قطعها كما لو كان يف الركعة الأوىل لقوله ]: »من اأدرك ركعة من ال�سالة  فقد  

اأدرك ال�سالة«  رواه البخاري وم�سلم 

والذي يظهر اأن امل�سلي يف حال قطع ال�سالة ل يحتاج اإىل ت�سليم حيث اأن الت�سليم اإمنا 

يكون لل�سالة التامة الكاملة .

� التحية يف غرفة امل�سجد
امل�صجد: هو املكان املهياأ لأداء ال�سلوات اخلم�س فيه فكل مكان حد بحدود معروفه وعد 

ليكون مو�سعاً لل�سالة فاإنه م�سجد ياأخذ اأحكام امل�سجد . 

اأما الغرفة امللحقة يف امل�سجد، وهي حجرة خا�سة لالإمام اأو للموؤذن يف طرف امل�سجد من 

اخللف، اأو تكون مكتبه  حتتوي بع�س املراجع العلمية املتنوعة وهي غري مهياأة  لل�سالة وعلى 

هذا فان هذه  الغرفة  ل تاأخذ اأحكام امل�سجد لأنها مل تعد ومل تهياأ لل�سالة فيه ولذلك ل 

ي�سرع ملن دخلها اأن ي�سلي حتية امل�سجد بل  يجل�س ول �سيء عليه .
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و�سلم  و�سحـــــبه  اآله  وعلى  نبينا حممد  على  وال�سالم  وال�سالة  العاملني  ِرب  احلمد هلل 

ت�سليماً كثرياً .. اأما بعد :

فاإن الناظر امل�ستب�سر اإذا راأى حال النا�س يف هذه الأيام يجد اأن الأكرث منهم �سغل عن 

كثري من الواجبات املحتمة عليه ومن اأعظم هذه الواجبات : الواجب الذي قرنه اهلل بعبادته 

وتوحيده ، وما ذلك اإل لعظيم �ساأنه واأكيد حقه وكبري اأهميته ، األ وهو بر الوالدين قال تعاىل 

انًا } الإ�سراء 23 اُه َوِباْلَو�ِلَدْيِن �إِْح�سَ  �إِيرَّ
لرَّ َتْعُبُدو� �إِلرَّ

َ
َك �أ ى َربُّ {َوَق�سَ

� تعريف بر ال�الدين
هو الإح�سان اإىل الوالدين والتعطف عليهما والرفق بهما والرعاية لأحوالهما وترك الإ�ساءة 

اإليهما واإكرام �سديقهما من بعدهما .

اأمــراك به ما مل تكن مع�سية هلل.  اأن تطيعهما يف كل ما  الب�سري: الرب  < قال احل�سن 
والعقوق هجرانهما واأن حترمهما خريك .

� �سروط الرب
الأول : اأن يوؤثر الولد ر�سا والديه على ر�سا نف�سه وزوجته واأولده والنا�س اأجمعني.

الثاين: اأن يطيعهما يف كل ما ياأمرانه به وينهيانه عنه �سواًء اأوافق رغباته اأم مل   يوافقها، 

ما مل ياأمراه مبع�سية اهلل تعاىل .

الثالث: اأن يقدم لهما كل ما يلحظ اأنهما يرغبان فيه من غري اأن يطلباه منه عن طيب 

نف�س و�سرور، مع �سعوره بتق�سريه يف حقهما ولو بذل لهما دمه وماله.

� طرق بر ال�الدين
َوِباْلَو�ِلَدْيِن  �َسْيئًا  ِبِه  ُكو�  ُت�ْسِ َول   

َ رَّ
�لل {َو�ْعُبُدو�   : : قال تعاىل  النفقة عليهما   - 1

انًا } الن�ساء 36 �إِْح�سَ

من أحق الناس بصحبتي
85 العدد   - 1428هـ  االأول  ربيع   - الثامنة  ال�سنة 
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انًا} اأي اأح�سنوا اإليهم بالقول الكرمي واخلطاب  < قال ال�صعدي : {َوِباْلَو�ِلَدْيِن �إِْح�سَ
اللطيف والفعل اجلميل بطاعة اأمرهما واجتناب نهيهما، والإنفاق عليهما ، واإكرام 

من له تعلق بهما، و�سلة الرحم التي ل رحم لك اإل بهما، ولالإح�سان �سدان الإ�ساءة 

وعدم الإح�سان وكالهما منهي عنه.

< قال ابن قدامة : والأ�سل وجوب نفقة الوالدين واملولودين .
وعن عائ�سة ر�سي اهلل عنها اأن النبي ] قال : »اإن اأطيب ما اأكل الرجل من ك�سبه، 

واإن ولده من ك�سبه« رواه اأبو داود وابن ماجه.

2 - اأمرهما باملعروف ونهيهما عن املنكر : �ساأل احل�سن الب�سري : الرجل ياأمر والديه 

باملعروف وينهاهما عن املنكر ؟ قال : ياأمرهما اإن قبال ، واإن كرها �سكت عنهما.

3 - اإذا مل يتعني اجلهاد األ يجاهد اإل باإذنهما: عن معاوية بن جاهمة ال�سلمي اأن جاهمة 

جاء اإىل النبي ] فقال: »يا ر�سول اهلل اأردت اأن اأغزو وقد جئت ا�ست�سريك ، قال : هل 

لك من اأم ؟ قال: نعم، قال : فالزمها فاإن اجلنة عند رجليها« رواه اأحمد والن�سائي.

<  قال ال�سنعاين : ذهب اجلمهور من العلماء اإىل اأنه يحرم اجلهاد على الولد اإذا 
منعه الأبوان اأو اأحدهما ب�سرط اأن يكونا م�سلمني، اإن برهما فر�س عني واجلهاد 

فر�س كفاية، فاإذا تعني اجلهاد فال. 

4 - لني الكالم لهما : قال تعاىل:{َوُقْل َلُهَما َقْوًل َكِرميًا}  اأي: ح�سناً جمياًل ليناً �سهاًل.

5 - الدعاء لهما بعد موتهما والت�سدق عنهما وق�ساء الدين عنهما: عن اأبي هريرة [ 

قال: قال ر�سول اهلل ]: »اإذا مات العبد انقطع عمله اإل من ثالث : �سدقة جارية اأو 

علم ينتفع به اأو ولد �سالح يدعوا له« متفق عليه.

عن ابن عبا�س ر�سي اهلل عنهما اأن �سعد بن عبادة [ ا�ستفتى ر�سول اهلل ] فقال: 

»اإن اأمي ماتت وعليها نذر، فقال : اق�سه عنها« رواه البخاري.

وعن عائ�سة ر�سي اهلل عنها اأن رجاًل قال للنبي ]: »اإن اأمي افتلتت نف�سها، واأراها لو 

تكلمت ت�سدقت، اأفاأت�سدق عنها؟ قال: نعم ت�سدق عنها« رواه البخاري وم�سلم .

6 - �سلة اأهل ودهما : عن ابن عمر ر�سي اهلل عنهما اأن النبي ] قال : »اأبر الرب اأن ي�سل 

الرجل اأهل ود اأبيه« رواه م�سلم.

7 - �سلة الوالدين امل�سركني : عن اأ�سماء بنت اأبي بكر ر�سي اهلل عنهما قالت: »قدمت 
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علنّي اأمي وهي م�سركة يف عهد ر�سول اهلل ] فا�ستفتيت ر�سول اهلل ] قلت : اإن 

اأمي قدمت وهي راغبة، اأفاأ�سل اأمي ؟ قال: نعم �سلي اأمك«  رواه البخاري وم�سلم .

� ف�سل االأم على االأب:
< قال احلافظ ابن حجر : ويف قولها وهي راغبة اأقوال والذي عليه اجلمهور اأنها قدمت 
طالبة من بر ابنتها لها ، خائفة من ردها اإياها خائبة، ويف احلديث من الفوائد ما 

ذكره اخلطابي: اأن الرحم الكافرة تو�سل باملال كما تو�سل امل�سلمة .

عن اأبي هريرة [ قال : جاء رجل اإىل النبي ] فقال : »من اأحق النا�س بح�سن 

�سحابتي؟ قال: اأمك، قال ثم من ؟ قال: اأمك ، قال ثم من ؟ قال: اأمك، قال ثم من ؟ 

قال : اأبوك« رواه البخاري وم�سلم.

وعن املقدام بن معد يكرب عن النبي ] قال : »اإن اهلل يو�سيكم باأمهاتكم ثم يو�سيكم 

باآبائكم، ثم يو�سيكم بالأقرب فالأقرب«  رواه اأحمد وابن ماجة .

< قال احلليمي عن عظم حق الأم وحرمتها : ثم الأم اأعظمها حقاً واأوجبها حرمة لأن 
�سغلها للولد اأكرث ، فاإنه من الرحم يحدث ، ثم يكون فيه اإىل اأن يتم خلقه ، وينفخ فيه 

الروح ، وتقا�سى الأم يف ولدته وتربيته مال خفاء به والوالد خلى من هذا كله فوجب 

اإذاً اأن يكون حق الأم اأعظم وحرمتها اآكد. 

< قال القرطبي : املراد اأن الأم ت�ستحق على الولد احلظ الأوفر من الرب ، وتقدم يف 
ذلك على حق الأب عند املزاحمة .

� ثمرات بر ال�الدين:
1 - ر�سا اهلل تبارك وتعاىل : عن ابن عمر ر�سي اهلل عنهما قال: قال ر�سول اهلل ]: »ر�سا 

الرب يف ر�سا الوالد، و�سخط الرب يف �سخط الوالد« رواه البخاري يف الأدب املفرد.

ا َوَزَكاًة َوَكاَن َتِقّيًا )13( َوَبّرً�  2 - ثناء اهلل على البار : قال تعاىل { َوَحَناَنًا ِمْن َلُدنرَّ

ّيًا )14(} مرمي 14-13. ارً� َع�سِ ِبَو�ِلَدْيِه َوَلْ َيُكْن َجبرَّ

3 - اأنه من�ساأة لالأعمار جملبة للرزق : قال ]: »ل يرد الق�ساء اإل الدعاء ، ول يزيد يف 

العمر اإل الرب« رواه الرتمذي .

4 - دخول اجلنة : لقول النبي ]: »دخلت اجلنة ف�سمعت قراءة فقلت من هذا ؟ قيل: 

حارثة بن النعمان. قال النبي ]: كذلكم الرب وكان باراً باأمه« اأخرجه احلاكم . 
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5 - دعاء الوالدين لولدهما : عن اأبي مرة موىل اأم هاينء بنت اأبي طالب اأنه ركب مع 

اأبي هريرة اإىل اأر�سه بالعقيق ، فاإذا دخل يف اأر�سه �ساح باأعلى �سوته ال�سالم عليك 

ال�سالم ورحمة اهلل وبركاته يا اأمتاه . تقول : وعليك ال�سالم ورحمة اهلل وبركاته، 

يقول رحمك اهلل كما ربيتني �سغريا ، فتقول : يا بني واأنت جزاك اهلل خرياً ور�سي 

عنك كما بررتني كبريا. رواه البخاري يف الأدب املفرد .  

6 - تكفري الكبائر : عن ابن عمر ر�سي اهلل عنهما اأن رجال اأتى النبي ] فقال: »يا 

ر�سول اهلل اإين اأ�سبت ذنباً عظيماً فهل يل توبة ؟ قال : هل لك من اأم ؟ ويف رواية 

احلاكم وابن حبان : هل لك والدان ؟ قال : ل، قال : هل لك من خالة ؟ قال : نعم ، قال: 

فربها« رواه الرتمذي.

7 - الرب من اأف�سل الطاعات واأجل القربات : عن ابن م�سعود [ قال : »�ساألت ر�سول 

اهلل ] : اأي الأعمال اأحب اإىل اهلل ؟ قال : ال�سالة على وقتها ، قلت ثم اأي ؟ قال: 

بر الوالدين ، قلت ثم اأي ؟ قال : اجلهاد« متفق عليه .

فاأخرب اأن بر الوالدين اأف�سل الأعمال بعد ال�سالة التي هي اأعظم دعائم الإ�سالم .

� اأن�اع من العق�ق
< قال احلليمي: وعقوق الوالدين كبرية فاإن كان مع العقوق �سٌب اأو �ستم اأو �سرب فهو 
فاح�سة ، واإن كان العقوق بالإ�ستثقال لأمرهما ونهيهما والعبو�س يف وجوههما والتربم بهما 

مع بذل الطاعة ولزوم ال�سمت فهذا من ال�سغائر ، فاإن كان ما ياأتيه من ذلك يلجئهما اإىل اأن 

ينقب�سا عنه فال ياأمرانه ول ينهيانه ، ويلحقهما من ذلك �سرر فهذا كبرية . 

ْو ِكالُهَما َفال 
َ
َحُدُهَما �أ

َ
ا َيْبُلَغنرَّ ِعْنَدَك �ْلِكَبَ �أ 1 - التاأفف والنَهر : قال تعاىل {�إِمرَّ

فٍّ َول َتْنَهْرُهَما َوُقْل َلُهَما َقْوًل َكِرميًا } الإ�سراء 23
ُ
َتُقْل َلُهَما �أ

: لت�سمعهما قولً �سيئاً، حتى  } اأينّ فٍّ
ُ
< قال ابن كثري : يف قوله { َفال َتُقْل َلُهَما �أ

ول التاأفيف الذي هو اأدنى مراتب القول ال�سيء .

2 - �ستم الوالدين اأو الت�سبب يف �ستمهما: عن عبد اهلل بن عمرو ر�سي اهلل عنهما اأن ر�سول 

اهلل ] قال: »من الكبائر �ستم الرجل والديه؟ قالوا: يا ر�سول اهلل وهل ي�ستم الرجل 

والديه؟ قال: نعم، ي�سب اأبا الرجل في�سب اأباه وي�سب اأمه في�سب اأمه«  رواه البخاري وم�سلم.

3 - اإبكاوؤهما وحتزينهما بالقول والفعل : عن عبد اهلل بن عمرو بن العا�س ر�سي اهلل 
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عنهما قال: »جاء رجل اإىل النبي ] يبايعه فقال: اإين جئت اأبايعك على الهجرة ولقد 

تركت اأبوي يبكيان، قال: ارجع اإليهما فاأ�سحكهما كما اأبكيتهما« رواه اأبو داود والن�سائي .

4 - عدم النفقة عليهما مع حاجتهما لها : عن جابر بن عبد اهلل [ قال : »جاء رجل 

اإىل النبي ] فقال: اإن اأبي اجتاح مايل فقال: اأنت ومالك لأبيك« رواه ابن ماجة.

< قال العالمة الألباين: يف احلديث فائدة فقهية هامة وهى اأنه يبني اأن احلديث 
امل�سهور: »اأنت  ومالك لأبيك« لي�س على اأطالقة بحيث اأن الأب ياأخذ من مال اأبنه 

ما ي�ساء، كال واإمنا ياأخذ ما هو بحاجة اإليه، وعلى الوالدين اأن ل ين�سيا دورهما يف 

اإعانة الأبناء على برهما.

5 - عدم زيارتهما وال�سوؤال عنهما .

6 - احتقار الوالدين والتنزيل من �ساأنهما.

7 -  ترك الدعاء لهما والرتحم عليهم.

� الـعـقــ�ق
حكم عقوق الوالدين : عن اأن�س [ قال: �سئل النبي ] عن الكبائر قال: »اأكرب الكبائر 

الإ�سراك باهلل وقتل النف�س وعقوق الوالدين و�سهادة الزور« رواه البخاري.

< قال النووي: اأجمع العلماء على الأمر برب الوالدين، واأن عقوقها حرام من الكبائر.
< قال ابن اجلوزي: العقوق خمالفة الوالدين فيما ياأمران به من املباح ، و�سوء الأدب 

يف القول والفعل.

م عليكم عقوق الأمهات  عن املغرية بن �سعبة [ عن النبي ] قال: »اإن اهلل عز وجلنّ حرنّ

وواأد البنات ومنعاً وهات وكره لكم: قيل وقال وكرثة ال�سوؤال واإ�ساعة املال« رواه البخاري وم�سلم .

� من اآثار العق�ق حكم طاعتهما فى االأم�ر املحرمة
1 - العقوبة يف الدنيا: عن اأن�س [ قال : قال ر�سول اهلل ]: »بابان معجالن عقوبتهما 

يف الدنيا: البغي والعقوق« رواه احلاكم  و�سححه الألباين .

2 - ل تقبل اأعماله : عن اأبى اأمامه [ قال : قال ر�سول اهلل ]: »ثالث ل يقبل اهلل 

منهم يوم القيامة �سرفاً ول عدلً عاق ومنان ومٍكذب بقدر« رواه الطرباين يف الكبري. 

اإليه: عن عبد اهلل بن عمر ر�سي اهلل عنهما قال: قال ر�سول اهلل  3 - ل ينظر اهلل 
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]: »ثالثة ل ينظر اهلل عز وجل اإليهم يوم القيامة: العاق لوالديه واملراأة املرتجلة 
املت�سبهة بالرجال والديوث، وثالثة ل يدخلون اجلنة: العاق لوالديه، واملدمن اخلمر، 

واملنان مبا اأعطى« رواه اأحمد والن�سائي و�سححه الألباين .

4 - ل يدخل اجلنة : عن اأبي الدرداء  [ عن النبي ] قال : »ل يدخل اجلنة عاق ول 

مدمن خمر ول مكذب بقدر« رواه اأحمد وح�سنه الألباين. 

5 - دخوله النار : عن اأبى مالك [ عن النبي ] قال : »من اأدرك والديه اأو اأحدهما 

ثم دخل النار من بعد ذلك فاأبعده اهلل واأ�سحقه« رواه اأحمد.

6 - �سخط اهلل على العاق : عن عبد اهلل بن عمر ر�سي اهلل عنهما قال : »ر�سا اهلل يف 

ر�سا الوالد و�سخط الرب يف �سخط الوالد« رواه البخاري.

قال بع�س احلكماء : ل ت�سادق عاقاً فاإنه لن يربك وقد عق من هو اأوجب منك حقا. 

� حكم طاعتهما يف االأم�ر املحرمة:
َك ِبي َما َلْي�َض َلَك ِبِه ِعْلٌم َفال ُتِطْعُهَما  ْن ُت�ْسِ

َ
قال تعاىل {َو�إِْن َجاَهَد�َك َعلى �أ

ْنَيا َمْعُروفًا } لقمان 15 اِحْبُهَما ِف �لدُّ َو�سَ

� اأين نحن من ه�ؤالء؟!
1 - علي بن احل�سني بن علي بن اأبي طالب ر�سي اهلل عنهم : كان ل ياأكل  مع اأمه وكان 

اأبر النا�س بها فقيل له يف ذلك قال : اأخاف اأن اآكل معها فت�سبق عينها اإىل �سيء من 

الطعام واأنا ل اأعلم به فاآكله فاأكون قد عققتها .

2 - قال عامر بن عبد اهلل بن الزبري ر�سي اهلل عنهم: مات اأبي فما �ساألت - حول - اإل 

العفو عنه .

3 - كان حيوة بن �سريح وهو اأحد اأئمة امل�سلمني يقعد يف حلقه يعلم النا�س فتقول له اأمه 

: قم يا حيوة فاألق ال�سعري للدجاج فيقوم ويرتك التعليم .

4 - كان حجر بن الأدبر يلم�س فرا�س اأمه بيده فيتهم غلظ يده فيتقلب عليه على ظهره 

فاإذا اأمن اأن يكون عليه �سيء اأ�سجعها .

5 - كان ابن حمرييز يقول : من م�سى بني يدي اأبيه فقد عقه ، اإل اأن مي�سي فيميط له 

الأذى عن طريقه، ومن دعا اأباه با�سمه اأو بكنيته فقد عقه ، اإل اأن يقول يا اأبه .
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احلمدهلل وال�سالة وال�سالم على ر�سول اهلل واآله و�سحبه و�سلم ت�سليما مبارك فيه.. اأما 

بعد:

مما ل �سك فيه اأن مر�س القلب اأ�سبح )داء العصر ( ب�سبب املعا�سي التي يرتكبها العبد حتى 

طبع على قلبه ف�سار ل يفقه اأو ب�سبب تعلق القلب بالدنيا ون�سيان الآخرة ون�سيان املوت و�سكراته 

وغريها من م�سببات هذا الداء اخلطري..اأعاذنا اهلل واإياكم..  قال تعاىل {ِف ُقُلوِبِهْم َمَر�ٌض 

ا َكاُنو� َيْكِذُبوَن} البقرة 10 ِليٌم ِبَ
َ
 َمَر�سًا َوَلُهْم َعَذ�ٌب �أ

ُ رَّ
َفَز�َدُهْم �لل

املراد باملر�س هنا: مر�س ال�سك وال�سبهات والنفاق لأن القلب يعر�س له مر�سان يخرجانه 

والنفاق  فالكفر  املردية،  ال�سهوات  ومر�س  الباطلة  ال�سبهات  مر�س  واعتداله:  �سحته  عن 

من  وفعلها  واملعا�سي  الفواح�س  وحمبة  والزنا  ال�سبهات،  مر�س  من  كلها  والبدع  وال�سكوك 

مر�س ال�سهوات.

قرِّ  ِ َوَما َنَزَل ِمْن �ْلَ
رَّ

َع ُقُلوُبُهْم ِلِذْكِر �لل ْن َتْخ�سَ
َ
ِذيَن �آَمُنو� �أ ِن ِللرَّ

ْ
َلْ َياأ

َ
قال تعاىل {�أ

ْت ُقُلوُبُهْم َوَكِثرٌي  َمُد َفَق�سَ
َ
وُتو� �ْلِكَتاَب ِمْن َقْبُل َفَطاَل َعَلْيِهْم �لأ

ُ
ِذيَن �أ َول َيُكوُنو� َكالرَّ

ِمْنُهْم َفا�ِسُقوَن } احلديد 16، اأي : اأمل ياأت الوقت الذي به تلني قلوبهم وتخ�سع لذكر اهلل الذي 

هو القراآن، وتنقاد لأوامره وزواجره وما نزل من احلق الذي جاء به حممد ]؟ وهذا فيه 

وُتو� �ْلِكَتاَب ِمْن 
ُ
ِذيَن �أ احلث على الجتهاد على خ�سوع القلب هلل تعاىل {َول َيُكوُنو� َكالرَّ

َمُد } اأي : ول يكونوا كالذين اأنزل اهلل عليهم الكتاب املوجب خل�سوع 
َ
َقْبُل َفَطاَل َعَلْيِهْم �لأ

القلب والنقياد التام ثم مل يداوموا عليه ومل يثبتوا بل طال عليهم الزمان وا�ستمرت بهم الغفلة 

فا�سمحل اإميانهم وزال اإيقانهم . 

� فنت القل�ب:
< عن النعمان بن ب�سري[ قال: قال ]: »األ واإن يف اجل�سد م�سغة اإذا �سلحت �سلح 

اجل�سد كله، واإذا ف�سدت ف�سد اجل�سد كله، األ وهي القلب« رواه البخاري وم�سلم.

< عن حذيفة بن اليمان [ قال: قال ر�سول اهلل ]: »تعر�س الفنت على القلوب كعر�س 

داء العصر
86 العدد   - 1428هـ  االآخر  ربيع   - الثامنة  ال�سنة 
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1 - اأي امت�سها وحتللت يف اأجزائه

اأنكرها  قلب  واأي  �سوداء  نكتة  فيه  نكتت 
 (1)

اأ�سربها قلب  فاأي  عوداً  عوداً  احل�سري 

نكتت فيه نكتة بي�ساء حتى تعود القلوب على قلبني: على قلب اأبي�س فال ت�سره فتنة 

ل يعرف 
كالكوز جمخياً(3) 

ما دامت ال�سموات والأر�س والآخر قلب اأ�سود مرباداً(2) 

معروفاً ول ينكر منكراً اإل ما اأ�سرب من هواه« رواه م�سلم.

قال ابن القيم: ف�سبه عر�س الفنت على القلوب �سيئاً ف�سيئاً كعر�س عيدان احل�سري، 

وق�سم القلوب عند عر�سها عليها ق�سمني:

< الأول: ق�سم اإذا عر�س عليه فتنة اأ�سربها كما ي�سرب الإ�سفنج املاء فنكتت فيه نكتة �سوداء، 
ود وينتك�س، فاإذا ا�سود وانتك�س عر�س  فال يزال ي�سرب كل فتنة تعر�س عليه حتى ي�سنّ

له من هاتني الآفتني مر�سان خطريان مرتاميان به اإىل الهالك.

ورمبا  منكراً  ينكر  ول  معروفاً  يعرف  فال  باملنكر  عليه  املعروف  ا�ستباه  اأحدهما: 

ا�ستحكم عليه هذا املر�س حتى يعتقد املعروف منكراًً واملنكر معروفاً وال�سنة بدعة 

والبدعة �سنة واحلق باطاًل والباطل حقاً.

الثاين: حتكيمه هواه على ما جاء به الر�سول ] وانقياده للهوى واإتباعه له.

واأزهر فيه م�سباحه فاإذا عر�ست عليه  اأ�سرق فيه نور الإميان،  اأبي�س قد  قلب  الثاين:   >
الفتنة اأنكرها وردها فازداد نوره واإ�سراقه وقوته.

� اأق�سـام القـلـ�ب:
< القلب ال�صحيح: هو القلب ال�سليم الذي ل ينجو يوم القيامة اإل من اأتى به كما قال 
 ِبَقْلٍب �َسِليٍم )89(} 

َ رَّ
َتى �لل

َ
اهلل تعاىل: { َيْوَم ل َيْنَفُع َماٌل َول َبُنوَن )88( �إِلرَّ َمْن �أ

ال�سعراء89-88

وال�سليم هو ال�سامل، فهو القلب الذي �سلم من كل �سهوة تخالف اأمر اهلل ونهيه ومن كل 

�سبهة تعار�س خربه و�سلم من حتكيم غري ر�سوله ].

< القلب امليت: وهو القلب الذي ل حياة به فهو ل يعرف ربه ول يعبده باأمره وما يحبه 
فهو  وغ�سبه،  ربه  �سخط  فيها  كان  ولو  ولذاته،  �سهواته  مع  واقف  هو  بل  وير�ساه، 

2 - اأي تام يف ال�سواد
3 - اأي كالكاأ�س منكو�ساً
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ل يبايل اإذا فاز ب�سهوته وحظه ر�سي ربه اأم �سخط، فالهوى اإمامه وال�سهوة قائده 

واجلهل �سائقه والغفلة مركبه.

< القلب املري�س: وهو قلب له حياة وبه علة فله مادتان، متده هذه مرة وهذه اأخرى 
وهو ملا غلب عليه منهما ففيه من حمبة اهلل تعاىل والإميان به والإخال�س له والتوكل 

عليه: ما هو مادة حياته. وفيه من حمبة ال�سهوات واإيثارها واحلر�س على حت�سيلها 

واحل�سد والكرب والعجب: ما هو مادة هالكه.

فالقلب الأول: حي خمبت لني واٍع   والثاين: ياب�س ميت   والثالث: مري�س

� اأن�اع القل�ب:
قال حذيفة بن اليمان [: قلب اأجرد فيه �سراج يزهر فذلك قلب املوؤمن، وقلب اأغلف فذلك 

قلب الكافر، وقلب منكو�س فذلك قلب املنافق عرف ثم اأنكر واأب�سر ثم عمى، وقلب متده مادتان: 

مادة اإميان ومادة نفاق وهو ما غلب عليه منهما.

� مـف�سـدات القلــب
قال ابن القيم: ُخلقت النار لإذابة القلوب القا�سية، واأبعد القلوب من اهلل القلب القا�سي، 

وما �سرب عبد بعقوبة اأعظم من ق�سوة القلب والبعد عن اهلل، واإذا ق�سا القلب قحطت العني، 

وق�سوة القلب من خم�سة اأ�سياء اإذا جاوزت قدر احلاجة: كرثة اخللطة، والتمنـي، والتعلق بغري 

اهلل تعاىل، وال�سبع واملنام.

� اآثار املعا�سي على القلب
< ت�صعف القلب:

�سيئاً  التوبة  اإرادة  املع�سية وت�سعف  اإرادة  اإرادته فتقوى  القلب عن  فهي ت�سعف 

ف�سيئاً اإىل اأن تن�سلخ من قلبه اإرادة التوبة بالكلية فياأتي بال�ستغفار وقلبه معقود 

باملع�سية م�سر عليها وهذا من اأعظم الأمرا�س واأقربها من الهالك.

< كرثة الذنوب تطبع على قلب �صاحبها:
ُبوَن}  قال بع�س ال�سلف يف قوله تعاىل: { َكالرَّ َبْل َر�َن َعَلى ُقُلوِبِهْم َما َكاُنو� َيْك�سِ

املطففني 14، اأنه: ملا كرثت ذنوبهم ومعا�سيهم اأحاطت بقلوبهم.
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<  تذهب احلياء من القلب:
اأ�سل كل خري وذهابه  القلب وهو  الذي هو مادة حياة  فمن عقوباتها: ذهاب احلياء 

ذهاب اخلري اأجمعه قال ]: » احلياء خري كله « رواه م�سلم

< ت�صعف يف القلب تعظيم الرب:
فمن عقوبات الذنوب اأنها ت�سعف يف القلب تعظيم الرب جل جالله وت�سعف وقاره يف 

قلب العبد ول بد �ساء اأم اأبى ولو متكن وقار اهلل وعظمته يف قلب العبد ملا جتراأ على 

معا�سيه؟؟؟

< ت�صعف �صري القلب اإىل اهلل:
اأو توقفه وتقطعه عن  اأو تعوقه  فالذنوب ت�سعف �سري القلب اإىل اهلل والدار الآخرة 

ال�سري، فال تدعه يخطو اإىل اهلل خطوة هذا اإن مل ترده عن وجهته اإىل ورائه.

< توقع الوح�صة يف القلب:
يجد املذنب نف�سه م�ستوح�ساً قد وقعت الوح�سة بينه وبني ربه وبني اخللق وبني نف�سه 

وكلما كرثت الذنوب ا�ستدت الوح�سة، واأمرنّ العي�س عي�س امل�ستوح�سني اخلائفني واأطيب 

العي�س عي�س امل�ستاأن�سني. 

< متر�س القلب:
اأجمع  وقد  وانحرافه،  مر�سه  اإىل  وا�ستقامته  �سحته  عن  القلب  ت�سرف  اأنها  حيث 

ال�سائرون اإىل اهلل تعاىل ، اأن القلوب ل تعطى مناها حتى ت�سل اإىل مولها ول ت�سل 

اإىل مولها حتى تكون �سحيحة �سليمة ول تكون �سحيحة �سليمة حتى ينقلب داوؤها 

و�سفاوؤها  فهواها مر�سها  الهوى  اإل مبخالفة  ذلك  له  ي�سح  ول  دوائها  نف�س  في�سري 

خمالفته.

< تعمي ب�صرية القلب:
ي�سعف  النور  هذا  يــزال  ول  الهداية  عنه  وحتجب  العلم  طرق  وت�سد  نــوره  وتطم�س 

البهيم فكم من مهلك  الليل  القلب مثل  وي�سمحل، وظالم املع�سية يقوى حتى ي�سري 

ي�سقط فيه وهو ل يب�سره.

� عالمات �سحة القلب
1 - اأنه ل يفرت عن ذكر ربه ول ي�ساأم من خدمته ول ياأن�س بغريه.
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2 - اأنه اإذا فاته ورده وجد لفواته اأملاً عظيماً اأعظم من تاأمل احلري�س بفوات ماله.

ه وا�ستد عليه خروجه منها ووجد فيها  ه وغمنّ 3 - اأنه اإذا دخل يف ال�سالة ذهب عنه همنّ

راحته ونعيمه.

4 - اأن يكون همه هماً واحداً واأن يكون همه يف اهلل تعاىل.

5 - اأن يكون اأ�سح بوقته اأن يذهب �سائعاً من اأ�سد النا�س �سحاً مباله.

6 - اأن ل يزال ي�سرب على �ساحبه حتى ينيب اإىل اهلل.

7 - اأنه ي�ستاق خلدمة موله تعاىل كما ي�ستاق اجلائع اإىل الطعام.

8 - اأن يكون اهتمامه بت�سحيح العمل اأكرث من اهتمامه بالعمل نف�سه.

� عالج القلب
< املعرفة باهلل تعاىل: فمن عرف ربه حق املعرفة رق قلبه ومن جهل ربه ق�سا قلبه، 
قال بع�س العارفني: م�ساكني اأهل الدنيا خرجوا من الدنيا وما ذاقوا اأطيب ما فيها 

قيل: ما اأطيب فيها؟ قال: حمبة اهلل والأن�س به وال�سوق اإىل  لقائه والتنعم بذكر اهلل 

وطاعته.

< تذكر املوت وما بعده وزيارة القبور والتفكر باأهلها: فاإن هذا من اأجنع الأمور التي 
توقظ القلب من غفلته ونومه ، قال ]: »اأكرثوا ذكر هادم اللذات فاإنه مل يذكره اأحد 

يف �سيق من العي�س اإل و�سعه عليه ول ذكره يف �سعة من العي�س اإل �سيقها عليه« يراج 

حمته اأخرجه ابن حبان.

قال ]: »كنت نهيتكم عن زيارة القبور األ فزوروها فاإنها ترقق القلب وتدمع العني 

وتذكر بالآخرة« اأخرجه احلاكم.

< تدبر اآيات القراآن الكرمي: فاإذا تدبر قلب املوؤمن اآيات اهلل وا�ست�سعر اأن اهلل يخاطبه 
بها راأى من نف�سه خرياً فخ�سع قلبه وفا�ست عينه و�سارت نف�سه اإىل ربها.

على قلبي فا�ستغفر اهلل 
 (1)

< الإكثار من ذكر اهلل تعاىل وال�ستغفار: قال ]: »اإنه ليغان
يف اليوم والليلة �سبعني مرة« رواه م�سلم.

وجاء رجل للح�سن الب�سري فقال: يا اأبا �سعيد اأ�سكو اإليك ق�سوة قلبي؟ فقال: اأذبه 

يغان : يغطي  - 1
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ب�سيئني:  وجــالوؤه  والذنب  بالغفلة  باأمرين:  القلب  �سداأ  القيم:  ابن  ويقول  بالذكر، 

بال�ستغفار والذكر .

َك  ِبْ َنْف�سَ < زيارة ال�ساحلني وخمالطتهم والقرب منهم و�سحبتهم: قال تعاىل { َو��سْ
 ُيِريُدوَن َوْجَهُه } الكهف28

رِّ
ي ُهْم ِباْلَغَد�ِة َو�ْلَع�سِ ِذيَن َيْدُعوَن َربرَّ َمَع �لرَّ

فال�ساحلون ياأخذون بيدك اإن �سعفت، ويذكرونك اإذا ن�سيت، وير�سدونك اإذا جهلت، 

واإن راأيتهم ذكروك باهلل واأعانوك على طاعته.

< جماهدة النف�س وحما�سبتها:
فيجب على الإن�سان اأن يخلو مع نف�سه ويحا�سبها على كل فعل فعله يف يومه ويرى 

اأر�سي اهلل بفعله اأو اأغ�سبه.

�ساحلاً  وعماًل  نافعاً  علماً  يرزقنا  اأن  العلى  و�سفاته  احل�سنى  باأ�سمائه  اهلل  ن�ساأل 

ول�ساناً ذاكراً وقلباً خا�سعاً اإنه �سميع جميب.
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د احلمد هلل وال�سالة وال�سالم على ر�سول اهلل ] واآله و�سحبه و�سلم .. اأما بعد :

� تعريف ال�سحر:

قال ابن قدامة املقد�سي: ال�سحر ُعَقد ورقى وكالم يتكلم به اأو يكتبه اأو يعمل �سيئا يوؤثر يف 

بدن امل�سحور اأو قلبه اأو عقله من غري مبا�سرة له، وله حقيقة فمنه ما يقتل، وما مير�س ، وما 

ياأخذ الرجل عن امراأته؛ فيمنعه وطوؤها، ومنه ما يفرق بني املرء وزوجه، وما يَُبغ�س اأحدهما 

اإىل الآخر اأو يُحبُب اثنني اإىل بع�سهما وهذا قول ال�سافعي، وقال: اإِذا ثبت هذا فتعلمه وفعله 

نق�س �سواء اعتقد حترميه اأو اإِباحته.. ثم قال عن حقيقة ال�سحر: ولول اأن ال�سحر له حقيقة 

َعَلى  ن��ِزَل 
ُ
�أ َوَما  ْحَر  �ل�سرِّ ا�َض  �لنرَّ ُموَن  {ُيَعلرِّ تعاىل:  قال  منه،  بال�ستعاذة  تعاىل  اأمر اهلل  ملا 

َبنْيَ  ِبِه  ُقوَن  ُيَفررِّ َما  ِمْنُهَما  ُموَن  {َفَيَتَعلرَّ اإِىل قوله:  َوَم��اُروَت}  َهاُروَت  ِبَباِبَل  َلَكنْيِ  �ْلَ

ْرِء َوَزْوِجِه} �سورة البقرة 102 .  �ْلَ

 � حترمي ال�سحر:

ل خالف يف حترمي ال�سحر وكفر �ساحبه والأ�سل يف ذلك الكتاب وال�سنة..

< اأما الكتاب:
�ُسَلْيَماُن  َكَفَر  َوَما  �ُسَلْيَماَن  ُمْلِك  َعَلى  َياِطنُي  �ل�سرَّ َتْتُلو  َما  َبُعو�  {َو�ترَّ تعاىل  فقوله 

ْحَر } البقرة 102، وقال تعاىل {َوَلَقْد َعِلُمو�  ا�َض �ل�سرِّ ُموَن �لنرَّ َياِطنَي َكَفُرو� ُيَعلرِّ َوَلِكنرَّ �ل�سرَّ

ْبِت  } البقرة 102، وقال تعاىل { ُيوؤِْمُنوَن ِباْلِ �ُه َما َلُه ِف �لآِخَرِة ِمْن َخالٍقٍ َتَ ْن ��سْ َلَ

اُغوِت} الن�ساء 51 . َو�لطرَّ

< قال عمر: اجلبت: ال�سحر، والطاغوت : ال�سيطان . 
ان ينزل عليهم ال�سيطان يف كل حي واحد. < قال جابر: الطواغيت كهنّ

< واأما حترميه يف ال�سنة فالأحاديث كثرية فمنها :  

أكبر الكبائر
ال�سنة الثامنة - جمادى االأوىل 1428هـ - العدد 87
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يا  قالوا:  املوبقات،  ال�سبع  »اجتنبوا   : قال  اهلل ]  ر�سول  اأن   ] هريرة  اأبــي  عن   <
اإل  ر�سول اهلل وما هننّ ؟ قال: ال�سرك باهلل، وال�سحر، وقتل النف�س التي حرم اهلل 

باحلق، واأكل الربا، واأكل مال اليتيم، والتويل يوم الزحف، وقذف املح�سنات الغافالت 

املوؤمنات« متفق عليه.

وجه ال�ستدلل من ذلك: اأن ال�سحر من املوبقات، واملوبقات : هي التي توبق �ساحبها 

وجتعله يف هالك وخ�سار يف الدنيا ويف الآخرة ، وهذه ال�سبع اأكرب الكبائر

> عن ابن عبا�س ر�سي اهلل عنهما قال : قال ر�سول ]: »من اقتب�س �سعبة من النجوم 
فقد اقتب�س �سعبة من ال�سحر ، زاد ما زاد«  رواه اأبو داود و�سححة الألباين .

> عن عمران بن احل�سني [ اأن ر�سول اهلل ] قال: »لي�س منا من  تطرَيَّ اأو تُُطريِّ له 
َن اأو تُُكهِّن له اأو �َسَحَر اأو �ُسِحَر له« رواه الطرباين و�سححة الألباين. اأو تََكهَّ

> وروي عن احل�سن اأنه قال: ل يحل ال�سحر اإل �ساحر.

� ومل يختلف االأئمة االأربعة يف هذه امل�ساألة:

< قال اأبو حنيفة: ال�سحر حرام بال خالف بني اأهل العلم، واعتقاد اإباحته كفر، ويكفر 
ال�ساحر بتعلمه وفعله، �سواء اعتقد احلرمة اأم ل ويقتل ول ي�ستتاب .

< قال مالك: يعد مرتدا واإن تعلم ال�سحر كفر واإن مل يعمل به ، ويف املذهب اأن عقوبة 
ال�ساحر القتل .

< قال ال�سافعي: اإذا اعتقد حل ال�سحر كفر.

< قال اأحمد: يكفر ال�ساحر بتعلم ال�سحر وفعله �سواء اعتقد حترميه اأو اإباحته.

� حل ال�سحر ب�سحر مثله:

جاء يف النهاية لبن الأثري: الن�سرة �سرب من الرقية والعالج يعالج به من كان يظن اأن به 

م�ًسا من اجلن، �سميت بذلك لأنه ين�سر بها عنه ما خامره من الداء، اأي يك�سف  ويزال.

وقد بني ذلك الإمام ابن القيم بقوله: الن�سرة حل ال�سحر عن امل�سحور، وهي نوعان :
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اإىل  واملنت�سر  النا�سر  يتقرب  ال�سيطان،  عمل  من  الذي  وهو   ، مثله  ب�سحر  حل   : الأول 

ال�سيطان مبا يحب فيبطل عمله عن امل�سحور .

والثاين: الن�سرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات املباحة فهذا جائز .

� حد ال�ساحر
 < قال جندب [: »حد ال�ساحر �سربه بال�سيف« رواه الرتمذي موقوفاً .

ويف �سحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال : كتب عمر بن اخلطاب [: اأن اقتلوا كل 

�ساحر و�ساحرة، قال : فقتلنا ثالث �سواحر .

و�سح عن حف�سة ر�سي اهلل عنها اأنها اأمرت بقتل جارية لها �سحرتها، فقتلت.

� اعتقاد اأهل ال�سنة واجلماعة
َجاَء  ا  {َفَلمرَّ تعاىل  قال  و�سحرة،  �سحرا  الدنيا  باأن يف  ي�سدقون  واجلماعة  نة  ال�سُّ هل 

َ
اأ  

ْحٍر َعِظيٍم} الأعراف 116. اإل اأنهم ل ي�سرون اأحدا اإل  َحَرُة} يون�س80 . وقال {َوَجاُءو� ِب�سِ �ل�سرَّ

ُهْم  ُموَن َما َي�ُسُّ ِ َوَيَتَعلرَّ
رَّ

َحٍد �إِلرَّ ِباإِْذِن �لل
َ
يَن ِبِه ِمْن �أ اررِّ باإذن اهلل، قال تعاىل {َوَما ُهْم ِب�سَ

َوَل َيْنَفُعُهْم }.

و ينفع بغري اإذن اهلل فقد كفر. ومن اعتقد اإباحته وجب قتله، 
َ
ومن اعتقد باأن ال�سحر ي�سر اأ

لأن امل�سلمني اجمعوا على حترميه ، وال�ساحر ي�ستتاب ، فاإن تاب واإل �سربت عنقه. اأهـ

ْحَر} وما لل�سيطان الرجيم  �ل�سرِّ ا�َض  �لنرَّ ُموَن  ُيَعلرِّ َياِطنَي َكَفُرو�  �ل�سرَّ قال تعاىل {َوَلِكنرَّ 

وماروت  هــاروت  عن  تعاىل خمرباً  قال  به.  لي�سرك  اإل  ال�سحر  الإن�سان  تعليمه  يف  غر�س 

َلَكنْيِ ِبَباِبَل َهاُروَت  نِزَل َعَلى �ْلَ
ُ
ْحَر َوَما �أ ا�َض �ل�سرِّ ُموَن �لنرَّ َياِطنَي َكَفُرو� ُيَعلرِّ {َوَلِكنرَّ �ل�سرَّ

ُموَن ِمْنُهَما  ا َنْحُن ِفْتَنٌة َفال َتْكُفْر َفَيَتَعلرَّ َ ى َيُقول �إِنرَّ َحٍد َحترَّ
َ
َماِن ِمْن �أ َوَماُروَت َوَما ُيَعلرِّ

ُموَن  ِ َوَيَتَعلرَّ
رَّ

َحٍد �إِلرَّ ِباإِْذِن �لل
َ
يَن ِبِه ِمْن �أ اررِّ ْرِء َوَزْوِجِه َوَما ُهْم ِب�سَ ُقوَن ِبِه َبنْيَ �ْلَ َما ُيَفررِّ

�ُه َما َلُه ِف �لآِخَرِة ِمْن َخالٍق} البقرة  َتَ ْن ��سْ ُهْم َول َينَفُعُهْم َوَلَقْد َعِلُمو� َلَ َما َي�ُسُّ

102 . اأي من ن�سيب فرتى خلقاً كثرياً من ال�سالل يدخلون يف ال�سحر ويظنونه حراماً فقط 

وما ي�سعرون اأنه الكفر. 
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� الكبرية الثالثة: 
 ال�سحر من املوبقات املهلكات، فليتق العبد ربه ول يدخل فيما يخ�سر به الدنيا والآخرة. 

فعن علي بن اأبي طالب [ قال: قال ر�سول اهلل ]: »ثالثة ل يدخلون اجلنة: مدمن خمر 

وقاطع رحم وم�سدق بال�سحر« رواه اأحمد.

وعن ابن م�سعود [ مرفوعاً قال: »اإن الرقى والتمائم والتولة �سرك« رواه اأبو داود واأحمد.

> التمائم: جمع متيمة وهي خرزات وحروز يعلقها اجلهال على اأنف�سهم واأولدهم ودوابهم، 
يزعمون اأنها ترد العني ، وهذا من فعل اجلاهلية ، ومن اعتقد ذلك فقد اأ�سرك.

> والِتَولة بك�سر التاء وفتح الواو: نوع من ال�سحر، وهو حتبيب املراأة اإىل زوجها ، وجعل 
ذلك من ال�سرك لعتقاد اجلهال اأن ذلك يوؤثر بخالف ما قدر اهلل تعاىل.

> قال علي بن اأبي طالب: الكاهن �ساحر وال�ساحر كافر فن�ساأل اهلل العافية والع�سمة 
يف الدنيا والآخرة.

� عالج ال�سحر:
 الأول : ما يتقى به ال�صحر قبل وقوعه ومن ذلك:

1 - القيام بجميع الواجبات وترك جميع املحرمات والتوبة من جميع ال�سيئات.

2 - الإكثار من قراءة القراآن الكرمي بحيث يجعل له ورداً منه كل يوم .

3 - اأكل �سبع مترات على الريق �سباحا اإذا اأمكن لقوله ]: »من ا�سطبح ب�سبع مترات 

عجوة مل ي�سره ذلك اليوم �سم ول �سحر« رواه البخاري وم�سلم، والأكمل اأن يكون من 

متر املدينة مما بني احلرتني كما يف رواية م�سلم ، ويرى �سماحة ال�سيخ ابن باز - 

رحمه اهلل - اأن جميع متر املدينة توجد فيه هذه ال�سفة لقوله ]: »من اأكل �سبع 

مترات مما بني لبتيها حني ي�سبح مل ي�سره �سم حتى مي�سي« رواه م�سلم.

كما يرى - رحمه اهلل - اأن ذلك يرجى ملن اأكل �سبع مترات من غري متر املدينة 

مطلقا .

الثاين : عالج ال�صحر بعد وقوعه وهو اأنواع :

األول : ا�ستخراجه واإبطاله اإذا علم مكانه بالطرق املباحة �سرعاً وهذا من اأبلغ ما يعالج 
به امل�سحور. 
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َما  َتْلَقُف  ِهَي  َف��اإَِذ�  اَك  َع�سَ ْل��ِق 
َ
�أ ْن 

َ
�أ ُمو�َسى  �إَِل  ْوَحْيَنا 

َ
{َو�أ تعاىل:  قال   -  1

قُّ َوَبَطَل َما َكاُنو� َيْعَمُلوَن )118( َفُغِلُبو� ُهَناِلَك  ِفُكوَن )117( َفَوَقَع �ْلَ
ْ
َياأ

ا ِبَربرِّ  َحَرُة �َساِجِديَن )120( َقاُلو� �آَمنرَّ ْلِقَي �ل�سرَّ
ُ
اِغِريَن )119( َو�أ َو�نَقَلُبو� �سَ

نَي )121( َربرِّ ُمو�َسى َوَهاُروَن )122(} الأعراف  122 -117 .  �ْلَعاَلِ

ا  َفَلمرَّ  )79( َعِليٍم  �َساِحٍر  ِبُكلرِّ  �ْئُتوِن  ِف��ْرَع��ْوُن  َوَق��اَل   } 2 - وقال تعاىل:  

ْلَقْو� 
َ
�أ ا  َفَلمرَّ ُمْلُقوَن )80(  ْنُتْم 

َ
�أ َما  ْلُقو� 

َ
�أ ُمو�َسى  َلُهْم  َقاَل  َحَرُة  �ل�سرَّ َجاَء 

ِلُح  ُي�سْ ل   
َ رَّ
�لل �إِنرَّ  �َسُيْبِطُلُه   

َ رَّ
�لل �إِنرَّ  ْحُر  �ل�سرِّ ِبِه  ِجْئُتْم  َما  ُمو�َسى  َق��اَل 

ْجِرُموَن  قرَّ ِبَكِلَماِتِه َوَلْو َكِرَه �ْلُ  �ْلَ
ُ رَّ
ِديَن )81( َوُيِحقُّ �لل ْف�سِ َعَمَل �ْلُ

)82} يون�س 82 -79.

3 - عن اأبي �سعيد [ مرفوعا رقية جربيل للنبي ] »ب�سم اهلل اأرقيك من 

كل �سيء يوؤذيك ومن �سر كل نف�س اأو عني حا�سد اهلل ي�سفيك ب�سم اهلل 

اأرقيك« رواه م�سلم.

4 - عن عائ�سة ر�سي اهلل عنها مرفوعا رقية جربيل للنبي ] » ب�سم اهلل يربيك ومن 
كل داء ي�سفيك ومن �سر حا�سد اإذا ح�سد ومن �سر كل ذي عني« رواه م�سلم.

وهذه التعوذات والدعوات والرقى يعالج بها من ال�سحر والعني وم�س اجلان 

وجميع الأمرا�س فاإنها رقى جامعة نافعة باإذن اهلل تعاىل .

< قال اخلطابي: واأما اإذا كانت الرقية بالقراآن اأو باأ�سماء اهلل تعاىل فهي مباحة. لأن 
النبي ] كان يرقي احل�سن واحل�سني ر�سي اهلل عنهما فيقول: »اأعيذكما بكلمات اهلل 

التامة من كل �سيطان وهامة ومن كل عني لمة« رواه البخاري. 

النافعة  اأدويته  بل هي  الإلهية  الأدويــة  ال�سحر  اأنفع عالجات  ومن  القيم:  ابن  قال   >
تاأثريها يكون مبا يعار�سها  ال�سفلية ودفع  تاأثريات الأرواح اخلبيثة  بالذات، فاإنه من 

ويقاومها من الأذكار والآيات والدعوات التي تبطل فعلها وتاأثريها، وكلما كانت اأقوى 

واأ�سد كانت اأبلغ وذلك مبنزلة التقاء جي�سني مع كل واحد منهما عدته و�سالحه، فاأيهما 

غلب الآخر قهره وكان احلكم له، فالقلب اإذا كان ممتلئا من اهلل معمورا بذكره، وله 

من التوجيهات والدعوات والأذكار والتعوذات ورد ل يخل به يطابق فيه قلبه ل�سانه، 
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كان هذا من اأعظم الأ�سباب التي متنع اإ�سابة ال�سحر له ومن اأعظم العالجات له بعد 

ما ي�سيبه. 

الثاني: ال�ستفراغ باحلجامة يف املحل اأو الع�سو الذي ظهر اأثر ال�سحر عليه اإن اأمكن ذلك، 
واإن مل ميكن كفى ما �سبق ذكره من العالج بحمد اهلل تعاىل.

الثالث: الأدوية الطبيعية، فهناك اأدوية طبيعية نافعة دل عليها القراآن الكرمي وال�سنة املطهرة 
اإذا اأخذها الإن�سان بيقني و�سدق وتوجه مع العتقاد اأن النفع من عند اهلل ، نفع اهلل بها اإن �ساء 

اهلل تعاىل ، كما اإن هناك اأدوية مركبة من اأع�ساب ونحوها ، وهي مبنية على التجربة فال مانع من 

ال�ستفادة منها �سرعا ما مل تكن حراما . 

� مــن عالمـــات ال�سـاحر :
اأ�سياء مت�سابهة حتى �سارت عالمة على  ي�ستخدمون عبارات ويطلبون  ال�سحرة  اأن  درج 

هوؤلء ال�سحرة فمن ذلك :

1 - يطلبون ا�سم املري�س وا�سم اأمه .

2 - ياأخذ اأثرا من اآثار املري�س (ثوب – منديل – �سعر)

3 - يطلب حيوانا ب�سفات واألوان معينه ( ديك اأ�سود – خروف ..) .

4 - كتابة  طال�سم . 

5 - قراءة الطال�سم والعزائم غري املفهومة .

6 - اإعطاء املري�س ( حجابا _ جامعة ) يحتوي على مربعات وحروف واأرقام ورموز. 

7 - يطلب اأحيانا من املري�س األ مي�س املاء مدة معينة . 

8 - يعطى املري�س اأ�سياء يدفنها يف الأر�س . 

9 - يعطى املري�س اأوراقا يحرقها ويتبخربها .

الأبي�س  اخلزف  من  طبق  (حجاب) يف  ورقة  يف  مقطعة  حروفا  للمري�س  يكتب   -  10

وياأمر املري�س باإذابته و�سربه. فاإذا مررت ب�سيء من هذه العالمات فاحذر من هذا 

ال�سخ�س لأنه �ساحر .
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� فــــــــــتـــــــــــــــــ�ى
�س: من كان به �صحر هل يجوز اأن يذهب اإىل �صاحر ليزيل ال�صحر عنه ؟ 

فاأجابت اللجنة الدائمة: ل يجوز ذلك والأ�سل فيه ما رواه الإمام اأحمد واأبو داود ب�سنده 

عن جابر ر�سي اهلل عنهما قال �سئل ر�سول اهلل ] عن الن�سرة فقال : »هي من عمل ال�سيطان« 

ويف الأدوية الطبيعية والأدعية ال�سرعية ما فيه كفاية ، فاإن اهلل ما اأنزل داء اإل اأنزل له �سفاء 

علمه من علمه وجهله من جهله ، وقد اأمر ر�سول اهلل ] بالتداوي ، ونهى عن التداوي باملحرم، 

فقال ] : »فتداووا ول تتداووا بحرام« رواه الطرباين، وروي عنه ] اأنه قال : »اإن اهلل مل يجعل 

�سفاء اأمتي فيما حرم عليها« رواه البخاري تعليقا و�سح من قول ابن م�سعود .

اأمور ال�سحر  �س: ظهرت يف الآونة الأخرية بع�س القنوات الف�سائية التي تخ�س�ست يف 

و ال�سعوذة حيث تتلقى ات�سالت امل�ساهدين ممن لديهم م�سكالت فيُ�ساأل املت�سل عن ا�سمه 

و ا�سم اأمه و يخربه بعدها عما يح�سل له م�ستقباًل و ال�سوؤال يا �ساحب الف�سيلة : ما حكم 

الت�سال مبثل هذه القنوات و ما حكم م�ساهدتها و لو على �سبيل الت�سلية ؟ 

اإذا وجد ال�سر فالذين  اأنه  اأنتم تعرفون  فاأجاب ف�سيلة ال�سيخ �سالح بن فوزان الفوزان: 

يتبعونه كثري من النا�س ول يحذر منه اإل القليل، فاإذا وجد ال�سر فالنا�س يلتفون عليه اإل من 

رحم اهلل، وال�سحر كفر باهلل عز وجل، ول يجوز النظر يف هذه القنوات اأو ال�ستماع اإليها، 

واإذا ات�سل بهم اأو �ساألهم دخل يف قوله  ] : »من اأتى كاهناً ف�سدقه مبا يقول فقد كفر مبا 

اأنزل على حممد« رواه الأربعة واحلاكم. 

و ملا �سئل ] عن اأمثال هوؤلء قال فال تاأتهم، ملا �سئل عن املنجمني و ال�سحرة قال ل تاأتهم 

وَن ِف �آَياِتَنا  ِذيَن َيُخو�سُ ْيَت �لرَّ
َ
ول تذهب اإليهم ، فال يجوز ذلك. و�سمعتم الآيتني {َو�إَِذ� َر�أ

ْيَطاُن َفال َتْقُعْد َبْعَد  َك �ل�سرَّ َينرَّ ا ُين�سِ ِه َو�إِمرَّ و� ِف َحِديٍث َغرْيِ ى َيُخو�سُ ْعِر�ْض َعْنُهْم َحترَّ
َ
َفاأ

} الأنعام (68) نَيَ اِلِ ْكَرى َمَع �ْلَقْوِم �لظرَّ �لذرِّ

 ِبَها َفال 
ُ
َتْهَز�أ ِ ُيْكَفُر ِبَها َوُي�سْ

رَّ
ْن �إَِذ� �َسِمْعُتْم �آَياِت �لل

َ
َل َعَلْيُكْم ِف �ْلِكَتاِب �أ {َوَقْد َنزرَّ

َناِفِقنَي   َجاِمُع �ْلُ
َ رَّ
ُكْم �إِذً� ِمْثُلُهْم �إِنرَّ �لل ِه �إِنرَّ و� ِف َحِديٍث َغرْيِ ى َيُخو�سُ َتْقُعُدو� َمَعُهْم َحترَّ

َم َجِميعًا ً} الن�ساء : (140) َو�ْلَكاِفِريَن ِف َجَهنرَّ
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فالت�سال بهم وم�ساهدتهم هذا مثل اجللو�س معهم والقعود معهم، فالواجب التحذير من 

اأنهم  اأنهم م�سعوذون و  الأم دليل على  للم�سلمني، و�سوؤالهم عن  هذا والنهي عنه والن�سيحة 

�سحرة .
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احلمد اهلل وال�سالة وال�سالم على ر�سول اهلل وعلى اآله و�سحبه و�سلم .. اأما بعد :

من حكم خلق النوم اأن جعله اهلل تعاىل راحة لالإن�سان بعد تعب اليوم، فالنهار جعله اهلل 

تعاىل لأجل ك�سب املعا�س ولتح�سيل الرزق وقيام الإن�سان ب�سوؤون حياته، فاجل�سم يبذل طاقته 

له طاقته،  ن�ساطه ويعيد  ملا يجدد  النهارية، فهو بحاجة  الأعمال  وت�ستنفذ قواه خالل هذه 

فكان النوم هو حمطة الراحة لالإن�سان، رحمة من ربنا الرحمن، قال تعاىل {َوَجَعْلَنا َنْوَمُكْم 

�ُسَباتًا} النباأ9 

> قال ابن كثري (�ُسَباًتا) اأي: قطعا للحركة لتح�سل الراحة من كرثة الرتداد وال�سعي.
والنوم هو املحطة الأخرية يف يوم امل�سلم وقد تكون املحطة الأخرية يف عمره الدنيوي؛ 

لذلك اأحاط الإ�سالم النوم بعناية كبرية من اآداب واأذكار.

  � تعريف الن�م :

> قال ابن القيم: النوم حالة للبدن يتبعها غور احلرارة الغريزية والقوى اإىل باطن البدن 
بطلب الراحة. 

� م�سطلحات الن�م:
اأبو نعيم  اأخرجه  ال�سياطني ل تقيل«  ]: »قيلوا فاإن  ِهرية، قال  النَّوم يف الظَّ القيلولة: هي   <

وح�سنه الألباين.

ِ ] َذاَت يَْوٍم بنَْيَ 
َّ

نَ�ٍس َقاَل: »بَيْنَما َر�ُسوُل اهلل
َ
> الغفوة: هي النومة اخلفيفة كما يف حديث اأ

ًما« رواه م�سلم. �َسُه ُمتََب�سِّ
ْ
ْغَفاَءًة ثُمَّ َرَفَع َراأ ْغَفى اإِ

َ
ْظُهِرنَا اإِْذ اأ

َ
اأ

ُخُذُه �ِسَنٌة َول َنْوٌم} البقرة 255.
ْ
نَة: وهي الو�سن والنعا�س،  قال تعاىل {ل َتاأ > ال�سِّ

اَحُة ومنه قوله تعاىل {َوَجَعْلَنا َنْوَمُكْم �ُسَباتًا} النباأ 9. �ْسلُه الرَّ
َ
َبات النَّوُم واأ > ال�سبات: وال�سُّ

> النعا�س: هو الو�سن وال�سنة، وهو مقدمات النوم واإ�سارات حلاجة البدن اإىل النوم، قال 

آداب وأذكار النوم
ال�سنة الثامنة - جمادى االآخره 1428هـ - العدد 88
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َمَنًة ِمْنُه} الأنفال11.
َ
َعا�َض �أ يُكْم �لنُّ تعاىل {�إِْذ ُيَغ�سرِّ

ْيَقاظًا َوُهْم ُرُقوٌد} الكهف 18.
َ
ُبُهْم �أ �سَ > الرقاد: قال تعاىل {َوَتْ

� من �سفات اهلل تعاىل القي�مية:
مناق�سة  لأنها  القيوم  احلي  تعاىل  اهلل  �سفات  من  ولي�س  املخلوقات  �سفات  من  النوم 

للقيومية وكمال احلياة؛ فخلق اهلل النوم ليفرق به بني عز الربوبية وذل العبودية، وليكون النوم 

ِ ] ِبَخْم�ِس َكِلَماٍت َفَقاَل: 
َّ

ِبي ُمو�َسى َقاَل: َقاَم ِفينَا َر�ُسوُل اهلل
َ
فارقاً بني اخلالق واملخلوق، َعْن اأ

ْن يَنَاَم...« رواه م�سلم .
َ
 َعزَّ َوَجلَّ ل يَنَاُم َول يَنَْبِغي لَُه اأ

َ َّ
»اإِنَّ اهلل

نَُّه �ُسبَْحانه َوتََعاىَل 
َ
ْن يَنَام« َفَمْعنَاهُ: اأ

َ
ا َقْوله ]: »ل يَنَام َول يَنَْبِغي لَُه اأ مَّ

َ
قال الإمام النووي : اأ

ه النَّْوم; َفاإِنَّ النَّْوم ِانِْغَمار َوَغلََبة َعلَى الَْعْقل يَ�ْسُقط ِبِه الإح�سا�س،  نَُّه يَ�ْستَِحيل يِف َحقنّ
َ
ل يَنَام َواأ

ه َجلَّ َوَعال. ه َعْن َذِلَك َوُهَو ُم�ْستَِحيل يِف َحقنّ  تََعاىَل ُمنَزَّ
َّ

َواهلَل

� اأداب الــنـــــــ�م:
ْو 

َ
ُجُل َوْحَدهُ اأ ْن يَِبيَت الرَّ

َ
نَّ النَِّبيَّ ] نََهى َعْن الَْوْحَدِة؛ اأ

َ
> كراهية نوم الإن�سان وحده: »اأ

يُ�َساِفَر َوْحَدهُ« رواه اأحمد و�سححه الألباين.

ُجُل َعلَى  ْن يَنَاَم الرَّ
َ
ِ ] اأ

َّ
> عدم النوم يف مكان غري م�سور باحلجارة: »نََهى َر�ُسوُل اهلل

�َسْطٍح لَيْ�َس مِبَْحُجوٍر َعلَيِْه« رواه الرتمذي و�سححه الألباين .

 َعنَْها َكيَْف َكانَْت �َسالةُ النَِّبيِّ 
ُ َّ
َي اهلل لُْت َعاِئ�َسَة َر�سِ

َ
> النوم مبكرا: َعْن الأ�ْسَوِد َقاَل: �َساأ

َن  ذَّ
َ
لَُه َويَُقوُم اآِخَرهُ َفيُ�َسلِّي ثُمَّ يَْرِجُع اإِىَل ِفَرا�ِسِه َفاإَِذا اأ وَّ

َ
] ِباللَّيِْل؟ »َقالَْت: َكاَن يَنَاُم اأ

 َوَخَرَج« رواه البخاري .
َ

اأ ُن َوثََب َفاإِْن َكاَن ِبِه َحاَجٌة اْغتَ�َسَل َواإِل تََو�سَّ امْلُوؤَذِّ

�َسابَُه �َسْيءٌ 
َ
َومَلْ يَْغ�ِسلُْه َفاأ

 (1)
ِ ]: »َمْن نَاَم َويِف يَِدِه َغَمٌر 

َّ
> غ�سل اليد: َقاَل َر�ُسوُل اهلل

َفال يَلُوَمنَّ اإِل نَْف�َسُه« رواه اأبو داود والرتمذي و�سححه الألباين. 

 ُو�ُسوَءَك 
ْ
اأ تَيَْت َم�ْسَجَعَك َفتََو�سَّ

َ
> الو�سوء والنوم على ال�سق الأمين: َقاَل النَِّبيُّ ]: »اإَِذا اأ

�ْسلَْمُت َوْجِهي اإِلَيَْك َوَفوَّ�ْسُت 
َ
َك الأمْيَِن ثُمَّ ُقْل اللَُّهمَّ اأ الِة ثُمَّ ا�ْسَطِجْع َعلَى �ِسقِّ ِلل�سَّ

 َول َمنَْجا ِمنَْك اإِل اإِلَيَْك 
َ
لَيَْك َرْغَبًة َوَرْهَبًة اإِلَيَْك ل َملَْجاأ ُت َظْهِري اإِ

ْ
اأ جْلَ

َ
ْمِري اإِلَيَْك َواأ

َ
اأ

والغمر: َغَمٌر هو الد�سم بالتحريك.
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نَْت َعلَى 
َ
ْر�َسلَْت َفاإِْن ُمتَّ ِمْن لَيْلَِتَك َفاأ

َ
نَْزلَْت َوِبنَِبيَِّك الَِّذي اأ

َ
اللَُّهمَّ اآَمنُْت ِبِكتَاِبَك الَِّذي اأ

ا بَلَْغُت اللَُّهمَّ اآَمنُْت  ْدتَُها َعلَى النَِّبيِّ ] َفلَمَّ الِْفْطَرِة َواْجَعلُْهنَّ اآِخَر َما تَتََكلَُّم ِبِه َقاَل َفَردَّ

ْر�َسلَْت« متفق عليه.
َ
نَْزلَْت ُقلُْت َوَر�ُسوِلَك َقاَل ل َونَِبيَِّك الَِّذي اأ

َ
ِبِكتَاِبَك الَِّذي اأ

َياِم ثاَلثَِة  ْو�َسايِن َخِليِلي ] ِبثاَلٍث؛ »ِب�سِ
َ
ِبي ُهَريَْرةَ [ َقاَل: اأ

َ
> الوتر قبل النوم: َعْن اأ

ْرُقد« متفق عليه .
َ
ْن اأ

َ
وِتَر َقبَْل اأ

ُ
ْن اأ

َ
َحى َواأ يَّاٍم ِمْن ُكلِّ �َسْهٍر َوَرْكَعتَْي ال�سُّ

َ
اأ

لَّ  ي ِفيِه يَِبيُت لَيْلَتنَْيِ اإِ > كتابة الو�سية ِ:  َقاَل ]: »َما َحقُّ اْمِرٍئ ُم�ْسِلٍم لَُه �َسْيءٌ يُو�سِ
يَّتُُه َمْكتُوبٌَة ِعنَْدهُ« متفق عليه . َوَو�سِ

ْطِفئُوا امْلَ�َساِبيَح اإَِذا َرَقْدمُتْ 
َ
> اإغالق الأبواب وتخمري الآنية واإغالق النور: َقاَل ]: »اأ

َراَب َولَْو ِبُعوٍد تَْعُر�ُسُه َعلَيْه«  َعاَم َوال�سَّ ُروا الطَّ ْوُكوا الأ�ْسِقَيَة َوَخمِّ
َ
َوَغلُِّقوا الأبَْواَب َواأ

رواه البخاري.

> اإطفاء النار: َقاَل ]: »ل ترَْتُُكوا النَّاَر يِف بُيُوِتُكْم ِحنَي تَنَاُموَن« متفق عليه .
وينبت  الب�سر  يجلو  فاإنه  النوم  عند  بالإثمد  »عليكم   :[ قال  بالإثمد:  الكتحال 

ال�سعر« رواه البيهقي و�سححه الألباين. 

نَُّه  َحُدُكْم اإِىَل ِفَرا�ِسِه َفلَْينُْف�ْس ِفَرا�َسُه ِبَداِخلَِة اإَِزاِرِه َفاإِ
َ
َوى اأ

َ
> نف�س الفرا�س: َقاَل ]: »اإَِذا اأ

ْم�َسْكَت نَْف�ِسي 
َ
ْرَفُعُه اإِْن اأ

َ
ل يَْدِري َما َخلََفُه َعلَيِْه ثُمَّ يَُقوُل ِبا�ْسِمَك َربِّ َو�َسْعُت َجنِْبي َوِبَك اأ

نَي« متفق عليه. احِلِ َفُظ ِبِه ِعَباَدَك ال�سَّ ْر�َسلْتََها َفاْحَفْظَها مِبَا حَتْ
َ
َفاْرَحْمَها َواإِْن اأ

َو�َسَع  اللَّيِْل  ِمْن  َم�ْسَجَعُه  َخَذ 
َ
اأ اإَِذا  النَِّبيُّ ]  َكاَن  الأمين:  اليمنى حتت خده  اليد  > و�سع 

ِ الَِّذي 
َّ

ْمُد هلِل ْحَيا َواإَِذا ا�ْستَيَْقَظ َقاَل احْلَ
َ
ُموُت َواأ

َ
ِه ثُمَّ يَُقوُل: »اللَُّهمَّ ِبا�ْسِمَك اأ َت َخدِّ يََدهُ حَتْ

َماتَنَا َواإِلَيِْه النُّ�ُسوُر« رواه البخاري.
َ
ْحَيانَا بَْعَد َما اأ

َ
اأ

> ثم يقول اأذكار النوم: وهي املذكورة يف املبحث التايل.
> يحت�سب نومته: ينبغي للم�سلم اأن يفعل العادة مبا فيها من اأمور م�سروعة لتتحول 
العادة اإىل عبادة، وينال بذلك الأجر عليها، ويتحلى بالآداب املرعية من كل جانب 

من هذه اجلوانب، حتى تنقلب العادة اإىل عبادة قال بع�س ال�سلف : اين احت�سب 

على اهلل نومتي كما احت�سب مقدتي.

واأن  توبة،  على  اإل  ينام  ل  اأن  على  يحر�س  اأن  للم�سلم  ينبغي  النوم:  قبل  التوبة   <
ُجُل  حتر�س املراأة على اأن ل ينام زوجها اإل وهو را�سٍ عنها؛ َقاَل ]: »اإَِذا َدَعا الرَّ
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رواه   » تُ�ْسِبَح  َحتَّى  امْلاََلِئَكُة  لََعنَتَْها  َعلَيَْها  َغ�ْسَباَن  َفبَاَت  بَْت 
َ
َفاأ ِفَرا�ِسِه  اإِىَل  تَُه 

َ
اْمَراأ

البخاري. فعلى الإن�سان اأن يتوب، فاإن هذه النومة موتة �سغرى، ولرمبا تكون اآخر 

نومة ينامها الإن�سان .

ْن يَُقوَم يُ�َسلِّي ِمْن اللَّيِْل 
َ
تَى ِفَرا�َسُه َوُهَو يَنِْوي اأ

َ
> ينوي قيام الليل: قال ]: »َمْن اأ

َربِِّه َعزَّ  ِمْن  َعلَيِْه  نَْوُمُه �َسَدَقًة  َوَكاَن  لَُه َما نََوى  ُكِتَب  �ْسَبَح 
َ
اأ َحتَّى  َفَغلََبتُْه َعيْنَاهُ 

« رواه الن�سائي وح�سنه اللباين. َوَجلَّ

اإِل  يَنَاُم  ل  َكاَن   [  ِ
َّ

اهلل َر�ُسوَل  نَّ 
َ
»اأ  ] ُعَمَر  ابِْن  َعْن  النوم:  قبل  ال�سواك  اإعــداد   <

َواِك« رواه اأحمد وح�سنه اللباين.  ِبال�سِّ
َ
َواُك ِعنَْدهُ َفاإَِذا ا�ْستَيَْقَظ بََداأ َوال�سِّ

نِْفِه 
َ
اأ يِف  َفلَْيْجَعْل  َحُدُكْم 

َ
اأ  

َ
اأ تََو�سَّ »اإَِذا   :[ ال�ستيقاظ: قال  والأنف عند  اليد  > غ�سل 

ْن 
َ
َحُدُكْم ِمْن نَْوِمِه َفلَْيْغ�ِسْل يََدهُ َقبَْل اأ

َ
ثُمَّ ِلَينرُْثْ َوَمْن ا�ْستَْجَمَر َفلْيُوِتْر َواإَِذا ا�ْستَيَْقَظ اأ

يَْن بَاتَْت يَُدهُ« متفق عليه .
َ
َحَدُكْم ل يَْدِري اأ

َ
يُْدِخلََها يِف َو�ُسوِئِه َفاإِنَّ اأ

� اأوقات الن�م :
 َعنَْها َكيَْف َكانَْت �َسالةُ 

ُ َّ
َي اهلل لُْت َعاِئ�َسَة َر�سِ

َ
بعد الع�ساء بقليل ؛ فَعْن الأ�ْسَوِد َقاَل: �َساأ

َن  ذَّ
َ
لَُه َويَُقوُم اآِخَرهُ َفيُ�َسلِّي ثُمَّ يَْرِجُع اإِىَل ِفَرا�ِسِه َفاإَِذا اأ وَّ

َ
النَِّبيِّ ] ِباللَّيِْل؟ َقالَْت: »َكاَن يَنَاُم اأ

 َوَخَرَج« رواه البخاري.  ونهى النبي ] عن النوم 
َ

اأ ُن َوثََب َفاإِْن َكاَن ِبِه َحاَجٌة اْغتَ�َسَل َواإِل تََو�سَّ امْلُوؤَذِّ

ِديَث بَْعَدَها متفق عليه . قبل الع�ساء »َكاَن يَْكَرهُ النَّْوَم َقبَْل الِْع�َساِء« َواحْلَ

وذكر العلماء بع�س الأوقات غري منا�سبة للنوم فمن ذلك: عن خوات بن جبري قال: »نوم 

اأول النهار خرق وو�سطه خلق واآخره حمق« رواه البخاري يف الأدب املفرد.

قال يف ك�سف اخلفاء: فاأما نوم خرق اأي جهل وهي نومة ال�سحى يق�سي النا�س حوائجهم وهو 

نائم، واأما نوم خلق فنومة القائلة ن�سف النهار، واأما نوم حمق فنومة حني حت�سر ال�سالة.

 

� االآيات التي تقال عند الن�م:
ِ ] ِبِحْفِظ َزَكاِة َرَم�َساَن، 

َّ
لَِني َر�ُسوُل اهلل ِبي ُهَريَْرةَ [ َقاَل: »َوكَّ

َ
1 - اآية الكر�سي: َعْن اأ

...[ ِ
َّ

َخْذتُُه َفُقلُْت: لْرَفَعنََّك اإِىَل َر�ُسوِل اهلل
َ
َعاِم َفاأ تَايِن اآٍت َفَجَعَل يَْحثُو ِمْن الطَّ

َ
َفاأ

 اآيََة الُْكْر�ِسيِّ لَْن يََزاَل َعلَيَْك ِمْن 
ْ
َويَْت اإِىَل ِفَرا�ِسَك َفاْقَراأ

َ
ِديَث وفيه... َفَقاَل: اإَِذا اأ احْلَ
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ِ َحاِفٌظ َول يَْقَربَُك �َسيَْطاٌن َحتَّى تُ�ْسِبَح« رواه البخاري .
َّ

اهلل

َمْن  الَْبَقَرِة  �ُسوَرِة  اآِخِر  ِمْن  »الآيتان   :[ قاِل  البقرة:  �سورة  من  الأخريتان  الآيتان   -  2

ُهَما يِف لَيْلٍَة َكَفتَاهُ« متفق عليه .
َ
َقَراأ

َوى اإِىَل ِفَرا�ِسِه ُكلَّ لَيْلٍَة َجَمَع 
َ
نَّ النَِّبيَّ ] َكاَن اإَِذا اأ

َ
3 - الإخال�س واملعوذتان: َعْن َعاِئ�َسَة  »اأ

ُعوُذ 
َ
ُعوُذ ِبَربِّ الَْفلَِق َو ُقْل اأ

َ
َحٌد َو ُقْل اأ

َ
 اأ
ُ َّ
 ِفيِهَما ُقْل ُهَو اهلل

َ
يِْه ثُمَّ نََفَث ِفيِهَما َفَقَراأ َكفَّ

�ِسِه َوَوْجِهِه َوَما 
ْ
 ِبِهَما َعلَى َراأ

ُ
ِبَربِّ النَّا�ِس ثُمَّ مَيْ�َسُح ِبِهَما َما ا�ْستََطاَع ِمْن َج�َسِدِه يَبَْداأ

اٍت« رواه البخاري . ْقَبَل ِمْن َج�َسِدِه يَْفَعُل َذِلَك ثاَلَث َمرَّ
َ
اأ

ْجَدِة {  {امل تَنِْزيُل} ال�سَّ
َ
نَّ النَِّبيَّ ] »َكاَن ل يَنَاُم َحتَّى يَْقَراأ

َ
4 - �سورة امللك وال�سجدة: اأ

َوتَبَاَرَك الَِّذي ِبَيِدِه امْلُلُْك} رواه اأحمد والرتمذي و�سححه الألباين.

 بَِني اإِ�ْسَراِئيَل 
َ
5 - �سورة الإ�سراء والزمر: »َكاَن النَِّبيُّ ] ل يَنَاُم َعلَى ِفَرا�ِسِه َحتَّى يَْقَراأ

َمَر« رواه الرتمذي و�سححه الألباين . َوالزُّ

تَى النَِّبيَّ ] َفَقاَل: »يَا َر�ُسوَل 
َ
نَُّه اأ

َ
ِبيِه [ اأ

َ
6 - �سورة الكافرون: َعْن َفْرَوةَ بِْن نَْوَفٍل َعْن اأ

يَُّها الَْكاِفُروَن َفاإِنََّها 
َ
 ُقْل يَا اأ

ْ
َويُْت اإِىَل ِفَرا�ِسي. َقاَل: اْقَراأ

َ
ُقولُُه اإَِذا اأ

َ
ِ َعلِّْمِني �َسيًْئا اأ

َّ
اهلل

ْرِك« رواه اأحمد والرتمذي و�سححه الألباين. بََراَءةٌ ِمْن ال�سِّ

ْن 
َ
 امْلُ�َسبَِّحاِت َقبَْل اأ

ُ
نَّ النَِّبيَّ ] »َكاَن يَْقَراأ

َ
7 - امل�سبحات: َعْن ِعْربَا�ِس بِْن �َساِريََة [ اأ

لِْف اآيٍَة« رواه الرتمذي وح�سنه الألباين .
َ
يَْرُقَد َويَُقوُل: اإِنَّ ِفيِهنَّ اآيًَة َخرْيٌ ِمْن اأ

وحتمل هذه القراءات املتعددة على التنويع، فتاوي يقراآ، بكذا وتاه يقراأ بكذا، ومن فعل 

ذلك فقد جمع ال�سنة

� اأوراد الن�م:
ِ ِتَرةٌ َوَمْن ا�ْسَطَجَع َم�ْسَجًعا 

َّ
 ِفيِه َكانَْت َعلَيِْه ِمْن اهلل

َ َّ
قال ] : »َمْن َقَعَد َمْقَعًدا مَلْ يَْذُكْر اهلل

ِ ِتَرةٌ يوم القيامة« رواه اأبو داود وح�سنه الألباين، ومن هنا كان يبغي 
َّ

 ِفيِه َكانَْت َعلَيِْه ِمْن اهلل
َ َّ
ل يَْذُكُر اهلل

للم�سلم احلر�س على اأوراد النوم حتى ل يكون عليه نومه ح�سرة يوم القيامة.

 

� و�سعيات الن�م:
> الو�سعية الأوىل: على البطن ي�سعر الإن�سان بعد مدة ب�سيق يف التنف�س لعدم ا�ستطاعة 
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ال�سدر التمدد اأو التقل�س عند ال�سهيق اأو الزفري اإل ب�سعوبة، ويالحظ دوما ارتفاع 

ن�سبة وفاة الر�سع الذين ينامون على وجوههم، وهذا الو�سعية يكرث فيها الحتالم 

والإنزال ب�سبب احتكاك الع�سو الذكري مما يهيج ال�سهوة، ويطرد النوم.

> الو�سعية الثانية : على الظهر يوؤدي اإىل التنف�س من الفم لأنه ينفتح عند ال�ستلقاء 
على الظهر ب�سبب ارتخاء الفك ال�سفلي، والتنف�س من الفم عمل غري طبيعي، لأن 

الأنف مبا فيه من ال�سعر لتنقية الهواء وت�سخينه لأنه مير بطريق اأطول مما لو مر 

من الفم، واملتنف�سون من اأنوفهم اأقل تعر�سا –خا�سة يف ال�ستاء- لالإ�سابة بالزكام، 

كما اأن التنف�س الفموي ي�سبب جفاف اللثة الذي يوؤدي بدوره اإىل التهابها املبدئي، 

اأعمارنا  ثلث  نق�سي  اأننا  ومبا  عليها،  الف�سالت  تراكم  اإىل  يوؤدي  مما  وانتفاخها 

نائمني فالنوم على الظهر يكون خطرا على �سحة الإن�سان.

> الو�سعية الثالثة : على ال�سق الأي�سر فقد اأثبتت التجارب التي اأجراها الأطباء اأن 
ال�ساعتني والن�س  اإىل الأمعاء يتم يف مدة ترتاوح ما بني  مرور الطعام من املعدة 

والأربع �ساعات اإذا كان النائم على اجلانب الأمين، ول يتم ذلك اإل يف مدة ترتاوح 

بني اخلم�س �ساعات والثماين �ساعات اإذا كان النائم على اجلانب الأي�سر، اأي نحو 

�سعف املدة، وذلك لأن الكبد وهو من اأكرب الأح�ساء يف اجلهة اليمنى فالنوم على 

اجلانب الأي�سر يجعله ي�سغط على املعدة في�سعف عملها ويوؤخر عملية اله�سم .

الأي�سر  الي�سرى من اجل�سم، فالنوم على اجلنب  القلب يف اجلهة  اأن  اأي�سا  وجند 

وتقلل  القلب  على  ت�سغط   - الي�سرى  الرئة  من  اأكرب  وهي  اليمنى-  الرئة  يجعل 

ن�ساطه، ويكون الكبد الذي هو يف اجلهة اليمنى وهو اأثقل الأح�ساء معلقا.

> الو�سعية الرابعة : على ال�سق الأمين هو الو�سع ال�سحيح لأن الرئة الي�سرى اأ�سغر 
من اليمنى فيكون القلب اأخف حمال واأ�سرع نب�سا، والكبد تكون م�ستقرة ل معلقة، 

واملعدة منب�سطة غري م�سغوطة؛ لذلك يكون الإن�سان اأن�سط يف ال�ستيقاظ ، وهو ما 

دلت عليه ال�سنة ال�سحيحة .

�  اأذكار الن�م:
نَّ َفاِطَمَة 

َ
1 - الت�سبيح والتحميد ثالثا وثالثني والتكبري اأربعاً وثالثني: عن َعِليٌّ [ »اأ

ِتَي 
ُ
ِ ] اأ

َّ
نَّ َر�ُسوَل اهلل

َ
ا تَْطَحُن، َفَبلََغَها اأ َحى مِمَّ الم ا�ْستََكْت َما تَلَْقى ِمْن الرَّ َعلَيَْها ال�سَّ
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َفَذَكَرْت   [ النَِّبيُّ  َفَجاَء  ِلَعاِئ�َسَة،  َفَذَكَرْت  تَُواِفْقُه،  َفلَْم  َخاِدًما  لُُه 
َ
تَ�ْساأ تَتُْه 

َ
َفاأ ِب�َسبٍْي، 

ِلنَُقوَم َفَقاَل: (َعلَى َمَكاِنُكَما)  تَانَا َوَقْد َدَخلْنَا َم�َساِجَعنَا َفَذَهبْنَا 
َ
َفاأ َذِلَك َعاِئ�َسُة لَُه، 

لْتَُماهُ؛ اإَِذا 
َ
ا �َساأ ُدلُُّكَما َعلَى َخرْيٍ مِمَّ

َ
ل اأ

َ
َحتَّى َوَجْدُت بَْرَد َقَدَميِْه َعلَى �َسْدِري، َفَقاَل: اأ

َو�َسبَِّحا ثاَلًثا  َوثاَلِثنَي  ثاَلًثا  َواْحَمَدا  َوثاَلِثنَي  ْربًَعا 
َ
اأ  

َ َّ
َا اهلل َفَكربِّ َخْذمُتَا َم�َساِجَعُكَما 

َ
اأ

لْتَُماهُ، قال علي: فما تركتهن منذ �سمعتهن من 
َ
ا �َساأ َوثاَلِثنَي َفاإِنَّ َذِلَك َخرْيٌ لَُكَما مِمَّ

ر�سول اهلل ] قيل له: و ل ليلة �سفني ؟ قال: و ل ليلة �سفني« متفق عليه .

ْحَيا« رواه البخاري.
َ
ُموُت َواأ

َ
ْن يَنَاَم َقاَل: »ِبا�ْسِمَك اللَُّهمَّ اأ

َ
َراَد اأ

َ
2 - َكاَن النَِّبيُّ ] اإَِذا اأ

َمُع  �ِسِه ثُمَّ َقاَل: »اللَُّهمَّ ِقِني َعَذابََك يَْوَم جَتْ
ْ
َت َراأ ْن يَنَاَم َو�َسَع يََدهُ حَتْ

َ
َراَد اأ

َ
3 - كان ] اإَِذا اأ

ْو تَبَْعُث ِعبَاَدَك« رواه الرتمذي و�سححه الألباين.
َ
اأ

ْطَعَمنَا َو�َسَقانَا َوَكَفانَا َواآَوانَا َفَكْم 
َ
ِ الَِّذي اأ

َّ
ْمُد هلِل َوى اإِىَل ِفَرا�ِسِه َقاَل: »احْلَ

َ
4 - كان ] اإَِذا اأ

ْن ل َكايِفَ لَُه َول ُموؤِْوَي« رواه م�سلم. مِمَّ

ْطَعَمِني َو�َسَقايِن 
َ
ِ الَِّذي َكَفايِن َواآَوايِن َواأ

َّ
ْمُد هلِل َخَذ َم�ْسَجَعُه: »احْلَ

َ
5 - كان ] يَُقوُل اإَِذا اأ

ِ َعلَى ُكلِّ َحاٍل اللَُّهمَّ َربَّ 
َّ

ْمُد هلِل ْجَزَل احْلَ
َ
ْعَطايِن َفاأ

َ
ْف�َسَل َوالَِّذي اأ

َ
َوالَِّذي َمنَّ َعلَيَّ َفاأ

ُعوُذ ِبَك ِمْن النَّاِر« رواه اأبو داود و�سححه الألباين.
َ
ُكلِّ �َسْيٍء َوَمِليَكُه َواإِلََه ُكلِّ �َسْيٍء اأ

َخَذ َم�ْسَجَعُه َقاَل: »اللَُّهمَّ َخلَْقَت 
َ
َمَر َرُجال اإَِذا اأ

َ
نَُّه اأ

َ
ِ بِْن ُعَمر ر�سي اهلل عنهماَ اأ

َّ
6 - َعبِْد اهلل

َمتََّها َفاْغِفْر لََها 
َ
ْحَييْتََها َفاْحَفْظَها َواإِْن اأ

َ
َياَها اإِْن اأ اتَُها َوحَمْ اَها لََك مَمَ نَْت تََوفَّ

َ
نَْف�ِسي َواأ

�َسِمْعَت َهَذا ِمْن ُعَمَر؟ َفَقاَل:ِمْن َخرْيٍ ِمْن 
َ
لَُك الَْعاِفَيَة. َفَقاَل لَُه َرُجٌل: اأ

َ
�ْساأ

َ
اللَُّهمَّ اإِينِّ اأ

ِ ]« رواه م�سلم.
َّ

ُعَمَر ِمْن َر�ُسوِل اهلل

ْن نَُقوَل: »اللَُّهمَّ 
َ
َخْذنَا َم�ْسَجَعنَا اأ

َ
ُمُرنَا اإَِذا اأ

ْ
ِ ] يَاأ

َّ
ِبي ُهَريَْرةَ َقاَل: َكاَن َر�ُسوُل اهلل

َ
7 - َعْن اأ

بِّ  احْلَ َفاِلَق  �َسْيٍء  ُكلِّ  َوَربَّ  َربَّنَا  الَْعِظيِم  الَْعْر�ِس  َوَربَّ  الأْر�ِس  َوَربَّ  َماَواِت  ال�سَّ َربَّ 

اآِخٌذ  نَْت 
َ
اأ �َسْيٍء  ُكلِّ  �َسرِّ  ِمْن  ِبَك  ُعــوُذ 

َ
اأ َوالُْفْرَقاِن  يِل  َوالأجْنِ التَّْوَراِة  َوُمنِْزَل  َوالنََّوى 

نَْت 
َ
َواأ بَْعَدَك �َسْيءٌ  َفلَيْ�َس  نَْت الأِخُر 

َ
َواأ َقبْلََك �َسْيءٌ  َفلَيْ�َس  ُل  نَْت الأوَّ

َ
اأ اللَُّهمَّ  َيِتِه  ِبنَا�سِ

ْغِننَا 
َ
يَْن َواأ نَْت الَْباِطُن َفلَيْ�َس ُدونََك �َسْيءٌ اْق�ِس َعنَّا الدَّ

َ
اِهُر َفلَيْ�َس َفْوَقَك �َسْيءٌ َواأ الظَّ

ِمْن الَْفْقِر« رواه م�سلم.

8 - قال ]: »من قال حني ياأوي اإىل فرا�سه ل اإله اإل اهلل وحده ل �سريك له، له امللك 

وله احلمد، وهو على كل �سئ قدير، ول حول ول قوة اإل باهلل، �سبحان اهلل واحلمد 
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هلل ول اإله اإل اهلل واهلل اأكرب، غفر له ذنوبه – اأو قال خطاياه – واإن كانت مثل زبد 

البحر« اأخرجه ابن حبان و�سححه الألباين.

ْم�َسيُْت َقاَل: 
َ
�ْسَبْحُت َواإَِذا اأ

َ
ُقولُُه اإَِذا اأ

َ
ِ ُمْريِن ِب�َسْيٍء اأ

َّ
بُو بَْكٍر [: يَا َر�ُسوَل اهلل

َ
9 - َقاَل اأ

�ْسَهُد 
َ
َمَواِت َوالأْر�ِس َربَّ ُكلِّ �َسْيٍء َوَمِليَكُه اأ َهاَدِة َفاِطَر ال�سَّ »ُقْل اللَُّهمَّ َعامِلَ الَْغيِْب َوال�سَّ

يَْطاِن َو�ِسْرِكِه َقاَل ُقلُْه اإَِذا  ُعوُذ ِبَك ِمْن �َسرِّ نَْف�ِسي َوِمْن �َسرِّ ال�سَّ
َ
نَْت اأ

َ
ْن ل اإِلََه اإِل اأ

َ
اأ

َخْذَت َم�ْسَجَعَك« رواه اأبو داود والرتمذي و�سححه الألباين.
َ
ْم�َسيَْت َواإَِذااأ

َ
�ْسَبْحَت َواإَِذااأ

َ
اأ

10 - مطلق الذكر: فينبغي للم�سلم اأن يذكر اهلل باأي نوع من الذكر حتى لو كان ليحفظ 

 
َ َّ
الأوراد ال�سابقة، وذلك لعموم احلديث ال�سابق »َوَمْن ا�ْسَطَجَع َم�ْسَجًعا ل يَْذُكُر اهلل

ِ ِتَرةٌ يوم القيامة« رواه ابو داود.
َّ

ِفيِه َكانَْت َعلَيِْه ِمْن اهلل

� اأذكار اال�ستيقاظ من الن�م:
َوَردَّ َعلَيَّ  ِ الَِّذي َعاَفايِن يِف َج�َسِدي 

َّ
ْمُد هلِل َفلَْيُقْل احْلَ َفاإَِذا ا�ْستَيَْقَظ  1 -  قال]: »... 

ِذَن يِل ِبِذْكِرِه« متفق عليه.
َ
ُروِحي َواأ

َماتَنَا َواإِلَيِْه 
َ
ْحَيانَا بَْعَد َما اأ

َ
ِ الَِّذي اأ

َّ
ْمُد هلِل 2 - َكاَن َ] اإَِذا ا�ْستَيَْقَظ ِمْن َمنَاِمِه َقاَل: »احْلَ

النُّ�ُسوُر« رواه البخاري.

3 - قال ]: »من تعار من الليل فقال: ل اإله اإل اهلل وحده ل �سريك له، له امللك وله 

احلمد وهو على كل �سيء قدير احلمد هلل و�سبحان اهلل ول اإله اإل اهلل واهلل اأكرب 

ول حول ول قوة اإل باهلل العلي العظيم ثم قال: اللهم اغفر يل اأو دعا ا�ستجيب له 

فاإن تو�ساأ و�سلى قبلت �سالته« رواه البخاري.
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اإلبتــالء
89 الــعــدد   - 1428هـ  ــب  رج  - الثامنة  ال�سنة 

احلمد هلل الذي خلق ف�سوى وقدر فهدى ، وال�سالة وال�سالم على نبينا حممد ] وعلى 

اآله و�سحبه .. وبعد : 

لقد جعل اهلل لالإن�سان هذه احلياة الدنيا داراً اأوىل يحيا فيها ويعمرها  لي�ستعني بذلك 

على عبادة ربه طاعة وحمبة واإخال�ساً ثم ابتاله بالتكاليف ( بالأوامر والنواهي ) ليمح�سه 

رحمة منه وف�سال ، يقول ابن القيم : ابتالء اخللق بالأوامر والنواهي  رحمة لهم وحمية،  ل 

حاجة منه اإليهم مبا اأمرهم به ، ومن رحمته  اأن نغ�س عليهم الدنيا وكدرها لئال ي�سكنوا اإليها 

اإليها ب�سياط البتالء  ول يطمئنوا بها ويرغبوا عن النعيم املقيم يف داره وجواره ، ف�ساقهم 

والمتحان ، فمنعهم ليعطيهم ، وابتالهم ليعافيهم ، واأماتهم ليحييهم .  

البتالء : التكليف يف الأمر ال�ساق، ويكون يف اخلري وال�سر معا.

رْيِ ِفْتَنًة َو�إَِلْيَنا ُتْرَجُعوَن}ا لأنبياء/35 رِّ َو�ْلَ ومن ذلك قوله تعاىل : {َوَنْبُلوُكْم ِبال�سرَّ

� اأنـــــــــــ�اع االبتــــــــــالء:
َمَو�ِت  َماَنَة َعَلى �ل�سرَّ

َ
َنا �لأ ا َعَر�سْ 1 - البتالء التكليفي: وهو ابتالء حمل الأمانة { �إِنرَّ

ُه َكاَن  اُن �إِنرَّ َفْقَن ِمْنَها َوَحَمَلَها �لإِْن�سَ �سْ
َ
ْن َيْحِمْلَنَها َو�أ

َ
َبنْيَ �أ

َ
َباِل َفاأ ْر�ِض َو�ْلِ

َ
َو�لأ

َظُلومًا َجُهول } الأحزاب/72

2 - البتالء ال�سخ�سي: وهو ماي�سيب الإن�سان يف نف�سه اأو فيمن حوله من اأفراد اأ�سرته يف 

اٍج َنْبَتِليِه َفَجَعْلَناُه �َسِميعًا  ْم�سَ
َ
اَن ِمْن ُنْطَفٍة �أ ا َخَلْقَنا �لإِن�سَ ال�سراء وال�سراء { �إِنرَّ

ا َكُفورً� )3(ِ }الن�سان/2-3  مرَّ ا �َساِكرً� َو�إِ ِبيَل �إِمرَّ ا َهَدْيَناُه �ل�سرَّ ريً� )2( �إِنرَّ َب�سِ

3 - البتالء الجتماعي: وهو اأن يبتلي اهلل النا�س بع�سهم ببع�س وذلك اإما برفع بع�سهم 

َفْوَق  ُكْم  َبْع�سَ َوَرَف��َع  ْر���ِض 
َ
ِذي َجَعَلُكْم َخالِئَف �لأ �لرَّ فوق بع�س درجات {َوُهَو 

َبْع�ٍض َدَرَجاٍت ِلَيْبُلَوُكْم ِف َما �آَتاُكْم }النعام/165

والفقر  الغني  اأو  الرفعة  من  الدنيا  احلياة  بينهم يف حظوظ  فيما  بالتفاوت  واإما 

ُه  اُء �إِنرَّ ُل ِبَقَدٍر َما َي�سَ ْر�ِض َوَلِكْن ُيَنزرِّ
َ
ْزَق ِلِعَباِدِه َلَبَغْو� ِف �لأ  �لررِّ

ُ رَّ
َط �لل {َوَلْو َب�سَ

ري} ال�سورى 27 ِبِعَباِدِه َخِبرٌي َب�سِ
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4 - البتالء اجلماعي اأو الأممي : ويتمثل ذلك فيما ي�سيب الأمة اأو اجلماعة باأ�سرها 

َك  من رغد العي�س اأو �سيقه من اعتدال املناخ اأو ق�سوته قال تعاىل: { َوَما َكاَن َربُّ

ِلُحوَن } هود/117 ْهُلَها ُم�سْ
َ
ِلُيْهِلَك �ْلُقَرى ِبُظْلٍم َو�أ

� تعامل امل�سلم املبتلى بالطاعات:
1 - اأن يعلم يقينا اأن الطاعة هي من توفيق اهلل عز وجل ومب�سيئته ولو �ساء �سلبها منه، 

ا  َوَما ُكنرَّ ِلَهَذ�  َهَد�َنا  ِذي  �لرَّ  ِ
رَّ

لِل ْمُد  �ْلَ اأن يردد دائما قول اهلل {َوَقاُلو�  وعليه 

 }الأعراف/43 
ُ رَّ
ْن َهَد�َنا �لل

َ
ِلَنْهَتِدَي َلْول �أ

2 - اأن يتحلى باخلوف من اهلل عز وجل واأن يرجوه قبل طاعاته، فقد كان ال�سلف ر�سوا 

اهلل عليهم كما اأخرب احل�سن الب�سري قد عملوا بالطاعات واجتهدوا فيها وخافوا 

اأن ترد عليهم ، اإن املوؤمن جمع اإميانا وخ�سية، واملنافق جمع اإ�ساءة واأمنا.

ياأمن الطائع مكر اهلل تعاىل فينقلب بهذا الأمن في�سري من الع�ساة وهو ل  األ   - 3

يدري وقد كان الر�سول ] يكرث من الدعاء: »اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على 

دينك« رواه الرتمذي.

الَمُكْم  رَّ �إِ�سْ
و� َعَلي نُّ َلُمو� ُقْل ل َتُ �سْ

َ
ْن �أ

َ
وَن َعَلْيَك �أ نُّ 4 - األ مَيُننّ بطاعته على اهلل تعاىل { مَيُ

اِدِقنَي} احلجرات/17   ْن َهَد�ُكْم ِلالإِمَياِن �إِْن ُكنُتْم �سَ
َ
نُّ َعَلْيُكْم �أ  مَيُ

ُ رَّ
َبْل �لل

ِمر اأن يُعبد به .
ُ
5 - اأن يحذر الوقوع يف البدعة فيعبد اهلل بغري ما اأ

6 - اأن يناأى عن التطرف والت�سدد يف اأمر الدين فاإنه لن ي�ساد الدين اأحد اإل غلبه.

7 - اأن يعلم اأن هناك عدواً هو ال�سيطان يرتب�س به الدوائر ويريد الإيقاع به ، واأنه قد 

يدخل عليه من باب الطاعة فيجعله مغرتاً بها متكرباً على غريه من الع�ساة جاعاًل 

نف�سه يف مكانه فوقهم.

� تعامل امل�سلم املبتلى بال�سراء:
1 - اليقني اجلازم باأن هذه  الدنيا وما فيها غر�س زائل، واأن الرجعى اإىل اهلل- عز 

وجل- ومن ثم فال ينبغي اأن ين�سيه هذا املــــال اأو اجلاه ذكر اهلل وافتقــاره اإليه { َيا 

ِميُد } فاطر/15   �ْلَ
ُّ
 ُهَو �ْلَغِني

ُ رَّ
ِ َو�لل

رَّ
ْنُتْم �ْلُفَقَر�ُء �إَِل �لل

َ
ا�ُض �أ َها �لنرَّ يُّ

َ
�أ
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َن  ذرَّ
َ
2 - �سكر النعم: اأن يحمد اهلل �سبحانه وي�سكره على ما اأنعم به عليه { َو�إِْذ َتاأ

ِديٌدِ } ابراهيم/7 . ُكْم َوَلِئْن َكَفْرُتْ �إِنرَّ َعَذ�ِبي َل�سَ ِزيَدنرَّ
َ
ُكْم َلِئْن �َسَكْرُتْ لأ َربُّ

�َر �لآِخَرَة   �لدرَّ
ُ رَّ
3 - الزكاة: اأداء حق اهلل تعاىل يف هذا املال { َو�ْبَتِغ ِفيَما �آَتاَك �لل

 �إَِلْيَك } الق�س�س/77، 
ُ رَّ
َن �لل ْح�سَ

َ
ْن َكَما �أ ْح�سِ

َ
ْنَيا َو�أ يَبَك ِمْن �لدُّ َول َتن�َض َن�سِ

الأعمال  بالطاعة والعبادة والإخال�س هلل تعاىل يف �سائر  يلتزم  اأن  4 - الإخال�س: 

ِة }  يرَّ ْوَلِئَك ُهْم َخرْيُ �ْلَبِ
ُ
اِت �أ اِلَ ِذيَن �آَمُنو� َوَعِمُلو� �ل�سرَّ ال�ساحلة { �إِنرَّ �لرَّ

ِ �إِلرَّ �ْلَقْوُم 
رَّ

َمُن َمْكَر �لل
ْ
ِ َفال َياأ

رَّ
ِمُنو� َمْكَر �لل

َ
َفاأ
َ
البينة/7، واأن ل ياأمن مكر اهلل { �أ

اإن الأمن من مكر اهلل يدل على �سعف الإميان فال  وَن } الأعراف/99،  ا�ِسُ �ْلَ

يبايل �ساحبه مبا ترك من الواجبات وفعل من املحرمات لعدم خوفه من اهلل مبا 

فعل اأو ترك وهذا من اأعظم الذنوب .

5 - البتعاد عن الذنوب امللكية: مثل اجلربوت والتكرب والعظمة والقهر وال�ستعالء 

يف الأر�س وذلك كما حدث من فرعون وغريه، ويتبع ذلك البعد عن الغرور وحب 

الثناء وا�ستعباد اخللق وظلمهم واحتقارهم.

اأعلى من النا�س  اأنه  وباخت�سار فاإن عليه التخلي عن النظرة الفوقية واعتقاد 

واأنهم دونه، واأن يتذكر دائما اأن فقري اليوم قد ي�سبح غني الغد واأن الأيام دول 

ا�ِض} اآل عمران/140  اُم ُنَد�ِوُلَها َبنْيَ �لنرَّ يرَّ
َ
بني النا�س { َوِتْلَك �لأ

6 - العمل ال�سالح: على امل�سلم اأن يتذكر دائما اأن التو�سعة يف الرزق والب�سطة يف 

العلم اأو اجل�سم لي�ست اإل اختباراً له من موله ولي�ست بحال دليال على اإكرام 

اهلل له، فقد نفى القراآن الكرمي اأن تكون كرثة املال اأو الولد دليال على ر�سى 

هذا  على  للح�سول  احلقيقية  الو�سيلة  هو  ال�سالح  العمل  واإمنــا  تعاىل  املوىل 

ُبُكْم ِعْنَدَنا  ِتي ُتَقررِّ ْولُدُكْم ِبالرَّ
َ
ْمَو�ُلُكْم َول �أ

َ
الر�سوان والقرب من اهلل { َوَما �أ

} �سباأ/37 .
َ
اِلًا  ُزْلَفى �إِلرَّ َمْن �آَمَن َوَعِمَل �سَ

� تعامل امل�سلم املبتلى باملعا�سي:
1 - احلياء من اهلل والعفة عن حمارمه : على املبتلى باملع�سية اأن يتيقن باأن هذه 

َوْعَد  �إِنرَّ  ا�ُض  �لنرَّ َها  يُّ
َ
�أ َيا   } اإىل زوال  الدنيا وما فيها من ملذات هي بالقطع 

ِ �ْلَغُروُر } فاطر 5، واأن 
رَّ

ُكْم ِبالل نرَّ ْنَيا َول َيُغررَّ َياُة �لدُّ ُكْم �ْلَ نرَّ ِ َحقٌّ َفال َتُغررَّ
رَّ

�لل
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الإن�سان ل ينفعه يوم القيامة �سوى اأن ياأت اهلل بقلب �سليم { َيْوَم ل َيْنَفُع َماٌل 

 ِبَقْلٍب �َسِليٍم )89(} ال�سعراء88/89 .
َ رَّ
َتى �لل

َ
َول َبُنوَن )88( �إِلرَّ َمْن �أ

2 - ا�ستح�سار العقوبة (اخلوف - اخل�سية - الرهبة ): على العا�سي اأن ي�سع ن�سب 

ْنَيا َوَلَعَذ�ُب �لآِخَرِة  َياِة �لدُّ عينه اأنه لن يفلت من العقاب {َلُهْم َعَذ�ٌب ِف �ْلَ

ِ ِمْن َو�ٍق } الرعد/34
رَّ

�َسقُّ َوَما َلُهْم ِمْن �لل
َ
�أ

3 - الإقالع الفوري: الإقالع الفوري عن الذنوب واملعا�سي ورد املظامل اإىل اأهلها 

ذلك  واأول  غريه،  بها  اآذى  قد  يكون  التي  والإهانات  الإ�ساءات  عن  والعتذار 

َئاِتُكْم  ْر َعْنُكْم �َسيرِّ َتِنُبو� َكَباِئَر َما ُتْنَهْوَن َعْنُه ُنَكفرِّ اجتناب الكبائر { �إِْن َتْ

َوُنْدِخْلُكْم ُمْدَخاًل َكِرميًا } الن�ساء/31 

والتوبة فهما  ال�ستغفار  بعده  ياأتي  والإهانات  املظامل  والتوبة: فرد  ال�ستغفار   - 4

ْن 
َ
�أ َيْغِفُر   ل 

َ رَّ
�لل �إِنرَّ   } اأحد ما مل يغرغر  الباب الذي ل يغلقه اهلل يف وجه 

} لن�ساء/48
ً
اُء  ْن َي�سَ َك ِبِه َوَيْغِفُر َما ُدوَن َذِلَك ِلَ ُي�ْسَ

5 - الثقة برحمة اهلل تعاىل و�سعة عفوه: لقد كتب اهلل على نف�سه الرحمة { َكَتَب 

ُه َمْن َعِمَل ِمْنُكْم �ُسوءً� ِبَجَهاَلٍة ُثمرَّ َتاَب ِمْن  نرَّ
َ
ْحَمَة �أ ِه �لررَّ ُكْم َعَلى َنْف�سِ َربُّ

ُه َغُفوٌر َرِحيٌم} الأنعام/54 نرَّ
َ
َلَح َفاأ �سْ

َ
َبْعِدِه َو�أ

َعَلى  ُف��و�  ���ْسَ
َ
�أ ��ِذي��َن  �لرَّ ِع��َب��اِدي  َيا  ُق��ْل  وهو �سبحانه يغفر الذنوب جميعا { 

ُه ُهَو  �إِنرَّ ُنوَب َجِميعًا   َيْغِفُر �لذُّ
َ رَّ
ِ �إِنرَّ �لل

رَّ
ِهْم ل َتْقَنُطو� ِمْن َرْحَمِة �لل ْنُف�سِ

َ
�أ

ِحيُم} الزمر/53 �ْلَغُفوُر �لررَّ

6 - جهاد ال�سيطان واتخاذه عدوا: على امل�سلم اأن يح�سن مواقعه حتى ل يخرتقها 

ا  َ �إِنرَّ َع��ُدّوً�  ِخُذوُه  َفاترَّ َلُكْم َعُدوٌّ  ْيَطاَن  �ل�سرَّ �إِنرَّ  عدوه اللدود وهو ال�سيطان { 

ِعرِي } فاطر/6  َحاِب �ل�سرَّ �سْ
َ
َيْدُعو ِحْزَبُه ِلَيُكوُنو� ِمْن �أ

7 - جهاد النف�س وتزكيتها: اعلم اأن النف�س جمبولة على اتباع ال�سهوات ول تزال على 

وِء  اَرٌة ِبال�سُّ مرَّ
َ
ْف�َض لأ ي �إِنرَّ �لنرَّ ُئ َنْف�سِ َبررِّ

ُ
ذلك اإل اأن يردعها نور الإميان {َوَما �أ

ي َغُفوٌر َرِحيٌم } يو�سف/53 ، فال يزال املوؤمن طول  َربرِّ �إِنرَّ  ي  َربرِّ �إِلرَّ َما َرِحَم 

عمره يف جماهدة نف�سه المارة بال�سوء با�ستنزال نور رحمة اهلل، فكلما هاجت 

داعية نف�سه اإىل �سهوات ج�سدية اأو اأهواء نف�سية حمرمة جلاأ اإىل اهلل وتذكر 

جالل اهلل وعظمته وما اأعد للمطيعني من ثواب وللع�ساة من عذاب فانقدح من 
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قلبه وعقله خاطر يدمغ خاطر الباطل في�سري كاأن مل يكن �سيئا مذكورا، اأما تزكية 

اَها }  ْفَلَح َمْن َزكرَّ
َ
النف�س فيعني التطهر من الأدنا�س وال�سمو عن النقائ�س{ َقْد �أ

ال�سم�س/9 .

� تعامل امل�سلم املبتلى بال�سراء:
1 - اليقني والر�سا : على امل�سلم اأن يعتقد اعتقاداً جازماً باأن هناك حياة اأخرى هي خري 

ْبَقى } الأعلى/17، ويعني اعتقاد هذا اأن تلك املحنة 
َ
من هذه احلياة { َو�لآِخَرُة َخرْيٌ َو�أ

مهما طالت فهي اإىل زوال، الدنيا نف�سها زائلة وهي ل تعدو اأن تكون دار امتحان وابتالء 

ِذيَن  ا �لرَّ ا َوُهْم ل ُيْفَتُنوَن )2( َوَلَقْد َفَتنرَّ ْن َيُقوُلو� �آَمنرَّ
َ
ُكو� �أ ْن ُيْتَ

َ
ا�ُض �أ َب �لنرَّ َح�سِ

َ
{�أ

َدُقو� َوَلَيْعَلَمنرَّ �ْلَكاِذِبنَي )3(} العنكبوت/2-3  ِذيَن �سَ  �لرَّ
ُ رَّ
ِمْن َقْبِلِهْم َفَلَيْعَلَمنرَّ �لل

اإن هذا العتقاد اجلازم وذلك اليقني الإمياين يجعالن املبتلى يجدد �سلته بخالقه 

البالء ما يجعل  ال�سكينة عند وقوع  له �سعادة واطمئناناً، ويلقي عليه من  ويجلب 

يتخل�س  اأن  امل�سلم  ي�ستطيع  وهنا  وقدره،  اهلل  بق�ساء  را�سية  اآمنة مطمئنة  نف�سه 

من ال�سطرابات النفعالية التي ت�سيب املرء عادة عند وقوع البالء، واأف�سل عالج 

ِ َتْطَمِئنُّ �ْلُقُلوُب } 
رَّ

ل ِبِذْكِر �لل
َ
�أ نف�سي لهذه احلالة هو ذكر اهلل عز وجل { 

الرعد/28

2 - ال�سرب والحت�ساب: تاأ�سيا بر�سول اهلل ] الذي اأمره ربه بال�سرب على الأذى اأ�سوة 

�ُسِل}الأحقاف/35  ْوُلو� �ْلَعْزِم ِمْن �لرُّ
ُ
َبَ �أ ِبْ َكَما �سَ باأويل العزم من الر�سل {َفا�سْ

اِبِريَن} البقرة/153 ، كما   َمَع �ل�سرَّ
َ رَّ
فهذا ال�سرب يجعله يف معية اهلل تعاىل{ �إِنرَّ �لل

اِبِريَن} اآل عمران/146، واأن يتيقن اأن مع   ُيِحبُّ �ل�سرَّ
ُ رَّ
يجعله من اأهل حمبته { َو�لل

الع�سر ي�سرا واأن مع الكرب فرجا واأن اهلل �سبحانه هو الذي يك�سف �سره { َو�إِْن 

َك ِبَخرْيٍ َفُهَو َعَلى ُكلرِّ  �سْ �سَ  ِب�ُسٍّ َفال َكا�ِسَف َلُه �إِلرَّ ُهَو َو�إِْن مَيْ
ُ رَّ
َك �لل �سْ �سَ مَيْ

ٍء َقِديٌر} الأنعام/17
ْ
�َسي

3 - حما�سبة للنف�س تعقبها التوبة وال�ستغفار: على امل�سلم اإذا ابتلي بال�سراء اأن يتاأمل 

حياته احلالية واملا�سية وينظر اأي�سا يف نواياه امل�ستقبلية، واأن يعلم اأن ما اأ�سابه 

ِمْن  اَبَك  �سَ
َ
�أ َما   } نف�سه  فمن  �سيئة  من  اأ�سابه  وما  تعاىل  اهلل  فمن  ح�سنة  من 

ا�ِض َر�ُسوًل  ْر�َسْلَناَك ِللنرَّ
َ
َك َو�أ َئٍة َفِمْن َنْف�سِ اَبَك ِمْن �َسيرِّ �سَ

َ
ِ َوَما �أ

رَّ
َنٍة َفِمْن �لل َح�سَ
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ِ �َسِهيدً� }الن�ساء /79، فاإن وجد ذنوبا- وما اأكرثها- فليبادر اإىل حما�سبة 
رَّ

َوَكَفى ِبالل

اللجوء  ذنوبه، ويرتتب على ذلك  اأكرب  بها من  يلتم�س عيوبه لأن جهله  واأن  نف�سه 

�ِبنَي َوُيِحبُّ  ورَّ  ُيِحبُّ �لترَّ
َ رَّ
الفوري اإىل التوبة الن�سوح والتطهر من الذنوب { �إِنرَّ �لل

ِريَن} البقرة/222، وال�ستغفار له اأثره العظيم يف جلب الرزق ودفع البالء { َتَطهرِّ �ْلُ

َتْغِفُروَن} الأنفال/33 َبُهْم َوُهْم َي�سْ  ُمَعذرِّ
ُ رَّ
َوَما َكاَن �لل

4 - ال�ستقامة والتقوى: هي اأقوى �سبب للرقي الإمياين وما انت�سرت يف قوم اإل �سلح 

وجل  عز  اهلل  وعدهم  الذين  هم  وامل�ستقيمون  اخلــري،  على  اإقبالهم  وزاد  حالهم 

 
ُ رَّ
َنا �لل ِذيَن َقاُلو� َربُّ باإذهاب احلزن واإبعاد اخلوف عنهم يف الدنيا والآخرة {�إِنرَّ �لرَّ

ِة  نرَّ ِباْلَ و�  ْب�ِسُ
َ
َو�أ َزُنو�  َتْ َتَخاُفو� َول  لرَّ 

َ
�أ الِئَكُة  �ْلَ َعَلْيِهْم  ُل  َتَتَنزرَّ َتَقاُمو�  ��سْ ُثمرَّ 

ِتي ُكْنُتْم ُتوَعُدوَن} ف�سلت/30 �لرَّ

ال�سعادة لأنها جتعل املوؤمن يف معية اهلل تعاىل وجتلب  التقوى فهي من مفاتيح  اأما 

ُتوَن  ُقوَن َوُيوؤْ ِذيَن َيترَّ ْكُتُبَها ِللرَّ
َ
اأ ٍء َف�سَ ْ

رحمته ورزقه { َوَرْحَمِتي َو�ِسَعْت ُكلرَّ �َسي

اأنها مفتاح للخروج من  ُيوؤِْمُنوَن } الأعــراف/ 156، كما  ِباآَياِتَنا  ُهْم  ِذيَن  َو�لرَّ َكاَة  �لزرَّ

َوَي��ْرُزْق��ُه ِمْن  َرجًا )2(  َلُه َمْ َيْجَعْل   
َ رَّ
ِق �لل َيترَّ َوَم��ْن  الأزمــات وجملبة للرزق{ 

ُب } الطالق/2-3  َحْيُث ل َيْحَت�سِ

5 - الدعاء والت�سرع والتوكل على اهلل: التوجه بالدعاء اإىل اهلل والت�سرع اإليه وال�ستغاثة 

به اأن يك�سف ما به من �سوء واأن يرزقه العافية وذلك كما حدث من نبي اهلل اأيوب 

َماُء  �سْ
َ
ِ �لأ

رَّ
� -وي�ستحب اأن يتو�سل اإىل اهلل باأ�سمائه احل�سنى و�سفاته العلى: {َولِل

َنى َفاْدُعوُه ِبَها } الأعراف/180، كما ي�ستحب اأي�سا اأن يدعوه ب�سالح اأعماله  �سْ
�ْلُ

كما حدث من الثالثة الذين انطبق عليهم الغار فدعوا اهلل ب�سالح اأعمالهم ففرج 

ُيِحبُّ   
َ رَّ
�لل �إِنرَّ   } عليه  والتوكل  تعاىل  باهلل  ال�ستعانة  تاأتي  الدعاء  وبعد  عنهم 

ِلنَي } اآل عمران/159  َتَوكرِّ �ْلُ
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احلمد هلل وال�سالة وال�سالم على ر�سول اهلل وعلى اآله و�سحبه و�سلم .. وبعد:

 ذكر اهلل �سبحانه وتعاىل الإح�سان اإىل اجلار بعد ذكر عبادته وحده ل�سريك له، وبعد ذكر 

حقوق الوالدين وذي القربى واليتامى وامل�ساكني، مما يدل على عظم هذه احلقوق وتاأكيدها، 

�ْلُقْرَبى  َوِب��ِذي  انًا  �إِْح�سَ َوِباْلَو�ِلَدْيِن  �َسْيئًا  ِبِه  ُكو�  ُت�ْسِ َول   
َ رَّ
�لل َو�ْع��ُب��ُدو�   } تعاىل  قال 

اِحِب  َو�ل�سرَّ ُنِب  �ْلُ ��اِر  َو�ْلَ �ْلُقْرَبى  ِذي  ��اِر  َو�ْلَ اِكنِي  �سَ
َو�ْلَ اِكنِي  �سَ

َو�ْلَ َو�ْلَيَتاَمى 

اُنُكْم ً} الن�ساء 36 مْيَ
َ
ِبيِل َوَما َمَلَكْت �أ ْنِب َو�ْبِن �ل�سرَّ ِباْلَ

اِر  ��اِر ِذي �ْلُقْرَبى} يعني الذي بينك وبينه قرابة. {َو�ْلَ < قال ابن عبا�س [: {َو�ْلَ
} الذي لي�س بينك وبينه قرابة.

ٌ
ُنِب  �ْلُ

واأو�سى النبي ] باجلار، وبني اأن ذلك اإمنا هو باأمر من  اهلل عز وجل قال ]: »ما زال 

اأنه �سيجعل له  اأي: حتى ظننت  متفق عليه.  اأنه �سيورثه«  جربيل يو�سيني باجلار، حتى ظننت 

ن�سيباً من املرياث ويدخله يف جملة الورثة.

وقال النبي ]: »من كان يوؤمن باهلل واليوم الآخر، فليح�سن اإىل جاره« متفق عليه.

� حــــــد اجلــــــــ�ار
يطلق و�سف اجلار على من تال�سق داره دارك ، وعلى غري املال�سق اإىل اأربعني داراً ، وقد 

اأمامه واأربعني خلفه واأربعني عن ميينه  �سئل احل�سن الب�سري عن اجلار فقال: اأربعني داراً 

واأربعني عن ي�ساره. رواه البخاري يف الأدب املفرد.

وروي عن علي [ اأن من �سمع النداء فهو جار.

وقيل: اإن من �سلى معك �سالة ال�سبح يف امل�سجد فهو جار.

َناِفُقوَن  وقد جعل اهلل عز وجل الجتماع يف املدينة جواراً، قال تعاىل { َلِئْن َلْ َيْنَتِه �ْلُ

َك ِبِهْم ُثمرَّ ل ُيَجاِوُروَنَك ِفيَها  ِديَنِة َلُنْغِرَينرَّ ْرِجُفوَن ِف �ْلَ ِذيَن ِف ُقُلوِبِهْم َمَر�ٌض َو�ْلُ َو�لرَّ

�إِلرَّ َقِلياًل } الأحزاب 60

مما يدل على اأن حد اجلوار اأكرب من ذلك. 

والذي يظهر اإن مرر حتديد اجلوار اإمنا اإىل العرف فمن كان يف عرف النا�س والبلد اأنه 

جار فهو كذلك

حقوق الجار
90 العدد   - 1428هـ  �سعبان   - الثامنة  ال�سنة 
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� مــن حقـــ�ق اجلــــــار:
1 - امل�ساحمة يف ال�سيئ الي�سر الذي ل يغريه يف داره مثاله كاأن ي�سمح الرجل جلاره 

بغرز خ�سبه يف جداره، فقد روى اأبو هريرة [ اأن ر�سول اهلل ] قال: »لمينع جار 

جاره اأن يغرز خ�سبه يف جداره.« متفق عليه.

وجمهور العلماء حملوه على الندب وال�ستحباب وبر اجلار والتجاوز له والإح�سان اإليه، 

م�ستدلني بقوله ]: »ليحل مال امرى م�سلم اإل عن طيب نف�س منه« اأخرجه البيهقي.

2 - اأن يتعاهد جريانه ويطعمهم من طعامه اإن راأوه اأو �سموا رائحته ويطفئ جوعهم اإن 

علم بذلك وقدر عليه فعن اأبي هريرة [ اأن ر�سول اهلل ] قال له: »يا اأبا ذر اإذا 

طبخت مرقة فاأكرث ماءها ، وتعاهد جريانك« رواه م�سلم.

وروت عائ�سة ر�سي اهلل عنها اأن ر�سول اهلل ] قال لها: »لي�س باملوؤمن الذي يبيت 

�سبعان وجاره جائع اإىل جنبه« اأخرجه احلاكم.

3 - اأن يقدم اجلار الأقرب يف الهدية م�سداقاً لقوله ] لعائ�سة ر�سي اهلل عنها ملا �ساألته 

: »يا ر�سول اهلل اإن يل جارين، فاإىل اأيهما اأهدي؟ قال: اإىل اأقربهما منك باباً« رواه 

البخاري يف الأداب املفرد.

واحلكمة يف ذلك اأن الأقرب يرى ما يدخل بيت جاره من هدية وغريها فيت�سوف 

لها، بخالف الأبعد، كما اأن الأقرب اأ�سرع اإجابة ملا يقع جلاره من املهمات ول �سيما 

يف اأوقات الغفلة.

كما اأنه على املهدى له اأن ل ي�ستقله ويحتقره واإن كان قلياًل ولأجل كل ذلك قال 

] فيما رواه عنه اأبو هريرة [: »يا ن�ساء امل�سلمات ، ل حتقرن جارة جلارتها ولو 
�ساة« متفق عليه. 

 (1)
فر�سن

4 - اأن يعينه اإذا ا�ستعان به.

5 - اأن يقر�سه اإذا ا�ستقر�سه.

6 - اأن يعوده اإذا مر�س.

7 - اأن يهنئه اإذا اأ�سابه خري.

1 - والفر�سن: عظم قليل اللحم ، وهو خف البعري كاحلافر للدابة.
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8 - اأن يعزيه اإذا اأ�سابته م�سيبة.

9 - اأن يتبع جنازته اإذا مات.

10 - اأن ل ي�ستطيل عليه بالبنيان فيحجب عنه الريح اإل باإذنه.

11 - اإن ا�سرتى فاكهة فليهد له منها.

قال الغزايل: اعلم اأنه لي�س حق اجلوار كف الأذى فقط بل احتمال الأذى، وليكفى 

احتمال الأذى بل لبد من الرفق واإ�سداء اخلري واملعروف.

� مراتب اجلــيــــــران:
1 - جار له حق واحد  وهو امل�سرك فهذا له حق اجلوار.

2 - وجار له حقان وهو اجلار امل�سلم فهذا له حق اجلوار وحق الإ�سالم.

3 - وجار له ثالثة حقوق وهو اجلار امل�سلم الذي له رحم فهذا له حق اجلوار وحق 

الإ�سالم وحق القربى.

واأما من حيث القرب فاجلار اإما اأن يكون قريباً منك واإما بعيداً، مال�سقاً اأو غري مال�سق، 

ورتبة هوؤلء تتفاوت من حيث عدد احلقوق ومدى القرب، واجلار الأقرب يَُقدم على اجلار 

الأبعد، وهو ما ا�ست�سعره علماء الإ�سالم ، فهذا الإمام البخاري جنده يبوب يف كتابه (الأدب 

املفرد) »باب الأدنى فالأدنى من اجلريان«، وذلك تنبيهاً على قدره، ويرتتب عليه ح�سن املعاملة 

اأن يكفل التعاي�س بني النا�س يف طماأنينة  اأذيته ، وهذا من �ساأنه  والوقوف بجانبه واجتناب 

التي جاء بها الإ�سالم،  الديني يف املعامالت ، وحتقيق الرحمة  البعد  ا�ست�سعار هذا  ب�سبب 

وكان الر�سول الكرمي ] ي�سمي نف�سه بها ، فعن اأبي مو�سى الأ�سعري [ قال : كان ر�سول 

اهلل ] ي�سمي لنا نف�سه اأ�سماء فقال: »اأنا حممد واأحمد واملقفى واحلا�سر ونبي التوبة ونبي 

الرحمة« رواه م�سلم.

� حق�ق اجلار غري امل�سلم:
اعتنت ال�سريعة الإ�سالمية الغراء بحقوق غري امل�سلمني، ومعلوم اأن الذين يحظون بكل هذه 

العداء،  ينا�سبونهم  يوؤذون جماعة امل�سلمني، ول يكيدون لهم كيداً، ول  الذين ل  العناية هم 

ولهم ذمة.
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ولنا يف ر�سول اهلل ] القدوة احل�سنة يف ح�سن تعامله مع جريانه من غري امل�سلمني ، عن 

اأن�س بن مالك [ قال: »كان غالم يهودي يخدم النبي ] فمر�س ، فاأتاه النبي ] يعوده ، 

فقعد عند راأ�سه فقال له: اأ�سلم، فنظر اإىل اأبيه وهو عنده فقال له: اأطع اأبا القا�سم ]، فاأ�سلم 

فخرج النبي ] وهو يقول: احلمد هلل الذي اأنقذه من النار« رواه البخاري.

وهذا عبد اهلل بن عمرو - ر�سي اهلل عنهما - وقد ذبح �ساة جنده يقول: اأهديتم جلاري 

اليهودي ؟ فاإين �سمعت ر�سول اهلل ] يقول: »مازال جربيل يو�سيني باجلار حتى ظننت اأنه 

�سيورثه« رواه اأبو داود.

فاخلالف يف الدين ل يوجب ظلم النا�س، واملحافظة على حقوقهم مع اختالف العقيدة 

ماداموا ملتزمني بواجباتهم.

� النتــائــــج والثــمــــار:
1 - هي �سبب يف تعمري الديار ملا يح�س به املرء من راحة البال بجوار جاره ، قال النبي 

]: »اإنه من اأعطي حظه من الرفق فقد اأعطي حظه من خري الدنيا والآخرة ، و�سلة 
الرحم وح�سن اخللق وح�سن اجلوار يعمران الديار ويزيدان يف الأعمار« اأخرجه اأحمد.

2 - يقبل اهلل عز وجل �سهادة جريانه يف حقه باخلري ويغفر له ما ل يعلمون ويف ذلك 

روى اأن�س [ عن النبي ] قال: »ما من م�سلم ميوت في�سهد له اأربعة اأبيات من 

جريانه الأدنني اإل قال: قد قبلت فيه علمكم فيه وغفرت له ما ل تعلمون« اأخرجه 

اأحمد واحلاكم.

3 - هي �سبب رفع منزلته يف الدنيا لأن الإح�سان اإىل اجلار والكف عن اأذيته من مكارم 

الأخالق التي تعد �سرطاً يف املروءة.

»خري   :[ اهلل  ر�سول  قال  ذلك  ويف  وجــل.  عز  اهلل  عند  منزلته  رفع  �سبب  هي   -  4

اهلل خريهم  عند  اجلــريان  ل�ساحبه وخري  وجل خريهم  عز  اهلل  عند  الأ�سحاب 

جلاره« اأخرجه اأحمد والرتمذي.

ال�ساحلة،  املــراأة  ال�سعادة:  »اأربــع من   :[ قال  ذلك  املــرء، ويف  �سعادة  �سبب  5 - هي 

وامل�سكن الوا�سع، واجلار ال�سالح ، واملركب الهنيء « اأخرجه ابن حبان.
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� كيف اأك�سب جاري:
ما نراه اليوم من جفوة بني اجلريان وخ�سومات و�سوء ع�سرة وعداوة يف بع�س الأحيان 

العالقات بني  �سرعية حتفظ دفء  و�سائل وطرق  والتفريط فهذه  الإهمال  نتاج  اإل  ما هو 

اجلريان منها:

1 - كف الأذى وبذل الندى.

2 - البدء بال�سالم.

3 - طالقة الوجه.

4 - املوا�ساة يف ال�سدة.

5 - احرتام اخل�سو�سيات.

6 - قبول العذار بامل�ساحمة والرفق واللني.

7 - الن�سح برفق ولني.

8 - ال�سرت وترك التعيري.

9 - الزيارة يف الأوقات املنا�سبة.

10 - املجاملة اللطيفة.

� الرتهيب من االإ�ساءة اإىل اجلار:
ل�سك اأن الأذية للجار اأعظم من اأذية غريه، وكلما كانت الأذية اأكرب كانت اأعظم حتى قال 

] لأ�سحابه : »لأن يزين الرجل بع�سرة ن�سوة اأي�سر عليه من اأن يزين باإمراأة جاره،  وقال : ما 
تقولون يف ال�سرقة؟ قالوا : حرمها اهلل ور�سوله، فهي حرام . قال : لأن ي�سرق الرجل ع�سرة 

اأبيات اأي�سر عليه من اأن ي�سرق من جاره« اأخرجه اأحمد .

ويف حقهم روى »ثالث هن العواقر: اإمام اإن اأح�سنت مل ي�سكر، واإن اأ�ساأت مل يغفر، وجار 

اإن راأى خريا دفنه، واإن راأى �سرا اأ�ساعه، وامراأة اإن ح�سرتك اآذتك، واإن غبت عنها خانتك« 

 اأخرجه الطرباين يف املعجم الكبري .
(1)

ومن كان مت�سفاً بهذه ال�سفات ال�سيئة لزم اأن يكون ناق�س الإميان اإن مل يكن عدميه ويف 

1 - حديث �سعيف.. �سعفه الألباين يف �سعيف الرتغيب والرتهيب 84/2 حديث 1526
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ذلك قال ر�سول اهلل ]: »واهلل ل يوؤمن واهلل ل يوؤمن واهلل ل يوؤمن، قيل : ومن يا ر�سول اهلل 

؟ قال: الذي ل ياأمن جاره بوائقه« رواه البخاري.

ويف هذا احلديث تاأكيد حلق اجلار ، لق�سمه ] على ذلك وتكريره اليمني ثالث مرات ، 

وفيه نفي الإميان عمن يوؤذي جاره بالقول اأو الفعل ح�سب ظاهر احلديث،  وقد حمله كثري من 

العلماء على اأن مراده نفي كمال الإميان ول �سك اأن العا�سي غري كامل الإميان .

� عاقبة االإ�ساءة اإىل اجلار
1 - عدم حمد اأحد �سلوكه يف الدنيا ، وت�سكي النا�س من �سوء فعاله كما يف احلديث 

الذي ا�ستكى فيه اأحدهم من �سوء معاملة جاره له . ويف و�سية لقمان لبنه ، قال: 

اأثقل من جار �سوء  اأر �سيئاً  »يابني ، حملت اجلندل واحلديد وكل �سئ ثقيل فلم 

وذقت املرار كله فلم اأر �سيئاً اأمر من الفقر« رواه البيهقي يف �سعب الإميان .

2 - انت�سار �سوء اجلوار من عالمات ال�ساعة قال ر�سول اهلل ]: »اإن اهلل يبغ�س الفح�س 

ويوؤمتن  الأمــني  يخون  ال�ساعة حتى  تقوم  ل  بيده  نف�س حممد  والــذي  والتفح�س، 

اأحمد  رواه  اخلائن حتى يظهر الفح�س والتفح�س وقطيعة الأرحام و�سوء اجلوار...« 

واحلاكم يف امل�ستدرك.

اأول اخل�سوم يوم القيامة هم اجلريان لعظم الذنب املقرتف يف حقهم وا�ستهانة   - 3

النا�س بهم. قال ر�سول اهلل ] : »اأول خ�سمني يوم القيامة : جاران« رواه اأحمد والطرباين 

يف الكبري .

4 - العذاب بالنار اإل اأن يتغمده اهلل برحمته ، عن اأبى هريرة [ اأنه قيل للنبي ]: 

»اإن فالنة تقوم الليل وت�سوم النهار وتفعل وت�سدق وتوؤذي جريانها بل�سانها ! فقال 

ر�سول اهلل ]: ل خري فيها، هي من اأهل النار« رواه البخاري يف الأدب املفرد.

قــــــــال ال�ســــــاعــــــر:

اأطب لنف�سك جرياناً جتاورهم       لت�سلح الدار حتى ي�سلح اجلار
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احلمد هلل وال�سالة وال�سالم على ر�سول اهلل نبينا حممد وعلى اآله و�سحبه ومن واله .. 

اأما بعد : 

�سئل ال�سيخ ال�سعدي رحمه اهلل عن الأ�سباب والأعمال التي ي�ساعف بها الثواب؟

وهي جواب م�سدد ، ل�سوؤال عظيم ، يرتتب عليه ثواب جزيل ، كيف ل  وهذه الر�سالة تدور 

حول العمل ال�سالح وم�ساعفاته ، والطرق املو�سلة اإىل ذلك ؟ 

فهي بحق ميدان ف�سيح للمرابحة والتجارة التي ل تبور .

ثم اإن كثرياً من تلك الأ�سباب التي �سريد ذكرها و�سرحها ل حتتاج اإىل نية واحت�ساب ، اإذ 

العبد يفعلها هكذا من تلقاء نف�سه ، فاإذا ا�ستح�سر النية ، وا�ست�سعر الثواب، وحر�س على اإيقاع 

العمل على اأح�سن وجوهه ت�ساعف ثوابه وعظم اأجره. 

ولقد ذكر املوؤلف رحمه اهلل مل�ساعفة العمل اأ�سباباً عديدة ، و�سوابط جامعة يدخل حتتها 

اأفراد كثرية منها :

� االإخال�س للمعب�د:
> قال ابن تيمية: وجماع الدين اأ�سالن: اأن ل نعبد اإل اهلل، ول نبعده اإل مبا �سرع، ول 
َول  اِلًا  �سَ َعَماًل  َفْلَيْعَمْل  ��ِه  َربرِّ ِلَقاَء  َيْرُجو�  َكاَن  َفَمْن   } بالبدع، كما قال تعاىل  نعبده 

َحدً� } الكهف 110
َ
ِه �أ ْك ِبِعَباَدِة َربرِّ ُي�ْسِ

ِقنَي } املائدة 27. اأي املتقني اهلل يف عملهم بتحقيق  ترَّ  ِمْن �ْلُ
ُ رَّ
ُل �لل ا َيَتَقبرَّ َ وقال تعاىل { �إِنرَّ

الإخال�س واملتابعة.

واملتقني هنا: اأي املتقني هلل يف ذلك العمل باأن يكون عملهم خال�سا لوجه اهلل، متبعني فيه 

ل�سنة ر�سول اهلل ] . اأهـ.

اأ- قال طلق بن حبيب: التقوى اأن تعمل بطاعة اهلل، على نور من اهلل، ترجو ثواب اهلل، 

واأن ترتك مع�سية اهلل، على نور من اهلل، تخاف عقاب اهلل.

ب- قال ابن تيمية: تقوى اهلل ا�سم يجمع فعل كل ما اأمر اهلل به اإيجاباً، وا�ستحباباً، ونهى 

عنه حترمياً، وتنزيهاً، وهذا يجمع حقوق اهلل، وحقوق العباد.

الوصاية النافعة
91 العدد   - 1428هـ  رم�سان   - الثامنة  ال�سنة 
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� �سحة العقيدة:
وهي الإميان اجلازم باهلل ومالئكته وكتبه ور�سله واليوم الآخر والقدر خريه و�سره ، وبكل 

ما جاء يف القراآن الكرمي وال�سنة ال�سحيحة من اأ�سول الدين واأموره واأخباره، وما اأجمع عليه 

ال�سلف ال�سالح، والت�سليم هلل تعاىل يف احلكم والأمر والقدر وال�سرع، ولر�سوله ] بالطاعة 

والتحكيم والنقياد والتباع.

� عم�م نفع العمل وعظم وقعه واأثره:
فاملعلم ماأجور على نف�س تعليمه، �سواء اأفهم املتعلم اأو مل يفهم؛ فاإذا فهم ما علمه، وانتفع 

به بنف�سه اأو نفع به غريه كان الأجر جاريا للمعلم ما دام النفع مت�سل�ساًل مت�ساًل، وهذه جتارة 

مبثلها يتناف�س املتناف�سون؛ فعلى املعلم اأن ي�سعى �سعياً �سديداً يف اإيجاد هذه التجارة؛ فهي 

ُمو� َو�آَثاَرُهْم} ي�س  ْوَتى َوَنْكُتُب َما َقدرَّ ا َنْحُن ُنْحِي �ْلَ من عمله واآثار عمله. قال تعاىل: { �إِنرَّ

ُمو� } ما با�سروا عمله، و{ َو�آَثاَرُهْم }: ما ترتب على اأعمالهم من امل�سالح  12. فـ { َما َقدرَّ
واملنافع اأو �سدها يف حياتهم وبعد مماتهم.

اهلل  اإىل  التقرب  قربات:  عدة  جتمع  عبادة  فالعلم  ال�سعدي:  عبدالرحمن  ال�سيخ  وقــال 

بال�ستغال به، فاإن اأكرث الأئمة ن�سوا على تف�سيله على اأمهات العبادات وذلك يف اأوقاته الزاهرة 

بالعلم، فكيف بهذه الأوقات التي تال�سى بها وكاد اأن ي�سمحل، وال�ستكثار من مرياث النبي ] ، 

واأن من �سلك طريقا يلتم�س فيه علما �سهل اهلل له به طريقا اإىل اجلنة، ونفعه وا�سل ل�ساحبه، 

وميتاً، واإذا انقطعت الأعمال باملوت، وطويت �سحيفة  ومتعد اإىل غريه، ونافع ل�ساحبه حياً 

العبد - فاأهل العلم ح�سناتهم تتزايد كلما انتفع باإر�سادهم، واهتدى باأقوالهم واأفعالهم؛ فحقيق 

بالعاقل املوفق اأن ينفق فيه نفائ�س اأوقاته، وجواهر عمره، واأن يعده ليوم فقره وفاقته،  ويف هذا 

الع�سر تي�سرت �سبل كثرية لن�سر العلم ؛ فعلى من فتح له �سيء من ذلك األ يتوانى، واأل ي�سيع 

على نف�سه هذه الفر�س العظيمة؛ لأنها تت�سبب يف عموم النفع، ومتكن من خماطبة خمتلف 

الطبقات، وتخت�سر كثرياً من اجلهد؛ فيفيد منها العامل والعامي، والكبري وال�سغري، والرجال 

والن�ساء، واملوافق واملخالف؛ ف�ستان ما بني در�س اأو حما�سرة، اأو كلمة ي�ستمع لها، ويفيد منها 

ع�سرة اأو ع�سرون اأو األف اأو اأقل اأو اأكرث قليال - ويف كل خري - وبني ما يفيد منها الآلف 

املوؤلفة، بل املاليني من النا�س؛ فال ريب اأن ذلك من اأعظم ما يعم نفعه، ويعظم اأثره.

� ال�سركة واالجتماع على العمل:
�سواء كان دينيا اأو دنيوياً ولعل مما ي�سري اإىل هذا املعنى قوله تعاىل عن مو�سى  عليه ال�سالم 
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ْكُه  �ْسِ
َ
ْزِري )31( َو�أ

َ
ُدْد ِبِه �أ ِخي )30( ��سْ

َ
ْهِلي )29( َهاُروَن �أ

َ
: { َو�ْجَعْل ِل َوِزيرً� ِمْن �أ

َحَك َكِثريً� )33( َوَنْذُكَرَك َكِثريً� )34(} طه (34-29). برِّ ْ ُن�سَ
ْمِري )32( َكي

َ
ِف �أ

> قال ال�صيخ عبدالرحمن ال�صعدي : علم مو�سى عليه ال�سالة وال�سالم اأن مدار العبادات 
الرب  ويتعاونان على  يت�ساعدان  اأخاه معه  يجعل  اأن  ف�ساأل اهلل   ، ذكر اهلل  والدين على  كلها 

والتقوى؛ فيكرث منهما ذكر اهلل من الت�سبيح، والتهليل، وغريه من اأنواع العبادات .

� الت�سبب يف اخلري:
 كان 

(1)
ودللة النا�س عليه، اأو فتح باب اإليه وهكذا: قال ر�سول اهلل ]: »من دعا اإىل هدى

له من الأجر مثل اأجور من تبعه، ل ينق�س ذلك من اأجورهم �سيئاً . ومن دعا اإىل �ساللة كان 

عليه من الإثم مثل اآثام من تبعه، ل ينق�س ذلك من اآثامهم �سيئاً« رواه م�سلم.

قال ال�صيخ عبدالرحمن ال�صعدي: هذا احلديث وما اأ�سبهه من الأحاديث يف احلث على 

الدعوة اإىل الهدى واخلري، وف�سل الداعي، والتحذير من الدعاء اإىل ال�ساللة والغي، وعظم 

جرم الداعي، وعقوبته.

� عظم وقع العمل وكرب نفعه:
عن اأبى مو�سى الأ�سعري [ اأن النبي ] كان اإذا اآتاه �سائل اأو طالب حاجة، قال: »ا�سفعوا 

توؤجروا، ويق�سي اهلل على ل�سان نبيه ما �ساء« متفق عليه.

> قال ال�سيخ عبدالرحمن ال�سعدي: وهذا احلديث مت�سمن لأ�سل كبري، وفائدة عظيمة، وهو 
اأنه ينبغي للعبد اأن ي�سعى يف اأمور اخلري �سواء اأثمرت مقا�سدها ونتائجها، اأو ح�سل بع�سها، 

امللوك والكرباء، ومن تعلقت  يتم منها �سيء، وذلك كال�سفاعة لأ�سحاب احلاجات عند  اأو مل 

حاجاتهم بهم؛ فاإن كثرياً من النا�س ميتنع من ال�سعي فيها اإذا مل يعلم قبول �سفاعته، فيفوت على 

نف�سه خرياً كثرياً من اهلل، ومعروفاً عند اأخيه امل�سلم. فعن اأبي هريرة [ عن ر�سول اهلل ] 

قال: »من نف�س عن موؤمن كربة من كرب الدنيا نف�س اهلل عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن 

ي�سر على مع�سر ي�سر اهلل عليه يف الدنيا والآخرة، ومن �سرت م�سلماً �سرته اهلل يف الدنيا والآخرة، 

واهلل يف عون العبد ما كان العبد يف عون اأخيه« رواه م�سلم. وقيل: لأن كرب الدنيا بالن�سبة اإىل كرب 

الآخرة ل �سيء؛ فادخر اهلل جزاء تنفي�س الكرب عنده؛ لينف�س به كرب الآخرة .

1 - الهدى : هو العلم النافع والعمل ال�سالح .
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� ح�سن االإ�سالم:
عن اأبي هريرة [ قال : قال ر�سول اهلل ]: »اإذا اأح�سن اأحدكم اإ�سالمه فكل ح�سنة يعملها 

تكتب بع�سر اأمثالها اإىل �سبعمائة �سعف، وكل �سيئة يعملها تكتب مبثلها حتى يلقى اهلل « رواه م�سلم . 

املحرمات،  من   ، كله  يعني  ل  ما  تــرك  اقت�سى  الإ�ــســالم  ح�سن  واإذا  رجـــب:  ابـــن  قـــال   <
وامل�ستبهات، واملكروهات، وف�سول املباحات التي ل يحتاج اإليها، فاإن هذا كله ل يعني امل�سلم 

اإذا كمل اإ�سالمه، وبلغ اإىل درجة الإح�سان، وهو اأن يعبد اهلل - تعاىل - كاأنه يراه، فاإن مل يكن 

يراه فاإن اهلل يراه.

� رفعة العامل عند اهلل:
ومقامه العايل يف الإ�سالم: يعني منزلة العامل، وما يقدمه من اأياد بي�ساء يف �سبيل خدمة 

الإ�سالم وامل�سلمني �سواء كان �ساحب ذلك املقام من اأهل العبادة، اأو من اأهل العلم، اأو اأهل 

الإح�سان، اأو من ذوي اجلاه، اأو من غريهم، فاإن لهوؤلء مكانة لي�س لغريهم.

> قال ابن تيمية: انظر اإىل مو�سى - �سلوات اهلل و�سالمه عليه - رمى الألواح التي فيها كالم 
اهلل الذي كتبه بيده فك�سرها، وجر بلحية نبي مثله، وهو هارون، ولطم عني ملك املوت ففقاأها، 

وعاتب ربه ليلة الإ�سراء يف حممد ] ورفعه عليه. وربه - تعاىل - يحتمل له ذلك كله، ويحبه 

باأمره،  له، و�سدع  اأعدى عدو  العظيمة يف مقابلة  املقامات  تلك  ويكرمه ويدهلل، لأنه قام هلل 

وعالج اأمتي القبط، وبني اإ�سرائيل اأ�سد املعاجلة، فكانت هذه الأمور كال�سعر يف البحر.

� ال�سدقة من الك�سب الطيب:
وهو احلالل، املباح، ال�سامل من الغ�س، والربا، و�سائر املكا�سب اخلبيثة. ومن ذلك قوله- 

َدَقاِت } البقرة  276 َبا َوُيْرِبي �ل�سرَّ  �لررِّ
ُ رَّ
َحُق �لل عز وجل- {مَيْ

� �سرف الزمان كرم�سان:
ف�سهر رم�سان اأف�سل ال�سهور، وع�سره الأخري اأف�سل الليايل، وليلة القدر فيه خري من األف 

�سهر وهو زمان فا�سل ي�ساعف فيه الأجر. عن اأبي هريرة [ عن النبي ] قال: »من �سام 

رم�سان اإمياناً واحت�سابا غفر له ما تقدم من ذنبه« رواه البخاري وم�سلم .

� �سرف املكان ه� ف�سله:
قال ابن رجب: واعلم اأن م�ساعفة الأجر لالأعمال تكون باأ�سباب منها �سرف املكان. قال 
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ر�سول اهلل ]: »�سالة يف م�سجدي اأف�سل من األف �سالة فيما �سواه و�سالة يف امل�سجد احلرام 

اأف�سل من مائة األف �سالة فيما �سواه« رواه اأحمد.

 � العبادة يف االأوقات التي حث ال�سارع على ق�سدها:

وهو ما ندب اإليه ال�سارع ورغب فيه وبني عظم ذلك الوقت و�سرفه . عن اأبي هريرة [ 

قال: قال ر�سول اهلل ]: »اأف�سل ال�سيام بعد رم�سان �سهر اهلل املحرم، واأف�سل ال�سالة بعد 

الفري�سة �سالة الليل« رواه م�سلم.

� القيام باالأعمال ال�ساحلة عند املعار�سات النف�سية واخلارجية:
> املعار�سات النف�سية ي�سري بذلك اإىل ما يجده الإن�سان من املعار�سات من داخل نف�سه، 
واخلوف من التعر�س للم�ساق، اأو اخلوف من النا�س ونقدهم و�سخريتهم اأو اخلوف من الفقر، 

اإىل غري ذلك من اأنواع اخلوف.

الإن�سان عن اخلري من  ت�سد  التي  املعوقات  بذلك  يق�سد  املعار�سات اخلارجية،  واأما   <
خارج نف�سه، فتقطعه، وتعوق �سريه. ومن ذلك ال�سخرية واحل�سد والدخول يف النيات وامللهيات 

هذه  ب�سبب  اأنه  فتجد  العبد  بها  يبتلى  التي  واملثبطات  املعوقات  من  ذلك  وغري  واملغريات، 

املعار�سات النف�سية واخلارجية يرتك كثرياً من الأعمال ال�ساحلة �سواء كانت قا�سرة عليه، 

اأو متعدياً نفعها اإىل غريه فرتاه يقعد عن حفظ القراآن وطلب العلم والدعوة اإىل اهلل والأمر 

باملعروف والنهي عن املنكر.

> وقال النووي: قال العلماء: ول ي�سرتط يف الآمر والناهي اأن يكون كامل احلاله، ممتثاًل 
ما ياأمر به، جمتنباً ما ينهى عنه، بل عليه الأمر واإن كان خماًل مبا ياأمر به، والنهي واإن كان 

متلب�ساً مبا ينهى عنه؛  فاإنه يجب عليه �سيئان: اأن ياأمر نف�سه، وينهاها، وياأمر غريه، وينهاه؛ 

فاإذا اأخل باأحدهما كيف يباح له الإخالل بالآخر؟ .

> قال �سعيد بن جبري: لو كان املرء ل ياأمر باملعروف، ول ينهى عن املنكر حتى ل يكون فيه 
�سيء ما اأمر اأحد مبعروف، ول نهى عن منكر .

ِ } ال�سورى40. فالعفو عن امل�سيء يف نحو 
رَّ

ْجُرُه َعَلى �لل
َ
َلَح َفاأ �سْ

َ
قال تعاىل {َفَمْن َعَفا َو�أ

املال، اأو العر�س، اأو اجلراحات، اأو الق�سا�س - ثقيل على النف�س؛ ملا فيها من حب لالنتقام، 

والت�سفي.



271

� االجتهاد يف حتقيق مقام االإح�سان واملراقبة:
وذلك با�ستح�سار اطالع اهلل - عز وجل - و�سهوده، واأن يعبده كاأنه يراه، فاإن مل يكن يرى 

اهلل - عز وجل - فاإن اهلل يراه. وهذا مقام عظيم ي�ساعف لأجله العمل اأ�سعافاً م�ساعفة.

� االآثار احل�سنة للعمل ال�سالح:
• فيها نفع العبد : يف دينه ودنياه .

• وزيادة اإميانه: فالإميان يزيد بالطاعة، فاإذا زاد الإميان كان ذلك �سبباً يف م�ساعفة 
العمل

بالقراآن،  وتاأثره  وخ�سوعه،  وانقياده،  لينه،  القلب:  ورقــة  ق�سوته،  �سد  قلبه:  ورقــة   •
ْوَلِئَك 

ُ
ِ �أ

رَّ
وباملواعظ وما اإىل ذلك. قال تعاىل: { َفَوْيٌل ِلْلَقا�ِسَيِة ُقُلوُبُهْم ِمْن ِذْكِر �لل

الٍل ُمِبنٍي } الزمر 22 . ِف �سَ

� اإ�سرار العمل ال�سالح:
اإذا كانت امل�سلحة يف ذلك: اإن اإ�سرار العمل يدل على �سدق �ساحبه واإخال�سه وبعده عن 

الرياء، فكان ذلك �سببا مل�ساعفة ثوابه .

عن اأبي هريرة [ عن النبي ] قال: »�سبعة يظلهم اهلل يف ظله يوم ل ظل اإل ظله اإمام عادل، 

و�ساب ن�ساأ يف عبادة اهلل ورجل قلبه معلق  بامل�ساجد، ورجالن حتابا يف اهلل اجتمعا عليه وتفرقا 

عليه، ورجل دعته امراأة ذات من�سب وجمال، فقال: اإين اأخاف اهلل، ورجل ت�سدق ب�سدقة فاأخفاها 

حتى ل تعلم �سماله ما تنفق ميينه، ورجل ذكر اهلل خالياً ففا�ست عيناه« رواه البخاري وم�سلم .

� اإعالنها قد يك�ن �سببا للم�ساعفة:
اإن اإظهار الأعمال واإعالنها قد يكون �سبباً للم�ساعفة وقد يكون خرياً من الإخفاء وذلك 

اإذا ترتب عليه م�سالح كح�سول الإقتداء وم�سارعة النا�س اإىل التاأ�سي بذلك العمل.

عن جرير بن عبداهلل قال: جاء نا�س من الأعراب اإىل ر�سول اهلل ] عليهم �سوف، فراأى 

�سوء حالهم قد اأ�سابهم حاجه، فحث النا�س على ال�سدقة، فاأبطوؤوا عنه، حتى رئي ذلك من 

وجهه. قال: ثم اإن رجل من الأن�سار جاء ب�سرة من َوِرق، ثم جاء اآخر، ثم تتابعوا حتى عرف 

ال�سرور يف وجهه، فقال ر�سول اهلل ]: »من �سن يف الإ�سالم �سنة ح�سنة ، فعمل بها بعده كتب 

له مثل اأجر من عمل بها، ول ينق�س من اأجورهم �سيء ، ومن �سن يف الإ�سالم �سنة �سيئة، فعمل 

بها من بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بها، ول ينق�س من اأوزارهم �سيء« رواه م�سلم .
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احلمد هلل رب العاملني وال�سالة وال�سالم على �سيد املر�سلني �سيدنا حممد ] وعلى اآله 

و�سحبه اأجمعني. اأما بعد . .

فقد كرث احلديث يف الآونة الأخرية عن عمليات التجميل يف ظل الإعالم الهابط الذي 

يعلنّي من قيمة اجل�سد، ويجعله امل�سدر الوحيد للجمال، فاأورث النا�س �سخطاً على اأج�سادهم، 

، والكل خلق اهلل عزوجل ،  اأنفه طولً ، ومنهم من يرى يف عينه �سيقاً  فمنهم من يرى يف 

فيذهب �سوب جراح التجميل يبغي ل�سكله حت�سيناً ، فيتكلف يف �سبيل ذلك من الآلم والأموال 

ما ل ميكن حتمله ، ولو قنع كل �سخ�س مبا ق�سم اهلل له من ح�سن وجمال ملا انت�سرت هذه 

الظاهرة والتي �سنتناول احلديث عنها يف عدة نقاط : 

� اأق�سام جراحات التجميل:
> الق�سم الأول: (�سروري): وهي العمليات التي جتري يف حالة وجود ت�سوهات، وتنق�سم 

تلك الت�سوهات اإىل ق�سمني: 

1 - ت�سوهات َخلْقية يولد بها الإن�سان كاحلنك املفلوج، والأذن الناتئة واملفقودة، اأو عيب 

نا�سىء من مر�س ي�ساب به الإن�سان ، مثل تغيري �سكل الأذن نتيجة تاآكل غ�سروف 

�سيوانها ب�سبب مر�س اجلذام والزهري وال�سرطان، ومثل ال�سلع يف بع�س حالته.

2 - عيوب مكت�سبة وطارئة وهي مثل الت�سوهات احلادثة بعد احلروب اأو احلوادث مثل 

حوادث ال�سيارات واحلرائق .

وهذا النوع من اجلراحة التجميلية بق�سميه تدل الدلئل على جوازه واإن كان يت�سمن 

معنى التجميل والتح�سني وهذه الدلئل منها : 

ا�ستمال هذه العيوب على �سرر ح�سي و�سرر معنوي، وهما موجبان لالإذن باجلراحة 

لأنهما حاجة وهي تنزل منزلة ال�سرورة .

هذه اجلراحة ل تدخل يف الأعمال التي تعد تغيرياً خللق اهلل لأمور منها :

> وجود احلاجة املوجبة للتغيري، في�ستثنى من ن�سو�س التحرمي.

العمليات التجميلية 
92 الــعــدد   - 1428هـ  �ــســوال   - الثامنة  ال�سنة 
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> قال النووي -رحمه اهلل - اأثناء حديثه عن التفلج: (لو احتاجت اإليه لعالج اأو 
عيب يف ال�سن ونحوه فال باأ�س به ) واملحرم هو الزيادة يف احل�سن.

> هذا النوع ل ي�ستمل على تغيري اخِللقة ق�سداً، اإذ اأن مق�سوده هو اإزالة ال�سرر، 
وجاء التجميل والتح�سني تبعاً . 

للعودة  العملية جترى  اإن  بل  اهلل،  تغيرياً خللقة  لي�س  من اجلراحة  النوع  > هذا 
بالع�سو اإىل خلقة اهلل �سبحانه وتعاىل.

> اإن اإزالة الت�سوهات الناجتة عن احلروق واحلوادث تندرج حتت الأ�سل املجيز 
ذن له يف العالج والتداوي وذلك باإزالة 

ُ
ملعاجلتها ، فال�سخ�س مثال: اإذا احرتق اأ

ال�سرر »احلرق« واأثره ، ومل يرد ن�س ي�ستثني الأثر من احلكم املوجب جلواز 

مداواة تلك احلروق، وي�ست�سحب التداوي اإىل الآثار ويوؤذن له باإزالتها.

> الق�سم الثاين : (اإختياري لدى الأطباء ) :
وهو مايق�سد منه  تغيري املالمح التي ل ير�سى عنها �ساحبها وهي غري م�سمونة 

النتائج ، وين�سح اأهل اخلربة يف الطب برتك الإغراق يف اإجرائها، وترك املبالغة 

يف التنبوؤ بنتائجها، وين�سحون كذلك بالتفكري العميق قبل اإجرائها.

� اأن�اع اجلراحة التجميلية التح�سينية:
 توجد اأنواع كثرية من هذه اجلراحة منها:

> جتميل اجلفون واإزالة بع�س جتاعيد اجللد وت�سحيح تهدل اجلفن.
رفع اجلبهة وذلك لإخفاء التجاعيد يف هذه املنطقة، اإما عن طريق اجلراحة اأو عن 

طريق احلقن.

> جراحة الأنف التجميلية، وذلك اإما بت�سغري الأنف اأو تكبريه اأو اإزالة اأيَّة نتوءات ظاهرة 
بالأنف.

> جراحة الأذن التجميلية: تهدف اإىل ت�سحيح بع�س العيوب مثل الأذن البارزة.
> �سد الوجه: تهدف اإىل اإزالة التجاعيد ، وكذلك تق�سري ب�سرة الوجه بالليزر اأو بوا�سطة 
بع�س الآلت الدقيقة، واإزالة الق�سرة اخلارجية جللد الوجه لإزالة عيوب حادثة فيه اأو 

ليبدو اأكرث ن�سارة .
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> عمليات ال�سدر التجميلية: تهدف اإىل حت�سني �سكل الثدي اأو تغيري حجمه.
> عمليات �سد البطن : تهدف اإىل اإزالة اجللد املرتهل مع الدهون املرتاكمة يف منطقة 

الو�سط، و�سد ع�سالت البطن لتقويته واحلد من بروزه .

ومنطقة  الأرداف  �سكل  حميط  حت�سني  اإىل  تهدف  والفخذين:  الأرداف  جــراحــة   <
الفخذين.

> حقن وحت�سني اجللد: حقن الدهون والكولجني والبوتوك�س . حيث حتقن الدهون ليتم 
ت�ستخدم  اأنها  كما  التجاعيد،  اإخفاء  على  ت�ساعد  وبالتايل  الأن�سجة،  �سمور  تعوي�س 

لإعطاء ال�سفتني والوجنتني اإمتالًءا طبيعياً .

> �سفط الدهون: تهدف هذه العملية اإىل تعديل القوام، واإحداث توازن يف توزيع الدهون .

� احلكم الفقهي للعمليات التجميلية التح�سينية:
 العمليات التجميلية التح�سينية ال�سابق ذكرها كلها حمرمة �سرعاً ، لأنها لت�ستمل على 

دوافع �سرورية اأو حاجية ، بل هي تغيري خللق اهلل تعاىل ، وطلب للح�سن ، وال�سورة الأجمل، 

وجتديد ال�سباب ، وقد اأفتى اأهل العلم بحرمتها مثل ال�سيخ بن عثيمني -رحمه اهلل- وغريه 

من العلماء وذلك لالأمور التالية:

} الن�ساء 119، ووجه الدللة اأن تغيري  ِ نرَّ َخْلَق �للرَّ ُ ُهْم َفَلُيَغريرِّ > قول اهلل تعاىل }َولآُمَرنرَّ
خلق اهلل من املحرمات التي ي�سولها ال�سيطان للع�ساة من بني اآدم، وجراحة التجميل 

ت�ستمل على تغيري خلقة اهلل، والعبث فيها ح�سب الأهواء والرغبات .

> ما رواه ال�سيخان من حديث ابن م�سعود [ قال: »�سمعت ر�سول اهلل ] يقول »لعن 
اهلل الوا�سمات وامل�ستو�سمات والنام�سات واملتنم�سات واملتفلجات للح�سن املغريات 

خلق اهلل« ووجه الدللة اأن احلديث لعن النام�سات اأي الالتي يزلن �سعر احلاجبني 

اأ�سنانهن املتال�سقة لت�سري  اأو ت�سويتهما، واملتفلجات الالتي يفرجن بني  لرتقيقهما 

متفلجة فتبدو اأ�سغر �سناً ، حيث اأن ال�سغرية غالباً ما تكون اأ�سنانها مفلجة جديدة 

ال�سن، وعلل ذلك اللعن بتغيري اخللقة ويف رواية: املغريات خلق اهلل.

> اإن هذه العمليات ل تتم غالباً اإل بفعل حمظورات �سرعية كثرية من اأهمها:
1 - الغ�س والتدلي�س:

اإعــادة �سورة  ففيها   ، والتدلي�س  الغ�س  تت�سمن يف عدد من �سورها  العمليات  اإن هذه 
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غ�س  من  املحظور  يف  للوقوع  مف�سٍ  وذلك   ، وج�سده  وجهه  يف  وامل�سن  للكهل  ال�سباب 

الأزواج من ِقبل الن�ساء الالتي يفعلن ذلك، وغ�س الزوجات من قبل الأزواج الذين يفعلون 

ذلك، والغ�س حمرم �سرعاً، الدليل على ذلك قوله ]: »من غ�سنا فلي�س منا« رواه م�سلم.

2 - التخدير:

اإن هذه العمليات اجلراحية ل تتم غالباً اإل بفعل بع�س املحظورات ال�سرعية مثل التخدير، 

ومعلوم اأن التخدير يف الأ�سل حمرم اإل ل�سرورة، وهذه العمليات ل �سرورة لقيامها ، 

ولذا تعترب هذه حمرمة ل�ستمالها على حمرم »التخدير« ول ا�سطرار للجوء اإليه.

3 - اإنك�صاف العورات:

من املحظورات اأي�ساً قيام الرجال »الأطباء« مبهمة اجلراحة للن�ساء الأجنبيات والعك�س، 

وحينئٍذ ترتكب حمظورات عديدة كاللم�س، والنظر للعورة، واخللوة بالأجنبية ، وك�سف 

العورة يف بع�سها كما يف جراحة جتميل الأرداف ، وهذه حمظورات مل يثبت الرتخي�س 

فيها من ِقبل ال�سرع يف هذا النوع من اجلراحة.

4 - الأ�صرار واملخاطر اجل�صدية :

اإن هذه اجلراحة ل تخلو من الأ�سرار وامل�ساعفات التي تن�ساأ عنها حيث اأن التدخل 

الأن�سجة  من  وغريها  واجللد   ، والأع�ساب   ، الدموية  الأوعية  قطع  يعني  اجلراحي 

بوا�سطة اأدوات العمل اجلراحي، ونتيجة لذلك ي�ساب عدد كبري من اخلاليا بالأذى 

وباأ�سرار وخماطر ج�سدية خمتلفة قد ل ي�ستطيع الطبيب اأن يعاجلها بعد العملية ، 

ومن اأهم هذه الأخطار:

اإ�سابة  اأو  اجللد،  الدم حتت  اأو جتمع  الأع�ساب،  اإتالف  اأو  باجللطات،  الإ�سابة   <
اجل�سم بالإلتهابات نتيجة قلة الرعاية ال�سحية .

> اأخطار عمليات الأنف التجميلية: قد حتدث اإلتهابات بعد اإجراء العملية اأو نزف 
�سديد خالل الع�سرة اأيام الأوىل من العملية ، وقد ي�ساب املري�س ب�سيق يف التنف�س 

و�سعوبة يف ا�ستن�ساق الهواء من الأنف بعد العملية .

> اأخطار عمليات �سد الوجه: تكمن يف حدوث نزف من ال�سرايني املر�سو�سة الأمر 
الذي ي�ستدعي اإجراء ت�سريف خارجي للدم، كما قد يتاأثر الع�سب الوجهي، ولكن 

يف حالت نادرة ، وهذا يوؤدي اإىل �سلل يف ع�سالت الوجه ، وحدوث اخلدر وعدم 
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احل�س، ومن اأخطارها يف بع�س الأحيان موت اخلاليا اجللدية نتيجة تاأذي ال�سرايني 

، واإذا ما �ُسفيت فقد تخلف ندبة جلدية  اأو �سحب اجللد ب�سكل عنيف  الدموية، 

مكان املنطقة امليتة.

5 - اأخطارعمليات �صفط الدهون:

قد يحدث جترثم للدم ، والتهابات جلدية، بالإ�سافة اإىل عدم توازن املنطقة اجللدية 

بعد العملية .

احلكم الفقهي للعمليات: قد تقول اإحداهن اإن �سبب قيامها بهذه العمليات التجميلية 

حر�سها على التجمل للزوج، خا�سة بعد اأن كربت يف العمر لتعيد ال�سباب اإىل مظهرها، 

وتعني زوجها على غ�ِس ب�سره، اأو اأن الزوج هو الذي طلب منها القيام مبثل هذه العمليات، 

واجلواب عن ذلك اأن يقال: اإن قيام الزوجة بعملية جتميل لتح�سني مظهرها، وتغيري خلق 

اهلل ل جتوز ولو كانت للتجمل للزوج اأو مبوافقته ، واإمنا يجوز ذلك يف حالة خروج ذلك عن 

حد العادة خروجاً م�سوهاً للخلقة ت�سويهاً وا�سحاً.

� ماذا يريدون من عمليات التجميل؟!!
وقد تعتذر طائفة من النا�س بالناحية النف�سية لت�سويغ هذا النوع من العمليات التح�سينية، 

واأن عدم بلوغهم لأهدافهم املن�سودة يف احلياة ب�سبب عدم اإكتمال جمالهم ، واحلق اأن هذه 

و�ساو�س واأوهام ، وعالجها يكون بغر�س الإميان يف القلوب، وزرع الر�سا عن اهلل تعاىل فيما 

ق�سمه من اجلمال وال�سورة ، واملظاهر لي�ست هي الو�سيلة لبلوغ الأهداف والغايات النبيلة ، 

واإمنا يدرك ذلك بتوفيق اهلل تعاىل ثم باإلتزام �سرعه والتخلق بالآداب ومكارم الأخالق وعلو 

الهمة وبذل اجلهد للو�سول اإىل الهدف الذي ي�سعى عليه الإن�سان.

اإن   : اأحد املواقع الإلكرتونية  وقد و�سف ا�ست�ساري التجميل الدكتور حممد احلامد يف 

باأنف�سهم مهزوزة، وهذا  ثقتهم  �سباب لهث  العمليات  يقبلون على مثل هذه  الذين  ال�سباب 

يجعلهم يتقم�سون �سخ�سيات امل�ساهري والفنانني لدرجة اأن البع�س قد يجري اأكرث من عملية 

يف نف�س الع�سو .

وقد ورد يف املو�سوعة الطبية احلديثة ما ن�سه : ومع حت�سن املنظر بعد عمليات التجميل ، 

وما يتبع ذلك من حت�سن حالة املري�س املعنوية ، فعمليات التجميل ل تغري من �سخ�سيته تغيرياً 

ملحوظاً ، واأن العجز عن بلوغ هدف معني يف احلياة ليتوقف كثرياً على مظهر ال�سخ�س ، 

فامل�سكلة يف ذلك اأعمق كثرياً مما يبدو من ظواهر هذه الأمور.
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 � جراحة التجميل الأجل التح�سني وزيادة اجلمال:

اإل لهوى طالبيها و�سهواتهم  ، ول تخ�سع  التح�سينية حمرمة �سرعاً  التجميلية  اجلراحة 

اأنها ل تخلو من الأ�سرار وامل�ساعفات، ول ين�سح الأطباء املن�سفون  اإ�سافة اإىل  النف�سية ، 

باإجرائها على وجه العموم، ويحرم على الأطباء فعل مثل هذه اجلراحة .

يقوم بع�س الأطباء بعمليات جراحية للن�ساء تتمثل يف اأ�سياء كثرية يف اجل�سم منها:

1/ �سد الوجه، ورفع احلاجب جراحياً اأو باملنظار. 

2/ ت�سغري وتكبري ال�سفاه.

3/ جتميل ال�سدر »رفع، تكبري، ت�سغري«.

وال�س�ؤال: هل يجوز للن�ساء الذهاب لهوؤلء الأطباء بغري �سرورة؟ وهل يجوز فعل هذه الأمور ؟ وهل 

يعد ت�سغري وتكبري ال�سفاه ورفع احلاجب من تغيري خلق اهلل؟ وهل يجوز الدعاية ملثل هوؤلء الأطباء؟ 

نرجو منكم الإجابة وفقكم اهلل.

ج/ التجميل املذكور اأعاله حمرم ملا فيه من تغيري خلق اهلل وهو ي�سبه النم�س ، والو�سم ، 

وو�سر الأ�سنان لتفليجها، ويف ال�سحيحني عن عبداهلل بن م�سعود [: »لعن اهلل الوا�سمات 

وامل�ستو�سمات والنام�سات واملتنم�سات واملتفلجات للح�سن املغريات خلق اهلل«. 

فليحذر الطبيب اأن يقوم مبثل هذا التجميل من �سد الوجه ورفع احلاجب وت�سغري ال�سفاه 

وتكبريها، ورفع ال�سدر، وتكبريه وت�سغريه وليتق اهلل ربه وليعدل اإىل ممار�سة العمليات احلالل 

فقليل من حالل خري من كثري حرام.

ول جتوز الدعاية ملثل هذا العمل ، لأنه من باب التعاون على الإثم والعدوان، وقد نهى اهلل 

تعاىل عن ذلك. ويحرم على الن�ساء اأن يقمن مبثل هذه العمليات ، وعليهن اأن يتقني اهلل تعاىل 

يف اأنف�سهن ويف بنات جن�سهن .

ول يحل لأولياء الن�ساء من اآبائهن و اأزواجهن وغريهم ممن له ولية عليهن اأن ميكنوهن 

ْهِليُكْم َنارً� َوُقوُدَها 
َ
ُكْم َو�أ نُف�سَ

َ
ِذيَن �آَمُنو� ُقو� �أ َها �لرَّ يُّ

َ
من هذا العمل ، قال اهلل تعاىل { َيا �أ

َما  َوَيْفَعُلوَن  َمَرُهْم 
َ
�أ َما   

َ رَّ
�لل وَن  َيْع�سُ �ِسَد�ٌد ل  َمالِئَكٌة ِغالٌظ  َعَلْيَها  َجاَرُة  َو�ْلِ ا�ُض  �لنرَّ

ُيوؤَْمُروَن} التحرمي 6
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ب�سم اهلل، واحلمد اهلل، وال�سالة وال�سالم على ر�سول اهلل ] وعلى اآله و�سحبه.

اأما بعد.

اأنه ل يكاد يخلو بيت من   اأحد، ومن تلك النعم  فاإن نعم اهلل �سبحانه علينا ل يح�سيها 

بيوتنا من  خادم اأو خادمة . واخلادم هو من يعمل يف ق�ساء حوائج البيت اليومية نظري اأجر 

يتقا�ساه، وهو عادة ما يعي�س يف كنف اأهل البيت الذين يخدمهم.  وهذا من ت�سخري اهلل بع�س 

ْنَيا  َياِة �لدُّ َتُهْم ِف �ْلَ ْمَنا َبْيَنُهْم َمِعي�سَ َك َنْحُن َق�سَ ُموَن َرْحَمَة َربرِّ ُهْم َيْق�سِ
َ
عباده لبع�س : {�أ

َك َخرْيٌ  ُهْم َبْع�سًا �ُسْخِرّيًا َوَرْحَمُة َربرِّ ِخَذ َبْع�سُ ُهْم َفْوَق َبْع�ٍض َدَرَجاٍت ِلَيترَّ َوَرَفْعَنا َبْع�سَ

ا َيْجَمُعوَن } الزخرف 32 . ِمرَّ

وعادة ما يطلب النا�س من اخلادم اأداء حقوقهم، لكن هل �ساأل اأحدنا نف�سه: ما حق خادمه 

عليه ؟ ذكراً كان اأو اأنثى ؟  اإن خري من يقتدى به يف هذا الباب - ويف غريه من جمالت الدنيا 

والدين - هو �ساحب اخللق العظيم عبداهلل ور�سوله حممد ] { َلَقْد َكاَن َلُكْم ِف َر�ُسوِل 

َنٌة } الأحزاب 21. ويف زماننا توجد بيوت - وهلل احلمد - يعامل فيها اخلدم  َوٌة َح�سَ �سْ
ُ
ِ �أ

رَّ
�لل

معاملة ح�سنة، ولكن يف اجلانب الآخر يوجد من يظلم اخلادم ول يوؤدي حقوقه كاملة، ولذلك 

ل بد من التذكري ب�سوء عاقبة الظلم والتحذير من بخ�س احلقوق. واإمنا ق�سدنا اخلادم يف 

هذه الر�سالة لتكرار التعامل معه ب�سكل يومي، و�سنوجز هنا بع�س هديه ] يف معاملة اخلادم 

وما يتي�سر من اأدلة الكتاب وال�سنة و�سرية ال�سلف ال�سالح يف هذا الباب، واهلل املوفق والهادي 

اإىل �سواء ال�سبيل. 

� ح�سن معاملته:
اأبواب الرب، فاإن فيه تربية للنف�س على التوا�سع. وقد كان �سيد  وهذا باب كبري من 

الب�سر ] خري النا�س يف معاملة اخلادم. يقول خادمه اأن�س [:  » فخدمته يف ال�سفر 

واحل�سر ما قال يل ل�سيء �سنعته مل �سنعت هذا هكذا، ول ل�سيٍء مل اأ�سنعه مِلَ مل ت�سنع 

هذا هكذا « رواه البخاري.

إخوانكم خولكم
93 العدد   - 1428هـ  القعدة  ذو   - الثامنة  ال�سنة 
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� تعليمه  اأم�ر دينه:
ومن ح�سن معاملة اخلادم امل�سلم اأن يعلمه خمدومه ال�سروري من اأمور دينه بادئاً بتوحيد 

اهلل عز وجل فهو اأهم املهمات واأوجب الواجبات ثم مايهمه من اأمور دينه كال�سالة وال�سيام، 

وينهاه عن البدع، فاإن كثريا من الذين يفدون للخدمة ياأتون من بيئاتهم ببع�س البدع الدينية، 

خا�سة من يفد من بيئات تتف�سى فيها هذه الأمور. ول �سك اأن �سيد املنزل راع واخلادم يعترب 

من رعيته لذلك فهو م�سئول يوم القيامة عن اإنكار ما يراه منه من منكر، كما قال النبي ] : 

» األ كلكم راع، وكلكم م�سئول عن رعيته« متفق عليه.  ومما يغفله كثري من النا�س اأن يعلم خادمه 

اأن يُخرج عن نف�سه زكاة فطره عند انق�ساء رم�سان، اأو على الأقل اأخذ توكيل منه ليخرجها 

عنه خمدومه. واإن كان اخلادم غري م�سلم فدعوته اإىل الإ�سالم فيها خري عظيم ، كما قال 

النبي ] لعلي [ : »فواهلل لأن يهدي اهلل بك رجاًل واحداً خري لك من اأن يكون لك حمر 

النعم « متفق عليه.

� العف� عنه:
من منا ل يخطئ ؟ ومن منا اإذا اأخطاأ ل يحب اأن يغفر له ويعفى عنه ؟ فكذلك اخلادم قال 

عبداهلل بن عمر ر�سي اهلل عنهما: جاء رجل اإىل النبي ] فقال: »يا ر�سول اهلل ! كم اأعفو 

عن اخلادم؟ ف�سمت عنه ر�سول اهلل ] ثم قال : يا ر�سول اهلل ! كم اأعفو عن اخلادم ؟ فقال 

: كل يوم �سبعني مرة « رواه الرتمذي.

�  حقه  من الراتب :
فال يجوز بخ�س اخلادم راتبه ول تاأخريه عنه فاإن ذلك حق له واأمانة لدى خمدومه. يقول 

ْن 
َ
ا�ِض �أ ْهِلَها َو�إَِذ� َحَكْمُتْم َبنْيَ �لنرَّ

َ
َماَناِت �إَِل �أ

َ
و� �لأ ْن ُتوؤَدُّ

َ
ُمُرُكْم �أ

ْ
 َياأ

َ رَّ
اهلل تعاىل: { �إِنرَّ �لل

ري} الن�ساء 85، فه�سم حقه   َكاَن �َسِميعًا َب�سِ
َ رَّ
ا َيِعُظُكْم ِبِه �إِنرَّ �لل  ِنِعمرَّ

َ رَّ
ُكُمو� ِباْلَعْدِل �إِنرَّ �لل َتْ

خمالفة ومع�سية لرب ال�سماوات والأر�س. وليحذر الإن�سان اأن يكون خ�سمه اهلل يوم القيامة 

اإن مل يوف الأجري اأجره، فقد روى البخاري عن اأبي هريرة [ عن النبي ] قال: »قال اهلل 

تعاىل: »ثالثة اأنا خ�سمهم يوم القيامة: رجل اأعطى بي ثم غدر، ورجل باع حراً فاأكل ثمنه، 

ورجل ا�ستاأجر اأجرياً فا�ستوفى منه ومل يعطه اأجره«.
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� االإنفاق على اخلادم:
والإنفاق على اخلادم اأو اخلادمة �سدقة للمنفق اأجرها عنداهلل تبارك وتعاىل، وقد حث النبي 

] على الإنفاق على اخلادم لأنه قريب ويرجى اأن تكون هذه ال�سدقة ذات اأثر طيب يف نف�سه 
جتاه خمدومه، فاإنه ما جاء من بلده وتغرب اإل ليك�سب رزقا حالل يعيل به نف�سه وغريه عن اأبي 

هريرة [ قال: »اأمر النبي ] ب�سدقة، فقال رجل : عندي دينار. قال: اأنفقه على نف�سك. قال: 

عندي اآخر. قال: اأنفقه على زوجتك. قال: عندي اآخر. قال: اأنفقه على خادمك، ثم اأنت اأب�سر«  

رواه البخاري يف الأدب املفرد.

� ال يكلف  ف�ق طاقته:
ومن حقوق اخلادم كذلك اأن ل يكلف من الأعمال ما هو فوق طاقته اأو خارج م�سوؤلياته 

اتفاقاً اأو عرفاً. فعن اأبي هريرة [ عن ر�سول اهلل ] قال: » للمملوك طعامه وك�سوته، ول 

يكلف من العمل اإل ما يطيق« رواه م�سلم، فاإذا كان العبد اململوك ل يكلف اإل ما يطيق فاخلادم 

احلر اأوىل، فاإن كان هناك من عمل لبد منه فلْيُِعنُْه خمدومه فيحمل عنه ما هو فوق طاقته، 

عن اأبي ذر [  اأن النبي ] قال: »... ول تكلفوهم ما يغلبهم ، فاإن كلفتموهم ما يغلبهم 

فاأعينوهم « متفق عليه.

� عدم اإهانته اأو �سربه:
ومن ح�سن معاملة اخلادم عدم اإهانته اأو �سربه. روى عبداهلل بن م�سعود [ عن النبي 

] اأنه قال : » اأجيبوا الداعي، ول تردوا الهدية، ول ت�سربوا امل�سلمني «  رواه اأحمد، وهذا ر�سول 
اهلل ] ل ميد يده على اأحد اإل يف جهاد، كما قالت اأم املوؤمنني عائ�سة ر�سي اهلل عنها: » ما 

�سرب ر�سول اهلل ] �سيئاً قط بيده، ول امراأة، ول خادماً، اإل اأن يجاهد يف �سبيل اهلل « رواه 

م�سلم، وقد كان ]  يو�سي بذلك، فعن اأبي اأمامة [ اأن النبي ] اأقبل ومعه غالمان فوهب 

اأحدهما لعلي بن اأبي طالب [ وقال : »ل ت�سربه؛ فاإين نهيت عن �سرب اأهل ال�سالة، واإين 

راأيته ي�سلي منذ اأقبلنا« رواه البخاري يف الأدب املفرد.

كما كان النبي ] يذكر اأ�سحابه بالرفق باخلادم ل�سفقته عليهما، فعلى اخلادم لتح�سن 

معاملته، وعلى اأ�سحابه كي ل يحتملوا اإثماً. فعن اأبي م�سعود [ قال : » كنت اأ�سرب غالماً 

يل ف�سمعت من خلفي �سوتاً: اعلم اأبا م�سعود! هلل اأقدر عليك منك عليه، فالتفت فاإذا هو 
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ر�سول اهلل ]، فقلت : يا ر�سول اهلل ! هو حٌر لوجه هلل .  فقال: اأما لو مل تفعل، للفحتك 

النار، اأو مل�ستك النار « رواه م�سلم. واهلل تعاىل رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما ل يعطي 

على العنف، كما �سح عن النبي ] .

الوجه ويف ذلك ما فيه من  يتعمد �سرب اخلادم على  النا�س  اأن بع�س  املنكر  اأ�سد  ومن 

الإهانة، وهو بذلك يخالف اأمر نبيه ] الذي قال : »ل مَي�سن اأحٌد الوجه ول ي�سربنه « رواه 

البخاري يف الأدب املفرد. 

� اأكل اخلادم من اأكل اأهل البيت:
اإن كون اخلادم اأقل منزلة اجتماعية من خمدومه ل ي�ستوجب اأن يكون طعامه اأقل م�ستوى 

منه، بل اإن هذه منازل قدرها اهلل تعاىل على العباد يف هذه احلياة الدنيا. لذلك حث النبي ] 

على اإ�سباع هذه احلاجة لدى اخلادم، فعن اأبي ذر [ اأن النبي ] قال : » اإن اإخوانكم خولكم 

جعلهم اهلل حتت اأيديكم، فمن كان اأخوه حتت يده فليطعمه مما ياأكل وليلب�سه مما يلب�س، ول 

تكلفوهم ما يغلبهم فاإن كلفتموهم ما يغلبهم فاأعينوهم « متفق عليه.

> قال احلافظ ابن حجر: اأي العبيد واخلدم
فاإذا كان اخلادم (طباخ) يطبخ لأهل البيت فعليهم اأن ي�سمحوا له اأن ياأكل من طبخه، فاإنه 

قد �سم رائحة هذا الأكل وراآه فتاقت نف�سه اإليه. فقد �سئل جابر [ عن خادم الرجل اإذا كفاه 

امل�سقة واحلر فقال: » اأمرنا النبي ] اأن ندعوه فاإن كره اأحٌد اأن يطعم معه فليطعمه اأكلة يف 

يده « رواه اأحمد.

وعن اأبي هريرة [ عن النبي ] قال: »اإذا جاء اأحدكم خادمه بطعامه فاإن مل يُجل�سه معه 

فليناوله لُقمة اأو لُقمتني ، اأو اأكلة اأو اأكلتني، فاإنه ويل حره عالجه« متفق عليه.

ثم اإن اإطعام اخلادم �سدقٌة، كاإطعام النف�س والزوجة والولد. فعن املقدام بن معد يكرب 

[ اأنه �سمع النبي ] يقول : » ما اأطعمت نف�سك فهو لك �سدقة، وما اأطعمت ولدك فهو لك 
�سدقة، وما اأطعمت زوجك فهو لك �سدقة، وما اأطعمت خادمك فهو لك �سدقة« رواه  اأحمد.

 � الدعاء للخادم ، ال الدعاء عليه !

فقد نهانا ر�سولنا الكرمي ] عن اأن ندعو على اأنف�سنا اأو ما رزقنا اهلل من الولد واخلدم 

واملال فقال ]: »ل تدعوا على اأنف�سكم ، ول  تدعوا على اأولدكم ، ول تدعوا على خدمكم ، 
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ول تدعوا على اأموالكم ، ل توافقوا من اهلل تبارك وتعاىل �ساعة نيل فيها عطاء في�ستجيب 

لكم « رواه اأبو داود.

وهذا ر�سول اهلل ] يدعو خلادمه اأن�س، يقول اأن�س [ : » فما ترك خري اآخرة ول دنيا اإل 

دعا يل به، قال: اللهم ارزقه مالً وولداً وبارك له فيه« متفق عليه.

من  واأ�سق  اأطعمني  من  اأطعم  »اللهم  فقال:  �سقاه  ملن  فدعا  مرة   [ �سقي  وقد 

اأ�سقاين« رواه م�سلم.

> قال النووي رحمه اهلل : فيه الدعاء للمح�سن واخلادم.
فمن منا بلغ يف ح�سن معاملته خلادمه اأن يدعو له اإذا اأتاه بطعامه و�سرابه؟!

� اخلتم على اخلادم :
وقد كان من هدي ال�سلف اأن يعينوا اخلدم على اأنف�سهم فال يرتكون اأموالهم هماًل، فقد 

ي�سجع ذلك اخلادم على ال�سرقة وخيانة الأمانة. فاإذا حفظ اأهل البيت اأموالهم وحليهم عن 

اأن ت�سل اإليها اأيدي اخلدم فاإن ذلك من �سالح اخلدم من ناحيتني: الأوىل اأنهم ي�سانون من 

ذنب ال�سرقة. والثانية اأنه اإذا فقد �سيء منها ل يظن بهم ظن ال�سوء.

عن اأبي العالية (تابعي) قال: كنا نوؤمر اأن نختم على اخلادم، ونكيل، ونعدها، كراهية اأن 

يتعودوا خلق �سوء، اأو يظن اأحدنا ظن �سوء. رواه البخاري.

> قال اجليالين: لأن قلوبنا باخلتم والكيل والعد تطمئن باحلفظ، وينح�سم طمع العبيد 
واخلدم فال يجرتئون على ال�سرقة واخليانة، فهم ي�سانون عن ذنب، ونحن ن�سان عن �سوء 

الظن بهم.

وقد كان اأبو هريرة [ يعد قطعات اللحم ملا كان خادمه يجيء من ال�سوق، فلما جل�س 

بها  جاء  اإذا  اللحم  قطعات  تعد  اأنك   : مرة  ف�سئل  معه،  باجللو�س  خادمه  ياأمر  كان  للطعام 

اخلادم ثم ل تدعه حتى ياأكل معك! فقال: ذلك اأنقى لل�سدر، فال يذهب الوهم اإىل اأنه اأخذ 

منه �سيئا. 

وعن �سلمان [ قال: اإين لأعد الُعراق على خادمي خمافة الظن اأي خمافة اأن اأ�سيء 

ِكل حلمه« رواه البخاري.
ُ
الظن به. »والُعراق هو العظم الذي اأ
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� ال يخل� رجل بخادمة:
ومن ح�سن معاملة املراأة اخلادمة اأن ل ينظر اإليها خمدومها ول يخلو بها فاإنها اأجنبية عنه 

اأجرية عنده، وهي اأمانة يف عنقه. وهذا داخل يف عموم الأمر بغ�س الب�سر والنهي عن اخللوة 

بالأجنبية. فقد قال ر�سول اهلل ]: »ل يخلون رجٌل بامراأة اإل مع ذي حمرم« رواه البخاري، وعلى 

الرجل كذلك اأن يعلم اأبناءه هذا اخللق اإذا بلغوا �سن التمييز.

� ال تخل� املراأة بخادمها وال تتك�سف له:
وبالن�سبة للمراأة فال يجوز لها اأن تخلو بخادمها ول اأن يرى منها ما يحرم النظر اإليه، فهو 

اأجنبي عنها اأجري عندها، وحكمه يف النظر واخللوة حكم الأجنبي كما يف احلديث ال�سابق. 

واإن كانت املراأة اخلادمة اأف�سل من الرجل لأن عالقة اخلادم عادة تكون يف اأكرث الأوقات مع 

�سيدة املنزل. ومن املنكر ال�سائع ركوب املراأة ال�سيارة مع ال�سائق متعطرة متربجة ، فاإن ذلك 

خمالفة لأمر النبي ]، واإن مراعاة عدم ارتكاب هذا الذنب فيه �سيانة للخادم (ال�سائق) عن 

الإثم وحفظ لدينه ونف�سه عن الفتنة.

� خاتــمـــــــة:
واأخرياً تذكر اأن اجلزاء من جن�س العمل! قال ر�سول اهلل ]: »من ل يرحم النا�س ل يرحمه 

اهلل« متفق عليه، واإنك اإذا عدلت واأق�سطت كان لك جزاء عظيم عند اهلل تعاىل، فهذا  وعد 

ال�سادق امل�سدوق ]: » اإن املق�سطني عند اهلل، على منابر من نور، عن ميني الرحمن وكلتا 

يديه ميني، الذين يعدلون يف حكمهم واأهليهم وما َولُوا« رواه م�سلم.

وتذكر دعاء النبي ]: » اللهم من ويل من اأمر اأمتي �سيئاً ف�سق عليهم فا�سقق عليه، ومن 

ويل من اأمر اأمتي �سيئاً فرفق بهم فارفق به« رواه م�سلم. 

هذا ماتي�سر جمعه يف باب معاملة اخلدم يف �سريعة نبينا ] الذي ما ترك خرياً اإل دلنا 

عليه ول �سراً اإل حذرنا منه، ف�سالة اهلل و�سالمه عليه، واحلمد اهلل رب العاملني.
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احلمد هلل رب العاملني وال�سالة وال�سالم على اأ�سرف املر�سلني نبينا حممد وعلى اأزواجه 

اآله و�سحبه  وعلى  كثريا  و�سلم  املرباآت.  الإفك  اأهل  قول  املنزهات عن  الطاهرات  الطيبات 

اأجمعني اأما بعد:

 [ امل�سطفى  اأزواج  الزوجات،  واأنبل  الن�ساء  لأطهر  فريداً  واأمنوذجاً  م�سرقة  �سورة  فهذه 

اأمهات املوؤمنني، واملوؤمنات، ن�سعها بني يدي كل م�سلم وم�سلمة، لنجد فيها القدوة الفذة والأ�سوة 

احل�سنة فنتاأت�سى ونقتدي بهن واهلل ن�ساأل اأن يجعلنا من التابعني لهم باإح�سان اإىل يوم الدين.

� ملاذا نتدار�س حياة زوجات النبي ]  ؟
1 - لتكون قدوة للن�ساء.

2 - لنتعلم ال�سعادة الزوجية.

3 - ملعرفة دقائق حياة النبي ]  يف بيته.

4 - ملعرفة اأمهات املوؤمنني وف�سلهن على الن�ساء.

� خ�سائ�س اأزواج النبي ]:
َهاُتُهْم } الأحزاب : 6  مرَّ

ُ
ْزَو�ُجُه �أ

َ
ِهْم َو�أ نُف�سِ

َ
وؤِْمِننَي ِمْن �أ ْوَل ِباْلُ

َ
 �أ

ُّ
ِبي قال تعاىل: { �لنرَّ

امــراأة، ودخل بثالث ع�سرة،  ]  بخم�س ع�سرة  البيهقي: تزوج ر�سول اهلل  قال احلافظ 

واجتمع عنده اإحدى ع�سرة، ومات عن ت�سع، وكان له جاريتان.

ن�ساوؤه الت�سع الالتي مـات عنهن هن: �سـودة بنت زمعـة، وعائ�سـة، وحف�سـة، واأم حبيبـة، 

وزينب بنت جح�س، واأم �سلمة، وميمونة بنت احلارث الهاللية، وجويرية بنت احلارث امل�سطلقية، 

و�سفية بنت ُحَيينّ الهارونية ر�سي اهلل عنهن جميعاً. والالتي دخل بهن ]  الت�سع هوؤلء زائداً 

زينب بنت خزمية، واأم �سريك. واملراأتان اللتان مل يدخل بهما هما عمرة بنت يزيد الغفارية 

اللتان مل ي�سرب عليهما احلجاب هما مارية القبطية وريحانة ر�سي  وال�سنباء، واجلاريتان 

اهلل عنهن جميعاً.

الطاهرة
94 العدد   - 1428هـ  احلجة  ذي   - الثامنة  ال�سنة 
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� ا�سمهـا ون�سبها:
هي خديجة بنت خويلد بن اأ�سد بن عبد العزى بن ق�سي بن كالب بن مرة بن كعب بن لوؤي 

بن غالب بن فهر بن مالك بن الن�سر بن كنانة، واأمها فاطمة بن زائدة العامرية.  �سرية ابن ه�سام 

والإ�سابة وال�ستيعاب

� زواجهـــا:
اأم املوؤمنني خديجة ر�سي اهلل عنها اأول اأزواج امل�سطفى ].

وكانت امراأة حازمة، �سريفة، لبيبة، عاقلة، تاجرة، وكانت ت�ستاأجر الرجال على مالها م�ساربة.

فلما �سمعت ب�سدق ر�سول اهلل ] واأمانته عر�ست عليه اأن يخرج يف جتارتها اإىل ال�سام 

مع غالمها َميْ�سرة.  فلما عاد من ال�سام باأرباح كثرية، واأخربها مي�سرة ببع�س ما راآه عليه 

من الكرامات، وب�سدقه واأمانته، رغبت يف زواجه، فذكر ذلك لأعمامه، فذهب معه حمزة اإىل 

اأبيها خويلد بن اأ�سد، فخطبها وتزوجها، فاأ�سدقها ع�سرين بَْكَرة.

وكانت خديجة ر�سي اهلل عنها قبل الزواج بالنبي ]  حتت اأبي هالة بن زرارة التميمي، ثم 

خلف عليها بعده عتيق بن عابد بن عبد اهلل بن عمر بن خمزوم، ثم بعده النبي ] فبنى بها 

وله خم�س وع�سرون �سنة، وكانت اأ�سن منه بخم�س ع�سرة .

� اإ�سالمها:
كانت ر�سي اهلل عنها اأول من اآمن بالنبي ] و�سدقته قبل كل اأحد، وثبتت جاأ�سه. �سري 

اأعالم النبالء.

� اأم اأوالده:
هي اأم اأولده �سوى اإبراهيم فاإن اأمه مارية القبطية، فولدت له ] من الذكور: القا�سم وبه 

كان يكنى، وعبد اهلل وقيل هو الطاهر، والطيب �سمي بذلك لأنه ولد يف الإ�سالم، وقيل غري 

ذلك، وولدت له من البنات زينب ورقية واأم كلثوم وفاطمة ر�سي اهلل عنهن اأجمعني.  طبقات 

ابن �سعد، ت�سمية اأزواج النبي ] واأولده.
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� مناقبها:
لها من املناقب ال�سيء الكثري لكن ح�سبنا اأن ن�سري اإىل اأبرز تلك املناقب:

1 - عن عائ�سة ر�سي اهلل عنها قالت: كان ر�سول اهلل ] ل يكاد يخرج من البيت حتى 

يذكر خديجة فيح�سن الثناء عليها، فذكرها يوماً من الأيام فاأخذتني الغرية، فقلت: 

هل كانت اإل عجوزاً قد اأبدلك اهلل خرياً منها... فغ�سب ثم قال: ل واهلل ما اأبدلني 

بَني النا�س، ووا�ستني مبالها  قتني اإذ كذنّ اهلل خرياً منها، اآمنْت بي اإْذ كفَر النا�س، و�سدَّ

اإذ حرمنـي النا�س، ورزقني منها اهلل الولد دون غريها من الن�ساء... قالت عائ�سة: 

فقلْت يف نف�سي: ل اأذكرها بعدها ب�سبنٍّة اأبداً

2 - عن علي بن اأبي طالب ر�سي اهلل عنه عن النبي ] قال: »خري ن�سائها مرمي، وخري 

ن�سائها خديجة«. رواه البخاري

3 - عن عائ�سة ر�سي اهلل عنها قالت: »ما غرت على اأحد من ن�ساء النبي ] ما غرت 

على خديجة وما راأيتها، ولكن كان النبي يكرث ذكرها، ورمبا ذبح ال�ساة ثم يقطعها 

اأع�ساء ثم يبعثها يف �سدائق خديجة، فرمبا قلت له: كاأن مل يكن يف الدنيا امراأة اإل 

خديجة؟ فيقول: اإنها كانت وكانت، وكان منها ولد« رواه البخاري ويف رواية امل�سند »خري 

بنت خويلد، وفاطمة بنت حممد،  بنت عمران، وخديجة  اأربع: مرمي  العاملني  ن�ساء 

واآ�سية امراأة فرعون«

4 - عن يحي عن اإ�سماعيل قال: قلت لعبد اهلل بن اأبي اأوفى ر�سي اهلل عنهما »ب�سر النبي 

« رواه البخاري.
(3)

 فيه ول ن�سب
(2)

، ل �سخب
(1)

] خديجة؟ قال: نعم، ببيت من ق�سب 
5 - عن زيد بن ثابت [ »اأف�سل ن�ساء اأهل اجلنة خديجة بنت خويلد و فاطمة بنت حممد 

و مرمي بنت عمران و اآ�سية بنت مزاحم امراأة فرعون«. رواه اأحمد و احلاكم

� الزوجة ال�ساحلة والقدوة النا�سحة:
ومن كمال عقلها وبعد نظرها، حر�سها - ر�سي اهلل عنها - على توفري الهدوء وال�ستقرار 

له ] قبل مبعثه، حيث مل تذكر كتب ال�سرية والرتاجم اأنها عكرت عليه يوماً اأو غا�سبته اأو 

وَّف وا�سع كالَق�ْسر املُِنيف املجوف 1 - الق�سب : لُوؤْلُوؤٌ جُمَ
2 - الن�سب : التعب وامل�سقة والكد

ة، وا�سطراُب الأ�سواِت وارتفاعها للِخ�َسام جَّ 3 - ال�سخب : ال�سَّ
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�ساءته اأو تاأففت، اأو ترفعت عليه مبالها. وهذا من رجاحة العقل بعد ت�سخري اهلل عز وجل 

لنبيه ]. فكانت تتحمل فراقه الأيام والليايل وهو يف غار حراء، بل وتعينه باإر�سال كل ما 

يحتاج اإليه من طعام و�سراب مع غلمانها وهو يف خلوته، هذا مع حبها العظيم له ومكابدتها 

البعد عنه.

ومن متام �سالحها ون�سحها حينما نزل على نبي اهلل ] ما نزل من اأمر الوحي وعاد اإليها 

خائفا وهو يقول: زملوين، زملوين. فزملته - ر�سي اهلل عنها- واأحاطته برعايتها وعطفها 

وحنانها. ومل تبادر اإىل �سوؤاله ] عما حدث، وهذا من ذوقها - ر�سي اهلل عنها - وح�سن 

اأدبها و�سواب تفكريها، بل انتظرت حتى هداأت نف�سه ال�سريفة، وذهب عنه ما كان يجد من 

ا�سطراب، عندئذ �ساألته، فق�س عليها ] ما راأى واأخربها مبا �سمع. وقال لها: »لقد خ�سيت 

على نف�سي( فقالت له - ر�سي اهلل عنها - بكل حزم وثقة على اهلل: كال واهلل ما يخزيك اهلل 

اأبدا، ويف رواية اأخرى: كال، اأب�سر، فواهلل ل يخزيك اهلل اأبدا..« رواه البخاري احلديث. ما اأعقلك 

وما اأحزمك وما اأعظم ثقتك بربك يا اأم املوؤمنني؟

ويف هذا يقول الإمام ابن حجر - رحمه اهلل -: وفيه بيان ت�سديقها للنبي ] يف اأول وهلة، 

ومن ثباتها يف الأمر ما يدل على قوة يقينها ووفور عقلها، و�سحة عزمها.

لقد حباها اهلل ح�سن التفكري و�سالمته واللذين هما من الركائز الأ�سا�سية للو�سائل املعنوية 

يف الدعوة، متثل ذلك يف التايل:

1 - جناحها يف جتارتها، وح�سن ت�سرفها يف تنمية اأموالها بالطرق امل�سروعة من التك�سب.

2 - ح�سن اختيارها للزوج ال�سالح، متثل ذلك يف تخطيطها للزواج به ]، وقد كان لها 

ذلك.

3 - تثبيتها له ] عند بدء نزول الوحي باأقوالها ال�سديدة واملب�سرة له ] باأنه �سيكون نبي 

هذه الأمة باإذن اهلل.

4 - ت�سرفها الر�سيد باأخذه ] اإىل ابن عمها ورقة بن نوفل مل�سورتة ملا بداأه نزول الوحي 

عليه ].

5 - �سواب راأيها يف �سبقها اإىل الإميان به ] ملا راأت العالمات الدالة على �سدق 

نبوته ].
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� هذا ومن دالئل كرمي اأخالقها وجميل �سفاتها - ر�سي اهلل عنها - ما يلي:
1 - كرمها وجودها ببذلها مالها كله لر�سول اهلل ] قبل البعثة وبعدها.

2 - حبها له ] وحبها ملن يحب، فقد اأحبت علياً [ ووهبت غالمها زيد بن حارثة 

له .

3 - �سربها على فراقه ] الليايل والأيام وهو يف خلوته يف غار حراء.

4 - �سربها على م�ساق الدعوة واأذى امل�سركني وتخفيفها على ر�سول اهلل ] مما يلقى 

يف ذلك.

5 - دعوتها بناتها اإىل الإ�سالم فاأ�سلمن جميعا.

6 - موؤازرتها لر�سول اهلل ] بدخولها معه يف ال�سعب وقت املحا�سرة.

� الدرو�س امل�ستفادة من حياتها:
اأم املوؤمنني خديجة -ر�سي اهلل عنها- اأعلى مثال للمراأة امل�سلمة فيما ينبغي لها اأن تكون 

عليه يف اأخالقها من الوفاء للزوج وح�سن اخللق معه، ون�سرته وتقويته على احلق الذي يرفع 

لواءه ويدعو اإليه.

وقد اآن للمراأة امل�سلمة - بعد ما �سردت طويال - اأن ترنو بب�سرها اإىل اأعظم قدوة واأكرم 

مثال لها من �سلف هذه الأمة من ال�ساحلات، وعلى راأ�سهن اأمهات املوؤمنني، وذلك لت�سق طريق 

العز واملجد والكرامة من جديد.

1 - رجاحة العقل يف اختيار الزوج ال�سالح واملبادرة اإىل خطبته، حر�سا على اخلري وال�سالح 

يف الذرية، تبني ذلك من خالل اإبداء الرغبة ال�سادقة للنبي ] يف الزواج منه.

اإيثار حمبة الزوج وراحته من لدن الزوجة ال�ساحلة على حمبة النف�س  2 - احلث على 

ورغبتها يف القرب من املحبوب، متثل ذلك من خالل �سربها على فراقة ] لالأيام 

والليايل ذوات العدد، وهو يتعبد يف غار حراء.

3 - الرتغيب يف ن�سرة الدعوة واأ�سحابها، ي�ستفاد من قولها للنبي ]: »كال واهلل ما يخزيك 

اهلل اأبدا، اإنك لت�سل الرحم، وحتمل الكل، وتك�سب املعدوم، وتعني على نوائب احلق«.

4 - اأف�سلية ال�سبق اإىل اخلري وامل�سارعة فيه لنيل الأجر العظيم واملثوبة من اهلل عز وجل، 

متثل ذلك يف اخلري الذي نالته حني بادرت و�سبقت اخللق اأجمعني اإىل الإميان باهلل 

وت�سديقه ].
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ل �ساحبه بالراأي الأمت الكامل الذي ل نق�س  5 - عدم التقول يف الأمور بغري علم مما يَُجمِّ

فيه ول �سك ول ندم. متثل ذلك يف موقفها عندما ا�سطحبته ] اإىل ابن عمها ورقة 

بن نوفل لي�سمع منه ما جرى له، فاأجابه وب�سره باأنها النبوة.

6 - اإن اليقني والثقة باهلل يهونان كل �ساق وع�سري، متثل ذلك يف يقني وثقة اأم املوؤمنني 

لذلك، ولكن الإميان  تبعاً  باأن زوجها هو نبي هذه الأمة و�سيخرجه قومه من مكة 

باهلل والثقة به قويا عزمية خديجة - ر�سي اهلل عنها - بالثبات وال�سرب معه ] على 

الدعوة وم�ساقها.

7 - ح�سور البديهة وح�سن الإجابة دليل على رجاحة العقل و�سمو الفقه والأدب، ي�ستفاد 

ذلك من ح�سن اجلواب الذي اأجابت به عندما بلغها ر�سول اهلل ] من اهلل عز وجل 

يا  ال�سالم، وعليك  ال�سالم، وعلى جربيل  اإن اهلل هو  ال�سالم، فقالت:  ومن جربيل 

ر�سول اهلل ال�سالم ورحمة اهلل وبركاته.

� عام احلزن
يف العام العا�سر من البعثة النبوية وقبل الهجرة بثالث �سنني توفيت ال�سيدة خديجة -ر�سي 

اإليها، ويف نف�س العام  اهلل عنها-، التي كانت للر�سول ] وزير �سدق على الإ�سالم، ي�سكـو 

توفـي عـم الر�سول ] اأبو طالب، لهذا كان الر�سـول ] ي�سمي هذا العام بعام احلزن...
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95 الــعــدد   - 1429هـ  حمــرم   - الثامنة  ال�سنة 

حواري الرسول ]
اآله  وعلى  نبينا حممد  اهلل  ر�سول  على  وبــارك  و�سلم  اهلل  و�سلى  واحلمد هلل  اهلل  ب�سم 

واأ�سحابه اأجمعني، اأما بعد..

فقد �سبق لنا اأن تطرقنا ل�سرية عطرة من �سري الأئمة الربرة الع�سرة املب�سرة ر�سي اهلل 

عنهم اأجمعني الذين ب�سرهم الر�سول ] بجنة عر�سها ال�سموات والأر�س، اأخرج اأهل ال�سنن 

من غري وجه من حديث عبد الرحمن بن عوف و�سعيد بن زيد ر�سي اهلل عنهما اأن ر�سول 

اهلل ] قال : »ع�سرة يف اجلنة: اأبوبكر يف اجلنة، وعمر يف اجلنة، وعلي، وعثمان، والزبري، 

وطلحة، وعبد الرحمن، واأبو عبيدة و�سعيد بن اأبي وقا�س فعد هوؤلء الت�سعة، و�سكت ، فقال:    

ب�سرك اهلل يا اأبا الأعور من العا�سر قال : ن�سدمتوين باهلل اأبو الأعور : هو �سعيد بن زيد 

ر�سي اهلل عنه« راوي احلديث. 

وقد تكلمنا عن الأربعة اخللفاء وهم على الرتتيب اأبو بكر وعمر وعثمان وعلي ر�سي اهلل 

عنهم واليوم ن�ستاأنف رحلتنا املباركة مع النجم الزاهر والبحر الزاخر حواري ر�سول اهلل ] 

الزبري بن العوام .

� ا�سمه :
القر�سي  العزى بن ق�سي بن كالب  اأ�سد بن عبد  الزبري بن خويلد بن  اأبو عبد اهلل  هو 

الأ�سدى. الإ�سابة 1/-526 528

 ويجتمع مع النبي ] يف ق�سي، وهو حوارينّ ر�سول اهلل وابن عمته، اأمه �سفية بنت عبد 

املطلب ر�سي اهلل عنها ، واأحد الع�سرة امل�سهود لهم باجلنة واأحد اأ�سحاب ال�سورى.  الكربى 

100/3 الإ�سابة1/-526 528

� اإ�سالمه :
اأ�سلم وهو حدث وله �ست ع�سرة �سنة . �سري اأعالم النبالء 41/1 .

ومل يتخلف عن غزوة غزاها ر�سول اهلل ]، وقد تعر�س بعد اإ�سالمه للتعذيب، فقد روى اأن 
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عم الزبري كان يعلقه يف ح�سري ويدخن عليه النار وهو يقول: ارجع اإىل الكفر، فيقول الزبري: 

ل اأكفر اأبًدا . الطرباين يف الكبري 122/1

� اأ�سماء اأوالده :
الزبري، ر�سي اهلل عنه،  ال�سهداء: من �سدة حب  ال�سحابة  باأ�سماء  اأولده  الزبري  ت�سمية   

لل�سهادة، كان اأن �سمي اأولده باأ�سماء ال�سحابة ال�سهداء، فقد روى ه�سام بن عروة عن اأبيه 

قال: قال الزبري: اإنَّ طلحة ي�سمى بنيه باأ�سماء الأنبياء، وقد علم اأنه ل نبينّ بعد حممد ]، واإيننّ 

هداء لعلهم ي�ست�سهدون: عبد اهلل بعبد اهلل بن جح�س، واملنذر باملنذر ابن  اأ�سمى باأ�سماء ال�سُّ

عمرو، وعروة بعروة بن م�سعود، وحمزة بحمزة، وجعفر بجعفر بن اأبى طالب، وم�سعب مب�سعب 

بن  �سعيد  بن  بعمرو  �سعيد، وعمرو  بن  بخالد  بن احلارث، وخالد  بعبيدة  بن عمري، وعبيدة 

العا�س قتل بالريموك ر�سي اهلل عنهم جميعا. تاريخ الإ�سالم، عهد اخللفاء الرا�سدين 505 ، الطبقات 101/3

� من مناقبه وف�سائله :
اأول من �سلَّ �سيفه يف �سبيل اهلل: عن �سعيد بن امل�سيب، قال: اأول من �سلنّ �سيفه يف   - 1

ذات اهلل الزبري بن العوام، وبينما الزبري بن العوام قائل اإذ �سمع نغمة: اأن ر�سول اهلل 

َة ، فقال:  َة َكفَّ ُقِتل، فخرج من البيت متجرًدا ال�سيف �َسلْتا، فلقيه ر�سول اهلل ] َكفَّ

»ما �ساأنك يا زبري؟« قال: �سمعت اأنك ُقِتلْت، قال: »فما كنت �سانًعا؟« قال: اأردت 

واهلل اأن اأ�ستعر�س اأهل مكة، قال: فدعا له النبي ] بخري«. قال �سعيد: اأرجو اأن ل 

ت�سيع له عند اهلل عز وجل دعوة النبي ]  . ف�سائل ال�سحابة 914/2 رقم 1260 .

2 -  يف غزوة بدر: كان الزبري [ فار�ًسا مقداًما، وبطاًل مغواًرا، مل يتخلف عن م�سهد 

واحد من امل�ساهد، تراه يف كل غزوة ويف كل معركة، فقد ات�سف بال�سجاعة اخلارقة، 

والبطولة النادرة، والإخال�س الكامل، والتفاين لإعالء كلمة احلق. اأهل ال�سورى ال�ستة، 

ريا�س العبد اهلل: �س67 .

عز   ولقد بذل الزبري، [، الكثري يف �سبيل اهلل، وجعل نف�سه وماله وقًفا هلل – 

وجل– فاأكرمه اهلل ورفعه يف الدنيا والآخرة، فقد كانت عليه عمامة �سفراء معتجًرا 

اأنه قال: كانت على الزبري يوم بدر عمامة �سفراء فنزل  بها يوم بدر، فعن عروة 

جربيل على �سيماء الزبري. الطرباين يف الكبري رقم 230 ، �سري اأعالم النبالء 46/1 . 

 فيالها من منقبة ل توازيها الدنيا مبا فيها
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3 - احلواري يف غزوة اخلندق: قال ر�سول اهلل ] يوم اخلندق: من ياأتينا بخرب بنى قريظة؟ 

فقال الزبري: اأنا، فذهب على فر�س، فجاء بخربهم. ثم قال الثانية، فقال الزبري: اأنا، 

، وحواريَّي الزبري« رواه م�سلم. فذهب، ثم الثالثة، فقال النبي ]: »لُكَلنّ نبي حوارينّ

احلواريون  ومنه  ونا�سري،  اأ�سحابي  من  خا�ستى  اأي:  الزبري:  حواريي  ومعنى   

اأ�سحاب عي�سى عليه ال�سالة وال�سالم، اأي خل�ساوؤه واأن�ساره، فاحلواري هو النا�سر 

املخل�س،  وجاء يف عمدة القاري �سرح �سحيح البخاري للعيني: فاإن قلت: ال�سحابة 

كلهم اأن�سار ر�سول اهلل عليه ال�سالة وال�سالم خل�ساء فما وجه التخ�سي�س به؟ قلنا: 

هذا قاله حني قال يوم الأحزاب: من ياأتيني بخرب القوم؟ قال الزبري: اأنا، قال: من 

ياأتيني بخرب القوم؟ فقال: اأنا، وهكذا مرة ثالثة ول �سك اأنه يف ذلك الوقت ن�سر 

ن�سرة زائدة على غريه . 2239/19.

 وقد فداه ر�سول اهلل ] يوم الأحزاب باأبيه واأمه؛ فعن عبد اهلل بن الزبري قال: 

كنت يوم الأحزاب جعلت اأنا وعمر بن اأبى �سلمه يف الن�ساء فنظرت فاإذا اأنا بالزبري 

على فر�سه يختلف اإىل بنى قريظة مرتني اأو ثالًثا فلما رجعت قلت: يا اأبت راأيتك 

تختلف، قال: وهل راأيتني يا بنى؟ قلت: نعم، قال: كان ر�سول اهلل ] قال: من ياأتي 

بنى قريظة فياأتيني بخربهم؟ فانطلقت فلما رجعت جمع يل ر�سول اهلل ] اأبويه 

فقال: فداك اأبي واأمي« رواه البخاري .

وهذا احلديث فيه منقبة ظاهرة للزبري، [، حيث فداه ر�سول اهلل ] باأبويه، ويف 

هذه التفدية تعظيم لقدره واعتداد بعمله، واعتبار باأمره، وذلك لأن الإن�سان ل يفدى 

اإل من يعظمه، فيبذل نف�سه اأو اأعز اأهله له . حتفة الأحوذى 246/10

4 - يف غزوة الريموك: عن عروة اأن اأ�سحاب ر�سول اهلل ] قالوا للزبري يوم الريموك: 

األ ت�سدُّ فن�سد معك؟ فقال: اإين اإن �سددت كذبتم. فقالوا: ل نفعل، فحمل عليهم 

حتى �سق �سفوفهم، فجاوزهم وما معه اأحد، ثم رجع ُمقباًل فاأخذوا بلجامه ف�سربوه 

�سربتني على عاتقه بينهما �سربة �سربها يوم بدر.قال عروة: اأدخل اأ�سابعي يف تلك 

ال�سربات األعب واأنا �سغري. قال عروة: وكان معه عبد اهلل بن الزبري يومئذ، وهو 

ابن ع�سر �سنني فحمله على فر�س ووكَّل به رجاًل. رواه البخاري .

ري معلًقا: هذه الوقعة هي يوم اليمامة اإن �ساء اهلل، فاإن عبد   قال الذهبي يف ال�َسنّ

اهلل كان اإذ ذاك ابن ع�سر �سنني  . �سري اأعالم النبالء 63/1 .

وذكر ابن كثري اأن املوقعة هي »الريموك« ول مانع من وقوع ذلك يف املوقعتني. فقد 



293

اأف�سل من  العوام، وهو  بن  الزبري  »الريموك«  �سهد  كان فيمن  ابن كثري: وقد  قال 

هناك من ال�سحابة، وكان من فر�سان النا�س و�سجعانهم، فاجتمع اإليه جماعة من 

الأبطال يومئذ، فقالوا: األ حتمل فنحمل معك؟ فقال: اإنكم ل تثبتون. فقالوا: بلى. 

�سفوف  فاخرتق  هو،  واأقــدم  اأحجموا  الروم  �سفوف  واجهوا  فلما  وحملوا،  فحمل 

الروم حتى خرج من اجلانب الآخر، وعاد اإىل اأ�سحابه. ثم جاءوا اإليه مرة ثانية ففعل 

كما فعل يف الأوىل، وُجرح يومئذ ُجرحني بني كتفيه، . البداية والنهاية 63/1.

رفوا  ف�سَّ الريموك،  ف�سهد  ال�سام جماهًدا،  اإىل  النا�س  مع  خرج  كثري:  ابن  ويقول 

بح�سوره، وكانت له بها اليد البي�ساء والهمة العلياء، اخرتق جيو�س الروم و�سفوفهم 

مرتني، من اأولهم اإىل اآخرهم .امل�سدر نف�سه 260/7 .

يف فتح م�سر: وملا ق�سد عمرو بن العا�س م�سر لفتحها كان معه قوات مل تكن كافية   - 5

لفتحها، فكتب اإىل عمر بن اخلطاب ي�ستمده ويطلب املدد من الرجال، فاأ�سفق عمر 

من قلة عدد قوات عمرو، فاأر�سل الزبري بن العوام يف اثنى ع�سر األًفا، وقيل: اأر�سل 

الأ�سود،  بن  واملقداد  الزبري،  الكبار:  ال�سحابة  من  عليهم  رجل،  اآلف  اأربعة  عمر 

وعبادة بن ال�سامت، وم�سلمة بن خملد، وقال اآخرون: خارجة بن حذافة هو الرابع، 

وكتب اإليه: اإين اأمددتك باأربعة اآلف، على كل األف منهم رجل مقام األف. وكان الزبري 

على راأ�س هوؤلء الرجال . فتوح م�سر واملغرب: �س61 ، قادة فتح ال�سام وم�سر: �س-208 226

اأن  الزبري  يلبث  فلم  بابليون  الزبري على عمرو، وجده حما�سًرا ح�سن  وحني قدم 

ق الرجال حول اخلندق، وطال  ركب ح�سانه وطاف باخلندق املحيط باحل�سن، ثم فرنّ

احل�سار حتى بلغت مدته �سبعة اأ�سهر، فقيل للزبري: اإن بها الطاعون. فقال: اإنا جئنا 

للطعن والطاعون  . �سري اأعالم النبالء 55/1، واأبطاأ الفتح على عمرو بن العا�س، فقال 

الزبري: اإين اأهب نف�سي هلل، اأرجو اأن يفتح اهلل بذلك على امل�سلمني، فو�سع �سلما 

اإذا �سمعوا  اإىل جانب احل�سن من ناحية �سوق احلمام ثم �سعد، واأمرهم  واأ�سنده 

ومعه  يكرب  احل�سن  راأ�ــس  على  والزبري  اإل  �سعروا  فما  جميًعا،  يجيبوه  اأن  تكبريه 

لم حتى نهاهم عمرو؛ خوًفا من اأن ينك�سر، فلما  ال�سيف، فتحامل النا�س على ال�سُّ

راأى الروم اأن العرب قد ظفروا باحل�سن ان�سحبوا، وبذلك فتح ح�سن بابليون اأبوابه 

للم�سلمني، فانتهت بفتحة املعركة احلا�سمة لفتح م�سر، وكانت �سجاعة الزبري النادرة 

ال�سبب املبا�سر لنت�سار امل�سلمني على املقوق�س . قادة فتح ال�سام وم�سر، �س-209 227
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� غريته :
 عن اأ�سماء بنت اأبى بكر ال�سديق ر�سي اهلل عنها  قالت: تزوجني الزبري [ وما له يف 

الأر�س مال ول مملوك ول �سيء غري فر�سه. قالت: فكنت اأعلف فر�سه واأكفيه موؤنته واأ�ُسو�ُسه، 

واأدق النوى للنا�سحة، واأعلفه واأ�سقيه املاء واأخرز غربه، واأعجن، ومل اأكن اأح�سن اخلبز فكان 

يخبز يل جارات من الأن�سار وكن ن�سوة �سدق. قالت: وكنت اأنقل النوى من اأر�س الزبري التي 

والنوى على  يوًما  قالت: فجئت  فر�سخ،  ثُلثي  راأ�سي، وهي على  ] على  ر�سول اهلل  اأقطعه 

ليحملني  اأخ«،  »اأخ  قال:  ثم  اأ�سحابه فدعا يل،  نفر من  ومعه   [ ر�سول اهلل  فلقيت  راأ�سي، 

خلفه، فا�ستحييت اأن  اأ�سري مع الرجال، وذكرت الزبري وغريته، قالت: وكان من اأغري النا�س. 

قالت: فعرف ر�سول اهلل ] اأين قد ا�ستحييت فم�سى، فجئت الزبري فقلت: لقيني ر�سول اهلل 

] وعلى راأ�سي النوى، ومعه نفر من اأ�سحابه، فاأناخ لأركب معه، فا�ستحييت وعرفت غريتك، 
فقال: واهلل حلملك النوى كان اأ�سد علىَّ من ركوبك معه، قالت: حتى اأر�سل اإىلَّ اأبو بكر بعد 

ذلك بخادم، فكفتني �سيا�سة الفر�س، فكاأمنا اأعتقني. حياة ال�سحابة 691/2، اأ�سحاب الر�سول 281/1.

� اإخال�سه يف العبادة :
  اإخفاء الطاعات عند الزبري: قال الزبري بن العوام [ : اأيكم ا�ستطاع اأن يكون له خبيئة 

من عمل �سالح فليعمل.  الزهد لبن املبارك: 392

� ال�سهيد 
وحان وقت الرحيل..و�سهادة ر�سول اهلل له بدخول اجلنة: خرج الزبري بن العوام، [، من 

برَْيَ ِحنْيَ تََواَقَفا،  ِبي َجْرٍو املَاِزيِنِّ َقاَل : �َسِهْدُت َعِلينّاً َوالزُّ
َ
معركة اجلمل يف اجلولة الأوىل ، َعْن اأ

نَْت يِل َظامِلٌ« 
َ
�َسِمْعَت َر�ُسْوَل اهلِل ] يَُقْوُل : »اإِنََّك تَُقاِتلُِني َواأ

َ
 ، اأ

َ
نْ�ُسُدَك اهلل

َ
َفَقاَل َعِليٌّ : يَا ُزبرَْيُ! اأ

 ، برَْيُ يَْوَم اجَلَمِل َعْن َعِليٍّ ْذُكْرهُ اإِلَّ يِف َمْوِقِفي َهَذا ، ثُمَّ انْ�َسَرَف . فانْ�َسَرَف الزُّ
َ
َقاَل : نََعْم ، َومَلْ اأ

َفلَِقَيُه ابْنُُه َعبُْد اهلِل ، َفَقاَل : ُجبْناً ُجبْناً ! 

َريِن َعِليٌّ �َسيْئاً �َسِمْعتُُه ِمْن َر�ُسْوِل اهلِل ]  ينِّ لَ�ْسُت ِبَجبَاٍن ، َولَِكْن َذكَّ
َ
َقاَل: َقْد َعِلَم النَّا�ُس اأ

َقاِتلَُه ، 
ُ
ْن لَ اأ

َ
َفَحلَْفُت اأ

وبعد خروجه تبعه عمرو بن جرموز وف�سالة بن حاب�س ونفيع يف طائفة من غواة بنى متيم 

اأدركه عمرو بن جرموز فقال له  اأدركوه تعاونوا عليه حتى قتلوه، ويقال بل  اإنهم ملا  فيقال: 
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عمرو: اإن يل اإليك حاجة، فقال: ادن، فقال موىل الزبري – وا�سمه عيطة-: اإن معه �سالًحا. 

فقال:  ال�سالة.  الزبري:  له  فقال  ال�سالة.  وقت  وكان  يحدثه  اإليه فجعل  فتقدم  واإن،  فقال: 

ال�سالة، فتقدم الزبري لي�سلى بهما فطعنه عمرو بن جرموز فقتله، ويقال بل اأدركه عمرو بواد 

يقال له وادي ال�سباع وهو نائم يف القائلة، فهجم عليه فقتله، وهذا هو القول الأ�سهر ،وملا 

، وراأى اأن ذلك يح�سل له به حظوة عنده  قتله عمرو بن جرموز فاحتز راأ�سه وذهب به اإىل علىنّ

ر قاتل ابن �سفية بالنار، ثم قال على: �سمعت ر�سول اهلل يقول: »لكل  فا�ستاأذن فقال علي: ب�سنّ

نبي حواري وحواريينّ الزبري« . ف�سائل ال�سحابة 920/2 . 

وملا راأى علىنّ �سيف الزبري قال: اإن هذا ال�سيف طاملا فرج الكرب عن وجه ر�سول اهلل. 

البداية والنهاية 261/7

 اأخرب احلبيب امل�سطفى اأن الزبري �سيموت �سهيًدا، فعن اأبى هريرة اأن ر�سول اهلل ] كان 

على جبل حراء، فتحرك فقال ر�سول اهلل ]: »ا�سكن حراء؛ فما عليك اإل نبي اأو �سديق اأو 

�سهيد« رواه م�سلم.

وعليه النبي ] واأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبري ر�سي اهلل عنهم  . 

� و�سيته :
كان توكله على اهلل منطلق جوده و�سجاعته وفدائيته، وحني كان يجود بروحه اأو�سى ولده 

عبد اهلل بق�ساء ديونه قائال: اإذا اأعجزك دين، فا�ستعن مبولي... و�ساأله عبد اهلل: اأي موىل 

تعني؟... فاأجابه: اهلل، نعم املوىل ونعم الن�سري... يقول عبداهلل فيما بعد: فو اهلل ما وقعت 

يف كربة من دينه اإل قلت: يا موىل الزبري اق�سي دينه، فيق�سيه... 

اأنفقه يف الإ�سالم حتى  فلقد كان يدير جتارة رابحة ناجحة، وكان ثراوؤه عري�سا، ولكنه 

مات مدينا..!!
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احلمد هلل رب العاملني وال�سالة وال�سالم على اأ�سرف الأنبياء واملر�سلني حممد وعلى اآله 

و�سحبه و�سلم ثم اأما بعد :

فقد اعتنى الإ�سالم بالأج�ساد وباملحافظة عليها اأميا عناية �سواء مبا يوؤدي اإىل الوقاية من 

الأمرا�س قبل وقوعها اأو مبا يعاجلها بعد وقوعها فمن تاأمل بع�س الأحكام يف الإ�سالم وجد لها 

حكمة بالغة يف حفظ الأج�ساد والأرواح ، فمن ذلك الو�سوء والغ�سل فاإن يف ذلك من النظافة 

ما ل يحمد  الأمرا�س  فينتج عنها من  تركت لرتاكمت  لو  التي  يقيه من اجلراثيم  ما  للج�سم 

عقباه.

و�سرع لنا ديننا احلنيف التداوي من الأمرا�س قال ] : »ما اأنزل اهلل داء اإل وقد اأنزل 

له �سفاء ، علمه من علمه وجهله من جهله« رواه اأحمد وابن ماجة و�سححه الألباين ، والرقية م�سروعة 

َيِزيُد  َول  ِمِننَي  ِلْلُموؤْ َوَرْحَمٌة  �ِسَفاٌء  ُهَو  َما  �ْل��ُق��ْر�آِن  ِمْن  ُل  َوُنَنزرِّ  } تعاىل:  قال  بالقراآن 

ارً�} الإ�سراء 82 ،  ول دواء اأجنع من الرقية بالقراآن وال�سنة .  نَي �إِلرَّ َخ�سَ اِلِ �لظرَّ

واحلاجة ما�سة ليعرف كل منا كيف يرقي ويعوذ نف�سه واأهله وحمارمه ، حيث اأن الأ�سل يف 

الرقية ال�سرعية هو هذا امل�سلك ، كي نتعلق جميعاً باهلل �سبحانه وتعاىل ونفعل ذلك الأمر دون 

حاجة لأحد اإل يف احلالت اخلا�سة ، وقبل ذلك كله ن�سع لإخواننا القراء بني يدي املو�سوع 

نقاط هامة وهي على النحو التايل :

1 - الرقى ال�سرعية اأ�سباب �سرعها اهلل تعاىل ور�سوله ] للعالج وال�ست�سفاء باإذن اهلل تعاىل.

2 - ل ميلك اأحد من اخللق �سراً ول نفعاً ، ولذلك يجب اللجوء اإىل اهلل �سبحانه وتعاىل 

دون �سائر اخللق .

3 - ل يجوز التربك مطلقاً ل باملاء ول بالزيت ونحو ذلك من اأمور اأخرى ، اإمنا يكون النفع 

بهما من جراء مبا�سرة اأثر الرقيا باملاء اأو الزيت اأو الع�سو املري�س ، كما هو الظاهر 

من فعله ] وفعل اأ�سحابه ر�سي اهلل عنهم .

  رقــاتـنـــا
شرعيون أم تجاريون ؟؟؟

96 الــعــدد   - 1429هـ  �سفر   - الثامنة  ال�سنة 
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4 - اأن الرقية ال�سرعية ل تقدح يف التوكل على اهلل �سبحانه وتعاىل ، والتوفيق بني حديث 

اأن�س »�سبعون األفاً من اأمتي يدخلون اجلنة بغري ح�ساب : هم الذين ل يكتوون ول 

ي�سرتقون ول يتطريون وعلى ربهم يتوكلون«  اأخرجه البزار و�سححه الألباين.

واأحاديث الرقية  »اعر�سوا علينّ رقاكم ، ل باأ�س بالرقى ما مل يكن فيه �سرك« رواه م�سلم 

اأو »ا�سرتقوا لها فاإن بها النظرة« رواه البخاري وم�سلم ، ونحو ذلك من الأحاديث اأخرى.

� الأننا غرينا وبدلنا
حرة و امل�سعوذين يف كثري من الديار و ُكرثت  حر و ال�سنّ  لقد كرُث و �ساع الكالم عن ال�سنّ

ا مْل يكن  الإ�سابات بذلك من ال�سرع، و ما ي�سمى بــ (الأمرا�س النف�سية )، و غري ذلك؛ ممنّ

تني ) �سنة اإل ما ل يكاد يذكر !. يعرف منذ حوايل ( �سَّ

و ملانّ حتونّل امل�سلمون منذ ذلك الوقت هذا التحول املبعد لهم عن دينهم وهو بجملته من 

الت�سبُّه بالكفار يف كل �سيء ،  حيث اأدخلوا اخلوارق ال�سيطانية املمثلة  بال�سور و الأ�سوات و 

الغناء ، وغري ذلك يف بيوتهم ؛ وربَّْوا اأولدهم و بناتهم على غري هدي نبيهم �سلى اهلل عليه 

و�سلم يف التعليم و العمل ؛ ومالأت الأجانب البلدان من رجال و ن�ساء .. فلـذلك حلَّت العقوبات 

رع و الأمرا�س و ال�سحر من خدمٍ  و خادمات و غريهم ! الدنيوية من ال�سَّ

لنا ، واإمنا العجب اأنه ل اأحد  نا وبدَّ و لي�س العجب من هذا فهو مبا ك�سبت اأيدينا لأننا غريَّ

ر منه يرفع اأ�سبابه و موجباته و جواذبه و دواعيه ليح�سل �سفاء  ن منه و يحاذره و يحذَّ يتح�سَّ

القلب و البدن باإذن اهلل تعاىل. وكاأن ما �سار عليه اأكرث النا�س يف هذا الزمان ل خلل فيه ول 

�سرر ، ول تعر�س فيه للخطر! و كاأنه ل بدَّ لـك  اأن ت�سايرهم و لو اأْوردوك موارد الهلكة !

اإن اأنفع عالج لهذه الأمرا�س احلادثة هو التوبُة ال�سادقة بخروج الإن�سان مما دخل فيه من هذه 

الظلمات املخالفة لهدي امل�سلمني الدخيلة علـيهم من الكفرة، ومبباعدتها وببغ�سها واأما من اأحاط 

نف�سه مبا ميليه ال�سيطان وجنوده من اجلن والأن�س ور�سي ب�سنيعهم فال يلومنَّ  اإلَّ نف�سه !

فاملكان الذي فيه ما ي�سخط اهلل تقرب منه ال�سياطني، وحتر�س عليه و ت�ستهيه، وتلذ به 

كحر�س الكلب اجلائع على اللحم و اخلبز و نحوه ؛ فتاأمـل.

� اأرقي نف�سك بنف�سك
ويتعلم  نف�سه  يرقي  اأن  يتعلم  اأن  املرقي  ينبغي على  ال�سيخ:  ومما  اآل  ال�سيخ �سالح  قال 

النا�س وعنده فاحتة  اإىل  الأوراد والآيات والأدعية املعروفة فال يجعل دائما نف�سه حمتاجا 
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الكتاب واملعوذتني واآية الكر�سي والأوراد والأدعية النبوية .. فهذه وغريها حت�سن املرء وتبعد 

عنه ال�سياطني وتدفع عنه الأذى باإذن اهلل.

ومن الفوائد املهمة التي يتم حتقيقها في رقية اإلنسان لنفسه ما يلي :
عليه  نفث  بيته  اأهــل  من  اأحــد  اأو  هو  ا�ستكى  اإذا  كــان  فقد   [ للنبي  الإتــبــاع  كمال   <

باملعوذات.

> اإنها اأكمل للتوكل .
>  وهي اأقرب اإىل اإجابة الدعاء ، فلن يجتهد اأحد يف الدعاء ويتحم�س لالإجابة كما جتتهد 

اأنت وتتطلع ، حيث اأنك اأنت   �ساحب احلاجة .

> أنها اأدعى لل�سالمة من النخداع ببع�س الدجالني .
>  اأحفظ للن�ساء -حني ترقي اأهلك اأو يرقني اأنف�سهن- وادعى ل�سيانتهن من التعر�س 

للرجال الأجانب  .

 ول بد للمري�س اأن يتوجه اإىل اهلل �سبحانه وتعاىل باإخال�س ويقني ، ويعلم اأن ال�سفاء من 

اهلل �سبحانه وتعاىل وحده  وحتت تقديره وم�سيئته .

ومما يجب اإتباعه يف رقية الإن�سان لنف�سه واأهله وحمارمه ما يلي :

اأول : البدء باحلمد والثناء والدعاء باأ�سماء اهلل و�سفاته .

ثانيا : الرقية بكتاب اهلل عز وجل : اأن يبداأ برقية نف�سه باآيات من كتاب اهلل عز وجل مع 

الرتكيز على اآيات الرقية الثابتة يف ال�سنة املطهرة ، كالفاحتة واأوائل �سورة البقرة 

واآية الكر�سي ، واأواخر �سورة البقرة ،  والإخال�س والكافرون واملعوذتني .

ثالثا: الرقية بال�سنة النبوية املطهرة : عند النتهاء من الرقية بكتاب اهلل عز وجل ، يلجاأ 

للرقية بالأدعية النبوية املاأثورة الثابتة يف ال�سنة املطهرة .

رابعا : املحافظة ب�سكل عام على الأذكار والأدعية النبوية املاأثورة : وبخا�سة اأذكار الوقاية 

واحلفظ من ال�سيطان ، وقد ذكرت جملة من الأدعية والأذكار ال�سحيحة الثابتة يف 

ال�سنة املطهرة ، ولي�س املق�سود ذكر الل�سان فح�سب اإمنا الذكر الل�ساين والقلبي .

خام�سا : الهتمام ببع�س الأمور العامة قبل الرقية : كالطهارة ، وخلو املكان من املعا�سي 

على اختالف اأنواعها ، ول بد من الرتكيز على ق�سية البعد عن املعا�سي يف كل زمان 

ومكان ، ولي�س املق�سود الهتمام بهذا اجلانب اأثناء  الرقية فح�سب ، اإمنا املق�سود 
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البتعاد بالكلية عن اقرتاف املعا�سي والآثام والتوبة والإنابة والعودة ال�سادقة اإىل 

اهلل �سبحانه وتعاىل ، وهذا املفهوم ل يتحدد بزمان اأو مكان .

� قبل الذهاب للرقية:
من الأمور الهامة التي يجب اأن يراعيها املري�س قبل الذهاب ل�سخ�س بق�سد اأن يرقيه :

1 - التحري والتثبت والتاأكد من منهج الراقي و�سالمة عقيدته وتوجهه، فال يجوز الذهاب 

مطلقاً اإىل من اتخذ م�سلكاً وطريقاً غري طريق ر�سول اهلل ] و�سحابته والتابعني 

ومن �سار على نهجهم من ال�سلف ال�سالح ر�سوان اهلل تعاىل عليهم اأجمعني .

2 - احلذر من ال�ستجابة للعامة فيما يخت�س بالعالج اأو امل�سورة اأو الذهاب معهم اإىل 

اأنا�س يزعمون اأنهم يرقون وهم حقيقة من اجلهلة اأو الدجالني وال�سحرة وامل�سعوذين، 

اأما ارتياد هوؤلء اجلهلة بناء على قول فالن وفالنة وازدحام النا�س عليه ، فهذا من 

اأعظم اجلهل، ول غرابة ف�سوف  تتبدد احلرية والده�سة، عند احلديث عن املخالفات 

ال�سرعية لدى بع�س املعاجلني .

� حديث اللديغ:
اإننّ اأعَظم ما يحتج به َمن جعل ذلك له �سنعًة و جملبَة مال ل تعب فيه و ل ن�سب حديث 

رهطاً  اأن   ] اخلــدري  �سعيد  اأبي  عن  ف�سفي،  الفاحتة  ب�سورة  ُرقي  الذي  اللديغ«   « ق�سة 

العرب  اأحياء  نزلوا بحي من  �سافروها حتى  �سْفِرة  انطلقوا يف   [ اأ�سحاب ر�سول اهلل  من 

فا�ست�سافوهم ، فاأبَْوا اأن ي�سيفوهم ، فلَُدغ �سيد ذلك احلي ،ف�سعوا له بكل �سيء ، ل ينفعه 

�سيء ، فقـال بع�سهم : »لو اأتيتم هوؤلء الرهط الذين قد نزلوا بكم لعله اأن يكون عند بع�سهم 

�سي« فاأتْوهم فقالوا: »يا اأيها الرهـط .. اإن �سيدنا لدغ ف�سعينا له بكل �سيء، ل ينفعه �سي، فهل 

عند اأحد منكم �سيء ؟!«  فقال بع�سهم: (نعم، و اهلل اإين لََراق، ولكن واهلل لقد ا�ست�سفناكم فـلم 

ت�سيفونا،فما اأنا براق لكم حتى جتعلوا لنا ُجْعاًل) ف�ساحلوهم على قطيٍع من الَغنَم ،فانطلق 

ْمُد لل َربرِّ �ْلَعالنَي} حتى لكاأمنا ن�ِسط من عقال ، فانطلق مي�سي  َفَجَعل يتفل و يقراأ {�ْلَ

ما به َقلََبه، قال : فاأوفوهم ُجعلهم الذي �ساحلوهم عليه ، فقال بع�سهم : اق�سموا ، فقال الذي 

رقي : ل تفعلوا حتى ناأتي ر�سول اهلل ]  فنذكر له الذي كان فننظر ما ياأمرنا ، فقدموا على 

ر�سوِل اهلل ] فذكروا  له ، فقال: »و ما يُدريك اأنها رقية !، اأ�سبتم ، اق�سموا ، وا�سربوا يل 

معكم ب�سهم«  اأخرجه البخاري و م�سلم .
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النبي ]  اأ�سحاب  »اأن نفراً من  اأخرج البخاري عن ابن عبا�س –ر�سي اهلل عنهما –  و 

مرُّوا مباء فيهم لديغ اأو �سليم، فعر�س لهم رٌجل من اأهل املاء، فقال: هل فيكم من راق، اأن يف 

املاء رجاًل لديغا اأو �سليماً ؟! فانطلق رجل منهم فقراأ بفاحتة الكتاب على �ساٍء ، فرباأ فجاء 

بالـ�ساء اإىل اأ�سحابه ، فكرهوا ذلك ، وقالوا : اأخذَت على كتاب اهلل اأجراً !، حتى قدموا املدينة 

فقالوا: يا ر�سول اهلل..اأخذ على كتاب اهلل اأجراً !  فقال ر�سول اهلل ] : اإن اأحقَّ ما اأخذمت 

عليه اأجراً كتاب اهلل«.

و بع�س النا�س يفهم اأن اأخذ الأجر اأو اجْلُعل على اإطالقه، و هذا خطاأ ظاهر

قال �سيخ الإ�سالم ابن تيميه: ملَّا ذكر قوله ]: »اإنَّ اأحق َّما اأخذمت عليه اأجراً كتاب اهلل«؛

قال: وكان اجْلُعل على عافية مري�س القوم ل على التالوة. انتهى . 

عل كان على ال�سفاء ل على القراءة ) انتهى .  يعني اأن اجْلُعل  وقال – اأي�سا -: (فاإن اجْلُ

– وهو الأجرة – اإمنا هو على �سرط ال�سفاء. 

ُحتــــرف�ن: � املمْ
م بيانه ، فهم ياأخذون  ـا ما يفعله املحرتفون لهذا الأمـر يف وقتنا فهو خالف ما تقـدًّ اأمَّ

الأجر على التالوة ، �سواء كان ذلك مببا�سرة النَّفث على املري�س اأو النفث يف اأدويه يـُغالون يف 

ثمنها لأجل نفثهم و قراءتهم فيها ، و لـذلك ل يعهد عن ال�سحابة ر�سي اهلل عنهم ول على 

العلماء بعدهم اأخذ الأجرة على الرقية بهذه الكيفية التي يفعلها اأهل الوقت ، وبع�سهم ي�سفنّ 

اأواين امْلاء ، ثم ينفخ عليها نفْخًة ،ثم يبيعها باأغلى من ثمنها . و كاأنه عي�سى \ الذي يرُبئ 

الأكمه و الأبر�س باإذن اهلل !

ين لي�س حرفة: � القراآن و الدَّ
ين حْرفًة له وم�سدر رزق اأنه خُمالف ل�سلف  وليعلم كل مَن جعل القراآن الكرمي و علم الَدنّ

هذه الأمة املقتدى بهم  ، لأن قدوتهم يف ذلك الأنبياء و املر�سلني عليهم ال�سالة و ال�سالم 

الذين اأخرب اهلل عنهم  اأنهم ل ي�ساألون النا�س اأجراً على تبليغ  دين ربهم ، ونُ�ْسَرته ، ونفعهم 

ا َقْوِم 
َ
ي�
َ
النا�س يف ذلك ؛ حيث قال �سبحانه و بحمده على ل�سان ر�سول الكرمي نوح  \: { و 

ْجري �إلرَّ على �لل } �سورة هود من الآية 29
َ
ُلُكْم َعَلْيِه َماًل �إن �أ

َ
اأ �سْ

َ
َل �أ

و قد جاء يف احلديث ال�سحيح الوعيد ال�سديد فيمن طلب العلم للدنيا باأنه مل يجد ريَح 
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اجلنة يوم القيامة ف�ساًل عن اأن يدخلها !، فعن  اأبي هريرة [ اأنَّ ر�سول اهلل ] قال : »من 

تعلم علْماً مما يبتغى به وجه اهلل عزنّ َوجلَّ ل يتعلمه اإلنّ لي�سيب به  عر�ساً من الدنيا  مْل يجد 

ُعرف اجلنة يوم القيامة – يعني ريحها« اأخرجه ابن ماجه و واأبو داود و�سححه الألباين .

> و قُد �سـُئل  عبُد اهلل بن املبارك: عن �سفلة النا�س ؟! ، فقال:  الذي ياأكل بدينه ! .
> وقال �سفيان الثوري:  اإنًّ اأقبح الرغبة اأن تطلب الدنيا بعمل الآخرة .

ب  ين و ت�سويه ح�ْسنه و جماله اأن يكون و�سيلًة للتعـيُّ�س و التك�سُّ ول �سك اأنه من الإ�ساءة للدَّ

َّن اهلل على عبادة باإنزال هذا القراآن. غذاء للقلوب و نعيماً لالأرواح و لي�سعد املهتدي  و اإمنا مـ

َوُهَو  نَثى 
ُ
�أ ْو 

َ
�أ َذَكٍر  اِلًا ِمْن  بذلك يف الدنيا باحلياة الطيبة، قال تعاىل  {َمْن َعِمَل �سَ

َبًة  } النحل 97، ويف الآخرة ر�سوان اهلل و النعيم املقيم . ُه َحَياًة َطيرِّ ُموؤِْمٌن َفَلُنْحِيَينرَّ

اإل اإذا �ُسفي  و مع هذا فاأخذ الأجرة على الرقية ب�سرط ال�سفاء يعني اأن ل ياأخذ �سيئاً 

باً – كما يفعل يف وقتنا - ول بهذا التخليط  املري�س اأو امل�سروع ول يكون ذلك حرفًة و تك�سُّ

و التالعب احلا�سل يف كل بلد فهذا اأهون، فكذلك يجب على الرُّقاة املعاجلني بكتاب اهلل 

تعاىل وغريهم اأن ل يتاجروا بدينه �سبحانه وي�سرتوا به  ثمناً قلياًل كما يفعله كثري منهم اليوم 

بالرقية على ال�سحيح واملري�س واأخذ الأجرة على ذلك  .

� اخلل�ة بالن�ساء:
�س املراأة  و لقد اأ�سبحنا ن�سمع عن  بع�سهم �سيئاً خميفاً حيث ذكر لنا عن بع�سهم باأنه يتلمَّ

يف بدنها بدعوى رقية الأمل و مالحقة اجلان ! وعلى ذلك فليحذر الراقي من اخللوة باملراأة  

الأجنبية، ولتحذر املراأة من ذلك ،  وليحذر اأهلها من اأن يرتكوها من غري حْمرم عند الرجل 

بالفْح��ساء و�ُلنَكِر } النور 21، ول �سي عنده 
ُ
مر 

ْ
الأجنبي مهما بلغ دينه فاإن ال�سيطان { َياأ

اأف�سل من اأْن يخلو الرجل بامراأة من غري ذي حمرم  ، عن جابر بن �سمرة قال : خطبنا عمر 

بن اخلطاب باجلابية قال : قام فينا ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم مقامي فيكم اليوم ، فقال 

: »اأح�سنوا اإىل اأ�سحابي ، ثم الذين يلونهم ، ثم الذين يلونهم ، ثم يف�سو الكذب حتى ي�سهد 

الرجل على اليمني ل ي�ساألها ، فمن اأراد بحبوحة اجلنة ، فليلزم اجلماعة ، فاإن ال�سيطان مع 

الواحد وهو من الثنني اأبعد ، ول يخلون اأحدكم باملراأة ، فاإن ال�سيطان ثالثهما ، ومن �سرته 

ح�سنته و�ساءته �سيئته فهو موؤمن« �سحيح ابن حبان .
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احلمد هلل وحده وال�سالة وال�سالم على من ل نبي بعده . . اأما بعد :

فمن املعلوم اأن اأي عمل يقوم به الإن�سان ل يكون مقبول عند اهلل تعاىل حتى يتوفر فيه 

�سرطان :

اأحدهما: اأن يكون خال�سا لوجه اهلل .

الثاين : اأن يكون موافقا ل�سنة نبيه ] .

ونظرا لأن التو�سل البدعي يخل بال�سرط الثاين ، بل اإنه و�سيلة قد تف�سي اإىل ال�سرك، 

وقد اأ�سكل فهمه على كثري من النا�س ، مما اأوقع الكثري فيه ؛ لذا اأحببت اأن اأكتب ملحة موجزة 

حول التو�سل امل�سروع واملمنوع .

� تعريفه :
اأو على ل�سان   ، اإىل اهلل تعاىل مبا �سرعه يف كتابه  التقرب  ال�سرع : هو  التو�سل يف 

ر�سوله ].

الو�سيلة يف ال�سرع : ما يتقرب به اإىل اهلل ، رجاء ح�سول مرغوب ، اأو دفع مرهوب ، من 

فعل الواجبات وامل�ستحبات اأو ترك املنهيات ، وتكون م�سروعة ، كما تكون ممنوعة . والو�سيلة 

تكون م�سروعة وتكون ممنوعة ، فما وافق الكتاب و�سحيح ال�سنة فهي م�سروعة، وما خالف 

الكتاب وال�سنة فهي ممنوعة .

� اأن�اع الت��سل :
اأول: التو�سل امل�سروع:

التو�سل امل�سروع : هو تقرب العبد اإىل اهلل بو�سيلة وردت يف الكتاب اأو �سحيح ال�سنة، 

ومن اأنواعه:

ِبَها  َفاْدُعوُه  َنى  �سْ
�ْلُ َماُء  �سْ

َ
�ْلأ  ِ

رَّ
{َولِل تعاىل:  قال   : باأ�صماء اهلل و�صفاته  التو�صل   : الأول 

َماِئِه �َسُيْجَزْوَن َما َكاُنو� َيْعَمُلون} �سورة الأعراف 180. �سْ
َ
ِذيَن ُيْلِحُدوَن ِف �أ َوَذُرو� �لرَّ

التوسل المشروع والممنوع

97 العدد   - 1429هـ  االأول  ربيع   - التا�سعة  ال�سنة 
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وجه الدللة : اأن اهلل �سبحانه وتعاىل : اأمرنا اأن ندعوه متو�سلني باأ�سمائه احل�سنى، 

وبذلك  الطلب.  هذا  داخلة يف  فتكون   ، ل�سفاته  مت�سمنة   - �سبحانه   - واأ�سماوؤه 

يت�سح دللة الآية على م�سروعية التو�سل باأ�سمائه و�سفاته.

 بيانه : هو التو�سل اإىل اهلل بال�سم املقت�سي ملطلوبه اأو بال�سفة املقت�سية له.

مثاله : كاأن يقول يف دعائه : اللهم اإين اأ�ساألك باأ�سمائك احل�سنى و�سفاتك العلى 

اأن تعطيني كذا اأو تدفع عني كذا، اأو يقول : اللهم اإين اأ�ساألك باأنك اأنت الرحمن 

الرحيم، اللطيف اخلبري اأن تعافيني ، اأو يقول : اللهم اإين اأ�ساألك برحمتك التي 

و�سعت كل �سيء اأن ترحمني وتغفر يل ، ونحو ذلك.

ومن ال�سنة ما رواه اأن�س بن مالك [ قال : »كان ر�سول اهلل ] اإذا كربه اأمر يقول: 

يا حي يا قيوم برحمتك اأ�ستغيث« رواه الرتمذي وح�سنه الألباين.

الثاين : التو�صل بالأعمال ال�صاحلة : وهو التو�سل اإىل اهلل تعاىل بالإميان به وطاعته ، 

ويدخل يف ذلك كل عمل قام به العبد بقلبه اأو ل�سانه اأو جوارحه خوفا من اهلل اأو 

رجاء له وحده ، ل لدافع اآخر.

كيفيته : هو اأن يتذكر الداعي عمال �ساحلا قام به هلل وحده ل لدافع اآخر ، وبعد 

اأن يتذكر العمل يتوجه اإىل ربه متو�سال بهذا العمل يف اأن يعطيه اأو يدفع عنه.

مثاله : كاأن يقول امل�سلم : اللهم باإمياين بك واتباعي لر�سولك اغفر يل ، اأو يقول: اللهم 

اإنك تعلم باأين عملت كذا - وي�سمي عمال قام به هلل وحده - اللهم اإن كنت عملته رجاء 

لثوابك وخوفا من عقابك فاأعطني كذا اأو ادفع عني كذا ، ونحو ذلك . قال تعاىل: 

ْنَت 
َ
�أ َك  �إِنرَّ ا  ِمنرَّ ْل  َتَقبرَّ َنا  َربرَّ َماِعيُل  َو�إِ�سْ �ْلَبْيِت  ِمَن  �ْلَقَو�ِعَد  �إِْبَر�ِهيُم  َيْرَفُع  {َو�إِْذ 

ِلَمًة  ًة ُم�سْ مرَّ
ُ
ِتَنا �أ يرَّ ِلَمنْيِ َلَك َوِمْن ُذررِّ َنا َو�ْجَعْلَنا ُم�سْ ِميُع �ْلَعِليم} البقرة 127 {َربرَّ �ل�سرَّ

ِحيُم} البقرة 128 . �ُب �لررَّ ورَّ ْنَت �لترَّ
َ

َك �أ ِرَنا َمَنا�ِسَكَنا َوُتْب َعَلْيَنا �إِنرَّ
َ
َلَك َو�أ

وجه الدللة : يف الآيتني تو�سل برفع القواعد من البيت احلرام، وهو عمل �سالح  ، 

ذلك اأنه ا�ستجابة لأمر اهلل لهما بذلك.

ومن ال�سنة ما رواه اأبو هريرة ر�سي اهلل عنه قال : قال ر�سول اهلل ] : »اإذا اأوى 

اأحدكم اإىل فرا�سه فلينف�س فرا�سه بداخلة اإزاره فاإنه ل يدري ما خلفه عليه ، فاإذا 

اأراد اأن ي�سطجع ، فلي�سطجع على �سقه الأمين، وليقل : با�سمك ربي و�سعت جنبي 
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به  اأر�سلتها فاحفظها مبا حتفظ  واإن   ، اأم�سكت نف�سي فارحمها  اإن   ، اأرفعه  وبك 

عبادك ال�ساحلني« رواه البخاري.

وجه الدللة : يف احلديث و�سية من امل�سطفى ] للم�سطجع اأن يقدم بني يدي 

دعائه تو�سال اإليه �سبحانه بت�سبيحه وتنزيهه، واعتقاد �سادق باأنه ل ي�سع جنبه 

اأو يرفعه اإل بعون من اهلل تعاىل، ول �سك اأن هذا املتو�سل به من اأعمال الل�سان 

والقلب ال�ساحلة .

 الثالث : التو�صل اإىل اهلل  بدعاء ال�صالح احلي : وهو تو�سل امل�سلم الذي وقع يف �سيق اأو 

حلت به م�سيبة بدعاء اإن�سان يظهر عليه ال�سالح والتقوى، ويتم بطلب من املتو�سل، 

كما يتم من غري طلب.

مثال الأول : كاأن يذهب امل�سلم الذي حلت به م�سيبة  وعلم من نف�سه التفريط يف 

جنب اهلل اإىل رجل يعتقد فيه ال�سالح، ويطلب منه اأن يدعو اهلل له اأن يرفع عنه 

ما حل به.

ومثال الثاين: كاأن يرى العبد ال�سالح اأخا له يف �سيق و�سدة فيدعو اهلل له اأن يفرج 

عنه. ويكون يف ح�سور املدعو له ، كما يكون يف غيبته، ول فرق اأن يدعو الأعلى 

لالأدنى، اأو الأدنى لالأعلى، فكل ذلك جائز ومقبول - اإذا �ساء اهلل �سبحانه وتعاىل.

مثال الأعلى لالأدنى : تو�سل ال�سحابة بدعاء نبيهم ] . ومثال الأدنى لالأعلى : 

عن عمر بن اخلطاب [ قال: »ا�ستاأذنت ر�سول اهلل ] يف العمرة فاأذن يل وقال: 

ْر�َسْلَنا ِمْن 
َ
 قال تعاىل : { َوَما �أ

(1)
»ل تن�سنا يا اأخي من دعائك« رواه الرتمذي واأبو داود.

 
َ رَّ
َتْغَفُرو� �لل ُهْم َجاُءوَك َفا�سْ ْنُف�سَ

َ
ُهْم �إِْذ َظَلُمو� �أ نرَّ

َ
ِ َوَلْو �أ

رَّ
َر�ُسوٍل �إِلرَّ ِلُيَطاَع ِباإِْذِن �لل

�ًبا َرِحيًما } الن�ساء 64.  َتورَّ
َ رَّ
�ُسوُل َلَوَجُدو� �لل َتْغَفَر َلُهُم �لررَّ َو��سْ

وجه الدللة : يف الآية اإر�ساد ملن ظلم نف�سه بارتكاب خطيئة اإىل �سببني ينقذانه منها:

و�سيلة  الإن�سان  يقدمه  �سالح  عمل  وهو   [ النبي  يدي  بني  ال�ستغفار   : الأول 

لال�ستجابة .

الثاين: ا�ستغفار الر�سول ] له ، وهذا هو حمل ال�ساهد اإذا هو تو�سل بدعائه ]. 

1 - وفيه �سعف كما يف �سعيف الرتمذي 715/3815 بلفظ اآخر
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وعليه فكل اإن�سان ي�سح له اأن يتو�سل بدعاء اأخيه كاأن يقول : ا�ستغفر يل، اأو يدعو 

لأخيه كاأن يقول : اللهم اغفر لفالن.

ومما يجب التنبيه عليه اأن املجيء يف الآية املراد به: مواجهته ] وهو حي ل املجيء 

اإىل قربه ؛ لأن ا�ستغفاره ] قد انقطع بوفاته ، وعليه فال يجوز املجيء اإىل قربه اأو 

قرب اأحد من ال�ساحلني لأجل �سوؤالهم اأن ي�ستغفروا اهلل لنا من ذنوب اقرتفناها.

� من اأفعال ال�سحابة »ر�سي اهلل عنهم«:
عن اأن�س بن مالك [ »اأن عمر بن اخلطاب [ كان اإذا قحطوا ا�ست�سقى بالعبا�س 

بن عبد املطلب فقال : اللهم اإنا كنا نتو�سل اإليك بنبينا فت�سقينا، واإنا نتو�سل اإليك 

اأن هذا  ابن عمر  . وقد روي عن  البخاري  رواه   » : في�سقون  نبينا فا�سقنا. قال  بعم 

ال�ست�سقاء كان عام الرمادة  .

وجه الدللة : يفيد الأثر اأن عمر بن اخلطاب [ عام الرمادة ا�ست�سقى بالعبا�س بن 

عبد املطلب- اأي بدعائه- مثل ما كانوا يعملون مع ر�سول اهلل ]، حيث طلبوا منه 

نون ، ولو كان  اأن يدعوا اهلل اأن يغيثهم ، ويوؤكد ذلك الواقع فقد اأخذ يدعو  وهم يوؤَمنّ

املراد بجاهه لختار جاه الر�سول ] فهو اأعظم ، لكن نظرا لأنه بالدعاء، والدعاء 

اأقره  وقد  العبا�س  بدعاء  التو�سل  لذلك  فاختار  لوفاته   [ الر�سول  من  ميكن  ل 

ال�سحابة على ذلك فكان اإجماعا، والإجماع حجة قاطعة ، فتاأكد بذلك م�سروعية 

التو�سل بدعاء ال�سالح احلي ل بجاهه اأو ذاته.

الرابع : التو�صل اإىل اهلل بذكر احلال : وهو اأن يتو�سل اإىل اهلل بذكر حال الداعي املبينة 

ل�سطراره وحاجته.

مثاله : تو�سل مو�سى عليه ال�سالم بذكر حاله بعد اأن �سقى للمراأتني من ماء مدين. 

لرِّ َفَقاَل َربرِّ  َقى َلُهَما ُثمرَّ َتَولرَّ �إَِل �لظرِّ قال تعاىل عن مو�سى عليه ال�سالم : { َف�سَ

ْنَزْلَت �إَِلرَّ ِمْن َخرْيٍ َفِقرٌي } الق�س�س 24.
َ
ا �أ �إِنرِّ ِلَ

وجه الدللة : اأن يف الآية بيان اأن مو�سى \ بعد اأن �سقى للمراأتني توىل اإىل الظل، 

ثم توجه اإىل ربه مبينا افتقاره للخري الذي ي�سوقه اإليه. وهذا �سوؤال منه بحاله ، 

ِتْحَياٍء  ��سْ َعَلى  ي  �سِ َتْ �إِْحَد�ُهَما  {َفَجاَءْتُه  وقد ا�ستجاب اهلل دعائه قال تعاىل: 
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ْجَر َما �َسَقْيَت َلَنا} الق�س�س 25. وذلك دليل على 
َ
ِبي َيْدُعوَك ِلَيْجِزَيَك �أ

َ
َقاَلْت �إِنرَّ �أ

م�سروعية التو�سل بذكر احلال .

� ثانيًا : الت��سل املمن�ع

التو�سل املمنوع : هو تقرب العبد اإىل اهلل مبا مل يثبت يف الكتاب ول يف �سحيح ال�سنة 

اأنه و�سيلة .

اأنواعه :

الأول : التو�صل بو�صيلة ن�س ال�صارع على بطالنها: وهو تو�سل امل�سركني باآلهتهم ، وحكمه اأنه 

َخُذو�  ِذيَن �ترَّ اِل�ُض َو�لرَّ يُن �ْلَ ِ �لدرِّ
رَّ

َل لِل
َ
�سرك اأكرب، وبطالنه ظاهر، قال تعاىل: {�أ

 َيْحُكُم َبْيَنُهْم ِف 
َ رَّ
ِ ُزْلَفى �إِنرَّ �لل

رَّ
ُبوَنا �إَِل �لل ْوِلَياَء َما َنْعُبُدُهْم �إِلرَّ ِلُيَقررِّ

َ
ِمْن ُدوِنِه �أ

ار}  �سورة الزمر3 .  َل َيْهِدي َمْن ُهَو َكاِذٌب َكفرَّ
َ رَّ
َما ُهْم ِفيِه َيْخَتِلُفوَن �إِنرَّ �لل

الثاين : التو�صل بو�صيلة دلت قواعد ال�صرع على بطالنها: ومن ذلك ما يلي :

1 - التو�سل اإىل اهلل بذات خملوق .

مثاله: اأن يقول املتو�سل:اللهم اإين اأ�ساألك بنبيك- ول يعني اإل ذاته- اأن تعطيني كذا 

اأو تدفع عني كذا .

2 - التو�سل اإىل اهلل بجاه خملوق اأو حقه ونحوهما.

مثال: اأن يقول املتو�سل : اللهم اإين اأ�ساألك بجاه نبيك اأو بحق نبيك اأن تعطيني كذا 

اأو تدفع عني كذا .

3 - التوجه اإىل ميت طالبا منه اأن يدعو اهلل له.

مثاله: كمن ياأتي اإىل امليت من الأنبياء اأو ال�ساحلني ويقول له �سل اهلل يل اأو ادع 

اهلل يل اأن يعطيني كذا ،  اأو يدفع عني كذا.

4 - اأن ي�ساأل العبد ربه حاجته مق�سما بنبيه اأو وليه اأو بحق نبيه اأو وليه ونحو ذلك.

مثاله: اأن يقول : اللهم اإين اأ�ساألك كذا بوليك فالن، اأو بحق نبيك فالن ، ويريد 

الإق�سام ، اأو يقول : اللهم اإين اأق�سمت عليك بفالن اأن تق�سي حاجتي .
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� حكم هذا الن�ع من الت��سل :
اأنه حمرم : لأنه مل يرد فيه دليل تقوم به احلجة، ولأنه ذريعة اإىل ال�سرك . وقد ي�سل اإىل 

ال�سرك الأكرب اإن اعتقد يف املتو�سل به �سيئا من النفع اأو ال�سر دون اهلل.

� اأدلة منع هذا الت��سل  :
اأول : هذا النوع من التو�سل مل يرد له دليل يف الكتاب ول يف �سحيح ال�سنة، ونحن ماأمورون 

باللتزام بهما، وعليه فهو غري م�سروع  ، واإمنا هو بدعة ممنوعة ، وقد قال ]: 

»من عمل عمال لي�س عليه اأمرنا فهو رد« اأخرجه البخاري . وقال ] : »واإياكم وحمدثات 

الأمور« رواه الرتمذي واأبو داود و�سححه الألباين .

واإن زعم املخالف اأنه موجود فيهما اأو يف اأحدهما ، قلنا هذا زعم باطل ، اإذ ل دليل 

عليه ، ومما يوؤكد بطالنه اأنه مل يعمل به ال�سحابة ومن اأتى بعدهم من اأهل القرون 

املف�سلة   الذين هم اأعلم هذه الأمة بكتاب اهلل و�سنة ر�سوله ] ، واأ�سدهم حر�سا 

على اللتزام بهما . فلو كان موجودا لعملوا به ، اأي�سل عنه ال�سحابة ويهتدي اإليه 

هوؤلء املتاأخرون ؟!

اأن الو�سائل تابعة للمقا�سد  اإىل ال�سرك: ومبا  التو�سل ذريعة  النوع من  اأن هذا   : الثاين 

يف احلكم ، فهو ممنوع �سدا للذريعة ، واإبعادا للم�سلم من قول اأو فعل يف�سي اإىل 

ال�سرك ، ولذا جاءت اأدلة كثرية يف الكتاب وال�سنة تدل دللة قاطعة على اأن �سد 

الذرائع اإىل ال�سرك واملحرمات من مقا�سد ال�سريعة ، ومن ذلك قوله تعاىل: {َوَل 

 َعْدًو� ِبَغرْيِ ِعْلٍم} الأنعام 108.  
َ رَّ
و� �لل بُّ  َفَي�سُ

ِ ِذيَن َيْدُعوَن ِمْن ُدوِن �للرَّ و� �لرَّ بُّ َت�سُ

دون  من  يعبدونها  التي  امل�سركني  اآلهة  �سب  عن  امل�سلمني  وتعاىل  �سبحانه  فنهى 

اهلل مع اأنها باطلة، لئال يكون ذلك ذريعة اإىل �سب امل�سركني الإله احلق �سبحانه ، 

انت�سارا لآلهتهم الباطلة جهال منهم وعدوا.

ومن ذلك نهيه ] عن بناء امل�ساجد على القبور ، ولعن من فعل ذلك ؛ لئال يكون 

ذلك ذريعة اإىل اتخاذها اأوثانا والإ�سراك بها .

الثالث : اأن يف هذا النوع من التو�سل حمذورا من وجهني:

 ِ
رَّ

َل لِل
َ
1 - فيه �سبه بتو�سل امل�سركني باآلهتهم وقد ذمه اهلل حيث قال �سبحانه : { �أ
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ُبوَنا �إَِل  ْوِلَياَء َما َنْعُبُدُهْم �إِلرَّ ِلُيَقررِّ
َ
َخُذو� ِمْن ُدوِنِه �أ ِذيَن �ترَّ اِل�ُض َو�لرَّ يُن �ْلَ �لدرِّ

 َل َيْهِدي َمْن 
َ رَّ
 َيْحُكُم َبْيَنُهْم ِف َما ُهْم ِفيِه َيْخَتِلُفوَن �إِنرَّ �لل

َ رَّ
ِ ُزْلَفى �إِنرَّ �لل

رَّ
�لل

اٌر} الزمر 3 . ُهَو َكاِذٌب َكفرَّ

ففي الآية عاب �سبحانه اأمرين :

الأول : عاب عبادة الأولياء من دونه .

الثاين : عاب حماولة القربى اإليه باملخلوق ، والتو�سل بالذات اأو بدعاء امليت 

من الأمر الثاين.

2 - فيه انتقا�س هلل �سبحانه وتعاىل ، وتنزيل له اإىل منزلة املخلوق الذي يحابي 

يف ف�سله وحكمه، فيعطي من له و�سيط اأكرث مما يعطي غريه ، اأو يحرم من لي�س 

له و�سيط جلهله بحاله وبعده عن �سماع مقاله، واهلل �سبحانه وتعاىل يقول: {َو�إَِذ� 

َتِجيُبو� ِل  �ِع �إَِذ� َدَعاِن َفْلَي�سْ ِجيُب َدْعَوَة �لدرَّ
ُ
نرِّ َقِريٌب �أ ي َفاإِ َلَك ِعَباِدي َعنرِّ

َ
�َساأ

ُهْم َيْر�ُسُدوَن} البقرة 186 . َوْلُيوؤِْمُنو� ِبي َلَعلرَّ

التو�سل بدعاء امليت- وقد  التو�سل دعاء ميت- وذلك عند  النوع من  اأن يف هذا  الرابع: 

ورد النهي عنه والوعيد عليه اإذ هو �سرك اأو ذريعة اإىل ال�سرك ، كما قال تعاىل: 

َمُعو�  ِلُكوَن ِمْن ِقْطِمرٍي} { �إِْن َتْدُعوُهْم َل َي�سْ ِذيَن َتْدُعوَن ِمْن ُدوِنِه َما مَيْ {َو�لرَّ

ِكُكْم َوَل  َتَجاُبو� َلُكْم َوَيْوَم �ْلِقَياَمِة َيْكُفُروَن ِب�ِسْ ُدَعاَءُكْم َوَلْو �َسِمُعو� َما ��سْ

ُئَك ِمْثُل َخِبرٍي} فاطر 13-14 فبني �سبحانه اأن دعاء من ل ي�سمع ول ي�ستجيب  ُيَنبرِّ

�سرك يكفر به املدعو يوم القيامة - اأي: ينكره- ويعادي من فعله كما قال تعاىل: 

ْعَد�ًء َوَكاُنو� ِبِعَباَدِتِهْم َكاِفِريَن} الأحقاف 6. 
َ
ا�ُض َكاُنو� َلُهْم �أ { َو�إَِذ� ُح�ِسَ �لنرَّ

فكل ميت اأو غائب ل ي�سمع ول ي�ستجيب ول ينفع ول ي�سر .

ولهذا مل ينقل عن اأحد من ال�سحابة- ر�سي اهلل عنهم- ول عن غريهم من ال�سلف 

اأنهم اأنزلوا حاجاتهم بالنبي ] بعد وفاته ، بل العك�س نراهم عام الرمادة تو�سلوا 

بدعاء العبا�س [ ؛ لأنه حي حا�سر يدعو ربه ، فلو جاز التو�سل باأحد بعد وفاته 

لتو�سل عمر وال�سابقون الأولون بالنبي ] .

و�سوؤالهم  موتهم  بعد  والأنبياء  املالئكة،  دعاء  فاإن  تيمية:  ابن  الإ�سالم  �سيخ  وقال 

وال�ست�سفاع بهم يف هذه احلال هو من الدين الذي مل ي�سرعه اهلل ، ول ابتعث به 

ر�سول ، ول اأنزل به كتابا ، ول فعله اأحد من ال�سحابة والتابعني لهم باإح�سان ، ول 
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اأمر به اإمام من اأئمة امل�سلمني.

اخلام�س: اأن من هذا النوع من التو�سل ، التو�سل باجلاه اأو احلق ونحوهما وهو باطل من 

ثالثة وجوه :

1: اأنه تو�سل بعمل الغري ، ذلك اأن املنزلة واجلاه اإمنا اكت�سبها الإن�سان بعمله ، وعمل 
الغري خمت�س به، فلو تو�سل به غريه كان قد �ساأل باأمر اأجنبي عنه لي�س �سببا لنفعه، 

لرَّ َما �َسَعى} النجم 39 . اِن �إِ ْن�سَ ْن َلْي�َض ِلاْلإِ
َ
قال تعاىل : { َو�أ

2: اأن يف التو�سل مبنزلة اأو حق الغري اعتداء يف الدعاء، والعتداء يف الدعاء حمرم 

ْعَتِديَن} الأعراف 55. ُه َل ُيِحبُّ �ْلُ ًعا َوُخْفَيًة �إِنرَّ ُكْم َت�َسُّ قال تعاىل: {�ْدُعو� َربرَّ

3: اأن ال�سوؤال بحق فالن يت�سمن اأن للمخلوق حقا على اخلالق، ولي�س على اهلل حق 

اإل ما اأحقه على نف�سه بوعده ال�سادق.

ال�ساد�س : اأن من هذا النوع من التو�سل �سوؤال العبد ربه حاجته مق�سما مبخلوق. وهذا 

فيه حمذور من وجهني:

اإق�ساما بغري اهلل والإق�سام بغري اهلل على املخلوق ل يجوز قال ]:  اأن فيه   - 1

اأو لي�سمت « رواه البخاري وم�سلم. بل عده الر�سول ]  »من كان حالفا فليحلف باهلل 

من ال�سرك، قال ] : »من حلف بغري اهلل فقد كفر اأو اأ�سرك« اأخرجه الرتمذي و�سححه 

الألباين.  فكيف بالإق�سام باملخلوق على اخلالق،اإنه لي�س �سركا فقط بل هو تقرب اإىل 

اهلل بال�سرك، والتقرب اإىل اهلل اإمنا يكون مبا ير�سيه ل فيما ي�سخطه .

2 -  اأن فيه تعظيما للمخلوق : ذلك اأن احللف يقت�سي تعظيم املحلوف به ومبا اأن 
املحلوف به يكون اأعظم من املحلوف عليه فاإن يف هذا الق�سم رفعا للمخلوق فوق 

منزلة اخلالق ، وم�ساواة املخلوق باخلالق �سرك فكيف لو جعلناه اأعظم منه؟

قال النووي: قال العلماء: احلكمة يف النهي عن احللف بغري اهلل اأن احللف يقت�سي 

تعظيم املحلوف به ، وحقيقة العظمة خمت�سة باهلل تعاىل فال ي�ساهى به غريه.
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ب�سم اهلل واحلمد هلل واأ�سهد اأن ل اإله اإل اهلل وحده ل �سريك له واأ�سهد اأن حممداً عبده 

ور�سوله ] وبعد

فهذه مطوية ت�ستمل على بع�س الأخطاء ، واملخالفات التي يقع فيها بع�س امل�سلمني يف 

�سالة اجلمعة ، اجتهدنا يف جمعها وترتيبها توعية لإخواتنا امل�سلني ، وحتذيرا لهم من الوقوع 

فيها .  اأ�ساأل اهلل اأن يجعل عملنا خال�ساً لوجهه الكرمي �سواباً على �سنة �سيد املر�سلني اإنه 

جواد كرمي  .

نَّ َر�ُسوَل 
َ
ْدِريِّ [ اأ ِبي �َسِعيٍد اخْلُ

َ
1 - ترك الإغت�سال ل�سالة اجلمعة وعدم التزين لها . َعْن اأ

تَِلٍم« رواه البخاري وغريه . ُمَعِة َواِجٌب َعلَى ُكلِّ حُمْ ِ ] َقاَل : » ُغ�ْسُل يَْوِم اجْلُ
َّ

اهلل

ُر  ُمَعِة َويَتََطهَّ وَعْن �َسلَْماَن الَْفاِر�ِسيِّ َقاَل : َقاَل النَِّبيُّ ] : » َل يَْغتَ�ِسُل َرُجٌل يَْوَم اجْلُ

ُق بنَْيَ  ْو مَيَ�سُّ ِمْن ِطيِب بَيِْتِه ثُمَّ يَْخُرُج َفاَل يَُفرِّ
َ
ِهُن ِمْن ُدْهِنِه اأ َما ا�ْستََطاَع ِمْن ُطْهٍر َويَدَّ

ُمَعِة  ُت اإَِذا تََكلََّم اْلإَِماُم اإِلَّ ُغِفَر لَُه َما بَيْنَُه َوبنَْيَ اجْلُ اثْننَْيِ ثُمَّ يُ�َسلِّي َما ُكِتَب لَُه ثُمَّ يُنْ�سِ

ْخَرى« رواه البخاري وغريه .
ُ
اْلأ

2 - التجمل والتزين ل�سالة اجلمعة ببع�س املعا�سي . مثل : (حلق اللحية ، وترك ال�سارب 

الطويل ، ولب�س الثياب ال�سيقة التي حتجم العورة اأو تظهر بع�سها ، ولب�س الثياب 

التي عليها �سور ذوات الأرواح ، ولب�س احلرير والذهب ، والقالدة وغريها ) الأجوبة 

النافعة لالألباين �س116، وال�سنن واملبتدعات لل�سقريي �س63 .

ْقــَواٌم َعْن 
َ
اأ 3 - التخلف عن اجلمعة لغري عذر . لقوله عليه ال�سالة وال�سالم : » لََينْتَِهنَيَّ 

 َعلَى ُقلُوِبِهْم ثُمَّ لََيُكونُنَّ ِمْن الَْغاِفِلنَي« رواه م�سلم وغريه.
ُ َّ
ْو لََيْخِتَمنَّ اهلل

َ
ُمَعاِت اأ َوْدِعِهْم اجْلُ

اِب بَيْنََما ُهَو  طَّ نَّ ُعَمَر بَْن اخْلَ
َ
 َعنُْهَما اأ

ُ َّ
َي اهلل 4 - ترك التبكري للجمعة . َعْن ابِْن ُعَمَر َر�سِ

�ْسَحاِب النَِّبيِّ 
َ
ِلنَي ِمْن اأ وَّ

َ
ُمَعِة اإِْذ َدَخَل َرُجٌل ِمْن امْلَُهاِجِريَن اْلأ ْطَبِة يَْوَم اجْلُ َقاِئٌم يِف اخْلُ

ْهِلي َحتَّى �َسِمْعُت 
َ

ىَل اأ نَْقِلْب اإِ
َ
يَُّة �َساَعٍة َهِذِه ؟ َقاَل : اإِينِّ �ُسِغلُْت َفلَْم اأ

َ
] َفنَاَداهُ ُعَمُر : اأ

أخطاء المصلين
في صالة الجمعة

98 العدد  1429هـ  الثاين  ربيع   - التا�سعة  ال�سنة 
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ِ �َسلَّى 
َّ

نَّ َر�ُسوَل اهلل
َ
يْ�ًسا ؟! َوَقْد َعِلْمَت اأ

َ
ُت َفَقاَل : َوالُْو�ُسوءُ اأ

ْ
اأ ْن تََو�سَّ

َ
ِزْد اأ

َ
ِذيَن َفلَْم اأ

ْ
التَّاأ

ُمُر ِبالُْغ�ْسِل« رواه البخاري وغريهما .
ْ
 َعلَيِْه َو�َسلََّم َكاَن يَاأ

ُ َّ
اهلل

نَابَِة  ُمَعِة ُغ�ْسَل اجْلَ ِ ] َقاَل : » َمْن اْغتَ�َسَل يَْوَم اجْلُ
َّ

نَّ َر�ُسوَل اهلل
َ
ِبي ُهَريَْرةَ [ اأ

َ
وَعْن اأ

َب بََقَرًة َوَمْن َراَح يِف  َا َقرَّ منَّ
َ
اَعِة الثَّاِنَيِة َفَكاأ َب بََدنًَة َوَمْن َراَح يِف ال�سَّ َا َقرَّ منَّ

َ
ثُمَّ َراَح َفَكاأ

َب  َقرَّ َا  منَّ
َ
َفَكاأ اِبَعِة  الرَّ اَعِة  ال�سَّ يِف  َراَح  َوَمْن  ْقَرَن 

َ
اأ َكبْ�ًسا  َب  َقرَّ َا  منَّ

َ
َفَكاأ الثَّاِلثَِة  اَعِة  ال�سَّ

َب بَيْ�َسًة َفاإَِذا َخَرَج اْلإَِماُم َح�َسَرْت  َا َقرَّ منَّ
َ
اِم�َسِة َفَكاأ اَعِة اخْلَ َدَجاَجًة َوَمْن َراَح يِف ال�سَّ

ْكَر« متفق عليه . امْلاََلِئَكُة يَ�ْستَِمُعوَن الذِّ

َل يَْوَم  5 - عدم احلر�س على ال�سفوف الأوىل ، والدنو من الإمام . حلديث : » َمْن َغ�سَّ

َر َوابْتََكَر َوَم�َسى َومَلْ يَْرَكْب َوَدنَا ِمْن اْلإَِماِم َفا�ْستََمَع َومَلْ يَلُْغ  ُمَعِة َواْغتَ�َسَل ثُمَّ بَكَّ اجْلُ

َياِمَها َوِقَياِمَها« رواه اأبو داود وغريه و�سححه الألباين  ْجُر �سِ
َ
اأ َكاَن لَُه ِبُكلِّ ُخْطَوٍة َعَمُل �َسنٍَة 

القول املبني مل�سهور �س 244.

ى ِرَقاَب النَّا�ِس  ِ بُْن بُ�ْسٍر قال : »َجاَء َرُجٌل يَتََخطَّ
َّ

6 - تخطي رقاب امل�سلني . حلديث َعبُْد اهلل
ُمَعِة َوالنَِّبيُّ ] يَْخُطُب َفَقاَل لَُه النَِّبيُّ ] اْجِل�ْس َفَقْد اآَذيَْت« رواه اأبو داود وغريهم    يَْوَم اجْلُ

و�سححه الألباين، الأجوبة النافعة �س118.

7 - حجز مكان يف امل�سجد ثم اخلروج منه لغري عار�س. اأحاديث وعظات يف التكبري اإىل ال�سلوات �س 40.

َحُدُكْم امْلَ�ْسِجَد 
َ
8 - ترك حتية امل�سجد اأو الإتيان بها بني اخلطبتني . حلديث :  » اإَِذا َدَخَل اأ

« ، ولقوله ] : » اإذا جاء اأحدكم يوم اجلمعة والإمام  َفاَل يَْجِل�ْس َحتَّى يُ�َسلَِّي َرْكَعتنَْيِ

يخطب فلريكع ركعتني وليتجوز فيهما« رواه م�سلم، القول املبني �س 376. 

له، وقد حكم بع�س  اأ�سل  القبلية، وهو مما ل  �سنة اجلمعة  اأنهما  9 - �سالة ركعتني على 

العلماء باأنها بدعة. زاد املعاد لبن القيم 432/1.

10 - انتظار فراغ املوؤذن من الأذان ثم الإتيان بتحية امل�سجد ، بل الأوىل اأن يقدم حتية 

امل�سجد ؛ ثم يجل�س ل�سماع اخلطبة ؛ لأن ال�ستماع اإىل اخلطبة واجب ، والرتديد 

وراء املوؤذن �سنة. القول املبني �س.

وهذا - ولالأ�سف - اأمر منت�سر بني امل�سلمني ، وهو خالف 
 (1)

11 - ترك ا�ستقبال اخلطيب

ما كان عليه الأمر يف الع�سور املف�سلة . حلديث اأبي �سعيد اخلدري [ قال: »جل�س 

ر�سول اهلل ] على املنرب وجل�سنا حوله« وقال الأثرم قلت لأبي عبد اهلل اأحمد بن 

1 - وال�ستقبال يكون باجل�سد كله
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حنبل: يكون الإمام متباعداً ، فاإذا اأردت اأن اأنحرف اإليه، حولت وجهي عن القبلة. 

فقال: نعم . تنحرف اإليه  ، وقال الإمام الرتمذي – رحمه اهلل : والعمل على هذا عند 

اأهل العلم من اأ�سحاب النبي ] وغريهم ، ي�ستحبون ا�ستقبال الإمام اإذا خطب«. 

جامع الرتمذي 136/2.

ُق بنَْيَ  12 - التفريق بني اثنني حلديث �َسلَْماَن الَْفاِر�ِسيِّ املتقدم وفيه : »ثُمَّ يَْخُرُج َفاَل يَُفرِّ

« رواه البخاري . اثْننَْيِ

 13 - ت�سبيك الأ�سابع من حني اخلروج من البيت لل�سالة ، حتى الفراغ منها . حلديث : 

�َساِبَعُه 
َ
تَِبًيا ُم�َسبٌِّك اأ َذا َرُجٌل َجاِل�ٌس يِف َو�َسِط امْلَ�ْسِجِد حُمْ »اأن النبي ] دخل امْلَ�ْسِجَد َفاإِ

 [ ِ
َّ

�َساَرِة َر�ُسوِل اهلل ُجُل ِلإِ ِ ] َفلَْم يَْفِطْن الرَّ
َّ

�َساَر اإِلَيِْه َر�ُسوُل اهلل
َ
بَْع�َسَها يِف بَْع�سٍ َفاأ

َحُدُكْم يِف امْلَ�ْسِجِد َفاَل يُ�َسبَِّكنَّ 
َ
ِبي �َسِعيٍد َفَقاَل اإَِذا َكاَن اأ

َ
ِ ] اإِىَل اأ

َّ
َفالْتََفَت َر�ُسوُل اهلل

َحَدُكْم َل يََزاُل يِف �َساَلٍة َما َداَم يِف امْلَ�ْسِجِد َحتَّى يَْخُرَج 
َ
يَْطاِن َواإِنَّ اأ َفاإِنَّ التَّ�ْسِبيَك ِمْن ال�سَّ

. (1)
ِمنُْه« رواه الإمام اأحمد و�سعفه الألباين

وعن اأبي هريرة قال : قال اأبو القا�سم ] : »اإذا تو�ساأ اأحدكم يف بيته ثم اأتى امل�سجد 

كان يف �سالة حتى يرجع فال يقل هكذا : و�سبك بني اأ�سابعه« رواه احلاكم و�سححه الألباين.  

فتح الباري ( 674/1) .

14 -   الكالم اأو ال�سالم ، اأو ت�سميت العاط�س ، اأو زجر ال�سبيان ، ونحوها . لقول النبي ] 

ْت َواْلإَِماُم يَْخُطُب َفَقْد لََغْوَت« رواه البخاري. نْ�سِ
َ
ُمَعِة اأ » اإَِذا ُقلَْت ِل�َساِحِبَك يَْوَم اجْلُ

اَلةَ َوَكاَلُمُه يَْقَطُع الَْكاَلَم«. فتاوى  َماِم يَْقَطُع ال�سَّ وَقاَل ابُْن �ِسَهاٍب الزهري: » َفُخُروُج اْلإِ

اللجنة الدائمة 243/8 .

15 - عدم تغيري املكان ملن غلبه النعا�س حلديث: »اإذا نع�س اأحدكم و هو يف امل�سجد فليتحول 

من جمل�سه ذلك اإىل غريه« . رواه اأبي داود و�سححه الألباين .

16 - قراءة الفاحتة بني اخلطبتني  فتاوى اللجنة الدائمة 255/8، فتوى رقم: 5  611.

17 - قراءة { قل هو �لل �أحد } ثالثا بني اخلطبتني ، ال�سنن واملبتدعات 64.

18 - القيام للتنفل بني اخلطبتني .

19 - �سالة ركعتني عند عدم اإدراك اجلمعة، بل الواجب عليه ان ي�سلي اأربعاً عند عدم 

1 - حديث �سعيف.. �سعفه الألباين يف �سعيف الرتغيب والرتهيب 49/1 وقال احلافظ: ويف اإ�سناده �سعيف وجمهور
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اإدراك اجلمعة اأو اإدراك الإمام وقد رفع راأ�سة من الركوع يف الركعة الثانية لقوله ]: 

»من اأدرك ركعة من �سالة اجلمعة فقد اأدرك ال�سالة« رواه م�سلم.

20 - جمع اجلمعة مع الع�سر عند وجود امل�سقة كمطر وبرد �سديدين ونحوهما.  ال�سرح املمتع 

.573

21 - الدعاء عند جلو�س الإمام بني اخلطبتني . الأجوبة النافعة �س 124.

ى ِب�ْسَر بَْن َمْرَواَن َعلَى 
َ
22 -  رفع اخلطيب يديه يف الدعاء ، َعْن ُعَماَرةَ بِْن ُروؤَيَْبَة َقاَل: َراأ

ِ ] َما يَِزيُد َعلَى 
َّ

يُْت َر�ُسوَل اهلل
َ
 َهاتنَْيِ الَْيَديِْن . لََقْد َراأ

ُ َّ
نرَْبِ َراِفًعا يََديِْه َفَقاَل َقبََّح اهلل امْلِ

�َساَر ِباإِ�ْسَبِعِه امْلُ�َسبَِّحِة . رواه م�سلم .
َ
ْن يَُقوَل ِبَيِدِه َهَكَذا َواأ

َ
اأ

نَ�ِس بِْن 
َ
اأ اأما عند ال�ست�سقاء يف خطبة اجلمعة فال�سنة اأن يرفع يديه فيه، حلديث 

 ِ
َّ

نَّ َرُجاًل َدَخَل امْلَ�ْسِجَد يَْوَم ُجُمَعٍة ِمْن بَاٍب َكاَن نَْحَو َداِر الَْق�َساِء َوَر�ُسوُل اهلل
َ
َماِلٍك »اأ

ْمَواُل 
َ
ِ َهلََكْت اْلأ

َّ
ِ ] َقاِئًما ثُمَّ َقاَل يَا َر�ُسوَل اهلل

َّ
] َقاِئٌم يَْخُطُب َفا�ْستَْقَبَل َر�ُسوَل اهلل

ِغثْنَا اللَُّهمَّ 
َ
ِ ] يََديِْه ثُمَّ َقاَل اللَُّهمَّ اأ

َّ
 يُِغيثُنَا َفَرَفَع َر�ُسوُل اهلل

َ َّ
بُُل َفاْدُع اهلل َوانَْقَطْعِت ال�سُّ

ِغثْنَا ..« احلديث متفق عليه .
َ
ِغثْنَا اللَُّهمَّ اأ

َ
اأ

23 - رفع املاأمومني اأيديهم يف الدعاء ، فيما عدا ال�ست�سقاء .  ت�سحيح الدعاء �س127.

24 - قراءة الفاحتة واملعوذتني �سبعاً �سبعاً بعد �سالة اجلمعة. حتذير امل�سلمني �س 246 .

25 - التهليل ع�سرا بعد �سالة اجلمعة ، فالثابت اأنها من اأذكار ال�سباح وامل�ساء .

26  - تقييد �سنة اجلمعة باأربع يف امل�سجد اأو ركعتني يف البيت ، وال�سواب اأنه لو �سلى اأربعا 

اأو ركعتني يف البيت اأو يف امل�سجد جاز والأف�سل كونهما يف البيت لعموم حديث: »َفاإِنَّ 

اَلِة �َساَلةُ امْلَْرِء يِف بَيِْتِه اإِلَّ امْلَْكتُوبََة« رواه البخاري، متام املنة �س341 . ْف�َسَل ال�سَّ
َ
اأ

27 - �سالة الظهر بعد �سالة اجلمعة . ال�سنن واملبتدعات �س60 .

28 -  العبث بال�سبحة والهاتف واملفاتيح ونحوهما حلديث »من م�س احل�سى فقد لغى« رواه 

م�سلم

هذا اآخر ما اأردنا جمعه يف هذه املطوية على اأن بع�س هذه املخالفات فيها خالف بني 

اأهل العلم ، ولكني اعتمدت الراجح منها ، فاإن كان �سوابا فبتوفيق من اهلل ، واإن كان 

غري ذلك فمني ومن ال�سيطان ، واحلمد هلل رب العاملني واأف�سل ال�سالة واأمت الت�سليم 

على نبينا حممد وعلى اآل نبينا حممد و�سحبه ومن تبعهم باإح�سان اإىل يوم الدين .  
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احلمد هلل وال�سالة وال�سالم على ر�سول اهلل، وبعد...

فاإن النا�س ين�سغلون هذه الأيام بحدث كبري يف البالد يتعلق بالنتخابات لختيار ممثلني 

يف جمل�س الأمة، ول�سك باأن النتخابات لها اأهمية يف احلياة ال�سيا�سية لكثري من النا�س، واأنه 

يف فرتة النتخابات ين�سغل النا�س: مر�سحون وناخبون مبا يف هذا اجلو النتخابي من م�سقة 

وتر�سيح عدد كبري من  وندوات،  ولقاءات  اجتماعات  فيها من  وما  لالأخبار،  ومتابعة  و�سهر 

النا�س لع�سوية املجل�س، وهذا اجلو النتخابي ي�سوبه بع�س املحظورات التي يجب على امل�سلم 

اأن ينتبه اإليها ويحذر من الوقوع فيها.

وهذه – اإخواين واأخواتي – بع�س الن�سائح القلبية والتوجيهات الأخوية اإىل املر�سحني منهم 

النافع  العلم  اأن يرزقنا جميعا  واإخواين، �سائال املوىل عز وجل  بها نف�سي  اأن�سح  والناخبني، 

والعمل ال�سالح واأن يجعلنا هداة مهتدين غري �سالني ول م�سلني اإنه �سميع جميب.

� ملاذا تر�سح نف�سك ؟

اأخي املر�سح.. هل �ساألت نف�سك �سوؤال ملاذا تر�سح نف�سك؟

ملاذا تنفق الأموال الطائلة يف �سبيل الو�سول اإىل جمل�س الأمة؟

ملاذا ت�سهر الليايل وتتعب نف�سك لياًل ونهاراً �سراً وجهاراً؟

ما الذي تهدف اإليه؟

اأهو احل�سول على املن�سب؟

اأم هو ال�سهرة وحب الظهور؟

اأم هي ع�سبية قبلية اأو عائلية؟

النا�س  وخدمة  واأمتك،  ملجتمعك  وال�سالح  اخلري  واإرادة  وجمتمعك  لدينك  حب  هو  اأم 

والقيام بحوائجهم؟

االنتخابات.. نصائح وتوجيهات
99 العدد  1429هـ  االأول  جمادى   - التا�سعة  ال�سنة 
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� اأ�سئلة مهمة حتتاج اإىل ج�اب �سريح وجريء:

ول �سك باأن الت�ساوؤل الأخري هو احلق الذي يجب امل�سري اإليه، وهو اأن تر�سح نف�سك ن�سرة 

لدينك وخدمة جمتمعك الذي اأعطاك الكثري واآن الأوان اأن ترد بع�س اجلميل الذي اأ�سداه 

اإليك. لتكن هذه نيتك، وليكن هذا هدفك الذي ت�سبو اإليه، وتذكر قول اهلل تعاىل: {َوْلَتُكن 

ُهُم  ْوَلِئَك 
ُ
َو�أ نَكِر  �ْلُ َعِن  َوَيْنَهْوَن  ْعُروِف  ِباْلَ ُمُروَن 

ْ
َوَياأ رْيِ  �ْلَ �إَِل  َيْدُعوَن  ٌة  مرَّ

ُ
�أ نُكْم  مرِّ

ْفِلُحون} ، وتذكر قول النبي ] : » اأحب النا�س اإىل اهلل اأنفعهم ... لئن اأم�سي مع اأخي  �ْلُ

امل�سلم يف حاجة اأحب اإيلَّ من اأن اأعتكف يف م�سجدي هذا �سهراً«  رواه الطرباين وح�سنه الألباين، واإن 

�ساء اهلل يكون لك ن�سيب من هذه الآيات والأحاديث.

� اأخي املر�سح .. عليك باأخالق النب�ة!

اأخي املر�سح.. هل تعلم باأن الو�سول اإىل ع�سوية جمل�س الأمة لي�س بالأمر الهني، ولي�س 

حلماً يتحقق يف ع�سية و�سحاها! كما اأنه ل ياأتي بالك�سل واخلمول! يحتاج الو�سول اإىل نية 

�سادق  توا�سع  اإىل  يحتاج  النا�س،  مع  وتوا�سل  طيبة  �سمعة  اإىل  يحتاج  عالية،  وهمة  طيبة 

وابت�سامٍة غري متكلفة، اإن مر�سحاً بال اأخالق ل قيمة له عند النا�س واإن جاء يف اللحظات 

الأخرية ب�سالة يف امل�سجد، اأو ابت�سامة متكلفة اأو توا�سع كاذب.

وتلم�س حاجاتهم  للنا�س،  وموا�ساة  ورفق،  ولني،  توا�سع،  من  الإ�سالم  باأخالق  التخلق  اإن 

هو الر�سيد احلقيقي للمر�سح، وهو الأ�سوات ال�سادقة املو�سلة اإىل النجاح، اقراأ قول النبي 

]: »اإمنا بعثت لأمتم مكارم الأخالق« رواه احلاكم و�سححه الألباين وما اأروع قوله ] : »اإن اأقربكم 
مني منزلً يوم القيامة اأحا�سنكم اأخالقاً« رواه ابن ع�ساكر وح�سنه الألباين،  فهال تخلقت باأخالق النبوة 

اإخال�ساً هلل �سبحانه وطاعة لر�سوله ].

 � اإيـاك واحلـرام !

اأخي املر�سح ... اأي�سر طريق اإىل الربملان هو احلر�س على احلالل والبتعاد عن احلرام،

للناخبني  الر�سوة  يدفع  �سخ�س  الربملان  اإىل  ي�سل  اأن   – فيك  اهلل  بارك   – تر�سى  هل 

لي�سوتوا ل�ساحله؟
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هل تر�سى مر�سحا ي�ساعد الناخب يف معاملة – اأثناء فرتة النتخابات – لي�سوت له؟

األي�ست هذه وتلك ر�سوة �سريحة؟!

اأمل تعلم اأن ر�سولنا الكرمي ] يقول:» لعن اهلل الرا�سي واملرت�سي« رواه الرتمذي و�سححه الألباين.

اأتعلم ما معنى اللعن؟ اإنه الطرد والإبعاد من رحمة اهلل!

فهل يوجد م�سلم عاقل يرجو لقاء اهلل تعاىل ير�سى باأن يكون ملعوناً مطروداً مبعداً من 

رحمة اهلل؟!

اأتر�سى اأن تكون نائبا يف الربملان فتح�سل على اجلاه واملن�سب الدنيوي واأنت مطرود من 

رحمة اهلل؟!

هل يفلح من طرده اهلل من رحمته؟

خاب وخ�سر اإن مل يتب من هذه املع�سية الكبرية العظيمة.

ل اأظن بك اأخي املر�سح اإل خرياً، فاأنت ل تر�سى اأن تقع يف كبرية من كبائر الذنوب وتطرد 

ْدَنى 
َ
ِذي ُهَو �أ َتْبِدُلوَن �لرَّ َت�سْ

َ
من رحمة اهلل من اأجل من�سب اأو وجاهة، واهلل �سبحانه يقول: { �أ

ِذي ُهَو َخرْيٌ }، تذكر موقفك يوم القيامة – اإن و�سلت اإىل الربملان عن طريق الر�سوة  ِبالرَّ

– ماذا �ستقول لربك �سبحانه يف ذلك اليوم العظيم حينما يكلمك لي�س بينك وبينه ترجمان؟

مبا �سرتد حينما يقول لك ربك يف هذا املوقف العظيم: عبدي مل دفعت الر�سوة؟

عبدي مل اآثرت الدنيا ون�سيت الآخرة؟ عبدي مل ح�سلت على من�سب دون وجه حق؟

باهلل عليك اأخي املر�سح ماذا �سيكون جوابك حينئذ؟ اأعد لهذا ال�سوؤال جوابا !!

� مـن تر�سـح ؟

اأخي الناخب.. من �صرت�صحه لالنتخابات؟

لأنه  بكل �سدق و�سراحة، هل �سرت�سح قريبك  اأن جتيب عنه  �سوؤال مهم يجدر بك  اإنه 

قريبك؟

هل �سرت�سح ابن قبيلتك وعائلتك لأنه ابن القبيلة والعائلة؟

هل تر�سح من يبتزك بالأموال وي�سرتي ذمتك واأمانتك؟
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اإنها واهلل م�سئولية كربى واأمانة عظمى يف عنقك يوم القيامة!

اإن هذا ال�سوت الذي تعطيه للمر�سح اأمانة وتزكية منك اإليه، واهلل �سبحانه وتعاىل يقول: 

وَر } الفرقان 72، اإنك اإذا منحت �سوتك لأحد فكاأنك تقول: اإنه  َهُدوَن �لزُّ َي�سْ ِذيَن ل  َو�لرَّ  }

�سادق اأمني!

اعلم – بارك اهلل فيك – باأن �سوتك اأمانة، واإعطاوؤك اإياه ملن ل ي�ستحق خيانة، واخليانة 

حرام وهي من النفاق، ا�سمع قول بينا حممد ] : » اآية املنافق ثالث..« وذكر منها »واإذا اوؤمتن 

خان« متفق عليه

 لقد اأمنك النا�س على �سوتك فلم ل حتافظ على الأمانة؟

مل تر�س باخليانة؟

هل تر�سى باأن يكون فيك خ�سلة من خ�سال النفاق؟!

َنا  ا َعَر�سْ ل اأظن باأن دينك واأخالقك ي�سمحان لك باأن تخون الأمانة وتر�سى باخليانة { �إِنرَّ

َوَحَمَلَها  ِمْنَها  َفْقَن  �سْ
َ
َو�أ َيْحِمْلَنَها  ن 

َ
�أ َبنْيَ 

َ
َفاأ َباِل  َو�ْلِ ْر���ِض 

َ
َو�لأ َماَو�ِت  �ل�سرَّ َعَلى  َماَنَة 

َ
�لأ

ُه َكاَن َظُلوًما َجُهول} الأحزاب 72. اُن �إِنرَّ �لإِن�سَ

اإن عليك اأخي الناخب واجباً عظيماً وهو اأن تو�سل اإىل قبة الربملان ال�سادق الأمني، تو�سل 

من ي�ستحق الو�سول، تو�سل من يت�سف بال�سدق والأمانة وحب اخلري للنا�س، تو�سل من ي�سهد 

له النا�س باخلري والف�سل وخدمة دينه واأهله وبلده، تو�سل من همه اإ�سالح العباد والبالد، من 

يحب الراعي والرعية ويحر�س على وحدة البلد وينبذ الفرقة والختالف.

اأعظم اخليانة، وهو عالمة من عالمات قرب يوم  اإي�سال مر�سح غري موؤهل هو من  اإن 

القيامة، قال النبي ] : » اإذا �سيعت الأمانة فانتظر ال�ساعة، قيل: كيف اإ�ساعتها يا ر�سول 

اهلل؟ قال: اإذا و�سد الأمر اإىل غري اأهله فانتظر ال�ساعة » رواه البخاري.

� وال تزك�ا اأنف�سكم:

اأخي املر�سح.. اإن مما نالحظه يف اإعالنات بع�س املر�سحني بع�س املحظورات ال�سرعية، 

و�  ُتَزكُّ َفال   } النف�س بقوله:  ربنا عز وجل عن تزكية  نهانا  النف�س، وقد  والتي منها تزكية 

َقى}. ومن ذلك ما ن�ساهده يف بع�س الإعالنات مثل: اإن خري من  ِن �ترَّ ْعَلُم ِبَ
َ
ُكْم ُهَو �أ نُف�سَ

َ
�أ
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اأو الرجل املنا�سب يف  اأو قول وفعل،  اأو انتخبوا خري من ميثلكم ،  ا�ستاأجرت القوي الأمني، 

املكان املنا�سب، اأو غريها من عبارات التزكية للنف�س التي نهى اهلل عنها، والواجب على املر�سح 

من  اخلالية  امل�سروعة  بال�سعارات  يكتفي  واأن  نف�سه  الثناء على  يبالغ يف  ل  اأن  اإعالناته  يف 

املحذورات ال�سرعية، واأن يعلم باأن عمله ال�سالح، وثقة النا�س به و�سمعته الطيبة هي الإعالن 

احلقيقي املوؤثر يف النا�س.

� احذر القيل والقال:

يكرث يف اأيام النتخابات القيل والقال ون�سر ال�سائعات، واإيقاع العداوة والبغ�ساء بني املر�سحني 

عن طريق الكذب والغيبة والنميمة، وكلها اأمور حمرمة يف ال�سرع بل من كبائر الذنوب، واقراأوا 

معي – بارك اهلل فيكم – هذه الن�سو�س ال�سرعية التي تبني حرمة مثل هذه الأمور:

ِخيِه َمْيًتا 
َ
َم �أ ُكَل َلْ

ْ
ن َياأ

َ
َحُدُكْم �أ

َ
ُيِحبُّ �أ

َ
ا �أ ُكم َبْع�سً ْع�سُ - قال �سبحانه:{ َول َيْغَتب برَّ

ِحيٌم } احلجرات 12. �ٌب ررَّ  َتورَّ
َ رَّ
 �إِنرَّ �لل

َ رَّ
ُقو� �لل َفَكِرْهُتُموُه َو�ترَّ

ِذيَن �آَمُنو� َلُهْم َعَذ�ٌب  ُة ِف �لرَّ يَع �ْلَفاِح�سَ ن َت�سِ
َ
وَن �أ ِذيَن ُيِحبُّ - وقال �سبحانه: { �إِنرَّ �لرَّ

نُتْم ل َتْعَلُموَن } النور 19.
َ
 َيْعَلُم َو�أ

ُ رَّ
ْنَيا َو�لآِخَرِة َو�لل ِليٌم ِف �لدُّ

َ
�أ

– قال النبي ] : »اإياكم والكذب فاإن الكذب يهدي اإىل الفجور واإن الفجور يهدي اإىل النار 
ول يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند اهلل كذابا« رواه م�سلم.

 رواه م�سلم.
.(1)

– وقال النبي ] : »ل يدخل اجلنة قتات«

و�سححه  اأحمد  رواه  البذيء«  ول  الفاح�س  ول  اللعان  ول  بالطعان  املوؤمن  »لي�س   :[ النبي  وقــال   -

الألباين.

- وقال النبي ] : »اإن ال�سيطان قد اأي�س اأن يعبده امل�سلون ولكن يف التحري�س بينهم« رواه م�سلم.

اإخ�اين – اأخ�اتي ..

اأبعد هذا البيان من اهلل ور�سوله بيان؟

اأما اآن لنا اأن نتقي اهلل �سبحانه وتعاىل؟

1 - اأي منام
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اأما اآن الأوان اأن نتوب من جميع الذنوب واملعا�سي؟

الفرقة  واإ�ــســاعــة  وال�ستم  وال�سب  والنميمة  والغيبة  الــكــذب  نــرتك  اأن  الأوان  اآن  ــا  اأم

والختالف؟

فيا من مد يف ك�سب اخلطايا خطاه            اأمــــــــا اآن الأوان لئــــن تتوبــــــا

اأ�ساأل اهلل باأ�سمائه احل�سنى و�سفاته العلى اأن يوفقنا جميعا لطاعته ومر�ساته واأن يجنبنا 

الزلل يف القول والعمل، واأن يحفظ بلدنا من كل مكروه، واأن يجعل بلدنا اآمنا مطمئنا و�سائر 

بالد امل�سلمني. و�سلى اللهم وبارك على نبينا حممد وعلى اآله و�سحبه اأجمعني.
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احلمد اهلل رب العاملني وال�سالة وال�سالم على ر�سول اهلل ] وعلى اآله و�سحبه و�سلم . 

اأما بعد ..

فهذا �سرح مي�سر ، وكلمات منثورة حول و�سية عظيمة من و�سايا ر�سول اهلل ] حتمل 

فوائد قيمة  ، وحكماً جليلة ، واأحكاماً نافعة ، اأو�ساها النبي ] لبن عمه عبداهلل بن عبا�س 

ر�سي اهلل عنهما يف اإحدى فر�س لقاءاته معه .

� ال��سية القيمة:
عن ابن عبا�س ر�سي اهلل عنهما اأنه قال: »كنت خلف النبي ] فقال يل : يا غالم اإين 

اإذا �ساألت فا�ساأل اهلل واإذا  اأعلمك كلمات: احفظ اهلل يحفظك، احفظ اهلل جتده جتاهك، 

ا�ستعنت فا�ستعن باهلل، واعلم اأن الأمة لو اجتمعت على اأن ينفعوك ب�سيء مل ينفعوك اإل ب�سيء 

قد كتبه اهلل لك، واإن اجتمعوا على اأن ي�سروك ب�سيء، مل  ي�سروك اإل ب�سيء قد كتبه اهلل 

عليك ، ُرفعت الأقالم ، وجفت ال�سحف«. رواه الرتمذي و�سححه الألباين.

ويف رواية غري الرتمذي »احفظ اهلل جتده اأمامك ، تعرف اإىل اهلل يف الرخاء يعرفك يف 

ال�سدة. واعلم اأن ما اأخطاأك مل يكن لي�سيبك، وما اأ�سابك مل يكن ليخطئك . واعلم اأن الن�سر 

مع ال�سرب، واأن الفرج مع الكرب واأن مع الع�سر ي�سرا« رواه اأحمد.

� املفردات:
خلف النبي ] : على دابته رديفاً .

يا غالم : وهو ال�سبي حني يفطم اإىل ت�سع �سنني ، و�سنه اإذ ذلك كانت نحو ع�سر �سنني .

اإين اأعلمك كلمات : ينفعك اهلل بها ، والتنوين هنا للتعظيم.

احفظ اهلل : مبالزمة تقواه ، واجتناب نواهيه .

يحفظك : يف نف�سك واأهلك ، ودنياك ودينك ، �سيما عند املوت .

وصايا وكلمات نافعة
ال�سنة التا�سعة - جمادى االآخرة 1429هـ - العدد 100
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جُتاهك : ب�سم التاء ، اأمامك كما يف الرواية الثانية.

اإذا �ساألت : اأردت ال�سوؤال .

فا�ساأل اهلل : اأن يعطيك مطلوبك ، ول ت�ساأل غريه، فاإنه ل ميلك لنف�سه نفعاً ول �سراً ، 

ف�سال عن غريه.

ا�ستعنت : طلبت الإعانة على اأمر من اأمور الدنيا والآخرة.

فا�ستعن باهلل: لأنه القادر على كل �سيء، وغريه عاجز حتى عن طلب م�سالح نف�سه ودفع 

م�سارها .

الأمة: املراد بها هنا �سائر املخلوقات.

رفعت الأقالم وجفت ال�سحف: كناية عن تقدم كتابة املقادير كلها ، والفراغ منها من اأمد 

بعيد .

ُح: رمْ � ال�سَّ
ها هو النبي ] يخ�س ابن عبا�س بهذه املوعظة والن�سيحة، بل يغر�س فيه اأ�س�س وركائز 

العقيدة، وهو ما زال غالًما حدًثا.

> قال ابن رجب: وهذا احلديث يت�سمن و�سايا عظيمة وقواعد كلية من اأهم اأمور الدين.
فقوله ] : (احفظ اهلل) يعني احفظ حدوده وحقوقه، واأوامره ونواهيه، وحفُظ ذلك: هو 

الوقوف عند اأوامره بالمتثال، وعند نواهيه بالجتناب، وعند حدوده فال يتجاوز ما اأمر به، 

واأذن فيه اإىل ما نهي عنه، فمن فعل ذلك، فهو من احلافظني حلدود اهلل الذين مدحهم اهلل 

يف كتاب.

� احفظ اهلل يحفظك:
جملة تدل على اأن الإن�سان كلما حفظ دين اهلل حفظه اهلل، ولكن حفظه يف ماذا ؟

  حفظه يف بدنه وحفظه يف ماله واأهله ويف دينه وهذا اأهم الأ�سياء وهو اأن ي�سلمك من 

َز�َدُه��ْم ُهًدى  �ْهَتَدْو�  ِذيَن  َو�لرَّ  } الزيغ وال�سالل لأن الإن�سان كلما اهتدى زاده اهلل هدى 

َو�آَتاُهْم َتْقو�ُهْم } حممد 17، وكلما �سل والعياذ باهلل فاإنه يزداد �سالل كما جاء يف احلديث .

فاأعظم ما يكون احلفظ اأن ل يرى اهلل عبده حيث نهاه، واأن ل يفقده حيث يحب اأن يراه؛ 
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لأن احلفظ ا�ستخدم يف ال�سريعة يف الأوامر ويف النواهي، ففي النواهي جاء قوله �سبحانه 

الِتِهْم  ِذيَن ُهْم َعَلى �سَ ِ} التوبة 112، ويف الأوامر قوله تعاىل {َو�لرَّ ُدوِد �للرَّ اِفُظوَن ِلُ {َو�ْلَ

ُيَحاِفُظوَن} املعارج 34  ، فحفظ اأوامر اهلل عز وجل اأن تاأتي بها على اأمت الوجوه واأكملها، ول 

تر�سى لنف�سك اأبداً اأن تكون يف الدون، مثاًل: ال�سالة؛ فبدل اأن ياأتي الإن�سان اأثناء ال�سالة، 

ياأتي على اأمت الوجوه واأكملها قبل الأذان.

> قال ابن رجب احلنبلي: وَمْن حفظ اهلل يف �سباه وقوته حفظه اهلل يف حال كرَبه و�سعف 
قوته ، ومتَّعه ب�سمعه وب�سره وحوله وقوته وعقله ، وكان بع�س العلماء قد جاوز املائة �سنة وهو 

ممتع بقوته وعقله، فوثب يوماً وثبًة �سديدًة فعوتب يف ذلك، فقال : هذه جوارح حفظناها عن 

املعا�سي يف ال�سَغر فحفظها اهلل علينا يف الِكرَب.

: دُه جَتاَهكمْ  جَتِ
َ
َفِظ اهلل � احمْ

ومعنى جتده جتاهك واأمامك معناهما واحد، يعني جتد اهلل عزنّ وجل اأمامك يدلك على 

كل خري ويقربك اإليه ويهديك اإليه ويذود عنك كل �سر ول �سيما اإذا حفظت اهلل بال�ستعانة 

به فاإن الإن�سان اإذا ا�ستعان باهلل عزنّ وجل وتوكل عليه كان اهلل ح�سبه ول يحتاج اإىل اأحد بعد 

وؤِْمِننَي} الأنفال64 ، اأي  َبَعَك ِمَن �ْلُ  َوَمِن �ترَّ
ُ رَّ
ُبَك �لل  َح�سْ

ُّ
ِبي َها �لنرَّ يُّ

َ
�أ اهلل قال تعاىل: {َيا 

ح�سبك وح�سب من اتبعك من املوؤمنني فاإذا كان اهلل ح�سب الإن�سان فاإنه لن يناله �سوء ولهذا 

ْدهُ جَتاَهَك« .  جَتِ
َ
قال: »اْحَفِظ اهلل

: احفظ اهلل  له  ابنك فقل  اأو  اأخــاك  اأو  تو�سي �ساحبك  اأن  اأردت  اإذا  بع�سهم:  وقال   <
يحفظك .

� اذا �ساألت فا�ساأل اهلل:
دلت هذه اجلملة على �سوؤال اهلل عز وجل دون خلقه، وهذا ال�سوؤال هو املتعني على العباد، 

لأن ال�سوؤال فيه اإظهار الذل من ال�سائل، وفيه بيان حاجته وفقره اإليه، كما اأن فيه اعرتافاً بقدرة 

امل�سوؤول على نيل املطلوب، واإجابة ال�سوؤال، ودفع ال�سرر وجلب النفع، ودرء املف�سدة، وكل ذلك ل 

 ِب�ُسٍّ َفال َكا�ِسَف َلُه �إِلرَّ 
ُ رَّ
َك �لل �سْ �سَ ي�سلح اإل هلل وحده ل �سريك له، لقوله تعاىل: { َو�إِْن مَيْ

ِلِه} يون�س 107 ، وعن اأبي هريرة [ اأنه قال : قال ر�سول  ُهَو َو�إِْن ُيِرْدَك ِبَخرْيٍ َفال َر�درَّ ِلَف�سْ

اهلل ]: » اإن اهلل عز وجل يقول: اأنا عند ظن عبدي بي، واأنا معه اإذا دعاين« رواه البخاري.
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واإذا �ساألت حاجة فال ت�ساأل اإل اهلل عزوجل ول ت�ساأل املخلوق �سيئاً ، واإذا ُقدر اأنك �ساألت 

اأنه �سبب من الأ�سباب واأن امل�سبب هو اهلل عزوجل فاعتمد  املخلوق ما يقدر عليه ، فاعلم 

على اهلل تعاىل .

و�سل اهلل اأبــــوابه ل حتـجُب ل ت�ســـاألن بنــي اآدم حــاجه  

وبني اآدام حني يُ�ساأل يغ�سُب اهلل يغ�سب اإن تركته �سوؤاله  

� واإذا ا�ستعنت فا�ستعن باهلل:
َتِعنُي} الفاحتة 5 ، ففيهما اأن ال�ستعانة ل  اَك َن�سْ هذه اجلملة موافقة لقوله تعاىل : {َو�إِيرَّ

تكون اإل باهلل �سبحانه وتعاىل ، وذلك اأن العبد عاجز عن ال�ستقالل بجلب م�ساحله ودفع 

م�ساره ، ول معني له على جلب م�سالح الدين والدنيا اإل اهلل وحده ، فمن اأعانه اهلل فهو 

املعان ، ومن خذله فهو املخذول .

واعلم اأن الأمة لو اجتمعت على اأن ينفعوك ب�سيء مل ينفعوك اإل ب�سيء قد كتبه اهلل لك

واإن اجتمعوا على اأن ي�سروك ب�سيء، مل ي�سروك اإل ب�سيء قد كتبه اهلل عليك

> قال ابن رجب : اإمنا ي�سيب العبد يف دنياه مما ي�سره اأو ينفعه فكله مقدر عليه ، ول 
ي�سيب العبد اإل  ما كتب له من مقادير ذلك يف الكتاب ال�سابق ، ولو اجتهد على ذلك اخللق 

 َلَنا } التوبة 51.
ُ رَّ
يَبَنا �إِلرَّ َما َكَتَب �لل كلهم جميعا ، قال تعاىل: {ُقْل َلْن ُي�سِ

يقول رحمه اهلل: (فلو اجتمع اخللق كلهم) اخللق: لي�سوا خلق زمانك، بل اخللق كلهم منذ 

اأن خلق اهلل اخللق اإىل اآخر من يخلق اهلل جل وعال، (لو اجتمع اخللق كلهم على �سيٍء كتبه 

اهلل تعاىل اأنه كائن ليجعلوه غري كائن مل يقدروا عليه) ل اإله اإل اهلل! وهذا يبنينّ لك عظيم 

قدرة الرب �سبحانه وتعاىل، واأنه ل مبدل خللقه، ول راد لأمره، ول معقب حلكمه �سبحانه 

وتعاىل، فلو اجتمع اخللق كلهم على اأن ينفعوك باأمر مل يكتبه اهلل لك ما نفعوك، ولو اجتمعوا 

كلهم على اأن يردوا عنك ق�ساء اهلل يف اأمر كتبه اهلل عليك ما ردوه،

� ُرفعت االأقالم وجفت ال�سحف:
اأي: فرغ من التقدير ال�سابق، (وجفت ال�سحف) ال�سحف املق�سود بها ما رقم يف اللوح 

املحفوظ، اأو ما ا�ستن�سخته املالئكة من اللوح املحفوظ، فاإن املالئكة تكتب من اللوح املحفوظ 
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ما يكون بالن�سبة لكل خملوق ثم قال رحمه اهلل بعد اأن قرر هذا الكالم: (جف القلم مبا هو 

كائن اإىل يوم القيامة) القلم الذي جف هو القلم الأول ال�سابق الذي كتب اهلل به مقادير كل 

�سيء، (جف) اأي: انقطعت كتابته.

والذي دلت عليه ال�سنة اأن الأقالم اأربعة.

القلم الأول: العام ال�سامل جلميع املخلوقات، وهو الذي تقدم ذكره مع اللوح.

اآيات تدل  اآدم، ورد يف هذا  لبني  اأي�سا، لكن  اآدم، وهو قلم عام  الثاين: خرب خلق  القلم 

على اأن اهلل قدر اأعمال بني اآدم واأرزاقهم واآجالهم و�سعادتهم، عقيب خلق 

اأبيهم.

القلم الثالث: حني ير�سل امللك اإىل اجلنني يف بطن اأمه، فينفخ فيه الروح، ويوؤمر باأربع 

كلمات: »رزقه، واأجله، وعمله، و�سقي اأو �سعيد« كما ورد ذلك يف الأحاديث 

ال�سحيحة.

القلم الرابع: املو�سوع على العبد عند بلوغه، الذي باأيدي الكرام الكاتبني، الذين يكتبون 

ما يفعله بنو اآدم، كما ورد ذلك يف الكتاب وال�سنة.

� من ف�ائد احلديث:
> اهتمام النبي ] بتوجيه اأمته وتن�سئتها على العقيدة ال�سليمة  والأخالق الفا�سلة 

وال�سلوك امل�ستقيم.

> مالطفة النبي ] ملن هو دونه حيث قال » يا غالم اإين اأعلمك كلمات« .
> اأنه ينبغي ملن األقى كالماً ذا اأهمية اأن يقدم له ما يوجب لفت النتباه حيث قال » يا 

غالم اإين اأعلمك كلمات« كل هذا من باب الت�سويق والنتباه.

اهلل  احفظ  معنى  و�سبق  يحفظك«  اهلل  »احفظ  لقوله  حفظه  اهلل  حفظ  من  اأن   <
يحفظك.

> اأن من اأ�ساع اهلل -اأي اأ�َساع دين اهلل- فاإن اهلل ي�سيعه ول يحفظه قال تعاىل {َوَل 
وَلِئَك ُهُم �ْلَفا�ِسُقوَن} احل�سر/19 .

ُ
ُهْم �أ ْنُف�سَ

َ
اُهْم �أ ْن�سَ

َ
 َفاأ

َ رَّ
و� �لل ِذيَن َن�سُ َتُكوُنو� َكالرَّ

> اأن من حفظ اهلل عز وجل هداه ودله على ما فيه اخلري واأن من لزم حفظ اهلل له 
اأن مينع عنه ال�سر اإذ قوله »احفظ اهلل جتده جتاهك« كقوله يف اللفظ الآخر »جتده 
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اأمامك« .

> اأن الإن�سان اإذا احتاج اإىل معونة فلي�ستعن باهلل ولكن ل مانع اأن ي�ستعني بغري اهلل 
ممن ميكنه اأن يعينه لقول النبي ] »وتعني الرجل يف دابته فتحمله عليها اأو ترفع 

له عليها متاعه �سدقة« متفق عليه.

> اأن الأمة لن ي�ستطيعوا اأن ينفعوا اأحداً اإل اإذا كان اهلل قد كتبه له ولن ي�ستطيعوا اأن 
ي�سروا اأحداً اإل اأن يكون اهلل تعاىل قد كتب ذلك عليه.

 > اأنه يجب على املرء اأن يعلق رجاءه باهلل عزنّ وجل واأن ل يلتفت اإىل املخلوقني، فاإن 

املخلوقني ل ميلكون له �سراً ول نفعاً.

 > اأن كل �سيء مكتوب منتٍه منه، فقد ثبت عن النبي ] »اأن اهلل عزنّ وجل كتب مقادير 

اخللق قبل اأن يخلق ال�سموات والأر�س بخم�سني األف �سنة« تخريج.

>  اأن الإن�سان اإذا كان قد كتب اهلل عليه �سيئاً فاإنه ل يخطئه، واأن اهلل عزنّ وجل اإذا مل 
يكتب عليه �سيئاً فاإنه ل ي�سيبه.

بالكرب،  ال�سدائد مقرون  واإزالة  الكربات  تفريج  باأن  اأي�ساً  العظيمة  الب�سارة  فيه   <  

فكلما كرب الإن�سان الأمر فرج اهلل عنه.. واإن اجلزاء من جن�س العمل.

وفقنا اهلل للعلم النافع والعمل ال�سالح انه �سميع جميب و�سلى اهلل و�سلم على نبينا حممد 

وعلى اآله و�سحبه اجمعني.
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أعداد سلسلة العالمتين
املـــ��ســـــــ�ع 

رقم
 ال�سفحه

الرقم
العدد

كلمة وفاء

كلمة مدير عام موؤ�س�سة عبدالعزيز بن باز اخلريية

كلمة مدير موؤ�س�سة ال�سيخ عيد اآل ثاين اخلريية

كلمة رئي�س مربة الح�سان اخلريية

كلمة الأ�ستاذ امل�ساعد بكلية ال�سريعة 

مقدمة

ال�سيف وال�سفر

الفوائد الثمينة من حديث ال�سفينة

التثاوؤب والعطا�س

اأنذركم النار

ملاذا ن�سوم؟!

كنوز من ال�سنة

ما لكم ل ترجو هلل وقارا

ل يدخل اجلنة قاطع رحم

رجل اأحبه اهلل ور�سوله

وقفات مع الأحداث

حقوق النبي بني الإجالل والإخالل

واهلل يحب املتطهرين

البيت ال�سالح

املالئكة املقربون

غ�س الب�سر

اآداب الأ�ستئذان والزيارة

�سرف املوؤمن قيام الليل

م�سري اأم خمري؟

قبل اأن تطلق

حمبة ال�سحابة لآل البيت

احل�سن بن علي �سبط النبي ]

دعوة العباد اإىل طريق رب العباد

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

73

4

5

6

7

9

11

16

22

30

40

46

54

62

68

76

82

88

94

102

108

116

124

128

134

140

146

154



327

املـــ��ســـــــ�ع 
رقم

 ال�سفحه

الرقم
العدد

اآداب املفتي وامل�ستفتي

ي�سركون وهم ل يعلمون

الخال�س

العفو واجلنة

خطر يف بيوتنا

اأحوال ال�سلف يف رم�سان

اإعرف عدوك

اأوقات النهي

خال املوؤمنني

ريحانه امل�سطفي ]

حتية امل�سجد

من اأحق النا�س ب�سحبتي

داء الع�سر

اأكرب الكبائر

اآداب واأذكار النوم

البتالء

حقوق اجلار

الو�سايا النافعة

العمليات التجملية

اأخوانكم وخولكم

الطاهرة

حواري الر�سول ]

رقاتنا �سرعيون اأم جتاريون؟؟

التو�سل امل�سروع واملمنوع

اأخطاء امل�سلني يف �سالة اجلمعة

النتخابات ن�سائح وتوجيهات

و�سايا وكلمات نافعة

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

160

166

172

180

184

190

196

202

206

212

220

226

232

238

246

254

260

266

272

278

284

290

296

302

310

314

320
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عينه  بقاء  مع  به  االنتفاع  ميكن  ما  وقف  اجلارية  ال�سدقة  من 

وقف  من  على  واأجــره  ثمرته  يع�د  مما  وغريها  والدكاكني  كالدور 

وهاهي �سل�سلة العالمتني متد لنا يد الع�ن لنح�سل على االأجر من 

خالل م�سبغتنا ال�قفية، قال جابر: مل يكن اأحد من اأ�سحاب الر�س�ل 

ذو مقدرة اإال وقف، فجزاهم كل خري ونفع بهم وجعل االأجر لكل من 

بذل اأو دل اأو دعا اىل هذا امل�سروع.

احر�س على دع�ة غريك.. واالأجرلك

خيطان

55983362
55983364

االأندل�س

24889989
97900211

كلمة: رئي�س جمل�س ادارة مربة االإح�سان اخلريية

ا�ستــرك معنــا.. يعني م�ساهمتك يف ن�سر العلم

ا�سرتاكك معنا.. يعنـي دعـم للــ�قـف اخليــري

ا�سرتاكك معنا.. يعني الدع�ة مبالك يف اخلري

مناطق الت�زيع: املنطقة الرابعة- جن�ب ال�سرة

القريوان- ال�سليبخات- الدوحة- غرناطة


