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كـ ـ ـتـ ـاب
خــطب مهمة لعامــة األمة
مجع وترتيب وإعدإد

حسن حمدي جاد
إمام وخطيب ومدرس بوزإرة إ ألوقاف إملرصية

الناشر :المكتبة الحسنية
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يقول اإلمـــام ابن الجــوزي رحمه هللا تعالي " * " -:

(( ولقد جلست يوما فرأيت حولي أكثر من عشرة آالف  ،وما
فيهم إال من رق قلبه  ،أو دمعت عينه  ،فقلت لنفسي كيف بك إن
نجو وهلكت ؟!
فصحت بلسان وجدي  :إلهي وسيدي إن قضيت علي بالعذاب
غدا فال تعلمهم بعذابي  ،صيانة لكرمك ال ألجلي  ،لئال يقولوا :
عذب من دل عليه )) !!
*صيد الخاطر ص  ، 321طبعة دار اليقين
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مــقــدمــة الكتــاب
بسم هللا إلرمحن إلرحمي
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته  :حياكم هللا وبياكم وسدد علي
طريق الحق خطانا وخطاكم
الحمد هلل  ..والصالة والسالم علي رسول هللا محمد وعلي آله وصحبه
ومن وااله .

أما بعد
فما من كاتب إال ستبقي كتاب
فال تكتب بكفك غير شئ يسرك

هذا وإن فنيت يداه
في القيامة أن تراه

هذا كتاب " خطب مهمة لعامة األمة " كتاب متواضع جمعت
ورتبت فيه موضوعات يعيشها الناس في مجتمعاتهم ليستفيد منها
الدعاة إلي هللا تعالي علي منابرهم وفي دروسهم ومحاضراتهم .
وهللا الكريم أسأل وأبتهل إليه بأكف الضراعة ؛ وأضرع إلي أبواب
عفوه ورحمته بكل عضو وجارجة أن يجعله خالصا لوجه الكريم
وسببا للفوز بالرضي والقبول والتكريم ؛ وأن يجعله لنفع عباده
موقوفا وعن أهل التحذلق والتشدد مصونا مصروفا ؛ وأن ينفع من
اشتغل به ؛ وأسأله تعالي أن يعلمني ما جهلت ؛ وينفعني بما علمت ؛
وأن يجعل علمي زادا إلي حسن المصير إليه وعتادا إلي يمن القدوم
عليه ؛ إنه موالي بكل جميل كفيل وهو حسبي ونعم الوكيل " ومالكم
من دون هللا من ولي وال نصير"
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إليك وإال ال تشد الركائب
وفيك وإال فالغرام مضيع
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ومنك وإال فالمؤمل خائب
وعنك وإال فالمحدث كاذب

وأنا سائل كل من انتفع بشئ مما كتبت وجمعت أن يدعو لي ولوالدي
ولمشايخي وأحبابي وأصحابي وإخواني وعشيرتي ولمن كان له
فضل علي ولسائر المسلمين والمسلمات األحياء منهم واألموات ،
آمين
السماوات وهو الواحد الباري
إني سألتك بالذي خضعت له
جا معه ينجو من النار
أن تستغفر لجامعه لعل
فما كان في هذا الكتاب من خطأ أو زلل أو نسيان فمني ومن
الشيطان  ،وما كان من توفيق فمن هللا وحده " إن أريد إال اإلصالح
ما استطعت " هود 88 :

وكتبه  :حسن بن حمدي جاد
( إمام وخطيب بوزارة األوقاف )
القـاهرة  -جمهورية مصر العربية
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األمـانـة وضرورتها
المسألة األولى  :األمر باألمانة
 - 1قال تعالى  " :إنا عرضنا األمانة علي السماوات واألرض
والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها اإلنسان إنه كان
(س ِو ِرة األحزاب ) 72:
ظلوما جهوال "
 - 2قال تعالى  " :إن هللا يأمركم أن تؤدوا األمانات إلي أهلها "
(سورة النساء)58 :

سف ٍر َول ْم تج ُدوا َكاتبًا فرهَانٌ
 - 3قال تعالى َ ":و ِانْ ُك ْنت ْم َعلَى َ
تق
ضـا فَ ْليُـ َؤد الـِذي ا ْؤتِ َ
وضةٌ فـِإنْ أَ َ
مـن بَ ْع ُ
ضـ ُك ْم بَ ْع ً
َم ْقبُ َ
من أَ َمانَتهُ َو ْليَ ِ
( سورة البقرة ) 283:
هللاَ َربه"
ورسل اهللا عليهم الصالة والسالم يجب أن يتصفوا باألمانة :1ففي
القرآن الكريم يتكرر وصـف العديـد مـن رسـل اهللا تعالى بقوله
ل أَ ِمينٌ " (الشعراء) 107 :
تعالى " :إِني ل ُك ْم َر ُ
سو ٌ
فاألمانة ظهرت في سلوكيات األنبياء :
 - 1فقد شوهدت مخايل األمانة على موسى  -عليه السالم  -حين
ورفق بهما  ،وكان معهما عفيفًا شريفا ،
سقى البنتي الرجل الصاِلح
ِ
حتى إن إحدى الفتاتين خاطبت أباهـا  ":قالـتْ إِ ْحـ َدا ُه َما يَـا أَبَـت
ين" ( سورة القصص)26 :
سـتأجرهُ  ،إن َخ ْي َر َم ِن استأجرت ا ْلقوي ْاألَ ِم ُ
ا ْ
صفه
السالم ِ -و ِ
 - 2ولما التقى حاكم مصر بنبي اهللاِ يوسف ِ -عليه ِ
باألمانـة ،ونقـل اهللا تعـالى وصـفه ذاك مقًرا له  ،قال تعالى ":
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َوقا َل ا ْل َمل ُك ائْتـ ِونِي بِـه أَستخلصه لِنَ ْفسـي فَلمـا َكل َمـهُ قـا َل إنـكَ
ـو َم لـ َد ْينَا َمكـينٌ أَ ِمينٌ " (سورة يوسف ) 54:
ا ْليَ ْ
 - 3وكذلك الحال في نبينا صلى اهللا عليه وسلم  ،وكفى دليالً على
أمانته صلى اهللا عليـه وسـلم فقد لقبه قومـه قبل البعثة بـ " الصادق
األمين" .
واألمانة صفة المالئكة الكرام البررة  :قال تعالى في وصف أمين
يم ِ ، .ذي قو ٍة
قـو ُل َر ُ
الوحي جبريل عليه السـالم  " :إنـهُ لَ ْ
ـول َك ِر ٍ
س ٍ
ين " ( سورة التكوير) 21-19:
طاع ثم أَ ِم ٍ
ش َم ِك ٍ
ِع ْن َد ِذي ا ْل َع ْر ِ
ين ُ ،م ٍ
واألمانة صفة الصالحين من الجن أيضا ً  :فلما عرض عفريت مـن
الجـن أن يـأتي نبـي اهللا سـليمان عليـه السـالم بعرش ملكة سبأ  ،ذكر
ما يؤهله للقيام بهذه المهمة الشاقة ،فكانت مؤهالته أنه أمين عليه ،قال
تعالى ":قَا َل ِع ْفريتٌ ِم َن ا ْل ِجن أَنَا آتِي َك بِ ِه ق ْب َل أَنْ تقو َم ِمنْ َمقا ِمكَ
( سورة النمل)39 :
َو ِاني َعل ْي ِه لقوي أَ ِمينٌ "
ه ْم راعون" (
ومن صفات المؤمنينَ ":وٱل ِذ َ
ين ُه ْم أل َٰ َمـنَـتِ ِه ْم َو َع ْه ِد ِ
سورة المؤمنون)8:

وذم اهللا تعالى أه َل الكتاب  ،أن كان منهم َمن يخون األمانة فيأكل
ب َمنْ إِنْ تأ َم ْنهُ بِقِ ْنطا ٍر
ْـل ا ْل ِكتـا ِ
أموال الناس ،قال تعـالى َ ":و ِمـنْ أَه ِ
ـت
يُ َؤد ِه إِل ْي َك َو ِم ْن ُه ْم َمـنْ إِنْ تأ َم ْنـهُ بِـ ِدينَا ٍر َال يُـؤَ د ِه إِل ْيـكَ إِال َمـا ُد ْم َ
مـا" ( سـورة آل عمران ) 75:
َعل ْيـ ِه قائِ ً
فضل اتصاف المؤمن باألمانة :
 - 1األمانة من الركائز ُ
الخلُقية للمؤمن في ٍدنياه ففي المسند2/177

رو بن العاص أن النبي
وصححه االلباني في السلسلةَ 733/ع ْن َع ْب ِد هللاِ ْب ِن َع ْم ِ
صلى اهللا عليه وسلم قال  [ :أ رْ بَ ُع خالل إِ َذا أُ ْعطيْـتهن َ
ـرك َمـا
فـال يَ ُ
ض َ
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ص ْد ُ
ْـن َخلِيْقة َ ،و َع ُ
مـن الـد ْنيَا ُ :حس ُ
ق َح ِديْث ،
فاتك َ
فاف ط ْع َمة َ ،و ِ
َو ِح ْفظُ أَ َمانَة ]
ـس ْبـ ِن
ِ - 2
ومن ُحـ ِر َم األمانـة ُحـرم اإليمـاِن  :ففـي المسـند عـن أَنَ ِ
قال َ :ال
َمالِـك
َ
صـلى اللـهُ َعل ْيه َوسلم إِال َ
قـالَ [ :مـا َخطَبَنا النبي اللـ ِه َ
ان ل َم ْن َال أَ َمانَةَ لهُ َ
رواه أحمد12383/
ع ْه َد لهُ ]
دين ل َم ْن َال َ
وال َ
إي َم َ
فبئس البطانة ،فهي شر ما
 – 3ومن تلبس بالخيانة باِلخيانة
َ
صلى هللاُ َعليْه
يوقره المرء بين جنبيه ،ف َع ْن أَبِي هُ َريْرةَ أن النبي َ
ـك ِم ْ
ُـوع ،
َو َسل َم كان ممـا يـدعو بـه  [ :اللهُـم إِنـي أَ ُعـو ُذ ِب َ
ـن ا ْلج ِ
ت ْالبطَانَةُ ]
س الضـجي ُع َ ،وأَ ُعـو ُذ َ
فِإنـهُ بِـ ْئ َ
بك ِم ْن ْال ِخيَانَ ِة  ،فإِنهَا ب ْئ َس ِ
راه النسائي 5469/وابن ماجه 3354/وهوصحيح

الخيانة كان فيه خصلة ِمن خصال
 - 4و َمن كانت فيه خصلة ِ
الصـحيحين َع ْ
المنافقين ففـي
صلى هللاُ
ْـرة أَن النبي َ
ـن أَبـي هُ َري َ
ِ
افق ثَ َال ٌ
ث  :إ َذا َحد َ
ب َ ،وا َذا ْ
تمن
اؤ َ
ث َك َذ َ
َعليْه َو َسل َم قَا َل[ :آيَةُ ْال ُمنَ ِ
ف ] خ ، 33/م59/
ان َ ،وا َذا َو َع َد أَ ْخلَ َ
َخ َ
 - 5واألمانة رمز لبقاء الدنيا وضيا َعها عالمةً على قُرب نهايتها
وقيام السا ِعة ،داللةً على أن ال ِقوام للدنيا بغير األمانة ففي
الصحيحين َع ْ
صـلى اللـهُ َعليْـه َو َسـل َم قـا َل
ـن أَبـي هُ َريْـرةَ أَن النبـي َ
 [ :إ َذا ضُـي َع ْ
عةَ ( رواه البخاري 59/كتاب الرقاق
ت ْاأل َمانَةُ فا ْنتَ ِظرْ السا َ
 - 6وانتفـاء األمانة في أخالق أحد النِاس منِ ٍعه أن ينـال شرف أن
يصلي عليه النبي صلى اهللاِ عليه وسلم لما مات ففي المسند َع ْن
ـات َرجُـ ٌل َ
ْزيد ب ِْن َخالد الجُهنـي قـا َل َ [ :م َ
فقـال َر ُسـو ُل
ـر ،
َ
بخ ْيبَ َ
احب ُك ْم  ،إِنهُ َغل فِي َسبي ِل
صلوا علي َ
صـلى هللاُ َعلَ ْي ِه َو َسلم َ :
اللـه َ
ص ِ
ـرا ًز ِم ْ
اوي
فو َجـ ْدنَا فِيـ ِه َخ َ
هللاِ  ،ففت ْشنَا َمتا َعهُ َ
ـرز يَهو َدَ ،ما يُ َس ِ
ـن َخ ِ
ْن ] رواه أحمد 17031/وابن ماجة 2848/وهو ضعيف
ِدرْ هَ َمي ِ
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المسألة الثانية  :مفهوم األمانة
األمانة ذات مفهوم واسع ينطبق على كل عمل يوكل إلى المرء ،
فهـي تشـمل مصـالح الـدين والـدنيا معًـا  ،وعليـه فإن األمانة أنواع :
[ ]1فاألمانة في أداء التكليفات الشرعية :
ُ
فالعبادات الشرعيّة أمانـةٌ عنـدنا ،ووجـه األمانـة فيهـا أن نؤديهـا
بـإخالص هللا ،وبموافقـة لشـرع اهللا  ،ال ِنبتـد ُ
ع فيهـا ،بالزيادة
عليها ،أو النقصان منها .ومن اتصف بكمال األمانة – على هذا النحو
 فقد استكمل الدين  ،ومـن فقـد صفة األمانة فقد فقد الدين كله.ففي شعب اإليمان للبيهقي عن عبد اهللا بن مسعود أنه قال  [ :الصالة أمانة ،
والوضوء أمانة ،والوزن أمانة  ،والكيل أمانة ] إلى أن عد أشيا ًء ،ثم
قال  [ :وأش ّد من ذلك الودائع ]
وهكذا سائر العبادات الشرعية  ،فالزكاة أمانة  ،والص ُو ُم أمانةٌ ،
والحـ ّج أمانـة  ،كـ ّل هـذه األركـان أمانـةٌ عنـد المسـلم مطلوب منه أن
يؤ ّديها كما شرعها اهللا تعالى  ،وال تقف األمانة عندها ،بل تتسع
دائرتها لتشمل الب ّر والصّلة وسائر الواجبات الشرعيّة .فالدين كله
أمانة
ومن األمانة الدفاع عن العرض وصيانته  :وهذا يبحث في باب
"دفع الصـائل" فـي كتـب الفقـه اإلسـالمي ففـي السنن عن سعيد بن
زيد أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال ( :من قتل دون ماله فهو شهيد
 ،ومن قتـل دون أهلـه فهو شهيد  ،ومن قتل دون دينه فهو شهيد ،
ومن قتل دون دمه فهو شهيد ) مسلم 141/والترمذي1420/
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[ ]2األمانة في المعامالت اليومية مع الناس :
وهـذا النوع من األمانة على كثرة أشكاله ،وتتشعب صـوره ،
ينحصر إجماالً في أن نعامل الناس بما نحبّ أن يعاملونا به  ،فنعاملهم
باألمانة كمانحب أن يعاملونا به ،
اع ُد
ولما سُئ َل النبي صلى اهللا عليه وسلم عما يُقَربُ من الجنةُ ،ويُبَ ِ
صالةََ ،و ْ
ك بِ ِه َش ْيئًا َ ،وتُقِي ُم ال َ
من النار أجاب [ :ت ْعبُ ُد هللاَ َال ت ْش ِر ُ
تـؤتي
الز َكـاةَ َ ،وتحج ْالبَي َ
ضـا َن ،قال والذي نفسي بيده ال
ْـت َوتصُـ ُو ُم َر َم َ
أزيد عن هذا ] البخاري 50/ومسلم10/
وقرر النبي صلى اهللا عليه وسلم أنه ال يؤ ِمن المسلم حتى يحب
ألخيه مـا يحـب لنفسـه ف َع ْ
صلى هللاُ َعل ْي ِه
ـن أَنَـس بـن مالـك أن النبي َ
َو َسل َم قا َل :
س ِه ] البخاري13/
[ َال ي ُْؤ ِم ُن أحدكم َحتى يُحب ِأل ِخي ِه َما يحب لِنَ ْف ِ
ومسلم45/

المسألة الثالثة  :نماذج عملية أل ثر تخلق أفراد المجتمع
بخلق األمانة
[ ]1األمانة في التجارة :
األمانة ركيزة أساسية وخلق رئيس في التجارة ومن مظاهر أداء
األمانة في هذا المجال أن ال يكون بيع التـاجر إال بيعًا صادقا ،ال غش
تدليس فيه وال ِخداع  ،بل بيـ َع المـؤمن الصـا ِدق
فيه وال خيانة  ،وال
َ
فاجرة يروج بها سلعته .
 ،الـذي يعـرض سـلعته بال كذب وال أيمان ِ
والمشتري أمين أيضًا  ،وذلك في إعطاء البائع حقه  ،وعدم المماطلة
فيه  ،وعدم الكذب بإدعاء ما ليس في السلعة من عيب ونحو ذلك،
وترك الغشّ والخداع .
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والمستأجر  -سواء للمنازل أو غيرها كاآلالت  -مؤتَمن على ما
ِ
اسـتأجره  ،بـأن يسـلم مـا اسـتأجره مـن غيـر إخـالل بالموعد المحدد
 ،وال إلحاق ض َرر بما استلمه.

[ ]2األمانِة في توفية الناس حقوقهم :
•

•

•

فمن األمانة ِكذلك إعطا ُء الع ّمال والموظفين حقوقهم َع ْن أَبِي
ـال اللـهُ ت َعـالَى :
قال [ :ق َ
صلى هللاُ َعليْه َو َسل َم َ
هُ َريْرةَ أن النبِي َ
ـو َم ْالقيَا َمـةَ :رجُـ ٌل أَ ْع َ
َ
طـى بِـي ثـم َغـ َد َر ،
ثالثـةٌ أَنَـا خَصْ ـ ُمه ْم يَ ْ
ْتوفَى ِم ْنهُ
َو َر ُج ٌل بَا َع حرا فَأَ َك َل ث َمنَهُ َ ،و َر ُج ٌل اسْتأْ َجر أجير فاس ْ
رواه البخاري2227/
ْط ِه أَجْ َره ]
َول ْم يُع ِ
ومن األمانة رد العهد والقروض في صحيح البخاري2387/وابن
قال [ :
صلى هللاُ َعلَ ْيه َو َسل َم َ
ماجةَ 2411/ع ْن أَبِي هُ َريْرةَ أن الن ِبي َ
َم ْن أَ َخ َذ أَ ْم َوا َل النِاس يُري ُد أَ َدا َءهَا أَدى هللاُ َع ْنهُ َ ،و َم ْن أَ َخ َذها يُري ُد
إِ ْت َالفَهَا أَ ْتلفهُ هللاُ ]
ونعلم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم استخلف ابن عمه
علي بن أبي طالب ليسلم إلى المشركين الودائع التي حفظوها
عنده  ،مع أن كفار قريش كانوا قد استفزوه من األرض ،
واضطروه إلى ترك وطنه في سبيل عقيدته  ،وال إساءة أبلغ
من ذلك
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[ ]3األمانة في الوفاء بمقتضيات الوظيفة وعدم استغالل النفوذ
من األمانة أن يراعي الموظف العام ذو المنصب القيادي أمانة منصبه
 ،بأال يستغل منصبه في أغراض شخصية  ،وأن ال يكون المال العام
تحت يده كأل مباحا ً له وألقاربه !!
ـل بـن ي َسـار أن النبـي صـلى اهللا عليـه
ففي صحيح مسلم 142/عـن َمعقَ ِ
ـوت حين ي ُم ُ
وسـلم قـال  ( :ال يَسـترْ ِعي اهللا َعبـ ًدا ِر ِعيـةً ي ُم ُ
وت وهو
غاش لها إال حر َم اهللا عليه ال َجنةَ )

وضرب لنا السلف الكرام  -رضوان اهللا عليهم  -أروع األمثلة
في تطبيق األمانة عمليا ً :

فقد حدث أن أراد أميـر البصـرة أبـو موسـى األشـعري – رضـي اهللا
عنـه – أن يرسـل بـأموال مـن بيـت المـال فـي البصرة إلى بيت
المال العام للدولة في المدينة المنورة  ،في عهـد أميـر المـؤمنين عمـر
بـن الخطـاب – رضـي اهللا عنه ،-فدخل عليه ولدان لعمر بـن
الخطـاب  ،كانـا عائـدين مـن الجهـاد فـي سـبيل اهللا  ،وفـي طريقهمـا
إلـى بيتهمـا بالمدينة المنورة  ،فأراد أبو موسى األشعري أن يكرمهما
لمكانة والدهما  ،فعرض عليهما أن يدفع إليهما المال ليتاجر فيه وهما
في طريقهما إلى المدينة المنـورة  ،علـى أن يسـلماه لعمـر بـن
الخطـاب – رضـي اهللا عنـه  -فـور وصولهما إليه  .وفعالً  ،اتجر ابنا
عمر بالمال  ،فربحا منه ماالً كثيـراً  ،ولمـا وصـال إلـى المدينـة
المنـورة سـلما رأس المال إلى أبيهما  ،وحكيا له مـا حـدث بكـل أمانـة
 ،فـأبى عمـ ُر إال أن يأخـذ منهمـا رأس المـال والـربح معـا ً  ،ألنهمـا
حين اشتريا أنقص لهما البائعون في الثمن  ،ولما باعا زاد لهما
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المشـترون فـي الـثمن  ،فهمـا ولـدا أميـر المـؤمنين  ،والمال في
األساس مال المسلمين
ففي الموطأ عن أَسْل َم – رحمه اهللا  -مولى عمر بن الخطاب – رضي اهللا
ب فِي
عنه  -أَنهُ قَا َل َ [ :خ َ
رج َع ْب ُد هللاِ َو ُعبَ ْي ُد هللاِ ا ْبنَا ُع َم َر ب ِْن ْال َخطا ِ
اق  ،فَلما قفَال ( رجعا ) َ أمر َعلَى أَبِي ُمو َسى ْاأل ْش َع ِري
َجيْش إِلَى ْال ِع َر ِ
لـو أَ ْقـ ِد ُر ل ُك َمـا َعلَـى
حب بِ ِه َما َو َسه َل  ،ثم قـا َل ْ :
َوهُ َو أَ ِمي ُر ْالبَصْ رة ف َر َ
أَ ْمـر أَ ْنف ُع ُك َمـا بِـ ِه لف َع ْل ُ
ـت  .ثـم قـا َل  :بَلَـى  ،هَاهُنَـا َمـا ٌل ِم ْ
ال هللاِ ،
ـن َم ِ
أُ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ُ
ْ
ان بِ ِه َمتَا ًعا
م
أ
ى
ل
إ
ه
ب
ث
ع
ب
أ
ن
أ
د
ي
ر
ير ْال ُم ْؤ ِم َ
َ
ِ
ِ
ِ
نين  ،فَأ ُ ْسلِف ُك َماهُ  ،فَتبْتا َع ِ
ِ
ِ
ِ
ير
ان رأس ْال َم ِ
اق  ،ثُم تبي َعانِ ِه بِ ْال َم ِدينَ ِة  ،فت َؤديَ ِ
اع ْال ِع َر ِ
ال إِلَى أَ ِم ِ
ِم ْن َمتَ ِ
ون الر ْب ُح ل ُك َمـاَ .
ين َ ،ويَ ُك ُ
تـب
فقـاال  :و َ ِد ْدنَـا َذلِ َ
ْال ُم ْؤ ِمنِ َ
ـل َ ،و َك َ
ـك  .فف َع َ
بحا ،
ال  ،فَلما ق ِد َما بَا َعا فَأ ُ ِر َ
ب أَ ْن يَأْ ُخ َذ ِم ْنه َما ْال َم َ
إِلَـى ُع َمـ َر ب ِْن ْال َخطا ِ
ـل َما أَسْلف ُك َما ؟
فَلما َدف َعا َذل َ
ْش أَ ْسـلفهُ ِم ْث َ
ك إِلَى ُع َم َر َ
قال  :أَكـل ْال َجـي ِ
يـر ا ْل ُم ْ
َ
فقال ُع َمـ ُر ب ُ
نين  ،فَأَسْـلف ُك َما
قاال َال :
ـؤ ِم َ
َ
ْـن ْال َخطـا ِ
ب  :ا ْبنَـا أَ ِم ِ
 ،أَديَـا ْال َمـا َل ورب َْحـهُ  .فَأَمـا َعبْـ ُد اللـ ِه ف َس َك َ
فقـال
ت َ ،وأَمـا ُعبَيْـ ُد اللـ ِه
َ
يـر ْال ُم ْ
قـص هَـ َذا ْال َمـا ُل أَ ْو
نين  ،هَـ َذا ْ
ـؤ ِم َ
َ :مـا يَ ْنبَ ِغـي َ
لـو نَ َ
لـك يَـا أَ ِم َ
فقـال ُع َم ُر  :أَديَاهُ .ف َس َك َ
لضـ ِمناهُ .
هَلـ َ
ت َع ْب ُد هللاِ َ ،و َ
َ
ك َ
راج َعهُ ُعبَ ْي ُد هللاِ
 ،فَقَا َل َر ُج ٌل ِم ْن ُجلَ َسا ِء ُعمر يَا أَ ِمي َر ْال ُم ْؤ ِمني َن  ،لَ ْو َج َع ْلتَهُ قِ َراضًا ؟
ف ِرب ِْح ِه ،
ال َ ،ونصْ َ
َ
فقال ُع َم ُر  :ق ْد َج َع ْلتهُ قِ َراضًا .فَأَ َخ َذ ُع َم ُر رأس ْال َم ِ
ال ]
ب نصْ َ
َوأَ َخ َذ َع ْب ُد هللاِ َو ُعبَ ْي ُد اللـ ِه ا ْبنَـا ُع َم َ
ـر ْب ِن ْال َخطا ِ
ْح ْال َم ِ
ف ِرب ِ
وبعث عمر إلى أبي موسى يوبخه على تصرفه ،وذكره بأن المال
مال المسلمين  ،ليس بمال عمر  ،وال أبناء عمر.
وفي التاريخ اإلسالمي  :أن القائد الفاتح صالح الدين األيوبي
رحمـه اهللا كـان مـن أكثـر ملـوك عصـره توفيقـا فـي الفتوح
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والنصر ،وكان نصيبه من الغنائم كبيرا جدا ،إال أنه أوقفه كله على
مدارس ومستشفيات ومساجد  ،منتشرة في طول وعرض بالد الشام
ومصر  ،مما اليزال بعض آثاره باقيا حتـى اليـوم  ،ولـم يتـرك لنفسـه
وال ألوالده شـيئا من ذلك  ،حتى قالوا إنه حين مات  ،مات وهو من
أفقر الناس .وهذه هي أمانة القائد  ،الذي يأبى أن يتاجر بجهاده ،
ويرضى باهللا وجنته وثوابه قِ ْس َما وحظا ً
ومن القصـص المعاصـرة فـي هـذا الشـأن  :أن د  .علـي الخطيـب (
سـكرتير التحريـر لمجلـة األزهـر ) كـان إذا أخـذ نسخا ً اشتراها من
مجلة األزهر ليهديها إلى معارفه كان يدفع ثمنها  ،ويربطهـا بـد وبارة
 ،فـإذا عـاد فـي اليـوم التـالي سلم الدوبار إلى موظفي مجلة األزهر،
ويقول مازحا ً ( :هذه أمانتكم ر ْ
ُدت إليكم).
[ ]4ومن األمانة إتقان العمل
من صور األمانة في إتقان العمل :
• أمانة الطبيب المعالج.
• أمانة المدرس في حصته التعليمية
• أمانة اإلعالمي فيما يذيعه للناس
• أمانة المحامي في عدم الدفاع عن مروجي المخدرات ومرتكبي
الفواحش
• أمانة العامل في إتقان صنعته وعدم تضييع وقت إجارته فيما ال
ينفع صاحب العمل.
• أمانة الحارس والجندي في حفظ ما يحرسه ويحميه
• أمانة المرأة في حفظ عرضها
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• أمانة المفتي في بيان موافقة أحكام الشريعة دون الخوف من
البطش الطغاة.
• أمانة الزوج في رعاية بيته ( فال يدخل الجنة ديوث ) وهو من
يعلم الفاحشة في أهله ويسكت
• أمانة الموظف في عمله  ،بعدم التالعب في مواعيد الحضور
واالنصراف وأداء تكليفات العمل المنوطة به  ،وابداء النصح
إلصالح آلية العمل
لقد تفطنت المجتمعات الغربية الكافرة ألهمية خلق األمانة  ،فأصبحوا
يتعاملون بها  ،ال انطالقا ً من ثوابت دينية  ،بل لعلمهم أنها تصلح
دنياهم  ،فأتقنوا صناعاتهم وتنظيم أمور حياتهم – وهذا من األمانة.
بينما المسلمون فرطوا فيها ،فلم تنصلح لنا دنيانا ،وال عملنا آلخرتنا ،
ولذلك تجد معظم أمورنا الدنيوية مغشوشة خربة  ،فما أكثر السرقات
واالختالسات والغش في التعامل ،ونظرة واحدة إلى شوارعنا وبيوتنا
ومحالتنا ومدارسنا ومتاجرنا  ،يتبين لنا مقدار ما فيها من الغش
والخيانة وانعدام األمانة  ،إال قليال

خاتمة  :المردود االقتصادي على األمة للتخلق بخلق األمانة
باختفاء الظواهر السلبية :
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 - 1فكم من مسئول سيرعى اهللا تعالى فيما ائتمنـه عليـه  ،فـال
تتخـذ القـرارت للمحسـوبية ،وسـيعمل جميـع
مسئولي الدولـة وموظفيهـا علـى رعايـة مصـالح المـواطنين بأمانـة
واخـالص  ،فتكـون القـرارات مبنيـة علـى رعاية الفقير والضعيف
 ،وصون كرامة المواطن  ،وايصال الحقوق إليه دون عناء ومشقة
 - 2وسيعمل التجار بمقتضيات األمانة في التجارة فال غش في
البضائع  ،وال تالعب في مكونات تصنيعها  ،وال تطفيف في
موازينها  ،وال خداع في ترويجها  ،وال زور في تسويقها  ،وال مكر
في سداد ثمنها  ،أو قبض أعيانها ..ال ظلم في التعامالت  ،فالدين
المعاملة
 - 3وستختفي ظواهر الرشوة  ،والسرقة  ،والنصب  ،واالحتيال،
واالختالس  ،ونهب أموال الدولة وأمالكها  ،والتربح من تجارة
المحرمات

الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات وتدوم الطيبات

اإلبهار فى فضل عمل الـسـر على الجهار
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عباد هللا :
إن للعبد ذنوبا يفعلها فى السر والجهر  ،ولذا رتب اهللا طاعات
يؤديها العبد فى السر والجهر  ،وال يغيب على اهللا منهما شئ :
روي ابن ماجه  ١٣٥٥ /والبخارى 6317/ومسلم 769/والنسائى1619/
والترمذى 3418/عن ابن عبـاس أن النبى صلى اهللا عليه وسلم كان إذا

تهجد من الليل قال  ( :اللهم لك الحمد  ،أنت نـور الـسماوات
واألرض ومن فيهن .ولك الحمد ،أنت قيم السماوات واألرض ومن
فيهن .ولك الحمد أنت مالك الـسماوات واألرض ومن فيهن ولك
الحمد  ،أنت الحق ،ووعدك حق  ،ولقاؤك حق  ،وقولك حق  ،والجنة
حق  ،والنار حق  ،والساعة حق ،والنبيون حق  ،ومحمد حق .اللهم
لك أسلمت  ،وبك آمنت ،وعليك توكلت  ،وإليك أنبت  ،وبك
خاصـمت  ،وإليك حاكمت  ،فاغفر لى ما قدمت وما أخرت  ،وما
أسررت وما أعلنت ،أنت المقدم وأنت المؤخر ،ال إله إال أنت  ،وال
إله غيرك  ،وال حول وال قوة إال بك )
جهارا عيانا ومنها
يطلب أداؤه ﹰ
والطاعات المأمور بها منها ما ﹶ
وجهارا :
ﹰ
ﹰا
ﹰا  ،ومنها ما يطلـب أداؤه سر
مايطلب أداؤه سر
وجهارا الـتـقـوى :
ﹰ
ﹰا
ومن المأمورات التى يطلب أداؤها سر
عن أبى ذر أن النبى صلى اهللا عليه وسلم قال له  ( :ستة أيام ثم
اعقل يا أبا ذر مـا أقول لك بعد ) فلما كان اليوم السابع ،قال لى (:
أوصيك بتقوى اهللا فى سـر أمـرك وعالنيتـه ،وإذا أسـأت فأحـسـن،
ﹰا شيئا وإن سقط سوطك ،والتقبض أمانة ،وال تقض بين
وال تسألن أحد
اثنين ) مسلم 1825/وأبو داود 2868/والنسائي3667/
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سرا  :فرائض الدين
ﹰا ال ﹰ
ومن المأمورات التى يطلب أداؤها جهار
من صلوات مفروضات وزكاة المال وحـج بيت اهللا الحرام كل هذا
ﹰا  ،واليترك الجهر بها خوف الرياء :
يطلب أداؤه جهار
أخرج البيهقي -منثور  - ٨٧/٢عن معاوية بن قرة رضى اهللا عنه قال ( :
كل شئ فرض ا ُهللاُ عليك فالعالنيـة فيه أفضل )
و روي أحمد 12381/عن أنس أن النبى صلى اهللا عليه وسلم قال ( :
اإلسالم عالنية  ،واإليمان فى القلب .ثم أشار بيده إلى صدره ثالثا
يقول  :التقوى ها هنا ،التقوى ها هنا
قلت  :اإلسالم أى أركان اإلسالم الى عليها بنى ؟  ،فهى تؤدى عالنية
التهم فى إسالمه .ولقد كان الصحب الكرام
ﹰا ﹸ
ولو فعلها العبد سر
يعتبرون من يتأخر عن صالة الجماعة فى المسجد من المنافقين بينى
النفاق .قـال ابـن مسعود  :فلقد رأيتنا وما يتأخر عن الجماعة منا أحد
إال منافقبين النفاق
جهارا :
ﹰا ال ﹰ
وأما الطاعات التى يطلب أداؤها سر
سنن الصلوات :
ﹰا بها ،ال الفرائض المكتوبات فهى
فيستحب أداؤها فى البيت ،استرار
جهارا :
فى المسجد ﹰ
روي البخارى 6113/ومسلم 781/عن زيد بن ثابت أن النبى صلى اهللا
عليه وسلم قال  ( :صلوا أيها الناس فى بيـوتكم  ،فإن أفضل الصالة
صالة المرء فى بيته إال المكتوبة )
وبيت ال يتق رب فيه إلى اهللا تعالى هو قبر :
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روي البخارى 432/ومسلم 777/عن ابن عمر أن النبى صلى اهللا عليه وسلم
قال ( :اجعلوا من صـالتكم فـى بيـوتكم  ،والتتخذوها قبورا )
-1قيام الليل  :فهى عبادة يستحب أن يخفيها المؤمن عن الناس
 ،بل وأن يترصد أدائها حين غفلتهم :
روي الترمذى /2485وهو صحيح عن عبداهللا بن سالم أن النبى صلى اهللا
عليه وسلم لما قدم المدينة انجفل الناس إليه لينظروه  ،فكـانأول ما تكلم
به أن قال  :أيها الناس  ،أفشوا السالم  ،وأطعموا الطعام  ،وصلوا
بالليل والناس نيام  ،تدخلوا الجنـة بسالم )
بل وعبد يخفى قيام ليله عن مرافقيه فى السفر لهو من أحب الناس
إلى اهللا تعالى :
روي أبوداود والترمذى والنسائى وابن خزيمة وابن حبان والحاكم  -منثور
 - ٠٨/٢عن أبى ذر أن النبى صلى اهللا عليه وسلم قال  :ثالثة يحبهم

اهللا وثالثة يبغضهم اهللا :فأما الذين يحبهم ا هللا  :فرجل أتى قوما
ﹰا
فسألهم بـاهللا ولـم يسألهم بقرابة فتخلف رجل من أعقابهم فأعطاه سر
ال يعلم بعطيته إال اهللا والذى أعطاه  ،وقوم سـاروا ليلتهم حتى إذا كان
النوم نزلوا فوضعوا رؤسهم فقام رجل يتملقنى ويتلو آياتى ،
و رجل كان فى سرية فلقى العـدوﹺزموا فأ قبل بصدره حتى يقتل أو
يفتح له وثالثة يبغضهم اهللا  :الشيخ الزانى  ،والفقيـر المختـال ،
والغنـى الظلوم

أما قراتك القرآن فى قيام الليل ،فالسر والجهر لمن استقام قلبه فهو
سواء :
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روي أحمد 24083/وأبوداود 222/والنسائى 255 /وابن ماجه 584/عن عبداهللا
بن قيس قال وهو صحيح  :سألت عائشة أكان رسول اهللا صـلى اهللا
عليـه وسلم يوتر من أول الليل أو من آخره ؟ فقالت  :كل ذلك كان
يفعل  ،ربما أوتر أول الليل وربما أوتـر آخـره .قلت  :الحمد هللا الذى
جعل فى األمر سعة  ،كيف كانت قراءته  ،يسـر أو يجهر ؟ قالت :
كل ذلك كـان يفعـل  ،ربما أسر وربما أوتر آخره قلت  :الحمد هللا
الذى جعل فى األمر سعة ،كيف كانت قراءتـه ،يـسـر أويجهر ؟ قالت
 :كل ذلك كان يفعل  ،ربما أسر وربما أوتر آخره .قلت  :الحمد هللا
الذى جعل فى األمر سعة  ،كيف كانت قراءته ،يسـر أو يجهر ؟ قالت
 :ربما أوتر آخره .قلت :الحمد هللا ربما أوتر آخره .ربمـا أوتـر آخره.
قلت :الحمد هللا الذى جعل فى األمر سعة  ،كيف كانت قراءته  ،يسـر
أو يجهر ؟ قالت :كل ذلـك كـانيفع لربما أوتر آخره .قلت  :الحمد هللا
الذى جعل فى األمر سعة  ،كيف كانت قراءته  ،يسـر أو يجهر ؟
قالت  :كل ذلك كان يفعل  ،ربما أسر وربما صدقات فنعمى هى ،
وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم  ،ويكفر عـنكم من سيئاتكم،
واهللا بما تعملون خبير "
ﹰا من صدقة العالنية :
 -٣التصدق  :فالصدقة الخفية أعظم أجر
ابن المنذر  -منثور  - ٨٧/٢عن أبى أمامة قال  :قلت يارسول اهللا  :أى
الصدقة أفضل ؟ قال :جهد مقل أو سر إلى فقير .ثم تلى  " :إن تبدوا
الصدقات فنعمى هى وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم " ..،
أحمد والطبرانى  -منثور  - ٨٧/٢عن أبى ذر قال  :قال لى رسول اهللا
صلى اهللا عليه وسلم  :أال أدلك علـى كنز من كنوز الجنة ؟ قلت بلى.
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قال  :ال حول وال قوة إال باهللا  ،فإنها كنز من كنوز الجنة  ،قلت:
فالصالة يـارسول اهللا ؟ قال  :خير موضوع  ،فمن شاء أقل ومن
شاء أكثر .قلت فالصوم يا رسول اهللا ؟ قـال  :قـرض مجزئ .قلت :
فالصدقة يا رسول اهللا ؟ قال  :أضعاف مضاعفة  ،وعند اهللا مزيد.
قلت  :فأيهما أفضل ؟ قال  :جهد من مقل أو سـر إلى فقير
والعبد الذى يتصدق بالصدقة يخفيها لهو ذو مكانة شديد قدرها عند
اهللا تعالى :
روي أحمد  ١٢٤/٣ح ١٢١٩٣بسند صحيح عن أنس بن مالك أن النبى
صلى اهللا عليه وسلم قال  :لما خلق اهللا عزوجل األرض جعلت تميد
 ،فخلق الجبال فألقاها عليها فاستقرت  ،فتعجبت المالئكة من خلق
الجبال  ،فقالت :يـارب هل من خلقك شئ أشد من الجبال ؟ قال نعم ،
الحديد .قالت  :يارب هل من خلقك شئ أشد من الحديد ؟ قال ::
نعم ،النار .قالت  :يا رب هل من خلقك شئ أشد من النار ؟ قال  :نعم
 ،الماء .قالت  :يا رب هل من خلقك شئ أشد من الماء ؟ قال  :نعم،
الريح .قالت  :يا رب هل من خلقك شئ أشد من الريح ؟ قال  :نعـم ،
ابـن آدم يتصدق بيمينه يخفيها من شماله

وصدقة السر تطفئ غضب اهللا على العبد المذنب :
روي ابن أبى الدنيا فى الحوائج والبيهقى فى الشعب  -منثور  - ٩٧/٢عن أبى
سعيد الخدرى أن النبى صـلى اهللا عليه وسلم قال  ( :صدقة السر
تطفئ غضب الرب  ،وصلة الرحم تزيد فى العمر  ،وفعل المعروف
يقى مصارع السوء )

وقد كان الصحب الكرام يحبون االسترار بصدقاتهم :
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روي أحمد  ٢٦٢/٣عن أنس قال  :لما نزلت هذه اآلية  " :لن تنالوا البر حتى
هللا قرضا حسنا فيضاعفه
تنفقوا مما تحبون" و"مـن ذا الـذى يقرض اَ َ
له أضعافا كثيرة" قام أبو طلحة  -وكان له حائط يسم بيرحاء  -فقال
يـارسول ا هللا  :حائطى هللا ،ولو استطعت أن ُأسره لم أعلنه  .فقال
النبى صلى اهللا عليه وسلم  :اجعله فى قرابتـك
فقسمها بين حسان بن ثابت ُوأبى بن كعب )
وبالجملة  :كانوا يهتمون بطاعاتهم التى يفعلونها فى السر ويخشون
ضياع األجر عليها إذا ما عرفها الناس :
روي الترمذى وابن ماجه  ١٤١٢/٢ح ٤٢٢٦عن أبى هريرة أن رجال قال
للنبى صلى اهللا عليه وسلم  :يا رسـول اهللا ،إنى أعمل العمل فيطلع
عليه  ،فيعجبنى ؟ فقال النبى صلى اهللا عليه وسلم  :لك أجران ،أجر
السر وأجـر العالنية.
ﹰا ،ال أن ينشره الرجل بين
وذكر اهللا تعالى يستحب قوله سـر
الناس ،فخير الذكر الخفى :
روي ابن حبان - ٢٣٢٣صحيحة  - ١٨٣٤بسند فيه نظر أن النبى صلى اهللا عليه
وسلم قـال  ( :خيـر الـذكر الخفى ،وخير رالرزق ما يكفى )
فاهللا تعالى يسمعك وليس هو بأصم وال هو غافل عنك :
روي مسلم  ٤١/٧١ح ٢٧٠٤عن أبى موسى األشعرى قال  :كنا مع
النبى صلى اهللا عليه وسلم فى سـفر  ،فجعـل الناس يجهرون بالتكبير،
فقال النبى صلى اهللا عليه وسلم  :أيها الناس  ،أربعوا على أنفسكم ،
إنكم ليس تـدعون أصم وال غائبا  ،إنكم تدعون سميعا قريبا  ،وهو
معكم .قال أبو موسى  :فقال لى وأنا خلفه أقول ال حول وال قوة إال با
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هللا  :يا عبداهللا بن قيس  ،أال أدلك على كنز من كنوز الجنة ؟ فقلت :
بلى يا رسول اهللا قا ل  :قال  :ال حـول وال قوة إال باهللا
-4وخشيتك و رهبتك هللا وبكاؤك بين يديه ،هذا مما يكون

فى السر :
روي البخارى 1423/ومسلم 1031/والنسائى 5380/عن أبى هريرة أن النبى
صلى اهللا عليه وسلم قال  ( :سبعة يظلهم اهللا فى ظله يـوم الظل إال
ظله ،إمام عادل ،وشاب نشأ فى عبادة اهللا عز وجل ،و رجل قلبه
معلق بالمساجد ،و رجالن تحابا فىاهللا اجتمعا علي ذلك وتفرقا عليه ،
و رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إنى أخاف اهللا  ،و رجل
تصدق بصدقة فأخفاها حتى ال تعلم شماله ما تنفق يمينه ،و رجل ذكر
اَهللاَ خاليا ففاضت عيناه )
والعبد الذى يخفى طاعاته عن الناس وال يحب الظهور بينهم هو
حبيب هللا تعالى
روي مسلم  ١٣٣/٨١ح ٢٩٦٥عن عامر بن سعد بن أبى وقاص قال  :كان سعد بن
أبى وقاص فى إبله فجاءه ابنـه عمر  ،فلما رآه سعد قال  :أعوذ باهللا
من شـر هذا الراكب  ،فنزل عمر  ،فقال لسعد  :أنزلت فى إبلـك
وغنمـك وتركت الناس يتنازعون الملك بينهم ؟ فضرب سعد فى
صدره فقال  :اسكت  ،سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول :
إن اهللا يحب العبد التقى الغنى الخفى
وقـد كان مثل ذلك العبد هو مغبوط عند النبى صلى اهللا عليه وسلم،
مسرور به :
روي أحمد  ٢٥٥/٥ح - ٢٢٠٩٧بسند صحيح  -عن أبى أمامة أن النبى صلى
اهللا عليه وسلم قـال  ( :إن أغـبط الناس عندى عبد مؤمن خفيف الحاذ
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 ،ذو حظ من صالة  ،أطاع ربه وأحسن عبادته فى السر ،وكان
غامضا اليشار إليه باألصابع ،وكان عيشه كفافا  ،وكان عيشه كفافا ،
فعجلت منيته ،وقّلت بواكيه  ،وقل تراثه )
ومثل هذا العبد قلبه نقى مملوء باإليمان ،مث ُل قلبه كمصباح يهدى
الناس فى ظلماتهم :
روي ابن ماجه  ١٣٢٠/٢ح ٣٩٨٩عن عمر بن الخطاب أنه خرج يوما
ﹰا عند قبر النبى صلى اهللا عليه
إلى المسجد فوجد معاذ بن جبل قاعد
وسلم يبكى  ،فقال له عمر :ما يبكيك ؟ قال معاذ  :يبكينى شئ سمعته
من رسـول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سمعت رسول اهللا صلى اهللا
عليه وسلم يقول  :إن يسير الرياء شرك ،وإن من عادى هللا وليا فقد
بارز اَهللاَ بالمحاربة  ،إن اهللا يحب األبرار األتقياء األخفياء  ،الذين
إذا غابوا لم يفتقدوا  ،وإن حـضروا ولم يدعوا ولم يعرفوا  ،قلوبهم
مصابيح الهدى ،يخرجون من كل غبراء مظلمة
ولكن كـم من الناس يعمر ما بينه وبين اهللا بعمل السـر ؟
روي البخارى 6498/ومسلم  2547/عن عبد اهللا بن عمر أن النبى صلى
اهللا عليه وسلم قال  ( :إنما الناس كإبل مائة ،ال تكـاد تجـد فيهـا
راحلة )
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أخى الكريم :
روى أحمد 6839 -7085/عن خيثمة بن أبى عبدالرحمن أن عبداهللا بن عمرو العاص قال

لعبد هللا بن عمر  :سمعت النبـى صلى اهللا عليه وسلم يقول  ( :من سمع
الناس بعمله سمع اهللا به سامع خلقه وصغره وحقره ) قال خيثمـة :
فذرفت عينا عبداهللا

الحمد هللا الذى بنعمته تتم الصالحات وتدوم الطيبات
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التحلل من المظالم
ُّ
ال شك أن ُّ
والظلم من أقبح المعاصي وأشدها
الظلم مرتعه وخيم،
عقوبة وقد حرم اهللا جـل جاللـه ُّ
الظلم في كتابه الكريم  ،وعلى لسان
نبيه األمين صلى اهللا عليه وسلم ومن يستعرض القرآن الكـريم
والسنة النبوية يقف على مئات اآليات واألحاديث التي تحدثت عن
ُّ
الظلم والظالمين  ،وتوعدت الظّلمة ولعنتهم  ،والظالم الذكي الحصيف
 ،من يسارع بطلب العفو والمغفرة ممن ظلمهم ،قبل فـوات األوان
والعض على األنامل وال ِّشفاه  ،فما يزال في الدنيا حي يرزق
األصل في المسلم أنه ال يعتدي على أخيه المسلم ،وال يظلمه ...
في الصحيحين ( البخاري ،6484/ومسلم  )40/عن عبد اهللا بن عمرو بن
العاص رضي اهللا عنهما أن النّبي صّلي اهللا عليه وسّلم قال :
( المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ،والمهاجر من هجر ما
نهى اهللا عنه )
من شريعتنا المطهرة  :أن يطلب الظالم العفو ممن ظلمه ...
كما في صحيح البخاري ، 2449/والترمذي  2419/وأحمد في المسند 10573/

عن أبي هريرة رضي اهللا عنه أن النّبي صلي اهللا عليه وسلم قال ( :
من كانـت عنـده مظلمة ألخيه  ،من عرضه أو من شيء فليتحلله منه
اليوم  ،قبل أال يكون دينار وال درهم  ،إن كان لـه عمل صالح أخذ
منه بقدر مظلمته  ،وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه
فحمل عليه )
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وإذا كان النبي صلى اهللا عليه وسلم يقول هذا الشيء وهو المغفور
له ما تقدم من ذنبه وما تـأخر فغيره أولى أن يتحلل من الناس في
شيء من عرض أو مال أو في الجسد أو غير ذلـك  ،قبـل أن يؤخذ
منه حسنات يوم القيامة -:
 -1في سنن أبي داوود 5224 /وهو صحيح اإلسناد عن أسيد بن
حضير عدل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صفوف أصحابه
يوم بدر ،أسيد بن حضيرﹶقا َ َل  [ :أن النّبي صلى هللا عليه و
سلم طعن أحدهم فيﹶخاصرتهﹺبعودﹶ فقال الرجـل أصبرني ( أي
أقدني ) فقال أصطبر .فقال الرجل  :إن عليك قميصا وليس
علي قميص !!
فرفع النبي صلي هللا عليه وسلم عن قميصه فاحتضنه الرجل وجعل
يقبل كشحه (بطنه ) ويقول  :إنما أردت هذا يارسول هللا "
وفي معجم الصحابة البن قانع عن عبد اهللا بن جبير الخزاعي قال " [ :طعن رسول
اهللا صـلي اهللا عليه وسلم رجال في بطنه ،إما بقضيب وإما بسواك ،
فقال الرجل أوجعتنـي  ،فأقـدني .فأعطاه النبي صلى اهللا عليه وسلم
العود الذي كان معه  ،ثم قال له " :استقد"  ،فقبل الر ُج ُل بطنه ثم قال
 :أعفو عنك  ،لعلك تشفع بها لي يوم القيامة ]
 -2وفي معرفة الصحابة ألبي نعيم عن حبان بن واسع عن أشياخ مـن قومـه [
أن رسـول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عدل صفوف أصحابه يوم
بدر ،وفي يده قدح يعدل به القوم ،فمر بسوادبن غزية حليف بني
عدي بن النجار ،وهو مستنتل من الصف  ،فطعن رسول اهللا
صـلى اهللاعليه وسلم بالقدح في بطنه ،وقال " :استو يا سواد"،
فقا ل  :يا رسول اهللا  ،أوجعتني ،وقد بعثـك اهللا بالعدل ،
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فأقدني .فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم " :استقد" .قا ل
 :يا رسول اهللا ،إنك طعنتني وليس علي قميص .فكشف رسول
اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن بطنه  ،وقال " :استقد" .فاعتنقه
سواد  ،وﹶقبَ َل بطنه  ،فقال النبي صلى اهللا عليه وسلم " :ما
حملك على هذا يـا سـواد" ؟ قال  :يا رسول اهللا ،حضرني ما
ترى  ،ولم آمن القتل  ،فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس
جلدي جلدك  ،فدعا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم له بخير ]
وقد كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حريصا كل الحرص على
أن يموت يوم يموت وليس ألحد عنده مظلمة ...
ففي السنن الكبرى للبيهقي عن أبي هريرة [ أن رجال جاء إلى رسول اهللا
صلى اهللا عليه وسلم فقال  :يا رسول ا هللا ،سعر .قال " :بل ادع
اهللا" ،ثم جاءه رجل فقال  :يا رسول اهللا ،سعر .قا ل " :بـل اهللا
يرفـع ويخفض  ،وإني ألرجو أن ألقى اهللا وليست ألحد عندي مظلمة
"]
وقبل أن يموت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صعد المنبر وهو
مريض مرض المـوت  ،وطلـب العفو من كل الناس ،حتى يتيقن
أنه إذا مات مات وليس عليه مظلمة ألحد ..
ففي مصنف عبد الرزاق ومعجم الطبراني الكبير واألوسط عن حفص بن ميسرة

[أن النبي صـلى اهللا عليه وسلم خرج يوما عاصبا رأسه بعصابة
حمراء متكئا ،معتمدا على الفضل بن عباس ،فقـال :
" الصالة جامعة " ،فاجتمع الناس فصعد المنبر  ،وقال  :أحمد إليكم
اهللا الذي ال إله إال هو  ،وقد دنا منيحقوق  ،من بين أظهركم ،فمن
شتمت له عرضا فهذا عرضي  ،فليستقد منه  ،ومن ضربت لـه
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ظهـرا فهذا ظهري  ،فليستقد منه  ،ومن أخذت له ماال فهذا مالي ،
فليأخذ منه  ،وال يقولن أحدكم إني أتخـوف الشحناء من رسول اهللا
صلى اهللا عليه وسلم  ،أال وإنها ليست من طبيعتي  ،وال من خلقي ،
وإن أحـبكم إلي من أخذ حقا إن كان له  ،أو حللني فلقيت ربي  ،وأنا
طيب النفس " .فقام رجل فقال  :أنا أسألك ثالثة دراهم  ،فقال  :من
الفض َل بن عباس أن يقضيها
أين ؟ قال  :أسلفتكم يوم كذا وكذا  ،فأمر
َ
إياه "]
وإذا تعدى ولي األمر على أحد بغير حق جاز ألفراد األمة
االقتصاص من ولي األمر ...
 -1في الطبقات الكبرى عن عمرو بن شعيب قال  ( :لما قدم عمر الشام
أتاه رجل يـستأديه علـى أمير ضربه  ،فأراد عمر أن يقيده ،
فقال عمرو بن العاص  :أتقيده منه ؟ قال  :نعم  ،قـال  :إذا
النعمل لك على عمل .قال  :ال أبالي  ،أال أقيد منه وقد رأيت
رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم يعطي القود من نفسه ؟ قال
 :أفال نرضيه ؟ قال  :أرضوه إن شئت )
 -2وفي المطالب العالية للحافظ ابن حجر العسقالني في كتاب الخالفة
واإلمـارة ،بـاب قـصاص األمير من عامله لرعيته  ،بإسناده عن عطاء قال
"[ :كان عمر بن الخطاب رضـي اهللا عنـه يأمر عماله فيوافونه

الموسم ،فيقول يا أيها الناس ،إني لم أسـتعمل عمـالي ليـصيبوا
مـن أبشاركم ،وال من أموالكم ،وال من أعراضكم ،ولكني إنما
استعملتهم عليكم ليحجـزوا بيـنكم وليقسموا فيئكم فمن كانت له
مظلمة عند أحد منهم فليقم .فما قام منهم يومئـذ غيـر رجـل
واحد  ،فقال  :يا أمير المؤمنين  ،عاملك ضربني مائة سوط.
قال عمر :قم  ،فاستقد منه .فقـال عمرو بن العاص  :يا أمير ،
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إنك إن تفتح هذا على عمالك يكون سنة يستن بها بعدك .فقال :
أنا ال أقيد منه وقد رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقيد
من نفسه ؟ فقـال عمـر  :دعنـا فلنرضه قال  :فأرضوه ،
فافتدوا منه بمائتي دينار  ،كل سوط بدينارين "].
 -3وفي سنن البيهقي عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص أن أبا
بكر الصديق رضي اهللا عنه قـام يوم جمعة فقال " :إذا كان
بالغداة فاحضروا صدقات اإلبل تقسم  ،وال يدخل علينا أحد إال
بإذن ،فقالت امرأة لزوجها  :خذ هذا الخطام لعل اهللا يرزقنا
جمال  ،فغدا الرجل فوجد أبا بكر وعمـررضي اهللا عنهما قد
دخلوا إلى اإلبل  ،فدخل معهما ،فالتفت أبو بكر رضي اهللا عنه
فقال  :مـا أدخلك علينا ؟ ثم أخذ منه الخطام فضربه  ،فلما فرغ
أبو بكر من قسم اإلبـل دعـا بالرجـل فأعطاه الخطام  ،وقا ل :
استقد  ،فقال له عمر :واهللا ال يستقيد ،ال تجعلها سنة .قال أبو
بكر :فمن لي من اهللا يوم القيامة ؟ فقال عمر رضي اهللا عنه :
أرضه ،فأمر أبو بكر الصديق رضـي اهللاعنه غالمه أن يأتيه
براحلته  ،ورحلها ،وقطيفة  ،وخمسة دنانير ،فأرضاه بها ].
وإذا تعدى مندوب ولي األمر على أحد بغير حق جاز ألفراد األمة
االقتصاص من ولي األمـر أو أن يسترضيهم ...
ففي سنن النسائي 4778/وأبو داوود 4534/وهوصحيح عن عائشة أن النبي صلي
هللا عليه وسلم بعث أبا جهم بن حذيفة مصدقا  .فالحاه رجل في صدقته

فضربه أبو جهم فأتوا النبي صلي هللا عليه وسلم فقالوا  :القود يا
رسول هللا
فقال لكم وكذا فلم يرضوا .فقال لكم كذا وكذا فرضوا به  ،فقال النبي
إني خاطب علي الناس ومخبرهم برضاكم فقال نعم ،فخطب النبي
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فقال  :إن هؤالء أتوني يريدون القود فعرضت عليهم كذا وكذا
فرضوا  ،قالوا ال  .فهم المهاجرون بهم فأمرهم رسول هللا أن يكفوا ،
ثم دعاهم فقال أرضيتم قالوا  :نعم
قال  :فإني علي الناس ومخبرهم برضاكم فقالوا نعم فخطب الناس
فقال لهم  :أرضيتم قالوا نعم )

أخي المسلم :
تدارك نفسك فالدنيا تمر وتزول  ،ويوم القيامة يوم العدل والحساب ،
الذي اليؤدي الحقوق في الـدنيا فسيؤديها يوم القيامة ،وفي الدنيا
سيؤدي المال ماال  ،ويمكن أن يعفو غريمه ويسامح  ،أما يوم القيامـة
فسيؤدي المال من حسناته .والمفترض أن اإلنسان يحتفظ بحسناته ؛
ألنّه ال يدري هل حسناته سـتكفي بأن يدخل الجنة أو ال تكفي ؟.
يوم القيامة هو يوم استيفاء الحقوق ،هو يوم ال ظلم فيه !! ...
ون َال يَ ْخفَى َعلَى هللاِ ِم ْنهُ ْم َش ْي ٌء لِ َم ِن
ار ُز َ
قال تعالي  )15(:يَ ْو َم هُ ْم بَ ِ
ار ( )16ا ْليَ ْو َم تُجْ َزى ُكلُّ نَ ْفس بِ َما َك َسبَ ْ
ْال ُم ْل ُ
ت َال
ك ْاليَ ْو َم ِهللِ ْال َو ِ
اح ِد ْالقَه ِ
ب (َ )17وأَ ْن ِذرْ هُ ْم يَ ْو َم ْاآلَ ِزفَ ِة إِ ِذ ْالقُلُوبُ
ظُ ْل َم ْاليَ ْو َم إِن هللاَ َس ِري ُع ْال ِح َسا ِ
ين ِم ْن َح ِميم َو َال َشفِيع يُطَا ُ
ع (( )18
ين َما لِلظالِ ِم َ
اظ ِم َ
اج ِر َك ِ
لَ َدى ْال َحنَ ِ
سورة غافر)18-15:

ومن تمام العدل يوم القيامة أن مظالم كل الكائنات مع بعضها البعض
يقتص لها يوم القيامة ،حتـى الحيوانات العجماوات ...
ففي صحيح مسلم 2582/عن أبي هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه
وسلم قال ( لتؤدن الحقوق إلى أهلهـا يوم القيامة  ،حتى يقاد للشاة

الجلحاء من الشاة القرناء ) !!
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ومهما كنت من ولي من أولياء اهللا  ،أو عالم عامل  ،أو مجاهد
شهيد  ،كل أولئـك ال يبـرؤن مـن الحقوق والمظالم التي هي في
رقابهم حتى تستوفى منهم يوم القيامة ..
ففي صحيح مسلم 1886/عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص أن رسول اهللا صلى
اهللا عليه وسلم قال  [ :يغفـر للشهيد كل ذنب إال الدين ]
ويمنع الصالحون من دخول الجنة بعد نجاتهم من النار  ،إال أن
تقتص منهم المظالم ...
 -1في مسند ابن أبي شيبة ومشكل اآلثار للطحاوي عن جابر بن عبد اهللا عن
عبد اهللا بن أنـيس قال  :سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول
 [ :يحشر اهللا الناس عراة غرال بهما  ،قـال الناس  :فما بهما؟ قال " :
ليس معهم شيء ،فيناديهم بصوت يسمع من بعد  ،كمـا يـسمع مـن
قرب  :أنا الملك أنا الديان  ،ال ينبغي ألحد من أهل النار أن يدخل
النار  ،وألحد من أهل الجنةعنده مظلمة وال ينبغي ألحد من أهل
الجنة أن يدخل الجنة  ،وألحد من أهـل النـار عنـده مظلمة ؛ حتى
أقصه منه" .قلت  :وكيف  ،وإنما نأتي اهللا عراة غرال بهمـا ؟ قـال :
"بالحـسنات وبالسيئات "]
 -1وفي تفسير الطبري بإسناده عن أبي سعيد الخدري قال( :
إذا نجى اهللا المؤمنين مـن النـار حبسوا على قنطرة بين الجنة
والنار ،فاقتص بعضهم من بعض ،مظالم كثيرة كانت بينهم فـي
الدنيا  ،ثم يؤذن لهم بالدخول في الجنة ،فما كان المؤمن بأدل
بمنزله في الدنيا منه بمنزله فـيالجنة حين يدخلها )
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ويومها قد يصبح ذو العمل الصالح الكثير مفلسا من كثرة الحقوق
والمظالم التي في رقبته ...
وفي صحيح مسلم2581/ومسند أحمد 8029/عن ثوبان أن النبي صلي اهللا
عليه وسلم قال  [ :أتدرون مـن المفلـس ؟ .قـالوا :
المفلس فينا من ال درهم له وال متاع .قال صّلي اهللا عليه وسّلم  :إن
المفلس من أمتي من يأتي يـوم القيامة بصالة وصيام وزكاة  ،ويأتي
وقد شتم هذا  ،وقذف هذا ،وأكل مال هذا ،وسفك دم هذا  ،وضرب
هذا  ،فيعطي هذا من حسناته ،وهذا من حسناته  ،فإن فنيت حسناته
من قبل أن يقضي ما عليه  ،أخذ من خطاياهم فطرحت عليه  ،ثم
طرح في النار ]
ومن هذا المنطلق بني حق القصاص في الشريعة اإلسالمية :
ف
س َو ْال َعي َْن بِ ْال َعي ِْن َوا ْألَ ْن َ
قال تعالي ( َو َكتَ ْبنَا َعلَ ْي ِه ْم فِيهَا أَن الن ْف َ
س بِالن ْف ِ
ق بِ ِه
صد َ
صاصٌ فَ َم ْن تَ َ
وح قِ َ
ف َو ْاألُ ُذ َن بِ ْاألُ ُذ ِن َوالسِّن بِالس ِِّّن َو ْال ُج ُر َ
بِ ْاألَ ْن ِ
ون ) المائدة
ك هُ ُم الظالِ ُم َ
فَه َُو َكفا َرةٌ لَهُ َو َم ْن لَ ْم يَحْ ُك ْم بِ َما أَ ْن َز َل هللاُ فَأُولَئِ َ

45/
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الخطبة الثانية
مما تحتاج إلى التحلل منه :

الطّعن في العرض أن يقول  :فالن زان  ..فالن يقذف المحصنات
الغافالت  ..فالن يفعل كذا
ومن المظلمة في العرض  :الغيبة والنميمة  ،بأن ينقل كالما من
شخص لشخص ويفسد فيما بينهمـا  ،فهذا من الطّعن في عرض إنسان
لإلفساد بينهما  ،فهذا من ضمن المظالم التـي سـيدفع ثمنهـا يـوم
القيامة .قال صّلي اهللا عليه وسّلم  ( :من كانت عنده مظلمة من
عرض أو من شيء ) فـ( شـي ء) هنـا نكرة في سياق ال ّشرط فتعم ،
فمعناه  :حتّي لو كان شيئا ليس له قيمة؛ فسيحاسب عليه العبد يوم
القيامة
أحيانا بعض النّاس قد يتساهل في أمر المظالم في األشياء التافهة فقد
يقول لك  :أعطني القلم أكتـببه  ،فيكتب ثم يضعه في جيبه  ،ثم يقول
 :أنا سأبحث عن صاحبه وأعطيه  ،وانتهى األمر ولـم يعطـه ؛ ألنّه
ال يوجد أحد يتابع بعده .فهذه األشياء التافهة هي من ضمن المظالم ،
فأنت ما يدريك أن صـاحبه موافق على أخذه ،ولعلك تأخذ الشيء
ﹰا شيئا ؛ ألنهم يأخـذونها وال
فيقول صاحبه بعد ذلك  :لن أعطي أحد
يردونها
وتقول لإلنسان  :أعطني قلمك أكتب ،فيقول لك  :ال تنسه وتضيعه
مثلما عمل الذي قبلك فأنـت قـد تستهين بال ّشئ وتمنع خيره غيرك،
بغض النّظر عن أنّك ستؤديه يوم القيامة كما سنرى في بعـض
األحاديث  ،قال لنا صّلي اهللا عليه وسّلم  ( :قبل أال يكون دينار وال
درهم ) ورأينا فـي حـديث النّبي صلى اهللا عليه وسّلم كيف أنه
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خطب النّاس وقال  ( :من كنت ظلمته في عرضه أو ماله فليـستقد )
إذا كان النبي صّلي اهللا عليه وسّلم يقول هذا ال ّشئ  ،وهو المغفور له
ما تقدم من ذنبه وما تأخر ؛ فغيـره أولى أن يتحّلل من الناس في شيء
من عرض أو مال أو في الجسد أو غير ذلك  ،قبل أن يؤخذ منـه
.
حسنات يوم القيامة
ويتحلَّل اإلنسان من حقوق النّاس بأحد أمرين  :إما بالوفاء ،وإما
باإلبراء !!
أما الوفاء فإذا كانت أمواﹰال يردها إلى أصحابها إن كان يعلمهم  ،وإن
كان قد نسيهم فليتذكر ،وإن كان يجهل مكانهم فليبحث  ،فإذا تع ّذر
العثور عليهم فليتصدق بها عنهم ،ويكون لهم أجرها  ،وله هـو أجـر
التّوبة  ،وإن كان أصحابها قد ماتوا و ّخلفوا ورثة؛ فإنّه يبحث عن
ورثتهم ،ويسلم إلـيهم المـال  ،ألن المال انتقل إلى الورثة بعد موت
المورث  ،فإن جهل الورثة ولم يعلم عنهم شيئا  ،ولـم يـتمكن مـن
العثور عليهم ،يتصدق به عنهم  ،ألنه انتقل إليهم.
ق عرضا  :بأن يكون قد تكلم في عرضه وسبه فإنّه
وإذا كان الح ُّ
يتحلل منه  ،بأن يطلب منـه العفـو فيقول  :إنِّي أرجو أن تعفو عما
قلت فيك ،فقد قلت كذا وكذا ،فينبغي من المظلوم الذيﹸطلب منه العفو
أن يعفو "( فمن عفا وأصلح فأجره على اهللا"  ،كما قال اهللا تعالى :
ماعـوقبتمﹺبه ﹶولِئِن صبﹸرتمﹶلهوﹶخير
ﹸ
قبتمﹶفعاقبواﹺبمثل
ﹶﹸ
"وإِن عا
ِ
( النحل.)١٢٦:
ﹺبرين")
لِلصا
وإن كان هذا المظلوم في عرضه لم يصل إليه خبر  ،فلم يعلم أنّك
اغتبته مثال  ،فمن أهل العلـم مـن يقول  :اذهب إليه وأخبره  ،واطلب
منه العفو ،ومنهم من يقول  :ال تخبره ما دام لم يعلم  ،ولكن استغفرله،
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ﹲ بها وهي حميدة  ،في األماكن
وأثني عليه بالصفات التي هو متصف
التي اغتبته فيها ؛ فإ ن الحسنات يذهبن السيئات  ،وإن كان حقوقا
أخرى فعلى هذا الباب تذهب إليه وتستحُّ له  ،وإذا أحلك فإن هذا مـن
تمام توبتك  ،فإن قدر أنك قد اغتبت شخصا قد مات ،وال تتم ّكن من
االستحالل من الغيبة  ،فإن اهللا إذاعلم من قلبك صدق النّية فهو
سبحانه وتعالى أكرم األكرمين ،ربما يتحمل عنك هذه المظلمة ،
ويـأجر صاحبها ويثيبه عليها ،فهو أرحم الراحمين  ،وأجود األجودين
ولك أن تعفو عن أخذ القود  ،وهذا فضل منك !! ...
 -1روي أحمد في المسند 1674/عن عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى
اهللا عليه وسلم قال  [ :ثالث والذي نفس محمد بيده  ،إن كنت لحالفا

عليهن :ال ينقص مال من صدقة ،فتصدقوا  ،وال يعفو عبـد عـن
مظلمة يبتغي بها وجه اهللا إال زاده اهللا بها عزا يوم القيامة ،
وال يفتح عبد باب مسألة إال فـتح اهللا عليه باب فقر ].
أخي الكريم  :أبشر فلقد وعدك النبي صلى اهللا عليه وسلم
بالرحمة إن أنت بـادرت وتحللـت مـن مظلمتك في الدنيا !! ...
ففي البخاري 2449/واللفظ له وأحمد 9615/عن أبي هريرة أن النبي صلى
اهللا عليه وسلم قال " [ :رحم اهللا عبـدا كانت ألخيه عنده مظلمة في
عرض أو مال فجاءه ،فاستحله قبل يوم القيامة ،فإنه لـيسﹶثـم دينـار
والدرهم ،فإن كانت له حسنات أخذ من حسناته وإن لم تكن له حسنات
حملو ا عليه من سيئاتهم "]
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أخي الكريم  :تحلل من مظلمتك ،فقط قليل من التّنازل عن الكبرياء
والعظمة ،وقليل مـن التواضـع والرحمة ،والمستفيد الحقيقي هو الظّالم
نفسه ،لو فقه وفهم وعلم.
في صحيح مسلم 2504/ومسند أحمد 20640/عن عائذ بن عمرو [ أن سلمان
وصهيبا وبالال كانوا قعودا  ،فمر بهـم أبـوسفيان فقالوا " :ما أخذت
سيوف اهللا من عنق عدو اهللا مأخذها بعد" .فقال أبو بكر  :تقولون
هذا لـشيخ قريش وسيده ؟ فأتى النبي صلى اهللا عليه وسلم فأخبره ،
فقال  :يا أبا بكر ،لعلك أغضبتهم ،لئن كنـت أغضبتهم لقد أغضبت
ربك" .فرجع إليهم أبو بكر فقال لهم  :يا إخوتاه  ،لعلي أغضبتكم ؟
.
قالو ا :ال يا أبابكر ،يغفر اهللا لك ]
الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات وتدوم الطيبات
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التخلص من المال الحرام
من المسائل التي كثر تداولها في العصر الراهن طريقة التخلص من
المال الربوي إذا تحصل بيده شيء من ذلك  ،وذلك لما شاع التعامل
بالربا  ،بل وأحيانا ً عدم القدرة على الفرار منه  -واهللا المستعان
فأردت أن أجمع كالم العلماء في ذلك فتحصل لي ما يأتي :
هذا وان يكن من خطأ أو غفلة أو نسيان فمني ومن الشيطان  ،واهللا
ورسوله منه بريئان  ،وان يكن من صواب فمن اهللا وحده
مسألة  :التخلص من المال المحرم كمال الربا :
يجب على من حصل بيده مال عن طريق محرم كالربا أن يبادر
بالتخلص منه على الفور ؛ ألنه من جملة المال المكتسب عن طريق
غير شرعي
وأصول األدلة من الكتاب والسنة في ذلك متوافرة وقد جاء عن
السلف في ذلك جملة من اآلثار ،منها  :ما ورد َع ْن َم ْع َمر َع ْن
قال ْ ( :
إن َسرهُ أَ ْن يَتبرأ
ُصيبُ ْال َما َل ْالحرامَ ،
الز ْهري َع ْن َرجُل ي ِ
ِم ْنهُ فَليَ ْخرجْ ِم ْنهُ )
وأما المقدار المخرج من المال فله حالتان :
األولى  :إذا علم مقدار المال على وجه التحديد؛ فيخرجه كما هو.
الثانية  :إن لم يعلم مقداره واختلط بغيره من األموال ،فإنه يجتهد
ويخرج ما أمكنه.
وفي المسألة فروع  ،هي :
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= الفرع األول  :المال الربوي  ،هل له التصرف فيه ؟
قد اتفق فقهاء اإلسالم – فيما اطلعت  -على أن المأخوذ من الربا ال
يحل للمسلم تملكه وال حيازته لنفسه  ،وأنه يرد إلى صاحبه إن علمه
واختلفوا إذا لم يعلم مالكه هل له أن يتصرف فيه أو أن يتوقف في
أمره  ،فوقع الخالف بينهم في جواز التصرف بهذا المال على قولين
القول األول  :إنه يتصرف فيه وفق المصارف الشرعية  :وهو
رأي جمهور العلماء من الحنفية  ،والمالكية والشافعية والحنابلة
القول الثاني  :إنه يحفظه وال يتصرف فيه ُ :ونسب هذا القول
للشافعي :
أدلة القول األول :
الدليل األول  :في سنن أبي داوود  3332/وأحمد  22509/ما روي عن عاصم
بن كليب عن أبيه عن رجل من األنصار  ،قال  :خرجنا مع رسول اهللا صلى
اهللا عليه وسلم في جنازة  ،فرأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ،
وهو على القبر يوصي الحافر  :أوسع من قبل رجليه  ،أوسع من قبل
رأسه  ،فلما رجع استقبله داعي امرأة  ،فجاء وجيء بالطعام  ،فوضع
يده  ،ثم وضع القوم  ،فأكلوا  ،فنظر آباؤنا رسول اهللا صلى اهللا عليه
وسلم يلوك لقمة في فيه ،ثم قال  :إني أجد لحم شاة أخذت بغير إذن
أهلها ،فأرسلت المرأة يا رسول اهللا  ،إني أرسلت إلى البقيع ليشترى
لي شاة ،فلم أجد  ،فأرسلت إلى جار لي  -قد اشترى شاة  -أَ ْن أَرْ ِسلْ
إِلي بثمنها ،فلم يوجد ،فأرسلت إلى امرأته  ،فأرسلت بها إلي ،فقال
_عليه السالم_ :أطعميه األسارى
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ووجه الداللة من هذا الحديث  :أن النبي صلى اهللا عليه وسلم وجه
إلى االنتفاع بهذا اللحم المشوي المسروق  ،ولم يأمر بإهداره بالحرق
مثالً  ،بل استبقى ماهيته ووجه إلى االنتفاع به
 #ومن ثم يحل االنتفاع بالمال المكتسب من حرام بإنفاقه في
المصالح العامة للمسلمين كرصف الطرق وإنشاء الكباري وإقامة
السدود ونظافة الشوارع وإنارتها وال يحل االنتفاع به في مصلحة
اإلنسان الشخصية
الدليل الثاني  :واقعةُ الرهان الذي أجراه أبو بكر الصديق مع
ض
المشركين بعد نزول قوله تعالى  " :الم ُغلِبَ ِ
ت الرو ُم فِي أَ ْدنَى ْاألرْ ِ
ُون " ( الروم) 1-3:
َوهُ ْم ِم ْن بَ ْع ِد َغلب ِه ْم َسيَ ْغلب َ
وكان هذا بإذن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ،وحقق اهللا صدقه ،
وجاء أبو بكر بما راهن المشركين عليه  ،فقال له رسول اهللا صلى
اهللا عليه وسلم  ":فتصدق به" ،وكان قد نزل تحريم الرهان بعد إذن
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم في المخاطرة مع المشركين
الدليل الثالث  :ما روي عن ابن مسعود أنه اشترى جارية فلم يظفر
بمالكها ليعطيه ثمنها ،فطلبه اكثير فلم يظفر به ،فتصدق بثمنها  ،وقال
 :اللهم هذا عنه إن رضي  ،واال فاألجر لي
الدليل الرابع  :أنه إذا تعذر ردها لصاحبها وجهل فإن المجهول
كالمعدوم  ،ويدل لذلك قول النبي صلى اهللا عليه وسلم في اللقطة " :
فإن وجدت صاحبها فارددها إليه  ،واال فهي مال اهللا يؤتيه من
يشاء"
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وجه الداللة  :أن النبي صلى اهللا عليه وسلم بين أن اللقطة التي
عرف أنها ملك لمعصوم  ،وقد خرجت عنه بال رضاه إذا لم يوجد فقد
آتاها اهللا لمن سلطة عليها بااللتقاط الشرعي
الدليل الخامس  :أنه ال يجوز إتالف هذا المال ورميه في البحر؛ فلم
يبق إال صرفه في مصالح المسلمين.
الدليل السادس  ":اتفق المسلمون على أنه من مات وال وارث له
معلوما ً  ،فماله يصرف في مصالح المسلمين  ،مع أنه ال بد في غالب
الخلق أن يكون له عصبة بعيد ،لكن جهلت عينه ،ولم ترج معرفته
فجعل كالمعدوم" قاله شيخ اإلسالم ابن تيمية في الفتاوى
الدليل السابع  :أن هذه األموال ال تخلو  :إما أن تحبس  ،واما أن
تتلف  ،واما أن تنفق
فأما إتالفها فإفساد ،واهللا ال يحب الفساد  ،وهو إضاعة لها  ،والنبي
صلى اهللا عليه وسلم قد نهى عن إضاعة المال
وأما حبسها دائماً أبداً إلى غير غاية منتظرة  ،بل مع العلم أنه ال
يرجى معرفة صاحبها وال القدرة على إيصالها إليه  ،فهذا مثل إتالفها
 ،فإن اإلتالف إنما حرم لتعطيلها عن انتفاع اآلدميين بها  ،وهذا
تعطيل أيضا ً  ،بل هو أشد منه من وجهين
أحدهما :أنه تعذيب للنفوس بإبقاء ما يحتاجون إليه من غير انتفاع به.
الثاني  :أن العادة جارية بأن مثل هذه األمور ال بد أن يستولي عليها
أحد من الظلمة بعد هذا إذا لم ينفقها أهل العدل والحق  ،فيكون حبسها
إعانة للظلمة وتسليما ً في الحقيقة إلى الظلمة  ،فيكون قد منعها أهل
الحق وأعطاها أهل الباطل ،وال فرق بين القصد وعدمه في هذا  ،فإن
من وضع إنسانا ً بمسبعة فقد قتل  ،ومن ألقى اللحم بين السباع فقد أكل
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 ،ومن حبس األموال العظيمة لمن يستولي عليها من الظلمة فقد
أعطاهم إياها .فإذا كان إتالفها حراما وحبسها أشد من إتالفها تعين
إنفاقها  ،وليس لها مصرف معين  ،فتصرف في جميع جهات البر
والقرب التي يتقرب بها إلى اهللا ؛ ألن اهللا خلق الخلق لعبادته  ،وخلق
لهم األموال ليستعينوا بها على عبادته فتصرف في سبيل اهللا  ،واهللا
أعلم
قاله شيخ اإلسالم ابن تيمية في ( الفتاوى الكبرى ) بحذف استطراد
يسير ،وترتيب للبيان
أدلة القول الثاني :
ت َما
الدليل األول  :قوله تعالى  ":يَا أَيهَا ال ِذ َ
ين آَ َمنُوا أ ْنفِقُوا ِم ْن طيبَا ِ
وال تيَم ُموا ْال َخ َ
ض َ
ون
بيث ِم ْنهُ تُ ْنفِقُ َ
َك َسبْت ْم َو ِمما أَ ْخ َرجْ نَا ل ُك ْم ِم َن ْاألرْ ِ
[ البقرة]٢٦٧:
آخ ِذي ِه إِال أَ ْن تُ ْغ ِمضُوا فِي ِه "...
َولستم بِ ِ
الدليل الثاني  :ما ثبت في صحيح مسلم  1015/والترمذي  2989/عن أبي
هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال " :إن اهللا تعالى طيب ال يقبل
إال طيباً ،وان اهللا تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين ،فقال
لون َعلي ٌم "
صالحًا إِني بِ َما ت ْع َم َ
ت َوا ْع َملوا َ
يَاأَيها الر ُس ُل ُكلوا ِم َن الطيبَا ِ
ت َما
[ المؤمنون ) ١٥:وقال  ":يَا أَيها ال ِذ َ
ين آَ َمنُوا ُكلوا ِم ْن طَيبَا ِ
[ البقرة]١٧٢:
َر َز ْقنَا ُكم "
ثم ذكر الرجل يطيل
السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء  :يا رب يا رب  ،ومطعمه
حرام  ،ومشربه حرام  ،وملبسه حرام وغذي بالحرام  ،فأنى يستجاب
له ؟"

43

خطب مهمة لعامة األمة

الدليل الثالث  :ما رواه ابن مسعود أن رسول اهللا صلى اهللا عليه
وسلم قال  " :والذي نفسي بيده ال يكسب عبد ماالً من حرام فينفق منه
فيبارك له فيه  ،وال يتصدق فيقبل منه وال يتركه خلف ظهره إال كان
زاده إلى النار "
ووجه الداللة من هذه األدلة  :أن هذه النصوص قاطعة في أن اهللا
تعالى طيب ال يقبل إال طيبًا  ،فال يقبل من الصدقة إال ما كان ماالً
حالالً  ،مكتسبًا بطريق مشروع  ،وأن النفقة الحالل شرط لقبول
األعمال الصالحة  -وكل أنواع القربات  -وهذا يعني أن منفق المال
الح ارم في أي وجه من وجوه البر ال ثواب له فيما أنفق.
المناقشة  :أجاب اإلمام الغزالي على القائلين بعدم جواز التصدق
بالمال الحرام بقوله " :أما قول القائل  :ال نتصدق إال بالطيب فذلك
إذا ما طلبنا األجر ألنفسنا ،ونحن اآلن نطلب الخالص من المظلمة ،
ال األجر  ،وترددنا بين التضييع والتصدق  ،ورجحنا التصدق على
التضييع.
وقول القائل  :ال نرضى لغيرنا ما ال نرضاه ألنفسنا فهو كذلك ،ولكنه
علينا حرام الستغنائنا عنه  ،وللفقير حالل ؛ إذ أحله دليل الشرع .واذا
اقتضت المصلحة التحليل وجب التحليل".
والراجح واهللا أعلم القول األول  .لقوة أدلتهم ومراعاتها للمصلحة
الشرعية ،وعدم وجود الدليل المتمسك به من قبل القول الثاني
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= الفرع الثاني  :طريقة التخلص من المال الربوي
قد تعددت أقوال الفقهاء في المصارف الشرعية لهذا األموال :
القول األول  :مصالح المسلمين عموما ً  .والمقصود بمصالح
المسلمين:ما يستفيد منه عموم المسلمين وال يختص بفرد من أفرادهم
من بناء القناطر والسدود واصالح الشوارع إلى غير ذلك .وهو رأي
لشيخ اإلسالم ابن تيمية
القول الثاني  :مصرف صدقة التطوع عموماً .وهي أشمل من كلمة
مصالح المسلمين :فتشمل المصالح واعطاء الفقراء وبناء المساجد؛
ألن هذه األشياء من مصارف الصدقة .وهو قول الحنفية والمالكية
وهو قول اإلمام أحمد وعليه أري الحنابلة ورأي الغزالي من الشافعية
القول الثالث  :مصالح المسلمين والفقراء إال المساجد .وهو رأي
اللجنة الدائمة لإلفتاء في السعودية ،والمستشار الشرعي لبيت التمويل
الكويتي
القول الرابع  :ينفقها في سبيل اهللا .والمقصود به الجهاد في سبيل
اهللا
ان
لو َك َ
وهذا رأي آخر لشيخ اإلسالم ابن تيمية ،حيث يقول َ ( :حتى ْ
ذر َردهُ إلى أَصْ َحاب ِه لِ َج ْه ِل ِه بِ ِه ْم
ص َل بيَ ِد ِه َما ٌل َحرا ٌم َوق ْد ت َع َ
الر ُج ُل ق ْد َح َ
ْرفَةُ
أو ر ٌ
ُهون ْ
ان بِيَ ِد ِه َو َدائ ُع ْ
ك ،أَ ْو َك َ
َونحْ ِو َذل َ
أو َع َوار قَ ْد تَ َعذ َر َمع ِ
أَصْ َحابها ،
ب فَأَ ْعظ ُم
.و َم ْن َك َ
بيل هللاِ فَإِن َذل َ
ان َك َ
ثير الذنُو ِ
ك َمصْ ِرفها َ
فَ ْليُ ْنفِ ْقها فِي َس ِ
َد َوائ ِه ْال ِجها ُد ،فإِن هللاَ َ -عزوجل  -يَ ْغفِ ُر ُذنُ َوبَهُ َك َما أَ ْخبَ َر هللاُ فِي ِكتَابِ ِه
بِقَ ِول ِه ُ -سب َْحانَهُ َوت َعالَى  ": -يَ ْغفِرْ ل ُك ْم ُذنُ َوبَ ُكم َو َم ْن أَرا َد َ
لص ِم ْن
التخ َ
بيل هللاِ َع ْن
ْال َحراِم َو ْ
التوبَةَ ،وال يُ ْم ِك ُن َردهُ إلى أَصْ َحابِ ِه ،فَ ْليُ ْنفِ ْقهُ فِي َس ِ
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ك طَ ِري ٌ
ص ُل لَهُ ِمن أَجْ ِر
الص ِه َم َع َما يَحْ ُ
أَصْ َحاب ِه ،فَإِن َذل َ
ق َح َسنَةٌ إلى َخ ِ
ْال ِجها ِد )
أدلة األقوال :
أدلة القول األول والثاني :
تتقارب أدلة القولين بشدة إال أن القول األول خص من عموم الصدقة
ما يكون نفعه شامالً ،حتى تشمل المستحق من الفقراء وغيرهم ،ولم
أجد لهم –حسب قراءتي  -دليالً معيناً.
أما خصوص أدلة القول الثاني فهي :
قالوا :إن كل مال ال مالك له محدد فيصرف مصرف الصدقة ،يدل
لذلك رهان أبي بكر  -رضي اهللا عنه  -قبل الهجرة حين أنزل اهللا
تعالى "آلم غلبت الروم" اآلية قالت له قريش :ترون أن الروم تغلب؟
قال:نعم ،فقال :هل لك أن تخاطرنا فخاطرهم فأخبر النبي صلى اهللا
عليه وسلم ،فقال النبي صلى اهللا عليه وسلم :اذهب إليهم فزد في
الخطر ففعل ،وغلبت الروم فارسا ً فأخذ أبو بكر خطره ،فأجازه النبي
صلى اهللا عليه وسلم.
حيث جاء في آخره ( فتصدق به ) ،وأيضا ً ما روي عن عاصم بن
كليب عن أبيه عن رجل من األنصار في سنن أبي داوود  3332/وأحمد
 ، 22509/قال  :خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم في
جنازة  ،فأريت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ،وهو على القبر
يوصي الحافر :أوسع من قبل رجليه ،أوسع من قبل رأسه  ،فلما رجع
استقبله داعي امرأة  ،فجاء وجيء بالطعام  ،فوضع يده  ،ثم وضع
القوم ،فأكلوا  ،فنظر آباؤنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يلوك لقمة
في فيه  ،ثم قال  :إني أجد لحم شاة أخذت بغير إذن أهلها  ،فأرسلت
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المرأة يا رسول اهللا  ،إني أرسلت إلى البقيع ليشترى لي شاة  ،فلم
أجد ،فأرسلت إلى جار لي  -قد اشترى شاة  -أَ ْن أَرْ ِسلْ إلي بثمنها،
فلم يوجد ،فأرسلت إلى امرأته  ،فأرسلت بها إل ّي  ،فقال عليه السالم :
أطعميه األسارى )
كما ورد كالم السلف وأن مصرفها الصدقة  :فقد جاء أن مالك بن
صبْت أَ ْم َو ًاال
دينار زعم أَن َرج ًُال َسأَ َل َعطَا ًء فقا َل  :إني ُك ْنت ُغ َال ًما فَأَ َ
قال َ :ال
ِم ْن ُوجُوه َال أُ ِحبهَا فَأنَا أُ ِري ُد ْ
التوبَةَ ،قال  :رُدهَا إلَى أَ ْهلهَ اَ ،
لك ِم ْن أَجْ رَ ،و َما أَ ْد ِري هَلْ
ق بِهَا  ،ف َما لك ِم ْن َذ َ
صد َ
أعرفهم  .قال:ت َ
لك.
فقال مثل َذ َ
تسْل ُم ِم ْن ِو ْزرهَا أَ ْم َال ؟ قالَ :و َسأ َ ْلت ُم َجا ِه ًدا َ
أدلة القول الثالث  :استدلوا بأدلة القول السابق ،واستثني بناء
المساجد؛ ألنها ينبغي أن تكون من مال طاهر.
أدلة القول الرابع  :أن الجهاد سبب لغفران الذنوب؛ الذي يحتاجه
المتعامل بالربا ،واإلعانة على الجهاد من الجهاد.
مناقشة األقوال :
يبدو للناظر أن القول األول والثاني مخرجهما في الجملة واحد ،فمن
مصالح المسلمين العناية بالفقراء ورعايتهم  ،خاصة إذا كان من
أسباب الفقر ظهور الربا وانتشاره؛ فالمال مالهم
وأما القول الرابع  :فكالم شيخ اإلسالم عند التأمل ،ال يدل على
القصر بل يشير إلى أنه األفضل ،واال فإن الصدقة من مكفرات
الذنوب أيضا ً
ويبقى القول الثالث:وهو قول فيه وجاهة ،خاصة إذا لم نتأكد من أن
المال قد بذل المتخلص منه وسعه في إرجاعه لمستحقه ومن ثم
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الدخول في دائرة الشبهة والتفرع على مسألة صحة الصالة في
األرض المغصوبة ،والعبادة وخاصة الصالة يتورع فيها كثيرا
= الفرع الثالث  :ال ُموكل بالصرف وتوجيه المال الربوي إلى
وجهته :
ذكر الفقهاء في ذلك قولين :
القول األول  :الحاكم .وهو رأي بعض الشافعية كالغزالي وبعض
الحنابلة كابن مفلح ،بشرط أن يكون صالحاً.
القول الثاني  :القابض .وهو رأي اإلمام أحمد ،ومفهوم كالم شيخ
اإلسالم ابن تيمية
دليل القول األول  :أن السلطان أَ ْع ُ
رف بالمصالح العامة وأقدر عليها.
دليل القول الثاني  :يستأنس له بأنه قول وفعل للسلف ومن ذلك  :ما
جاء في مصنف ابن أبي شيبة ( أن رجالً سأل َعطَا ِء ب ِْن أَبي َربَاح
اب َم ًاال ِم ْن َحرام  ،قا َل  :لِيَرُدهُ َعلى أَ ْهلِ ِه  ،فإِ ْن ل ْم
ص َ
 ،قالَ :ر ُج ٌل أَ َ
ْر ْ
صد ْق ب ِه َ ،
لك ِم ْن إث ِم ِه )
وال أَ ْد ِري يُ ْن ِجي ِه َذ َ
ف أَ ْهلهُ فَ ْليَت َ
يَع ِ
وقد يستدل له  :قياسا ً على إخراج الزكاة؛ فللمزكي إخراج الزكاة
للفقراء مباشرة.
والذي يبدو واهللا أعلم أنه إذا قيل إن مصرفها المصالح العامة فالحاكم
أولى بها وأعرف  ،وان قيل مصرفها الصدقة وشملت الفقراء،
فالقابض أولى  ،وقد يصرفها لنفسه إن كان فقيراً ،كما أشار شيخ
اإلسالم ،مع التنبه أن فرض المسألة في الحاكم العادل األمين ذو
الدين.
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الفرع الرابع  :ما لو كان المقترض بالربا يُعلم من حاله كثرة
التعامل بهذه الطريقة وأن إ رجاع المال إليه ال يغير من حاله ؟
قال ْال َغزالي  :إ َذا َوق َع فِي يَ ِد ِه َما ٌل َحرا ٌم
جاء في المجموع للنووي َ ( :
قو ٌم  :يَرُدهُ إلَى ْ
ِم ْن يَ ِد ْ
ان ،فه َو أَ ْعل ُم بِ َما يَ ْمل ُ
ك وال
ان قا َل ْ
السلطَ ِ
السلطَ ِ
ق بِ ِه َو ْ
تصد ُ
اسبي هَ َذا )
يَ َ
اختا َر ْالحارث ْال ُم َح ِ
ق بِ ِه إ َذا َعل َم أَن ْ
َوقا َل َ
تصد ُ
لك؛
السل َ
آخرون  :يَ َ
طان ال يَ ُردهُ إلَى ْال َما ِ
ان ت ْكثي ٌر لِ ْ
ألن َردهُ إلَى ْ
لظلم  ،قا َل ا ْل َغزالِي  :و ْال ُم ْختا ُر أَنهُ إ ْن
السلطَ ِ
صد ُ
ق ب ِه َع ْن َمال ِك ِه .
َعلِ َم أنهُ ال يَرُدهُ علي َمال ِك ِه فيَت َ
إن َعلِ َم أَن ْ
قُ ْلتُ  :ا ْل ُم ْختا ُر أَنهُ ْ
أو
ان يَصْ ِرفهُ فِي َمصْ ِرف بَا ِطل ْ
السلطَ َ
ين ِم ْث ِل
ح ا ْل ُم ْسلِ ِم َ
ظن َذل َ
لز َمهُ هُ َو أَ ْن يصْ ِرفهُ فِي َم َ
ك ظَنا ظا ِهراًِ ،
صالِ ِ
ك أَ ْو َشق َعل ْي ِه لِ َخ ْوف أَ ْو َغيْره،
اط ِر َو َغيْرهَا ،فإِ ْن َع َج َز َع ْن َذل َ
ْالقنَ ِ
ض َع ُ
اف أَجْ نَا ِد
صد َ
ت َ
وج َ ،وأهَم ْال ُمحْ تا ِجي َن ِ
وج  ،فاألحْ ِ
ق بِ ِه َعلَى األحْ ِ
ف ْ
اطل فَلِ ُي ْع ِط ِه إل ْي ِه
صرْ َ
ْال ُمسْل ِم َ
ينَ ،وا ْن ل ْم يَظن َ
ان إياهُ فِي بَ ِ
السلطَ ِ
ضرر ،ألن ا ْ
أَ ْو إلى نَائب ِه ْ
لسلطا َن أ ْع َر ُ
ف
إن أَ ْم َكنَهُ َذل َ
ك ِم ْن َغي ِْر َ
ض َرا ًر
ح ْال َعام ِة َوأَ ْق َد ُر َعلَيْها ،فإِ ْن َخ َ
ف إل ْي ِه َ
بِ ْال َم َ
اف ِم ْن الصرْ ِ
صالِ ِ
ف التي َذ َكرْ ناهَا فِي َما إ َذا ظَن أَنهُ يَصْ ِرفُهُ فِي
ص َرفهُ هُ َو فِي ْال َم َ
َ
ار ِ
ص ِ
اطل ).
بَ ِ
وعند النظر والتأمل في القواعد الشرعية  :أن إعادة المال له
وخاصة في مثل حال المؤسسات التي تجاهر بالربا وتستغل هذه
األموال في االزدياد أنه ال يجوز إرجاعها لهم ،بل تصرف في
مصرف الصدقة الشرعي ،ويراعي جانب الفقراء؛ ألن الربا من
أسباب الفقر ،واهللا أعلم.
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هذا ما تقرر بحثه في هذه المسألة وأسأل اهللا لي ولجميع المسلمين
السالمة من الربا وجميع اآلثام والموبقات ،إنه سميع مجيب ،
واهللا تعالى أعلم.

تم بحمد هللا تعالي
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الزكاة الزكاة  ...قبل رمضان
 =١وجوب الزكاة
إن هللا جل وعال فرض الزكاة في أموال األغنياء من المسلمين ؛ فقد
أمر اهللا تعالى بالزكاة أمرا مطلقًا في مكة  ،ثم فرضت بالنصُب
والمقادير في السنة الثانية للهجرة
لعظم منزلة الزكاة  :ورد لفظ " الزكاة " في ثالثين موضعا ً في
القرآن
قرنها اهللا تعالى بالصالة في القرآن الكريم سبعًا وعشرين مرة ،
وذكرها سبحانه وتعالى منفردة عن الصالة في ثالثة مواضع
 - 1ولعظم شأن الزكاة ؛ جاءت الزكاة بلفظ "الصدقة "
و"الصدقات" في كتاب اهللا تعالى في مواضع من كتاب اهللا تعالى
:
كقوله سبحانه ُ " :خ ْذ ْ
ص َدقة تطهرهُ ْم َو َ
تزكي ِه ْم بِها" [
ِمن أَ ْم َوالِ ِه ْم َ
التوبة ]١٠٣:

وقوله تعالى " :إن َما الص َدقَ ُ
ين
ات لِ ْلفقرا ِء َو ْال َم َسا ِك ِ
 - 2ولعظم شأن الزكاة فهي الركن الثالث من أركان اإلسالم
ودعائمه العظام
لقول النبي صلى اهللا عليه وسلم  ( :بُني اإلسالم على خمس  :شهادة
أن ال إله إال اهللا ،وأن محم ًدا رسول اهللا  ،وإقام الصالة  ،وايتاء
الزكاة  ،وصوم رمضان  ،وحج البيت ) رواه البخاري 4513/ومسلم .16/
[ التوبة ]٦٠:
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وفى الصحاح أن النبى حين أرسل معا ًذا الى اليمن قال له  ( :إنك
تأتى قو ًما أهل كتاب  ،فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أال إله إال اهللا
وأنى رسول اهللا  ،فإن هم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن اهللا افترض
عليهم خمس صلوات فى اليوم والليلة  ،فإن هم أطاعوا لك بذلك
فأعلمهم أن اهللا افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على
فقرائهم ) رواه البخاري 1395/ومسلم  19/والنسائي.2522/
- 3ولعظم شأن الزكاة جاء في السنة أكثر من مائة وعشرة
أحاديث في الزكاة تكلمت عن تفاصيل أحكامها  ،كالعناية بها،
واألمر بإخراجها  ،وبيان فرضيتها  ،وبيان أصناف األموال الزكوية
 :من بهيمة األنعام  ،والخارج من األرض  ،والذهب والفضة ،
وعروض التجارة  ،وأوضحت النصُب ومقاديرها  ،وبينت السنة
أحكام الزكاة بيانًا واضحًا  ،وفصلت أصناف أهل الزكاة الثمانية
 - 4ولعظم شأنها َم َد َح اهللا القائمين بها في آيات كثيرة :
ان
ان صادق ا ْل َو ْعد َو َك َ
قال تعالى َ " :و ْاذ ُكرْ ِفي ْالكتاب إ ْس َماعي َل إنهُ َك َ
ضيا"
ان يَأْ ُم ُر أَ ْهلهُ ب
الصالة و الزكاة َو َك َ
َر ُس ًو ًال نَبياَ .و َك َ
ان ِع ْن َد َرب ِه َمرْ ِ
َِ

[ سورة مريم ]٥٥ -٥٤:

تجارةٌ و َال بَ ْي ٌع َع ْن ِذ ْك ِر هللاِ َواقاِم
"ر َجا ٌل َال ْتل ِهي ِه ْم َ
وقال تعالى ِ :
َ
الصال ِة َوايتا ِء الز َكا ِة " [النور]٣٧ :
 - 5ولعظم شأن الزكاة ؛ فإن إمام المسلمين يقاتل من منعها !!
روي البخاري  2946/ومسلم  -:22 /عن ابن عمر قال عليه الصالة
والسالم  ( :أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن ال إله إال اهللا ،
وأن محم ًدا رسول اهللا  ،ويقيموا الصالة  ،ويؤتوا الزكاة  ،فإذا فعلوا
ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم  ،إال بحقها  ،وحسابهم على اهللا ).
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وقال أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه في شأن َمنْ َمنَ َع الزكاة ( :
ً
عقاال كانوا يؤدونه إلى رسول اهللا صلى اهللا عليه
واهللا لو منعوني
وسلم لقاتلتهم على منعه وفي رواية  ( :واهللا لو منعوني عناقا )
 - 6ولعظم شأن الزكاة فإن من جحد وجوبها كفر
 - 7ولعظم شأن الزكاة ؛ جاءت النصوص من الكتاب والسنة في
بيان عقوبة تاركها
لون بِ َما آتاهُ ُم هللاُ ْ
ِمن
ذين يَب َْخ َ
-١قال اهللا عز وجل َ " :وال يَحْ َسبَن الِ َ
يطوقون َما بَ ِخلُوا بِ ِه يَ ْو َم ْالقِيَا َم ِة
فضْ له هُ َو َخ ْي ًر له ْم بَلْ هُ َو َشر له ْم َس
َ
ُ
ر " آل عمران180/
لون َخبي ٌ
ِوهللِ ِم
ض َوهللاُ بِ َما ت ْع َم َ
يراث الس َما َوا ِ
ت َو ْاألرْ ِ
وقد بين النبي صلى اهللا عليه وسلم هذه اآلية في قوله ( :من آتاه اهللا
ماالً فلم يؤد زكاته ُمث َل له شجاعا ً أقرع ،1له زبيبتان ،2يطوقه يوم
القيامة ،يأخذ بلهزمتيه -يعني :شدقيه  ،-يقول :أنا مالك ،أنا كنزك )
رواهالبخاري 4565/والنسائي2448/
قونَهَا
ين يَ ْكن ُز َ
-٢وقال اهللا عز وجلَ " :وال ِذ َ
ون الذهَ َ
ب َو ْالفِضةَ وال يُ ْنفِ َ
ار َجهن َم فت ْك َوى
فِي َس ِ
بيل هللاِ فبَشرْ ه ْم بِ َع َذاب أَليم يَ ْو َم يحْ َمى َعل ْيهَا فِي نَ ِ
بِهَا ِجبَاهُه ْم َو ُجنُوبه ْم َوظهورهُ ْم هَ َذا َما َكنَ ْزت ْم ال ْنف ِس ُك ْم ف ُذوقُوا َما ُك ْنت ْم
ون " [ التوبة ]٣٥-٣٤:
ت ْكن ُز َ
في البخاري 1402/ومسلم  987/قال النبي صلى اهللا عليه وسلم في بيان
هذه اآلية ( :ما من صاحب ذهب وال فضة ال يؤدي منها حقها ،إال
إذا كان يوم القيامة ؛ صفحت له صفائح من نار  ،فأحمي عليها في
 1الشجاع األقرع هي الحية الخالي رأسها من الشعر لكثرة سمها
 2الزبيبتان غدتان مثل الزبيب مملوءتان من السم القاتل
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نار جهنم ،فيكوى بها جنبه  ،وجبينه  ،وظهره  ،كلما بردت أعيدت ،
في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة  ،حتى يقضى بين العباد )
إن النبي صلى اهللا عليه وسلم بين في هذا الحديث العظيم يبين أنه ال
يحمى على الذهب والفضة في نار كنار الدنيا  ،وانما يحمى عليها في
نار أعظم من نار الدنيا كلها ،فضلت عليها بتسعة وستين جزءاً  ،وأنه
إذا أحمي عليها ال يكوى بها طرف من الجسم متطرف ،وانما يكوى
بها الجسم من كل ناحية ،الجباه من اإلمام  ،والجنوب من الجوانب ،
والظهور من الخلف ،وأنه إذا كوي بها الجسم ال تترك حتى تبرد
وتزول حرارتها  ،ولكنها كلما بردت أعيدت فأحمي عليها في نار
جهنم ،وان هذا العذاب ليس في يوم  ،وال في شهر ،وال في سنة ،
ولكنه في يوم مقداره خمسون ألف سنة .واننا نؤمن بذلك إيمانا ً يقينيا ً
كما نؤمن بالشمس أمام أعيننا.
فما قيمة األموال التي تبخلون بزكاتها ،وما فائدتها  ،إنها تكون نقمة
عليكم وثمرتها لغيركم إنكم ال تطيقون الصبر على وهج نار الدنيا ،
فكيف تصبرون على نار اآلخرة فاتقوا اهللا عباد اهللا ! وأدوا الزكاة
طيبة بها نفوسكم.

 =٢المال مال اهللا :
سؤال :هذه األموال التي بين أيديكم؛ هل اكتسبتموها بمهارتكم فقط ؟
أم أن اهللا عز وجل هو الذي امتن عليكم بالمهارات ،وامتن عليكم بأن
ساق وسائل الكسب إليكم؟!
إننا قد نجد الرجل الحاذق الماهر الكيس فقيراً ال يملك شيئا ً ،وقد نجد
الرجل الذي دونه في ذلك قد أغناه اهللا تعالى غنا ًء واسعاً.
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قال إِن َما أُ ِوتِيتهُ َعلَى ِع ْلم ِع ْندي"
قال تعالى في شأن قارون " َ

(القصص)٨٧- ٧٦:

ال هللاِ ال ِذي آَتا ُك ْم "
وقال تعالىَ " :وآَتوهُ ْم ِم ْن َم ِ
ين فِي ِه
وقال تعالى" :آَ ِمنُوا بِاهللِ َو َرس ُِولِ ِه َوأَ ْنفِقُوا ِمما َج َعل ُك ْم ُمسْت ْخلفِ َ
ين آَ َمنُوا ِم ْن ُك ْم َوأَ ْنفقوا له ْم أَجْ ٌر َكبي ٌر " ( الحديد) ٧:
فال ِذ َ
إذاً ليست هذه األموال من كسبنا وال من حولنا وقوتنا ولكننا نحن
سبب  ،نفعل األسباب والرازق هو اهللا ،ولهذا جاء في البخاري 3116/عن
معاوية يقول سمعت رسول هللا يقول ( إنما أنا قاسم -يعني في الغنيمة -
واهللا يعطي ) فالمعطي والمانع هو اهللا عز وجل.
ففكروا -أيها المسلمون  -في هذه األموال  ،التي ّ
من اهللا عليكم بها
هي أمر يسير بالنسبة لملك اهللا عز وجل  ،فلله ملك السماوات
واألرض واهللا عز وجل لم يطلب منكم الزكاة لحاجته إليها ،ولكنه
طلب منكم الزكاة مبينا ً فائدتها وحكمتها
( النور) ٣٣:

 =٣فوائد الزكاة :
منها  # :أن إسالم العبد ال يتم إال بأدائها :
وبها يحصل تنفيذ أمر اهللا رجاء ثوابه وخشية عذابه  ،وتُثبّت أواصر
المحبة بين الغني والفقير  ،وتطهر النفس وتزكيها  ،وتعود المسلم
على الجود  ،وتحفظ النفس من الشح
 #وتُستجلب بها البركة قال تعالي َ " :و َما أَنفقتم ِم ْن َش ْيء فه َو
( سبأ ) 39/
ين"
ي ُْخلفهُ َوهُ َو َخ ْي ُر
الرازقِ َ
ِ
 #وأنها ال تنقص المال بل تزيده  ،قال صلى اهللا عليه وسلم في صحيح
مسلم  2588/والترمذي 2029/عن أبي هريرة  ( :ما نقصت صدقةٌ من مال
 ،وما زاد اهللا عب ًدا بعفو إال عزا وما تواضع أح ٌد هللا إال رفعه )
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 #وأنها تستجلب زيادة الرزق من اهللا تعالى قال اهللا تعالى في
الحديث القدسي  ( :انفق يا ابن آدم أنفق عليك ) رواه البخاري7496/
ومسلم  993/وابن ماجة2123/

 #وهي برهان على صدق إسالم مخرجها  ،وتشرح صدر المسلم
 #وهي من أسباب دخول الجنة ،وتنجي من حر يوم القيامة كما قال
النبي صلى اهللا عليه وسلم من حديث عقبة بن عامر في مسند أحمد( :17333/
كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس )
وتجعل المجتمع كاألسرة الواحدة
 #وهي سبب لنزول الخيرات ودفع العقوبات ؛ لحديث عبداهللا بن
عمر عن النبي صلى اهللا عليه وسلم وفيه  ( :ولم يمنعوا زكاة
أموالهم إال منعوا القطر من السماء  ،ولوال البهائم لم يُمطروا ) رواه
ابن ماجة 4019/وهو حسن

 #وهي تطفئ الخطايا وتكفرها  ،قال صلى اهللا عليه وسلم عن كعب
بن عجرة ( :والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الما ُء النار )
الترمذي  2259/وهو صحيح

 =٤األموال التي تجب فيها الزكاة :
إن اهللا بحكمته ورحمته لم يجعل الزكاة واجبة في كل شيء  ،وانما
جعل الزكاة في األموال النامية حقيقة أو حكماً،
ك نصابًا ِمل ًكا مستقر ،
تجبُ على المسلم  ،الحُر ،الذي َملَ َ
والزكاة ِ
ودار عليه الحول سنة كاملة  ،واألموال التي تجب فيها الزكاة أربعة
أصناف :
الصنف األول  :السائمة الراعية من بهيمة األنعام :
وهي اإلبل  :وأقل نصابها خمس من اإلبل فيها شاة  ،والبقر  :أقل
نصابها ثالثون فيها تبيع أو تبيعة لها سنة

56

خطب مهمة لعامة األمة

والغنم :
أقل نصابها أربعون  ،فيها شاة  ،والمسلم الذي عنده شيء من هذا
المال يسأل أهل العلم عن ذلك.
والصنف الثاني  :زكاة المحصول الخارج من األرض الزارعية :
كالحبوب والثمار وأقل النصاب خمسة أوسق  ،وهي ثالثمائة صاع
بصاع النبي صلى اهللا عليه وسلم ،يجب في ذلك نصف العشر إذا
كان يُسقى بالسواقي أو المكائن أو غير ذلك  ،أما ما كان يُسقى من
ً
كامال  ،ومن كان عنده شيء من ذلك
المطر أو العيون ففيه العشر
فليسأل أهل العلم
الصنف الثالث  :الزكاة واجبة في الذهب والفضة على أي حال كانت
سواء كانت جنيهات نقدية أم قطعا ً من الذهب والفضة  ،أم حليا ً من
الذهب والفضة معداً للبيع أو للتأجير  ،وال تجب الزكاة في حلي
المرأة
وقيل  :تجب الزكاة في حلي المرأة من الذهب والفضة ،ألن الذهب
والفضة جاءت نصوص الكتاب والسنة بوجوب الزكاة فيهما عموما ً
بدون تفصيل فمن ادعى خروج شيء من أفراد هذه العمومات فعليه
الدليل واال فقد قامت عليه الحجة ألن العام يشمل جميع أفراده  ،لقول
النبي صلى اهللا عليه وسلم للصحابة  ( :إنكم إذا قلتم  :السالم علينا
وعلى عباد اهللا الصالحين فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء
واألرض ) رواه البخاري 831/ومسلم 402/والترمذي 289/والنسائي1162/
فإذا جاءت النصوص عامة في وجوب زكاة الذهب والفضة  ،فمن
أخرج الحلي منها فعليه الدليل من كالم اهللا أو من كالم رسوله صلى
اهللا عليه وسلم.
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ففي سنن الترمذي  637/والنسائي  2479/وهو حسن عن عمرو بن شعيب عن
أبيه عن جده رضي اهللا عنهما  ( :أن امرأة أتت النبي صلى اهللا عليه

وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب ،فقال
لها النبي صلى اهللا عليه وسلم :أتعطين زكاة هذا؟ قالت :ال ،قال :
أيسرك أن يسورك اهللا بهما يوم القيامة سوارين من نار ،فخلعتهما
فألقتهما إلى النبي صلى اهللا عليه وسلم وقالت  :هما هللا ورسوله )
الصنف االربع  :زكاة عروض التجارة وهي ما أعده اإلنسان
للتكسب من عقار أو أثاث أو مواش أو سيارات أو مكائن أو أطعمة أو
أقمشة أو غيرها فتجب فيها الزكاة وهي ربع عشر قيمتها عند تمام
الحول  ،فإذا تم الحول وجب على التاجر أن يثمن ما عنده من
العروض ويخرج ربع عشر قيمتها سواء كانت القيمة مثل الثمن أو
أقل أو أكثر ،فإذا اشترى سلعة بألف جنيه مثالً  ،وكانت تساوي عند
تمام الحول ألفين وجب عليه زكاة ألفين  ،واذا كانت ال تساوي عند
الحول إال خمسمائة لم يجب عليه إال زكاة خمسمائة  ،واذا كان ال
يدري هل تزيد عن ثمنها األول أو تنقص فإنه يعتبرالثمن األول؛
وذلك ألن الزيادة والنقص مشكوك فيهما وما شك فيه فإنه يرجع فيه
إلى اليقين.
 =٥ولن ما هي شروط إخراج الزكاة ؟
هل تجب الزكاة في المال النامي ،سواء كان قليال أم كثيرا ؟
إن جميع األموال الزكوية ال تجب فيها الزكاة إال إذا بلغت نصابا ً .
نصاب الفضة مائة وأربعون مثقاالً  .وزن ستة وخمسين جنيها ً
سعوديا ً من الفضة ،فما دون ذلك ال زكاة فيه
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أما نصاب زكاة الذهب فإنه عشرون مثقاالً  .وزن خمسة وثمانون
جراما من الذهب عيار ٢٤جرام ،وما كانت قيمته دون قيمة وزن
٨٥جرام ذهب عيار  ٢٤فال زكاة فيه
ومقدار الزكاة في الذهب والفضة ربع العشر ،وطريق ذلك أن تقسم
ما عندك على أربعين فما خرج بالقسمة فهو الزكاة  ،وتجب الزكاة
أيضا ً في األوارق النقدية إذا بلغت ما يساوي ستة وخمسين جنيها ً من
الفضة وفيها ربع العشر.
وتجب الزكاة كذلك في الديون التي في ذمم الناس إذا كانت من
الذهب أو الفضة أو األوارق النقدية ،وبلغت نصابا ً :
بنفسها أو بضمها إلى ما عنده من جنسها سواء كانت حالة أم مؤجلة،
ولكن الديون على الفقراء ال زكاة فيها إال إذا استلمها اإلنسان فإنه
يزكيها لمدة سنة واحدة.
 #وكذلك الديون عند شخص أو جهة ال يمكنك مطالبتها فإنه ال
زكاة فيها حتى تقبضها ثم تزكيها بسنة واحدة
وال زكاة في المال حتى يحول عليه الحول  ،فلو نفذ المال قبل تمام
الحلول بنفقة أو تلف أو نقص عن النصاب فال زكاة فيه
ولو مات المالك قبل تمام الحول ولو بأيام فال زكاة عليه وانما تجب
الزكاة على الورثة بعد تمام الحول من موت مورثهم إذا تمت شروط
الوجوب في حقهم ،ويستثنى من ذلك عروض التجارة ،فإن ربحها
تابع ألصلها ،ألن الفرع يتبع األصل كما قررناه فيما سبق ،وكذلك
لو استبدل العروض بعضها ببعض فإن المعتبر حول األول ،مثاله :
إذا اشتريت سلعة بألف جنيه مثالً ،وبقيت عندك وقبل أن يتم الحول
بعتها واشتريت سلعة أخرى للتجارة ،فإنك تزكي قيمة السلعة الثانية
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إذا تم حول السلعة األولى ألن عروض التجارة يقوم بعضها مقام
بعض.
واذا كان الشخص يملك المال شيئا ً فشيئا ً مثل الرواتب الشهرية فال
زكاة على شيء منه حتى يحول عليه الحول ،أماإذا كان ينفق رواتبه
كل شهر بشهره ،فإنه ال يجب عليه شيء من الزكاة في هذه الرواتب
ألنها تنفق ،ولكن إن كان عنده أموال أخرى فليزكها.
أما إذا كان ال ينفق جميع الراتب في الشهر فإنه إذا تم الحول يخرج
زكاة ما عنده واألحسن واألريح له أن يخرج زكاة الجميع وتكون
بالنسبة لما ال يتم حوله معجلة.
 =٦زكاة العقارات :
من المعلوم لدى الفقهاء أن كل مال ينمو ويزيد تجب فيه الزكاة،
واألموال التى أوجب فيها اإلسالم الزكاة نوعان :
 -１نوع تؤخذ الزكاة من أصله ونمائه معا أى من رأس المال
وغلته عن كل حول كما فى زكاة الماشيه وعروض التجارة
وهذا لتمام الصلة بين األصل وفوائده وغالته ومقدار الزكاة
هنا ربع العشر أى %٢.٥
 -٢نوع تؤخذ الزكاة من غلته وايراده فقط بمجرد الحصول على الغلة
دون أنتظار الحول سواء كان رأس المال ثابتا كاألرض الزارعية أو
غير ثابت كنحل العسل ومقدار الزكاة هنا هو العشر أو نصفه أى %
 ٠١او % ٥
فعلى أى أساس تعامل هذه األموال النامية الجديدة؟ وكيف تؤخذ؟
وكيف نأخذ منها الزكاة؟ أنأخذ الزكاة من رأس المال وما بقى من
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غلته كما هو فى أموال التجارة أو نأخذ من غلته وايراده كما فى
الحبوب والثمار والعسل
وقد أختلفت آارء الفقهاء فى ذلك :
فالقسم األول منهم يرى أن تقوم هذه العمارات والمصانع وما فى
حكمها كالطائرات والسفن والناقالت فى كل عام وتزكى زكاة التجارة
بمعنى أن تثمن العمارة ويضاف إلى ثمنها ما أنتجته من األرباح
وتزكى فى كل عام زكاة التجارة ومقدار الزكاة هو ربع العشر كما
تقدم شرحه من قبل ومعنى هذا أن مالك العمارة أو السيارة أو الطائرة
أو السفينة أو الفندق أو محل الفراشة أو ما إلى ذلك من كل ما يؤجر
ويعد نماء للربح عليه فردا أو شركة أن يُقوم عقاراته أو ماكيناته فأذا
عرف قيمتها ضم إليها ما لديه من رأس المال النقدى وماله من ديون
يرجو سدادها كما يصنع التاجر فى أرس ماله ثم يخرج ربع عشرها
زكاة.
وال يقال أن هذه األشياء رأس مال ثابت يجب أن يعفى من الزكاة كما
يعفى األثاث الثابت فى حوانيت التجارة ألن هذه األشياء الثابتة هنا
هى نفسها رأس المال النامى المغل الذى به تجلب المكاسب واألرباح
أنما يفى ما لم يكن مقصودا للكسب من ورائه كاألرض والمبانى التى
توضع فيها الماكينات الصناعية ألن الماكينات هى المقصودة بخالف
األرض والمبانى فى العمارة والفندق ونحوهما فأن المبنى نفسه هو
الذى يجلب الفائدة والمال
القسم الثانى من الفقهاء يرى وجوب الزكاة فى األرباح والغالت فقط
وال يلزمون صاحب العمارة أو المصنع وما فى حكمه بتقويم عمارته
أو مصنعه باعتبار أن العمارة أو المصنع رأس مال ثابت حكمه حكم
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األرض الزارعية وهذا الرأي أيسر وأليق بسماحة االسالم ألن التقويم
أمر شاق فصاحب العمارة يحتاج فى كل عام إلى خبير فنى يثمن له
العمارة بحسب الحال الحاضرة وبحسب وضعها فقد يزيد ثمنها
وينقص بحسب الحال والوضع وأننا لو جعلنا كل مالك يستغل رأس
ماله ويبتغى نماءه تاجر ولو كان رأس المال غير متداول وغير ُمعد
للبيع لكان مالك االرض والشجر التىت خرج له زرعا وثمار تاجر
أيضا يجب أن يُقُوم كل عام أرضه وحديقته ويخرج عنها ربع عشرها
زكاة وهذا لم يقل به أحد من الفقهاء وأنما تؤخذ الزكاة من الزرع
والثمر ال من الشجر واألرض.
لهذا نجد بعض الفقهاء يفرقون بين العمارة التى أ ُعدت لأليجار
والتى أ ُعدت للبيع كالتى يبنيها المقاول ليبيعها ويبنى غيرها وهكذا
فقالوا  :تجب الزكاة فى العمارة التى أ ُعدت لألجرة متى حصل عليها
بشروط :إذا بلغت نصابا كنصاب الذهب والفضة ،فاضال عن حوائجه
الضرورية وخالية من الديون ،فأذا كان يحصل على األجرة فى كل
شهر زكى عن هذه األجرة وحدها عند قبضها وال ينتظر بها الحول
وذلك قياسا على زكاة الزروع والثمار فانها تجب حين الحصاد ،وال
يشترط فى وجوبها مرور الحول.
وان كانت العمارة معدة للبيع فأنها تزكى زكاة التجارة فى كل حول
سواء باعها أم لم يبعها فعليه أن يثمن العماره ومالديه من السلع
األخرى ويضيف إليها ما عنده من األموال والديون التى يطمع فى
الحصول عليها ويزكى على هذا كله زكاة التجارة فيخرج ربع العشر.
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= واالرجح هو وجوب الزكاة في المستغالت :
 -１المستغالت عبارة عن أموال يستفيد أصحابها من تأجير
منافعها  ،مثل المباني السكنية ،ووسائل النقل  ،وألحق بعض
الفقهاء مشروعات تربية الدواجن والنحل بالمستغالت .
 -２وجوب الزكاة في صافي أرباح المستغالت  ،ال في قيمتها وال
في أعيانها .
 -3زكاة المستغالت تحسب كعروض التجارة عند جمهور الفقهاء ،
أي بنسبة ربع العُشر  ،وقال بعض الفقهاء تحسب كاألراضي
الزارعية  ،أي بنسبة العُشر أو نصف العُشر  ،بنا ًء على حسم
التكاليف من عدمه .
 -３شروط زكاة المستغالت :أن يبلغ صافي ربحها النصاب ،أن
يكونالنصاب فاضالً عن الحاجات األصلية والديون ،أن يم ّر
عليها عند صاحبها حول قمري .
= مسألة في كيفية احتساب زكاة المستغالت :
يمتلك حاتم عقارا يتكون من ثمانية أدوار ،في كل دور منها أربع
شقق ،يبلغ إيجار الشقة الواحدة  ١٠٠جنيه شهريا ً مثال  ،ويستغل
لسكناه مع أسرته ثالث شقق ،ويشغل ابنه المحاسب شقة يباشر فيها
نشاطه المهني .وبلغت مصروفات العمارة خالل عام قمري ما يلي:
 ١٤٠٠جنيه مصروفات صيانة  ٢٥٠،جنيه مصروفات نظافة
 ١٢٠٠،جنيه مرتبات حراسة وتبلغ تكلفة العمارة  ٢٠٠٠٠٠جنيه
شاملة قيمة األرض المقامة عليها والتي تقدر بقيمة  ٥٠٠٠٠جنيه
وتستهلك العمارة سنويا ً بنسبة  .%٦فما مقدار الزكاة الواجبة؟

63

خطب مهمة لعامة األمة

نحسب الزكاة بالخطوات التالية :
 -١احتساب اإليرادات السنوية :
( ٨طوابق ×  ٤شقق ) = 32شقة –  ٣شقق يستعملها حاتم لحاجته
الشخصية ،أما شقة ولده المحاسب فتحتسب أجرتها لممارسته عمله
المهني فيها فهي مستغلة =  ٩٢شقة .
 ٩٢شقة ×  ١٠٠ج/شهري ×  ٢١شهر =  ٣٤٨٠٠جنيها مجموع
اإليراد السنوي.
 -٢احتساب المصروفات السنوية :
حسب رأي د .شبير ١٤٠٠ :صيانة  ٢٥٠ +نظافة  ١٢٠٠ +حراسة
=  ٢٨٥٠جنيها
أوالً  :فإنه يضاف للمصاريف نسبة استهالك العمارة مع استبعاد
قيمة األرض ،فيكون ١٥٠٠٠٠ :تكلفة العمارة × معدل االستهالك
السنوي  ٩٠٠٠ = %٦جنيه
ثانيا ً  :يحسم من الغلة ما يحتاجه حاتم مالك العمارة لنفقاته
الشخصية هو وأسرته ،إن لم يكن له دخل سوى غلتها ،والتي قدرت
بالثلث أو الربع في صافي الغلة بعد المصروفات ،فيكون مجموع
المصروفات  ١١٨٥٠ = ٩٠٠٠ + ٢٨٥٠جنيها ثم ينقص هذا
المبلغ من اإليراد الكلي فيصبح ٢٢٩٥٠ = ١١٨٥٠ – ٣٤٨٠٠
نفقة مالك العمارة وأهله  ٧٦٥٠ = ٣ ÷ ٢٢٩٥٠ :جنيها ،ثم يحسم
هذا المبلغ من اإليراد الكلي فيكون:
 ١٥٣٠٠ = ٧٦٥٠ – ٢٢٩٥٠جنيها صافي الغلة بعد
المصاريف كاملة.
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مقارنة صافي الغلة بالنصاب لمعرفة مدى وجوب الزكاة من عدمه :
نصاب زكاة المستغالت قيمة  ٥٨غم ذهب ،ولو فرضنا أن جرام
الذهب عيار  ٤٢يساوي  ٠٢جنيها فيكون النصاب = ٠٢ × ٥٨
 ١٧٠٠جنيها وبمقارنة صافي الغلة بهذا النصاب ،يتضح لنا وجوب
الزكاة فيها.
احتساب مقدار الزكاة :
أوالً  :حسب رأي بعض العلماء :
فإن الزكاة الواجبة هي ١٥٣٠ = %١٠ × ١٥٣٠٠ :جنيها ،
ولو فرضنا أن مالك العمارة لم يتمكن من احتساب المصروفات
وحسمها فإن مقدار الزكاة الواجبة يكون بنصف العشر كاألرض
الزارعية ذات النفقة في سقيها ١٧٤٠ = %× ٥ ٣٤٨٠٠ :جنيها
وهو رقم قريب من الذي سبقه.
من خالل هذه العملية الحسابية يتضح الفرق في مقدار الزكاة بين
أري فريق بعض ،وأري فريق د .محمد شبير ،وهو رأي أكثرية
العلماء
راجع كتاب (محاسبة الزكاة :دراسات نظرية وتطبيقية ) ،نشر :دار الجامعة
الجديدة ،اإلسكندرية ،طبعة .٢٠٠٢

 =٧هل تعرف ما هي مصارف الزكاة  :؟
إن الزكاة ال تبرأ بها الذمة وال تكون مقبولة عند اهللا إال إذا وضعها
اإلنسان في مواضعها التي فرض اهللا أن توضع فيها ،واستمعوا إلى
هذه المواضع ،
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استمعوا إلى قول اهللا عز وجل" :إِن َما الص َد ُ
قات ْللفقرا ِء َو ْال َم َسا ِكي ِن
بيل
ار ِم َ
َو ْال َعا ِم َ
لين َعل ْيهَا َو ْال ُم َؤلف ِة قلوبه ْم َوفِي الرقا ِ
ين َوفِي َس ِ
ب َو ْال َغ ِ
ح ِكي ٌم " [ التوبة]٦٠:
يضةً ِم َن هللاِ َوهللاُ َعلي ٌم َ
فر َ
هللاِ َواب ِْن السبيل ِ
هذه اآلية -كما يعرف علماء البالغة واللغة -جاءت عن طريق
الحصر بـ"إنما" وكأنما العبارة( :ما الصدقات إال للفقراء و)...
والحصر كما قال العلماء :هو إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما
سواه.
فقد حصر اهللا سبحانه الصدقات في هذه األصناف الثمانية ال تجزئ
في غيرها ،فال يجوز إخراج الزكاة في بناء المساجد ،وال يجوز
إخراج الزكاة في إصالح الطرق ،وال يجوز إخراج الزكاة في بناء
المساكن للفقراء ،وال غير ذلك ،اللهم إال فقيراً معينا ً تدرس حاله
وينظر فيه.
 -، ٢١الفقراء والمساكين ،وضابط هذين الصنفين أال يكونوا قادرين
على نفقاتهم ونفقات عوائلهم لمدة عام كامل ،فإذا قدرنا أن شخصا ً من
الناس له ارتب قدره ثالثة آالف وعنده عائلة ال يكفيهم في الشهر إال
أربعة آالف فإننا نعطيه من الزكاة اثني عشر ألفا ً ألنه يحتاج كل شهر
لسداد نفقته ألفاً ،فنعطيه ما يسد نفقته ،ولكننا إذا خفنا إذا أعطيناه
المبلغ كامالً أن يفرط فيه ويفسده ،فال بأس أن نقسطه عليه بكل شهر
حماية له من الفساد.
وهنا مسألة يجب أنبه عليها وأن تنتبهوا لها  :وهي أن بعض الفقراء
يريد أن تكون نفقته كنفقة األغنياء؛ فتجده يريد أن يكمل النقص فينفق
من األطعمة وينفق من األكسية وينفق من الكماليات ما ينفقه األغنياء
وهو في هذه الحال مسرف واهللا ال يحب المسرفين ،والواجب أن
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يعرف اإلنسان حاله وأال ينفق إال بقدر ما أعطاه اهللا عز وجل كما
قال اهللا تعالى" :لِيُ ْنفِ ْق ُذو َس َعة ِم ْن َس َعت ِه َو َم ْن ق ِد َر َعل ْي ِه ِر ْزقهُ فَ ْليُ ْنفِ ْق
ِمما آتاهُ هللاُ " [ الطالق.]٧ :
ومن األمثال العامية المطابقة للحكمة تماما ً ( :مد رجلك على قدر
لحافك) فال ينبغي بل وال يجوز للفقير أن يصرف من النفقات مثلما
يصرفه األغنياء بل يصرف على قدر حاله ،ومن يستعفف يعفه اهللا.
- ٣وأما الغارمون  :فالغارمون هم الذين عليهم ديون للناس ،سواء
كانت ثمن مبيع أو أجرة سكن أو غير ذلك ،فهؤالء إذا لم يكن عندهم
ما يكفيهم لسداد الديون فال حرج أن نقضي عنهم الديون من الزكاة،
ولكن هل نعطيه هو ليوفي عن نفسه ،أو نذهب نحن إلى صاحب
الدين ونسدد الدين عمن هو عليه ؟
نقول في هذا :ينظر إلى المصلحة؛ فإذا كان المستدين رجالً حريصا ً
على إبراء ذمته رشيداً في تصرفه فإننا نعطيه ليوفي حتى ال يكون لنا
منة عليه أمام الناس ،أما إذا كان رجالً أخرق سفيها ً ال يبالي باشتغال
ذمته بالديون فإننا نذهب إلى صاحب الدين ونسدد الدين عمن هو عليه
حتى تبرأ بذلك ذمته ،وال تحقروا شيئا ً من المعروف ،ال تقولوا :هذا
مدين بديون كثيرة وزكاتنا قليلة  ،فإن الكثير من القليل كثير.
أيها المسلمون  :وان من الحاجة الملحة حاجة الشاب أو غير الشاب
إلى الزواج إذا كان ليس عنده ما يعفه واذا كان ليس قادرا على
المهر ،فال حرج أن نعينه من الزكاة في مهره حتى يتزوج؛ ألن
الزواج من أهم األمور ،وقد أمر النبي صلى اهللا عليه وسلم به في
قوله  ( :يا معشر الشباب! من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض
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للبصر وأحصن للفرج ،ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء )
رواه البخاري كتاب النكاح  5056/ومسلم  1400/والترمذي 1081/
فإذا عرفنا أن هذا الرجل محتاج إلى الزواج وليس عنده من المهر ما
يكفيه فال حرج أن نعطيه من الزكاة من أجل استكمال المهر؛ ألن هذه
حاجة ملحة.
 =٨خاتمة  :حكم إخارج الزكاة لغير مستحقيها :
أيها المسلمون :إن من أدى الزكاة في غير محلها فهو كمن صلى
الصالة في غير وقتها ال تبرأ بها ذمته وال يسقط عنه الواجب ،فعلينا
أن نحرص غاية الحرص على وضعها في محلها وأال نحابي بها
قريبا ً وال صديقا ً وال بعيداً وال شريفا ً وال أحداً من الناس إال من كان
من أهلها ،
وأهل كل محلة أعلم بفقرائها  ،فأهل القرية يعلم كل منهم األحوج
فاألحوج من جيرانهم وأقاربهم ،
واخراج الزكاة للقريب المقيم معك في قريتك أعظم ثوابا ً ،روي النسائي
واللفظ له  2582/والترمذي  658/عن سلمان بن عامر – رضي اهللا عنه قال :

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  " :إن الصدقة على المسكين
صدقة  ،وعلى ذي الرحم اثنتان  :صدقة وصلة".
فإذا اجتمع عندنا رجالن كالهما مستحق ولكن أحدهما قريب فإن
القريب أولى؛ ألن الصدقة على القريب صدقة وصلة ،ولكن إذا كان
القريب ممن تجب نفقته عليك وكان مالك يتحمل اإلنفاق عليه فإنه ال
يجوز أن تعطيه لإلنفاق من زكاتك ،ألنك إذا أعطيته ذلك فإنك بهذا
تحمي مالك من النفقة.
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فكلما تصدقت على أقاربك الفقراء كان ذلك أولى وأنفع وأستر له ،
فيجوز لك أن تتصدق على أخيك أو أختك أو عمك أو أوالد أعمامك
 ..وجميع أقاربك إن كانوا هم األحوج لهذا المال وان كنت تعرف أنهم
فقراء وفى حاجة عن غيرهم .
كما يجوز للمرأة إن كانت غنية أن تتصدق على زوجها ألنه ال يلزمها
نفقته  ،وقد جاءت امرأة عبد اهللا ابن مسعود تسأله عن قول ابن
مسعود لها أنه أولى بصدقتها هو وأوالده فقال صلى اهللا عليه وآله
رواه البخاري304/
وسلم( :صدق ابن مسعود)
أما الرجل فال يجوز أن يعطى الزكاة لزوجته ألنه يجب عليه اإلنفاق
عليها .
كما ال يجوز لك أن تعطى زكاتك ألوالدك وان نزلوا (أى أحفادك)،
وال ألبيك وان عال (الجد) ألنه قد يجب عليك اإلنفاق عليه فأنت
ومالك ألبيك.
أما قضاء الدين عن المدين الذي ال يستطيع وفاءه وهو من قرابتك
فال بأس أن تقضيه من زكاتك ولو كان ابنك أو أباك أو أخاك؛ ألن
الدين يجب على اإلنسان قضاءه ،ولو كان على أبيه أو ابنه أو أخيه،
فإذا سدده من زكاته فال حرج عليه ولكن بشرط أال يكون عنده ما
يوفي به.
واعلموا عباد اهللا أن الزكاة حق اهللا تعالى ال تجوز المحاباة فيها لمن
ال يستحقها ،وال أن يجلب اإلنسان بها لنفسه نفعًا ،أو يدفع بها عن
نفسه اشر ،وال أن يقي بها ماله ،أو يدفع بها عنه مذمة؛ بل يجب
دفعها ألهلها ابتغاء مرضاة اهللا وثوابه.
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فيا عباد اهللا  :اتقوا اهللا عز وجل واعرفوا ما أوجب اهللا عليكم في
أموالكم ،وأدوا الزكاة طيبة بها نفوسكم محتسبين بها األجر من اهللا ،
ثل َحبة
ين يُ ْنفِ َ
فإن اهللا يقول َ ( :مث ُل ال ِذ َ
قون أَ ْم َواله ْم فِي سبيل هللاِ َك َم ِ
أَ ْنبَ ْ
اع ُ
ف ل َم ْن يَ َشا ُء
ابل فِي ُكل ُس ْنبلة ِمائَةُ َحبة َوهللاُ يُ َ
تت َس ْب َع َسنَ َ
ض ِ
علي ٌم ) [ البقرة.]٢٦١:
اس ٌع َ
َوهللاُ َو ِ
الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات وتدوم الطيبات
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الزنا في جاهلية العرب وفي اإلسالم
مارست العرب الزنا قبل اإلسالم منذ العصور القديمة :
فقد روي أن رجالً في عهد لقمان بن عاد ،زنى بامرأة يقال لها:
بارخيم ،حكم عليهما لقمان ،وأمر أن يوضع في تابوت ويشتد
بالحبال ،وأن يحمل على رأس المرأة الزانية ،وقال لهم :دعوها تجول
حتى تموت ويموت ،فلم تزل تجول به حتى ماتت ومات على أرسها.
(وهب بن منبه :التيجان .)٧٤

وكانت أخت لقمان بن عاد بن َع ْوص بن إَ َرم تحت رجل ضعيف ،وأ
اردت أن يكون لها ابن كأخيها لقمان في عقله ودهائه ،فقالت إلمرأة
أخيها إن بعلي ضعيف ،وأنا أخاف أن أضعف منه فأعيريني فراش
أخي الليلة ففعلت فجاء لقمان وقد تحمل فبطش بأخته فعلقت منه على
لُقَيْم ،فلما كانت الليلة الثانية أتى صاحبته ،فقال» :هذا ّح ّر معروف«
(األحدف ارئد الآلل .)١٣٣ :٢

وكان عمر بن أبرهة ذو االذعار أحد ملوك حمير في اليمن  ،:كان
يزني ببنات الملوك من حمير ،فيؤتى بهن
أبكارا وغير أبكار ،فكن يشربن معه الخمر ،وكان يناد منهن على
الخمر ،ويصيب منهن حاجته ،فلما فعل ذلك بحمير كرهوا أيامه
(التيجان .)١٣٣
وأبغضوا دولته.
وروي عن عائشة بنت أبي بكر الصديق الحديث اآلتي  :يجتمع الناس
الكثير (في الجاهلية) فيدخلون على المرأة ال تمتنع ممن جاءها وهن
البغايا كما ينصبن على أبوابهن رايات تكون علماً ،فمن أ اردهن دخل
عليهن ،فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها ،جمعوا لها ودعوا لهم
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القافة ،ثم ألحقوا ولدها بالذي يردن فالتاط به ،ودعي ابنه ال يمتنع من
ذلك.
وذكر الحلبي  :كانت العرب تستحل الزنا إال أن الشريف منهم كان
يتورع عنه عالنية ،واال بعض أفراد منهم حرمه على نفسه في
الجاهلية.
وكان بعض العرب يكرهون إماءهم على البغاء ،فكان عبداهللا بن أبي
سلول ( رأس المنافقين) يكره جاريته على البغاء ،فأتت النبي فشكت
له فأنزل اهللا تعالى ( :ال تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا ً
سورة النور33/
)
قال ابن إسحاق  :بلغني أن معاذة (وكانت جارية) عتقت ،وكانت فيما
بلغني ممن بايع النبي
فتزوجها سهل بن قرطة.
واشتهرت بعض القبائل في الجاهلية بالزنا .فصالحهم على أن يسلموا
وعلى أن ال يزنوا وال يربوا وكانوا أهل زنى وربا.
وسألت ُهُذيل رسول اهللا أن يحل لها الزنا  ،فقال حسان في ذلك :
سالت هذيل رسول اهللا فاحشة ضلت هذيل بما سالت ولم تصب
وقيل إن امرأة كانت تؤاجر نفسها  :،وكان لها بنات تخاف أن يأخذن
أخذها ،فكانت إذا غدت في شأنها تقول لهن احفظن أنفسكن واياكن أن
يقربكن أحد ،فقالت إحداهن :تنهانا أمنا عن البغاء وتغدو فيه.
وكانت ظُلمة الهذيلية :فاجرة في شبابها حتى عجزت ،ثم قادت حتى
أقعدت ،وسئلت :من أنكح الناس؟ فقالت :األعمى الضعيف،
فحدث عوانة بهذا الحديث وكان مكفوفاً ،فقال :قاتلها اهللا من عالمة
بأسباب الطروقة
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وكانت تقول إذا أنا مت فاحرقوني بالنار ،ثم اجمعوا رمادي في صرة
واتربوا به كتب األحباب ،فإنهم يجتمعون ال محالة ،وأتوا به الخاتنين
يذررن منه على جراح الصبيان فإنهن يلهجن بالزب ما عشن!!
وكان الرجل إذا أراد سفرا  :ع َمد إلى رتم وهو نبات فعقده ،فإن رجع
ورآه معقوداً اعتقد أن امرأته لم تخنه وان رآه محلوالً اعتقد أنها
خانته.
وبالرغم من جاللة العصر النبوي ،فقد وقعت حوادث من الزنا تدل
على عمق إيمان أولئك الزناة باإلسالم ، :فعرضوا أنفسهم على رسول
اهللا وألحوا في الطلب بما تتطلبه الشريعة اإلسالمية من عقوبة
وقصاص ،ليطهروا أنفسهم بما ينالون من عقاب وقصاص.
ونرى من الفائدة أن نذكر بعض الوقائع من حوادث الزنا في بعض
العصور اإلسالمية ،وذلك بالرغم من
إباحة الطالق وتعدد الزوجات واقتناء اإليماء ،مما يدل على أن هذا
الشر الوبيل المستحوذ على بني البشر من ذكر وأنثى لم ينعدم مطلقاً،
إنما ينتشر ويتسع انتشاره ويعم المجتمع أحياناً ،ويقل انتشاره أحيانا ً،
وذلك حسب القوانين التي تفرض عليه أو معالجته ومكافحته بطرق
مدروسة ومنطقية وواقعية.
ففي عام ٦٢هـ أباح مسلم بن عقبة نهب المدينة وسبيها ثالثة أيام
يقتلون الناس ،وينهبون األموال ويفسقون في النساء.
وأمر سنة ٤٨٧هـ بنفي الخواطئ والمغنيات من بغداد.
ومما حدث سنة ٦١٧هـ من وقائع الزنا  :أن أبا علي بن أبي الخير
مسيحي ابن العطار النصراني ،وكان من جاه أبيه يسره ،فلما مات
أبوه ازل من كان يحترم ألجله ،والزم هو ما كان عليه من قلة التحفظ
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في أمر دينه ودنياه،واتفق إن كان في بعض مسراته إذ كبس في ليلة
الجمعة حادي عشر شهر ربيع األول سنة ٦١٧هـ  ،وعنده امرأة من
الخواطئ المسلمات تعرف بست شرف ،فلما قبض عليه أقر على
جماعة من الخواطئ
المسلمات أنهن كن يأتينه ألجل دنياه من جملتهن امراة تعرف ببنت
الجيش الرطا بدار واسمها اشتياق ،وكانت زوجة ابن البخاري
صاحب المخزم أم أوالده ،فخرجت األوامر بالقبض على النساء
اللواتي ذكرهن ،فقبض عليهن وأودعن سجن الطرارات
 ،ثم رسم باهالك ابن مسيحي ،ففدى نفسه بستة آالف دينار وأظهر
فيها بيع ذخائره وكتب أبيه ( .القفطي :تاريخ الحكماء).
وفي سنة ٧٢٠هـ أبطلت الفاحشة والخمور أجمع بهمة علی شاه
الوزير ،و ّز ّوج من العواهر خمسة آالف في نهار واحد ( .مرآة الجنان:
اليافعي .)٢٥٩ :٤

وبجانب ما ذكرنا من حوادث الزنا عند العرب ،توجد نعرة من األنفة
والغيرة والعفة ربما تجاوزت الحدالمطلوب.
فمن أنفة العرب أن آكل المرار قتل امرأته هنداً لما سباها ابن الهبولة،
وكان غائباً ،فلما قدم تبعه وقتله وأنقذها منه وربطها في أذناب الخيل
حتى تقطعت أوصالها ،ولم يرض لنفسه أن يمسكها بعد أن نال منها
ابن الهبولة وطره ( .الشنقيطي  :طهارة العرب).
ومن ذلك قصة ابن الدمينة ،فإن امرأته رميت بشخص ،فبدأ بمن
رميت به فقتله ،وثنى بها وثلث ببنيها منه فقتلهم ،وقال :ال تتخذ من
كلب سوء جر ًواً.
وبلغ بالعرب الرغبة عن غير األكفاء وخوف العار إلى تمني الموت
لبناتهم ،قال الهيثم  :إن الوأد كان مستعمالً في قبائل العرب قاطبة،
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وكان يستعمله واحد ويتركه عشر فجاء اإلسالم وقد قل إال في تميم
وقيس وبكر وهوازن وأسد ،وكان َ َمن ال يرى الوأد يتمنى البنته
الموت خوفا ً من الفضيحة والوقوع في يد غير كفء.
وبلغ ببعض العرب أن ارتفعوا عن قضاء الشهوة الجنسية واكتفوا
بالحديث والمغازلة :
قال األصمعي  :قلت ألعرابية من بني عذرة :أنتم أكثر الناس عشقا ً،
فما تعدون العشق فيكم؟ قالت :الغمزة والقبلة والضمة ،ثم قالت:
ما الحب إال قبلة وغمز كف وعضد
ما الحب إال هكذا إن نكح الحب فسد
ثم قالت :وأنتم يا حضر كيف تعدون العشق فيكم؟ قلت :يقعد بين
رجليها ويجهد نفسه ،فقالت :يا ابن أخي ما هذا عاشقا ً هذا طالب ولد.
الزنا في القرآن الكريم وتفاسيره :
ك
وجهُ ْم َذلِ َ
قال تعالي ( قُلْ لِ ْل ُم ْؤ ِمنِ َ
ار ِه ْم َويَحْ فَظُوا فُ ُر َ
ين يَ ُغضُّ وا ِم ْن أَ ْب َ
ص ِ
ضضْ َن
ت يَ ْغ ُ
أَ ْز َكى لَهُ ْم إِن هللاَ َخبِي ٌر بِ َما يَصْ نَع َ
ُون (َ )30وقُلْ لِ ْل ُم ْؤ ِمنَا ِ
ار ِهن َويَحْ فَ ْ
ين ِزينَتَهُن إِال َما ظَهَ َر ِم ْنهَا
ُوجهُن َو َال يُ ْب ِد َ
ظ َن فُر َ
ِم ْن أَ ْب َ
ص ِ
ين ِزينَتَهُن إِال لِبُعُولَتِ ِهن أَ ْو
َو ْليَضْ ِرب َْن بِ ُخ ُم ِر ِهن َعلَى ُجيُوبِ ِهن َو َال يُ ْب ِد َ
آَبَائِ ِهن أَ ْو آَبَا ِء بُعُولَتِ ِهن أَ ْو أَ ْبنَائِ ِهن أَ ْو أَ ْبنَا ِء بُعُولَتِ ِهن أَ ْو إِ ْخ َوانِ ِهن أَ ْو بَنِي
إِ ْخ َوانِ ِهن أَ ْو بَنِي أَ َخ َواتِ ِهن أَ ْو نِ َسائِ ِهن أَ ْو َما َملَ َك ْ
ين
ت أَ ْي َمانُهُن أَ ِو التابِ ِع َ
ين لَ ْم يَ ْ
ت
ال أَ ِو الطِّ ْف ِل ال ِذ َ
ظهَرُوا َعلَى َع ْو َرا ِ
اإلرْ بَ ِة ِم َن الرِّ َج ِ
َغي ِْر أُولِي ْ ِ
النِّ َسا ِء َو َال يَضْ ِرب َْن بِأَرْ ُجلِ ِهن لِيُ ْعلَ َم َما يُ ْخفِي َن ِم ْن ِزينَتِ ِهن َوتُوبُوا إِلَى هللاِ
ُون ( )31سورة النور31:30/
ون لَ َعل ُك ْم تُ ْفلِح َ
َج ِميعًا أَيُّهَا ْال ُم ْؤ ِمنُ َ
احد ِم ْنهُ َما ِمئَةَ َج ْل َدة َو َال
قال تعالي ( الزانِيَةُ َوالزانِي فَاجْ لِ ُدوا ُكل َو ِ
ون بِاهللِ َو ْاليَ ْو ِم ْاآلَ ِخ ِر
ين هللاِ إِ ْن ُك ْنتُ ْم تُ ْؤ ِمنُ َ
تَأْ ُخ ْذ ُك ْم بِ ِه َما َر ْأفَةٌ فِي ِد ِ
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ين ( )2الزانِي َال يَ ْن ِك ُح إال َزانِيَةً أَ ْو
َو ْليَ ْشهَ ْد َع َذابَهُ َما طَائِفَةٌ ِم َن ْال ُم ْؤ ِمنِ َ
ُم ْش ِر َكةً َوالزانِيَةُ َال يَ ْن ِك ُحهَا إِال َزان أَ ْو ُم ْش ِر ٌ
ك َعلَى
ك َو ُح ِّر َم َذلِ َ
ت ثُم لَ ْم يَأْتُوا بِأَرْ بَ َع ِة ُشهَ َدا َء
ين يَرْ ُم َ
ين (َ )3وال ِذ َ
ْال ُم ْؤ ِمنِ َ
ون ْال ُمحْ َ
صنَا ِ
ون
اسقُ َ
ين َج ْل َدةً َو َال تَ ْقبَلُوا لَهُ ْم َشهَا َدةً أَبَ ًدا َوأُولَئِ َ
فَاجْ لِ ُدوهُ ْم ثَ َمانِ َ
ك هُ ُم ْالفَ ِ
سورة النور4:2/
()4
وقال الثعالبي  :جعل اهللا الشهادة على الزنا خاصة ال تتم إال بأربعة
شهداء تغليظا ً على المدعى وسترا على العباد.
ومن هذا المعنى اشتراط رؤية كذا في كذا كالمرود في المكحلة.
وكان حد الزنا في صدر اإلسالم حبس للنساء ،واألذى بالكالم
للرجال ثم نسخ بحديث عبادة بن الصامت.
وقال ابن كثير :كان الحكم في ابتداء اإلسالم أن المراة إذا ثبت زناها
بالبينة العادلة حبست في بيت فال تمكن من الخروج منه إلى أن
تموت ،ولهذا قال ( :والالتي يأتين الفاحشة يعني الزنا ) من نسائكم
فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى
يتوفاهن الموت أو يجعل اهللا لهن سبيالً"
قال ابن عباس :
كان الحكم كذلك حتى أنزل اهللا سورة النور فنسخها بالجلد أو الرجم
وهو أمر متفق عليه.
وأما حد زنا األمة فقال ابن كثير :فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة
فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب والمراد باإلحصان ههنا
اإلسالم.
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وعن علي بن أبي طالب قال  :قال رسول اهللا فإذا أحصن  ،قال:
إحصانها إسالمها وعفافها .وقال المراد به ههنا التزويج ،وقال علي
اجلدوهن.
وروى السمرقندي  :إن األمة إذا زنت ولم تحصن فال حد
عليها ،وانما تضرب تأديبا ً وهو المحكي عن ابن عباس واليه ذهب
طاووس وسعيد بن جبير وعمدتهم مفهوم اآلية.
وان اآلية دلت على أن األمة المحصنة تحد نصف حد الحرة ،فأما قبل
اإلحصان فعم ومات الكتاب والسنة شاملة لها في جلدها مائة كقوله
احد ِم ْنهُ َما ِمئَةَ َج ْل َدة َو َال تَأْ ُخ ْذ ُك ْم
تعالى ( :الزانِيَةُ َوالزانِي فَاجْ لِ ُدوا ُكل َو ِ
ون بِاهللِ َو ْاليَ ْو ِم ْاآلَ ِخ ِر َو ْليَ ْشهَ ْد
ين هللاِ إِ ْن ُك ْنتُ ْم تُ ْؤ ِمنُ َ
بِ ِه َما َر ْأفَةٌ فِي ِد ِ
ين )
َع َذابَهُ َما طَائِفَةٌ ِم َن ْال ُم ْؤ ِمنِ َ
احد
فسر الجصاص قوله تعالى  ( :الزانِيَةُ َوالزانِي فَاجْ لِ ُدوا ُكل َو ِ
ين هللاِ إِ ْن ُك ْنتُ ْم تُ ْؤ ِمنُ َ
ون بِاهللِ
ِم ْنهُ َما ِمئَةَ َج ْل َدة َو َال تَأْ ُخ ْذ ُك ْم بِ ِه َما َر ْأفَةٌ فِي ِد ِ
ين) سورة النور2/
َو ْاليَ ْو ِم ْاآلَ ِخ ِر َو ْليَ ْشهَ ْد َع َذابَهُ َما طَائِفَةٌ ِم َن ْال ُم ْؤ ِمنِ َ
فقال :إن حد الزانين في أول اإلسالم كان الحبس واألذى ،المحصن
وغير المحصن فيه سواء.
واختلف فيمن أكره على الزنا ،فقال أبو حنيفة :إن كرهه غير سلطان
ّح ّد ،وان أكرهه سلطان لم يحد ،وقال أبو يوسف ومحمد ال يحد في
الوجهين جميعاً ،وهو قول الحسن بن حاتم والشافعي ،وقال زفر :إن
أكرهه سلطان حد أيضاً ،وما المكرهة فال تحد في قولهم جميعا ً.
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واختلف الفقهاء في شدة الضرب في الحدود ،فقال أصحابنا أبو حنيفة
وأبو يوسف ومحمد وزفر :التعزير أشد الضرب وضرب الزنا أشد
من ضرب الشارب.
وقال مالك والليث :الضرب في الحدود كلها سواء غير مبرح بين
الضربين .وقال الثوري :ضرب الزنا أشد من ضرب الشرب
والقذف.
ين هللاِ ) لما كان
وفسر قوله تعالىَ ( :و َال تَأْ ُخ ْذ ُك ْم بِ ِه َما َر ْأفَةٌ فِي ِد ِ
محتمالً لما تأوله السلف عليه من تعطيل الحد ومن تخفيف الضرب
اقتضى ظاهره أن يكون عليهما جميعا ً في أنى عطل الحد وفي تشديد
الضرب وذلك
يقتضي أن يكون أشد من ضرب القاذف والشارب ،وانما قوال إن
التعزير أشد الضرب أ اردوا بذلك أنه جائز لإلمام أن يزيد في شدة
الضرب لإليالم على جهة الزجر والردع إذ ال يمكنه فيه بلوغ الحد
ولم يعنوا بذلك أنه ال محالة أشد الضرب ألنه موكول إلى رأي اإلمام
واجتهاده ،ولو أرى أن يقتصر من الضرب في التعزير على الحبس
إذا كان ذا مروءة ،وكان ذلك الفعل منه زلة جاز له أن يتجافى عنه
وال يعزر ،فعلم أن مرادهم بقولهم التعزير أشد الضرب ،إنما هو إذا
أرى اإلمام ذلك للزجر والردع فعل.
قال أبو حنيفة ومحمد  :يضرب في الحدود األعضاء كلها إال الفرج
وال أرس والوجه ،وقال مالك ال يضرب إال في الظهر .واتفق الجميع
على ترك ضرب الوجه والفرج.
وقال الثوري :ال يجلد الرجل وال يحد ،وتضرب الم أرة قاعدة
والرجل قائماً.
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وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد الشافعي  :ال تقام الحدود في
المساجد.
وفسر الجصاص قوله تعالى  ( :الزانِي َال يَ ْن ِك ُح إال َزانِيَةً أَ ْو ُم ْش ِر َكةً
َوالزانِيَةُ َال يَ ْن ِك ُحهَا إِال َزان أَ ْو ُم ْش ِر ٌ
ك ) ،فقال  :ذهب هؤالء إلى أن
معنى هذه اآلية اإلخبار باشت اركهما في الزنا وان المرأة كالرجل
في ذلك ،فإن كان الرجل زنا فالمراة مثله إذا طاوعته واذا زنت
المرأة
فالرجل مثلها فحكم تعالى في ذلك بمساواتهما في الزنا ،ويفيد ذلك
مساواتهما في استحقاق الحد وعقاب اآلخرة وقطع المواالة وما جرى
مجرى ذلك.
واختلف السلف في تزويج الزانية  ،:فروي عن أبي بكر وعمر وابن
عباس وابن مسعود وابن عمر ومجاهد وسليمان بن يسار وسعيد بن
جبير في آخرين من التابعين إن َ َمن زنى بامرأة أو زنى بها غيره
فجائز له أن يتزوجها.
وروي عن علي وعائشة والبراء واحدى الروايتين عن ابن مسعود :
أنهما ال يزاالن زانين ما اجتمعا.
وعن علي  :إذا زنى الرجل فرق بينه وبين امرأته وكذلك هي إذا
زنت.
قال أبو بكر الجصاص :فمن حظر نكاح الزانية تأول فيه هذه اآلية،
وفقهاء األمصار متفقون على جواز النكاح ،وان الزنا ال يوجب
تحريمها على الزوج وال يوجب الفرقة بينهما.
وفسر الجصاص قوله تعالى( :حتى يتوفاهن الموت أو يجعل اهللا لهن
سبيالً ):
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فقال :كان حكم ال ازنية في بدء اإلسالم ما أوجب من حدها بالحبس
إلى أن يتوفاهن الموت أو يجعل اهللا لهن سبيالً ،ولم يكن عليها في
ذلك الوقت شيء غير هذا ،وليس في اآلية فرق بين البكر والثيب،
فهذا يدل على أنه كان حكما ً عاما ً في البكر والثيب.
وقال ابن عطية :إن الزنا في قريش إنما كان في اإلماء في أغلب
األمور.
احد
وفسر محمد عبده قوله تعالى  ( :لزانِيَةُ َوالزانِي فَاجْ لِ ُدوا ُكل َو ِ
ين هللاِ إِ ْن ُك ْنتُ ْم تُ ْؤ ِمنُ َ
ون بِاهللِ
ِم ْنهُ َما ِمئَةَ َج ْل َدة َو َال تَأْ ُخ ْذ ُك ْم بِ ِه َما َر ْأفَةٌ فِي ِد ِ
خر) سورة النور2/
َو ْاليَ ْو ِم ْاآلَ ِ
فاألمة المتزوجة تجلد إذا زنت خمسين جلدة ،وأما الحرة فتجلد مئة
جلدة ،والحكمة في ذلك ما تقدم آنفا ً من كون الحرة أبعد عن دواعي
الفاحشة ،واألمة عرضة لها وضعف مقاومتها ،فرحم الشارع
ضعفها ،فخفف العقاب عنها( .تفسير القرآن.)٥ /
وقال الجصاص  :وقد اختلف أهل العلم في إيجاب تحريم األم والبنت
بوطء الزنا ،فروي عن عمران بن حصين في رجل زنى بأم امرأته :
حرمت عليه امرأته وهو قول الحسن وقتادة وكذا قول سعيد بن
المسيب وسليمان بن يسار وسالم بن يسار وسالم بن عبداهللا ومجاهد
وعطاء وابراهيم وعامر وحماد وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد
وزفر والثوري واألوازعي ولم يفرقوا بين وطء األم قبل التزوج أو
بعده في إيجاب تحريم البنت.
وذكر األوازعي عن عطاء أنه كان يتأول قول ابن عباس ال يحرم
حرام حالالً على الرجل يزني بالمرأة وال يحرمها عليه زناه ،وهذا

80

خطب مهمة لعامة األمة

يدل على قول ابن عباس الذي رواه عكرمة في أن الزنا باألم ال يحرم
البنت.
وقوله تعالى ( :وال تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ) قد أوجب
تحريم نكاح امرأة قد وطئها أبوه بزنا أو غيره إذ كان االسم يتناوله
حقيقة.
الزنا في الحديث النبوي وشرحه:
روى البخاري 6810/ومسلم  57/عن أبي هريرة  :قول النبي صلي هللا عليه
وسلم :ال يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن وال يسرق حين يسرق
وهو مؤمن وال يشرب حين يشربها وهو مؤمن"
وروى  :إن رسول اهللا صلي هللا عليه وسلم سئل عن األمة إذا زنت
ص ْن؟ قال  :إذا زنت فاجلدوها ،ثم إن زنت فاجلدوها ،ثم إن
ولم تح َ
زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير".
روي مسلم  1690/والترمذي 1434/عن عبادة بن الصامت قال  :قال رسول
اهللا  :خذوا عني ،قد جعل اهللا لهن سبيالً البكر بالبكر فجلد مائة ونفي
سنة ،والثيب بالثيب جلُ ُد مائة والرجم".
وفي سنن أبي داوود 4473/والترمذي  : 1441/عن أبي عبدالرحمن قال :
خطب علي فقال  :يا أيها الناس أقيموا على أرقائكم الحد َ َمن أحصن
منهم َو َمن لم يُحصن فإن أمة لرسول اهللا صلي هللا عليه وسلم زنت
فأمرني أن أجلدها ،فإذا هي حديث عهد بنفاس فخشيت إن أنا جلدتها
أن اقتلها فذكرت ذلك للنبي (ص) فقال :أحسنت.
وذكر النووي في شرحه على صحيح مسلم  :فقال  :أجمع العلماء
على وجوب جلد الزاني البكر مائة ،ورجم المحصن وهو الثيب ،ولم
يخالف في هذا أحد من أهل القبلة إال ما حكى القاضي عياض وغيره
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عن الخوارج وبعض المعتزلة كالنظام وأصحابه فإنهم لم يقولوا
بالرجم ،واختلفوا في جلد الثيب مع الرجم ،فقالت طائفة  :يجب
الجمع بينهما ،فيجلد ثم يرجم ،وبه قال علي بن أبي طالب والحسن
البصري واسحاق بن ارهويه وداود وأهل الظاهر وبعض أصحاب
الشافعي
وقال جماهير العلماء  :الواجب الرجم وحده.
وحكى القاضي عن طائفة من أهل الحديث أنه يجب الجمع بينهما إذا
كان الزاني شيخا ً ثيباً ،فإن كان شابا ً ثيبا ً اقتصر على الرجم ،وهذا
مذهب باطل ال أصل له،
وحجة الجمهور أن النبي  :اقتصر على رجم الثيب في أحاديث
كثيرة ،منها قصة ماعز وقصة المرأة الغامدية.
وأما قوله صلي هللا عليه وسلم  :في البكر ونفي سنة ،ففيه حجة
للشافعي ،والجماهير أنه يجب نفيه سنة رجالً كان أو امرأة
وقال الحسن  :ال يجب النفي.
وقال مالك واألوازعي ال نفي على النساء  ،:وروي مثله عن علي
وقالوا  :ألنها عورة وفي نفيها تضييع لها وتعريض لها للفتنة  ،ولهذا
نهيت عن المسافرة إال مع محرم
وحجة الشافعي قوله الرسول  :البكر بالبكر جلُ ُد مائة ونفي سنة،
وأما العبد واألمة ففيها ثالثة أقوال للشافعي .أحدها يغرب كل واحد
منها سنة لظاهر الحديث ،وبهذا قال سفيان الثوري وأبو ثور وداود
وابن جرير والثاني يغرب نصف سنة لقوله تعالى ،فإذا أحصن فإن
أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب  ،وهذا
أصح األقوال عند أصحابنا.

82

خطب مهمة لعامة األمة

وهذه اآلية مخصصة لعموم الحديث  ،والصحيح عند األصوليين
جواز تخصيص السنة بالكتاب  ،ألنه إذا جاز تخصيص الكتاب
بالكتاب فتخصيص السنة به أولى ،والثالث ال يغرب المملوك أصالً،
وبه قال الحسن البصري وحماد ومالك وأحمد واسحاق لقوله صلي
هللا عليه وسلم :في األمة إذا زنت فليجلدها  ،ولم يذكر النفي  ،وألن
نفيه يضر سيده مع أنه ال جناية من سيده  ،وأجاب أصحاب الشافعي
عن حديث األمة إذا زنت أنه ليس فيه تعرض للنفي ،واآلية ظاهرة
في وجوب النفي فوجب العمل بها.
وان اإلقرار بالزنا ال يثبت ويرجم به المقرحتي يقر أربع مرات .وقال
مالك والشافعي وآخرون يثبت اإلقرار به بمرة واحدة ،ويرجم.
وحدث عبداهللا بن بريدة عن أبيه  :قال :كنت جالسا ً عند النبي
فجاءه رجل يقال له  :ماعز بن مالك فاعترف عنده بالزنا فرده ثالث
مرات  ،ثم جاء ال اربعة فاعترف فأمر به النبي فحفر له حفرة فجعل
فيها إلى صدره وأمر الناس أن يرجموه فقتلوه" رواه مسلم1695/
وأحمد22942/
وحديث عبداهللا بن بريدة عن أبيه في سنن أبي داوود واللفظ له  4442/ومسلم
 1695/والدارمي ، 2369/قال  :كنت جالسا ً عن النبي فجاءته امرأة من

بني غامد  ،فقالت  :يا نبي اهللا إني قد فجرت واني أريد أن تطهرني ،
فقال :ارجعي  ،فلما كان من الغد أتته أيضاً ،فاعترفت عنده بالزنا،
فقالت  :يا نبي اهللا طهرني  ،فلعلك أن ترددني كما رددت ماعز بن
مالك ،فواهللا إني لحبلى ،فقال لها النبي  :ارجعي حتى تلدي ،فلما
ولدت جاءت بالصبي تحمله في خرقة  ،فقالت  :يا نبي اهللا هذا قد
ولدت ،فقال :اذهبي فارضعيه ثم افطميه  ،فلما فطمته جاءته بالصبي
في يده كسرة خبز ،فقالت :يا نبي اهللا قد فطمته ،فأمر النبي بالصبي
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فدفع إلى رجل من المسلمين  ،وأمر بها فحفر لها حفرة  ،فجعلت فيها
إلى صدرها  ،ثم أمر الناس أن يرجموها فأقبل خالد بن الوليد بحجر
فرمى رأسها فتلطخ الدم على وجنة خالد بن الوليد  ،ف ّسبّها  ،فسمع
النبي سبه إياها ،قال :مه يا خالد ال تسبها فوالذي نفسي بيده لقد تابت
توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له فأمر بها فصلى عليها ودفنت )
وشرح السندي  :قوله ال ينكح الزاني المجلود أي الذي جلد في حد
الزنا إال مثله أي عادة الشركة في الخصال داعية إلى التآلف وخالفها
إلى التنفر (التنافر).
وعن أبي هريرة في موطأ مالك 2380 /واللفظ له ،ومسلم 1498/إن سعد بن
عبادة قال لرسول اهللا  :أرأيت إن وجدت مع امرأتي رجالً أمهله حتى
آتي بأربعة شهداء ،قال  :نعم.
وقال ابن قتيبة :قالوا روي أن رسول اهللا رجم ورجمت األئمة بعده،
واهللا عزوجل يقول في اإلماء " فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما
على المحصنات من العذاب " والرجم إتالف النفس.
وقالوا :روي أن رسول اهللا لم يرجم ماعزاً حتى أقر عنده بالزنا أربع
مرات ،كل ذلك يعرض عنه ،ثم رجمه بعدال الرابعة فأخذ بها قوم من
فقهائكم وقالوا :ال نرجم حتى يكون إقراره في عدد الشهود عليه،
وبذلك كان يقول علي بن أبي طالب.
ثم روي أن رسول اهللا قال :يا أنس أعد على المرأة هذا ،فإن اعترفت
فارجمها فاعترفت فرجمها ولم يقل أحد:
إنه قال أربع مرات في مجلس وال في مجالس ،وهذا مخالف لحديث
ماعز.
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قال أبو محمد ( ابن قتيبة )  :ونحن نقول إنه ليس هاهنا بحمد اهللا
اختالف فيما قضى ألن إع ارض رسول اهللا عن ماعز أربع مرات
إنما كان كراهية منه إلقراره على نفسه وهتكه ستر اهللا عزوجل
عليه ،ال ألنه أ ارد أن
يقر عنده أربع مرات أراد أيضا ً أن يستبري أمره ويعلم أصحيح هو أم
به جنة .فوافق ما أراد من استبرائه أربع مرات ولو وافق ذلك
مرتين أو ثالثا ً أو خمسا ً أو ستا ً ما كان فيه سنة تلزمه ويدل على
كراهته القرار الزنا عنده بالزنا.
وعن عمران بن حصين  :إن امرأة من جهينة اعترفت عند النبي
بزنا ،وقالت :أنا حبلى ،فدعا النبي  ٠وليها ،فقال :أحسن إليها فإذا
وضعت فأخبرني ففعل ،فأمر بها النبي فرجمت ثم صلى عليها ،فقال
عمر بن الخطاب  :يا رسول اهللا تصلي عليها وقد زنت؟ فقال  :لقد
تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم  ،وهل
وجدت شيئا ً أفضل من أن جادت بنفسها هللا تبارك وتعالى " رواه
مسلم 1696/والترمذي 1435/

عن عبداهللا بن عمر قال  :أقبل علينا رسول اهللا فقال :يا معشر
المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ باهللا أن تُدركوهن .لم تظهر
الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إال فشا فيهم الطاعون واألوجاع
التي لم تكن مضت في أسالفهم الذين مضوا ،ولم ينقصوا المكيال
والميزان إال أخذوا بالسنين ،وشدة المؤونة ،وجود السلطان عليهم،
ولم يمنعوا زكاة أموالهم إال منعوا القطر من السماء ولوال البهائم لم
عدواً
يمطروا ،ولم ينقضوا عهد اهللا وعهد رسوله إال سلط اهللا عليهم ً
من غيرهم ،فأخذوا بعض ما في أيديهم ،وما لم تحكم أئمتهم بكتاب
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اهللا ،ويتخيروا مما أنزل اهللا إال جعل اهللا بأسهم بينهم ) حديث حسن
أخرجه ابن ماجه في كتاب الفتن (  )٤٠١٩والحاكم ٥٤٠ /٤

وعن الحارث بن النعمان قال  :سمعت أنس بن مالك يقول أن رسول
اهللا قال :المقيم على الزنا كعابد وثن )
وعن عبداهللا بن عمر قال :قال رسول اهللا ) الزاني بحليلة جاره ال
ينظر اهللا إليه يوم القيامة ،وال يزكيه ،ويقول له  :ادخل النار مع
الداخلين ).
وعن الحسن أن آمنة بنت خلف األسلمية :جاءت النبي لما أصابت
الفاحشة ،فقالت :يا رسول اهللا إني امرأة محصنة وزوجي غاز واني
أصبت الفاحشة ،فطهرني فمر برجمها ودعا النبي لها كثيرا حين
رجمت.
احذروا عباد هللا هذه الفاحشة الميقيتة ..وحصنوا فروجكم حتي تلقوا
ربكم
الحمد هلل الذ بنعمته تتم الصالحات وتدوم الطيبات
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الشباب بين المهاوي والمعالي
المحتويات:
= أهمية الفترة العمرية الشبابية
= الهاوية األولى  :التدخين.
= الهاوية الثانية  :المسكرات والمخدرات
= الهاوية الثالثة  :الفضائيات التلفزيونية
= الهاوية الرابعة  :اإلنترنت
= الهاوية الخامسة  :الزواج العرفي
= الهاوية السادسة  :التشبه األعمي بالعادات الغربية
= معالجة المهاوي
= وقفة في المعالي  :أين الشباب المسلم المتطلع لتمكين دين اهللا في
األرض ؟
= فضل صحبة الصالحين وضرر صحبة السوء :
أمرنا الشارع الحكيم بأن ال نصاحب إال المؤمنين ،وأن ال نماشي
غيرهم ،وال نأكل إال معهم :
روى أبو داود 4832/الترمذي 2395/وهو حسن عن أبي سعيد الخدري أنه
سمع رسول هللا صلي هللا عليه وسلم يقول " :ال تصاحب إال مؤمنا
وال يأكل طعامك إال تقي "
فالمؤمن ينفعك في الدنيا وفي اآلخرة
أما نفعه في الدنيا :
ار
 -1يواسيك بماله ونفسه  :قال تعاليَ (:وال ِذ َ
ين تَبَو ُءوا الد َ
ون فِي
ُّون َم ْن هَا َج َر إِلَ ْي ِه ْم َو َال يَ ِج ُد َ
ان ِم ْن قَ ْبلِ ِه ْم ي ُِحب َ
اإلي َم َ
َو ْ ِ
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ان بِ ِه ْم
ُ
ُون َعلَى أَ ْنفُ ِس ِه ْم َولَ ْو َك َ
ور ِه ْم َحا َجةً ِمما أُوتُوا َوي ُْؤثِر َ
ص ُد ِ
ُون" ( سورة
ك هُ ُم ْال ُم ْفلِح َ
ق ُشح نَ ْف ِس ِه فَأُولَئِ َ
صةٌ َو َم ْن يُو َ
صا َ
َخ َ
الحشر)9 :

 -2يسدي إليك النصيحة  :عن تميم الداري أن النبي صلي هللا عليه
وسلم قال( :الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول هللا قال هلل ولكتابه
ولرسوله وألئمة المسلمين وعامتهم ) رواه مسلم  95/والنسائي 4197/
عباد هللا  :إن المهاوي والمفاسد والخنا والفجور التي يقع فيها
الشباب في هذا الزمان ال تعد وال تحصي وذلك نظرا للفتن
والمغريات التي تحيط به من كل ناحية ومنها :
 1أوال نتعرف علي معني كلمة المهاوي :
جمع هاوية ومهواة ،وأصل االشتقاق اللغوي لهذه الكلمة من الفعل
الثالثي"هوى" ،ومعناه كما قال أهل اللغة :هو أصل يدل على خلو
وسقوط ،فالشيء الذي فيه هواء أي خال فارغ .وإذا قلت هوى الشيء
معناه سقط ولم يكن شيء يحجزه بل كان هناك فـراغ أدى إلى مثل
هذا السقوط واصله الهواء بين األرض والسماء سمي كذلك لخلوه
وكل خال هواء ،كما قال جل وعال { :وأفئدتهم هـوا ء" )،أي خالية
فارغة من اإليمان وتثبيته
وقال المفسرون في هذا المعني  :خالية ال تعي شيئا.
والهوة هي الحفرة البعيدة القعر ،أي الهاويـة السحيقة التي فيها
بعد ٌوفراغ ٌ وخلو من تعرض لها أو جاء إليها ،فإنه يسقط ويهوي،
والوهدة هي الغامظ من األرض التي ال يتفطـر إليها ..الوهدة أرض
منخفضة لكن ليست ظاهرة فيقع اإلنسان فيها وقد يتعثر ،ومن هنا
نجد أن خالصة معنى هذه المهاوي أنهـا فـي
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معني الخلو والفراغ ،وأن فيها معني الخفاء والغموض  ،وأن فيها
معني التردي والسقوط.
وأما المعالي  :فإنها واضحة في داللتها من حيث اشتقاقها من الفعل
الثالثي"علوا أو العلو" وهو السمو واالرتفاع ،ومعنى ذلك السمو إلى
ﹰ
المعاني العظيمة ،واالرتفاع إلى المهمات الجسيمة ،وهذا معناه أننا
ندور في هذا الكالم حول األمور والمطالب الشريفة السامية،
وقـااللخليل :المعالة الكسب والشرف والجمع المعالي ،وفالن من
علية الناس أي من أهل الشرف فكل هذه المعاني السامية تـرتبط
بـذلك.
ومعنى هذه البينية هي بينية تضاد ،فنحن ال نريد المهاوي ولكن نريد
المعالي ،ونحذر من المهاوي ونرغب في المعالي ،ال نريد لشبابنا أن
يسقط بين الحفر ،بل نريد لهم أن يسمو ويعلو للقمر ،ال نريد لهم أن
يسقطوا في األدناس بل نريد لهم يرتقوا ،وأن يكون شامة بـين الناس،
ال نريد لهم أن يتلوثوا بالوحل والطين ،بل نريد لهم يتضمخوا بالعطر
والطيب ،نريد أن ال يفقدوا الرعاية الحماية ولكننا نريد أن يجدوا
التشجيع واإلعانة.
ﹰا أو تشمه منه  :روى البخاري5534/
 -٣أقل نفع أن ترى منه خير
ومسلم 2628/عنﹶﹺأبي موسي األشعريﹶﹶقال :ﹶقال رسول هللا صلي هللا عليه
وسلم قال " ( :مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل صاحب
المسك وكير الحداد ال يعدمك من صاحب المسك إما أن تشتريه أو
تجد ريحه وكير الحداد يحرق بدنك أو ثوبك أو تجد منه ريحا خبيثة
)
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أما نفعه في اآلخرة  :أنه يشفع لك عند اهللا تعالى ،قـال تعـالى :
ين" ( الزخرف)67/
" ْاألَ ِخال ُء يَ ْو َمئِذ بَ ْع ُ
ضهُ ْم لِبَعْض َع ُد ٌّو إِال ْال ُمتقِ َ
بخالف الكافر الذي لن ينفعك يوم القيامة ،بل ستندم على أنك صاحبته
يوما ما من األيام  :قال تعالى " :
ُول َسبِ ً
َويَ ْو َم يَ َعضُّ الظالِ ُم َعلَى يَ َد ْي ِه يَقُو ُل يَا لَ ْيتَنِي ات َخ ْذ ُ
يال
ت َم َع الرس ِ
ضلنِي َع ِن ال ِّذ ْك ِر
( )27يَا َو ْيلَتَى لَ ْيتَنِي لَ ْم أَت ِخ ْذ فُ َالنًا َخلِي ًال ( )28لَقَ ْد أَ َ
ان َخ ُذ ً
ان الش ْيطَ ُ
ال الرسُو ُل يَا
بَ ْع َد إِ ْذ َجا َءنِي َو َك َ
وال (َ )29وقَ َ
إل ْن َس ِ
ان لِ ْ ِ
ك َج َع ْلنَا لِ ُكلِّ نَبِ ٍّي
َربِّ إِن قَ ْو ِمي ات َخ ُذوا هَ َذا ْالقُرْ آَ َن َم ْهجُو ًرا (َ )30و َك َذلِ َ
صيرًا" (الفرقان )27:31
ين َو َكفَى بِ َربِّ َ
َع ُد ًّوا ِم َن ْال ُمجْ ِر ِم َ
ك هَا ِديًا َونَ ِ
إن المهاوي التي يقع فيها الشباب في هذا الزمان كثيرة جدا وإليكم
أهمها
من المهاوي التي يقع فيها الشباب اليوم  :التدخين
التدخين كلنا يعرفه ولكني أقول  :إن األرقام المتعلقة بالتدخين في فئة
الشباب تروعك ،والحقائق تخيفك ،والنتائج تنذر بخطر عظيم ..وهذه
ﹰا ،و إال فإن هناك ما هو أكثر وأعظم وأخطر وإن
وقفات مختصرة جد
األرقام المتوفرة عن التدخين في دائرة الشباب مرعبة.
ثالثين في المئة من الطالب مدخنون في المرحلة المتوسطة
والثانوية.
وتسعون في المئة من هؤالء المدخنين بدأوا التدخين في مرحلة
مبكرة.
لو حسبنا هذه األرقام وتحدثنا عن البطالة أو عن المشروعات ،أو عما
سيأتي من تكاليف العالج سنرى كم هي الجريمة فادحة ،وكم هي
الخسارة عظيمة في هذه الهاوية الخطيرة،
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والتقارير العامة من منظمة الصحة العالمية تقول أن أعداد المدخنين
تتناقص في أمريكا والدول األوربية والدول المتحضرة ،وأنها تتزايد
في دول العالم الثالث! وأنه بحلول عام"ألفين وعشرين" 2020
يتوقع أن يكون سبعين في المئة من أسباب الوفيات راجعة إلى
التدخين..
والتبغ كلف المجتمع الدولي عموما أحد عشر ألف وفاة يوميا.
وهناك ألف وفاة سنويا بأمراض سرطانية لها عالقة مباشرة
بالتدخين ،وتقول هذه الدراسة" :أن التدخين ينتشر في أربعين في
المئة من المجتمع الرجالي وعشرة بالمئة في المجتمع النسائي وخمسة
عشر في المئة من مجتمع صغار الشباب والمراهقين".
وتؤكد الدراسة  :أن الفئة األطباء والعاملين في القطاع الصحي
وطالب كليات الطب يمارسون التدخين بنسبة تصل إلى ثلث
الشريحة.
وتقول األرقام أن أعلى الدول في العالم تدخينا بنسبة عدد السكان
هي تركيا  -البلد اإلسالمي  -الذي يبلغ نسبة المدخنين فيه إلى نسبة
عدد السكان سبعة وستين ونصف في المئة من إجمالي عدد السكان.
وعدد المدخنين في مصر يرتفع سنويا ما بين ثمانية إلى تسعة في
المئة وهو معدل أعلى بكثير من معدل زيادة المواليد.
وتقدر الشركات المصنعة والمستوردة للتدخين أن في مصر حوالي
عشرين مليون مدخن.
وتقول وزارة الصحة المصرية أن المصريين ينفقون نحو خمسة
مليارات جنيه على التدخين أي نحو اثنين وعشرين بالمئة من متوسط
الدخل القومي للفرد في مصر.
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وهذه األرقام كافية في أن تظهر لنا فداحة األمر وخطورتة الشديدة
الكبيرة.
وضررا من الخمر والمخدرات على المستوى
ﹰ
ﹰا
والتدخين أشد خطر
العام ،وتبين اآلن أن في مادة التبغ أكثر من  ٤٠٠مكون كيميائي فيها
بحد أدني ،أربعين مكون منها سام قاتل على المدى البعيد وكل من
يتجاوز في التدخين أربع سنوات ،فإنه يكون معرضا لإلصابة
بالسرطان وتصلب الشرايين بنسبة تزيد على ثمانين في المئة
واألرقام من حيث االستهالك والشيوع أكثر بكثير من بقية األحوال
األخرى أقول بذلك بدء بالتدخين ،ألنه خطير وألن الحديث عنه
والمواجه له من المفترض أن تكون أيسر وأسهل من غيره في جملة
ما سيأتي ذكره من المهاوي الخطيرة.
قال ابن باز رحمه اهللا  " :الدخان محرم لكونه خبيث ،ومشتمل على
أضرار كثيرة ،واهللا عز وجل إنما أباح لعباده الطيبات من المطاعم
والمشارب وحرم عليهم الخبائث ،وقال اهللا تعالى "يسألونك ماذا أحل
لهم قل أحل لكم الطيبات" ،وقال في حق وصف النبي صلى اهللا عليه
وسلم " :يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات
ويحرم عليهم الخبائث"".
فكل ما هو خبيث محرم ،وال أظن مجنون وليس عاقال في الدنيا يمكن
أن يقول أن الدخان ليس خبيثا فضال على أن يقول أنه طيب،
وقال":وهكذا مع جمع المسكرات كلها من الخبائث الدخان ال يجوز
شربه وال بيعه وال التجارة فيه ،والواجب على كل من يشربه ويتجر
فيه المبادرة في التوبة واإلنابة".
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= الهاوية الثانية  :المسكرات والمخدرات
وهي درجة أعلى  -وإن كنت قد أشرت أن التدخين في جملة أضراره
ﹰا في الجملة سواء على الفرد ولكنه على مستوى العام
أكثر ضرر
أكبر ،ألن شريحة المتعاطين له والمتضررين منه أكثر بكثير من تلك
الدائرة مرة أخرى الشباب هم الضحايا في مثل هذه الهاوية الخطيرة.
إن خمسة وسبعين في المئة %75من المدمنين هم من الشباب وعندما
نقول من الشباب من السن الرابعة عشر بل ودون ذلك في بعض
األحيان إلى نحو الثالثين،
األوهام الخاطئة واألحالم القاتلة :
 -1أول هذه األوهام ما يروجه المروجون ويشيعه غيرهم كذلك
من هذه المخدرات ليست محرمة ،وأنها ليست كالخمر ،ألن
الخمر ورد فيها نص وأنها ليست هناك نصوص تدل على
حرمتها ،وبعض الناس إذا وقع في هذه اآلفة ،فإنه يستمرىء هذا
القول ويحاول أن يقنع نفسه به.
 -2وأمر ثاني آخر وهو :أن هذه المخدرات تنسي أصحابها
الهموم وتفرج عنهم الغموم وتريحهم وتدخل شيء من السرور
والسعادة إلى نفوسهم ،والحقيقة المرة أن األمر على خالف ذلك
تماما فإن الذين يدخلون في هذا الطريق ويسيرون فيه يصيبهم
الشقاء المحتوم والنكد الدائم والهم المطبق وسوداوية الحياة كما
سنذكر في بعض الصور.
 -3ووهم ثالث أيضا نذكره بصراحة ،وهو أن هذه المخدرات
تعطي قوة ومتعة جنسية لمتعاطيها ،وهذا أيضا مما يروجه الذين
يسعون لنشر هذه المخدرات ،وهذه األوهام إنما ذكرتها ،ألنها من
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أكثر المصائد التي تصطاد الشباب وترغبهم أو تغريهم بهذه اآلفة
المهلكة المدمرة.
الحكم الشرعي :
وأما مسالة الحكم الشرعي  ،فاألمر فيها على خالف الوهم فكل
مسكر حرام
كما ورد عن جابر بن عبد هللا في سنن أبي داوود 3681/والترمذي 1865/

قال النبي صلى اهللا عليه وسلم ( وما أسكر قليله فكثيره حرام )
اآلثار السيئة لإلدمان :
 ، .1وينتهي بهم المطاف ضعف العقل وقلة التركيز وعدم
القدرة على االستحضار لذلك يتخلف هؤالء المتعاطون
للمخدرات في دراساتهم ويرسبون جزما إلى ترك الدراسة
وعدم القدرة على المواصلة،
 .2اإلصابة باألمراض الخطيرة الفتاكة التي تصيب البدن من
تلف الكبد،
 .3الموت المفاجىء
 .4انعدام القوة والقدرة الجنسية،
 .5المآسي والمخاطر األسرية التي انتهت ببعضهم أن يضرب
زوجته وهي حامل فتسقط ،وأن يهدد أبنائه بالقتل بالسكين ويفعل
بعضهم ذلك ،وصور كثيرة خطيرة في هذه األمور ،وأحسب أنها
ليست مستغربة وليست منكرة ،بمعنى أنها ال يقول الناس إنها
نادرة ،بل يعرفون أنها حقيقية وكثيرة ،وهناك عقوق اآلباء
واألمهات والعدوان عليهم ،وهناك انحراف األبناء ،وهناك
السمعة السيئة
 .6فقدان الوظيفة،
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 .7ضياع الدراسة
 .8تشوه المواليد الذين يكونون من نسل المدمنين أو المدمنات
 .9انتشار الدياثة والدعارة ،فإن المدمن يرضى السوء
والفاحشة ،بل ويجبر زوجته على ذلك لقاء ما يحصل عليه من
المخدرات ،والمدمنة  -والعياذ باهللا  -تبيع شرفها وعرضها
ألجل هذه المخدرات ،وهذا واقع ظاهر بين معروف مشهور ،ال
يحتاج إلى إقامة األدلة.
 -1انتشار الجريمة أيضا أثر اجتماعي خطير ،فإن السرقات -
وخاصة السرقات المسجلة
 وإن االحتيال و البطش والقوة والقتل كله في كثير من األحوال،وبنسبة مئوية مرصودة في الخارج  -وليست عندنا  -أنها تصل إلى
بعض األحيان  %٨٠منها لها ارتباط بالمخدرات والمسكرات ،ومنها
هو أيضا أثر اجتماعي خطير الحوادث المرورية القاتلة للذين يقودون
وهم سكارى أو تحت تأثير المخدرات ،وكم هم من تأتيهم حاالت من
اإلغماء من أثر هذه المخدرات فيهلكون ويهلكون نسأل اهللا السالمة.
 .١١المصروفات الصحية الهائلة ،واإلمكانات التي استدعت أن
يكون هناك مستشفيات خاصة وعالج طبي ،وعالج نفسي ،وعالج
صحي ،وعالج ديني ،وتستنفذ من الجهود والطاقات واألموال ما كان
جديرا بأن ينفق في التعليم والبناء والتربية وغير ذلك من المصالح
والتربية والمعالي العظيمة
= الهاوية الثالثة  :الفضائيات التلفزيونية بكل أنواعها المختلفة
وهنا ومضات سريعة في هذا ،ألن األرقام موجودة والدراسات
العلمية مكتوبة ومطبوعة ومقروءة:
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ﹰا بالفضائيات من الشباب ،لماذا؟
أوال  :الشابات أكثر مشاهدة وتأثر
ألن قدرتهن على الخروج والتحرك أقل ،فهن في بيوتهن أوحجرهن
يقضين من الوقت أكثره مع هذه الفضائيات.
نقطة ثانية :الشباب أكثر تجمعا ومشاهدة جماعية من الشابات لهذه
الفضائيات.
ثالثا  :األسر تتأثر ،وتبدأ تنحل عرى أخالقها وآدابها شيئا فشيئا
بإدمان المشاهدة المحافظة نسبيا كما يقولون.
تصرا
رابعا  :الشيوخ يتصابون ،والعجائز يتشببن ،فالتأثير ليس مق ﹰ
على الشباب! فكم من شيخ عجوز يفتن وينحرف ويصل إلى درجة
من االنحراف ال يصدقها عقل ،وعنده من األبناء والبنات  -بل وربما
أحيانا األحفاد والحفيدات  -ما يجعل مثل فعله قبيحا في غاية القبح!
ومثل ذلك أيضا  -وهو من الخطورة بمكان  -الصغار الضحايا
األبرياء ،الذين تتفتح عيونهم في هذه القنوات منذ بداية ونعمومة
أظفارهم ،تنطمس بصائرهم ،وتسود فطرهم ،وتختل موازينهم ،وتقبح
كلماتهم ،وتنحرف سلوكياتهم ،شاء آبائهم وأمهاتهم أم لم يشاءوا،
عرفوا أو لم يعرفوا.
وقفة ثانية  :ماذا في هذه القنوات من األمور الدينية المؤثرة ؟
ال أريد أن أذكر النسب ،وال أريد أن أذكر أوقات عرض هذه النسب،
في قناة برامج دينية كم نسبتها قدروها متى تعرض ؟ عندما ينام
الناس ،وال يكون هناك مشاهدين يبدأ بث هذه البرامج وإعادتها كرات
ومرات ،حتى من يشاهدها ويقصد مشاهدتها بعد فترة يصبح قد
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حفظها و ّم ّل منها ،لكن أوقات الذروة  -كما تسمى  -التي فيها أكثر
المشاهدين ماذا فيها ؟
أوال  :باقات األفالم التي يعلن عنها على صفحات الجرائد ،وعلى
شاشات التلفاز فيها محتويات معروفة بكل وضوح وسهولة أنها
تخرب العقائد واألفكار والتصورات ،وأنها تزيغ العقول واألفكار،
وأنها تحرف السلوك وأنها تدعو وتحث وترغب وتسهل الجرائم.
نقطة ثانية  :أن هذه الفضائيات تحطم الحدود ،فليس هناك حدود
جغرافية ،وال حدود أخالقية ،وال مراعاة ثقافية ،وال خصوصية قومية
أو وطنية فهي تتجاوز ذلك كله ،بل إن اإلعالنات  -حتى في القنوات
غير العربية  -تقدم باللغة العربية وتكتب األرقام ،ويقال :من أراد أن
يتحدث بالعربية فهذه األرقام كذا وكذا ،ومن أراد أن يتحدث بغيرها
فله كذا وكذا ،وتظهر على الشاشات الجمل باللغة العربية وهي جمل
وتدعو وترغب ،ثم أيضا ماذا من البدع المحدثة ،تلك األغاني الخليعة
الماجنة التي ال يعرف اإلنسان هل هو يستمع إلى غناء أم ينظر إلى
فجور وفسق ،وإن كنا نعلم حرمة ذلك كله !
كان الناس أوﹰال يستمعون إلى الغناء فاألثر فيه أقل ،واليوم يرون فيه
ما يرون.
وأمر ثالث أيضا وهو :البرامج المباشرة وما أدراك ما فيها من
األحاديث والمغازالت والمعاكسات !
وكنت أقول فيما سبق :يشتكي من بعض الناس من بعض المعاكسات
على هاتف منزله ،فيصدر األمر بالمراقبة وتكون هناك عقوبات من
األمارة ،أما اليوم فعلى صفحات الجرائد إذا أردت أن تهدي عبر
الهواتف المحمولة أغنية أو تسجل رسالة أو تنقل صورة أو غير

97

خطب مهمة لعامة األمة

ذلك ..أصبح األمر في هذا شائعا متاحا ،وأقول في الواقع كأنما هو
مباح أيضا ،وليس هذا من باب اإلباحة الشرعية وأحسب أيضا أننا
جميعا نقر بأن الشباب يقضون في هذا من األوقات كثيرا مما يؤثر
آثارا عظيمة ،بل إنهم أصبحوا متخصصين في فنون البرمجة وفك
التشفير و قلة التكلفة ،وغير ذلك كما نشرت صحفنا تحقيقات
وقاضيات وأن هناك بطاقات بقليل من األموال يمكن أن تشاهد بها
ﹰا،
قنوات إباحية جنسية ،ليست واحدة وال اثنتين وال خمسا وال عشر
وأن هذا أصبح مألوفا ومعروفا ثم بعد ذلك نشكو من أحوال الشباب،
لعل ما ذكرناه من التدخين والمخدرات والمسكرات من أعظم أسبابه
هذه القنوات  -وكما قلت  -القليل هو الذي نذكره.
األسباب الموصلة للشباب إلى المهاوي :
أوال  :قلة الوازع الديني ..غيابه وضعفه  :فالبد من التزكية
والعبادة واإلقبال والصلة باهللا عز وجل أمر أساسي  ،متى فقد فإنه
هو الذي تترتب عليه هذه المعضلة وغيرها أيضا من أمثالها.
الثاني  :ضعف التربية األسرية
ﹰا منها :غياب اآلباء واألمهات عن
ويتجلى ذالك في صور عديدة جد
أحوال أبنائهم ،ومعرفة
مشكالتهم ،والجلوس إليهم ،والحوار معهم ،ومعرفة ما يجول
بخواطرهم ،وتلمس معاناتهم ،فيبقى هؤالء نهب حين إذن للفراغ أو
للهم ويظنون انه سوف يزول بدخولهم أو بتعاطيهم لهذه المخدرات
ويكون كذلك فريسة لفراغ قاتل يودي بهم إلى رفقة فاسقة  -كما
سنذكر  -ومن األسباب المتعلقة بهذا الجانب في التربية توفير األموال
وإعطاءها عند الطلب دون التنبه أو السؤال أو المتابعة لكيفية صرفها
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أو مجاالت االنتفاع بها ،ولذلك نجد  -وهذا مذكور في قصص واقعية
في هذه المستشفيات بعضها مدون في كتب وبعضها مباشرة من
بعض ما يلمسه اإلنسان في مثل تلك الزيارات  -أن بعض اآلباء
يعطون أبنائهم مصروفات في أيديهم  -ال أقول تصل إلى المئات بل
تصل إلى اآلالف  -ثم أيضا يكون المال موجود في المنزل وال يحرج
على احد أن يا خد منه شيء أو ال يلتفت إذا اخذ منه شيء وهذا يكون
له أثره الواضح.
الثالث  :رفقة السوء وأصحاب الفساد
وبعض هؤالء وهذا أيضا من اعترافاتهم وإقراراتهم بعضهم يحمل
حقدا على اآلخرين ،ألنه وقد وقع في هذه اآلفة رأى كل مستقبله
ينهار وصحته تتهاوى ،فإنه يريد أن يوقع اآلخرين في مثل ما وقع
فيه ،ولذلك بعضهم يتفنن في أن يجعل غيره مدمن فرفقة السوء
يصلون إلى إدخال الشاب في حظيرة اإلدمان ..إذا كان يمتنع و
يرفض يمكن أن يضعوا له تلك المخدرات في العصير أو في الشاي
ﹰا عن أنفه وبغير
أو في غيرها من المشروبات حتى يدمن رغم
كثيرا وهو من أساليب المروجين ،ألنهم
معرفته ،وقد وقع ذلك ﹰ
يريدون أن ينفقوا بضاعتهم وأن يكسبوا األموال المحرمة فيسعون إلى
ذلك من األسباب كذلك األعالم واألفالم وما أدرك ما في هذا ! فإنه
يعرض من فنون هذه األمور ومن صورها ما يقولون أنه لبيان
خطرها وحقيقته أنه يرغب فيها ،فإنك ال ترى بطل في غالب األحوال
إال وهو مدخن ! وتراه إذا أراد يستمتع يشرب المسكر ! وتراه إذا
شرب المخدر وهو في حالة تبدي أنه في سرور أو غير ذلك !
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إضافة إلى تعليم الطرق وتعليم األساليب ،وتعليم طرق التخفي ونحو
ذلك من األمور ،فضال عن أمور أخرى سيأتي ذكرها.
الرابع  :السفر إلى الخارج
وقد ذكرت إحصائية أجريت على بعض المدمنين في السعودية أن اثنا
وعشرون في المئة منهم تعاطوا المخدرات للمرة األولى في خارج
البالد وهذا أيضا خطر واضح تمارسه األسر دون أن تلتفت إلى
مخاطره ،فيقول لك هؤالء اآلباء أو أولئك اآلباء واألمهات :دعه يتنزه
أو يسرى عن نفسه ،أو يكتشف العالم ! لماذا نعقده ؟ لماذا نمنعه ؟،"..
ويترك له الحبل على غاربة ثم ينتهي به األمر أما في سجون الشرطة
وإما في مستشفيات اإلدمان ،وإما في مقابر الموتى ،وتلك الحاالت
أكثر في الشباب منها في الحاالت األولى.
الخامس  :التفكك األسري
بالطالق وكثرته ،وكثرت الشقاق والخصام ،والنزاع بين الوالدين،
ووجود أجواء الحرمان العاطفي والتربوي بين األب واألم وانعكاسه
على األبناء ،والشك  -أيضا  -أن السبب من وراء مع ذلك كله أيضا
استهداف أعداء اإلسالم والمسلمين عموما وأتباعهم لشباب األمة،
ألنهم إذا دمروا فقد جاء السبب األكبر لتدمير األمة ،ولو ذكرنا
اإلحصاءات  -أو تذكرنا اإلحصاءات  -التي قلناها في التدخين ،فإن
مثلها تماما يكاد يكون في المخدرات ،وفي دراسة نشرتها مجلة
الفرقان في عددها األخير  -وهي كويتية  -ذكرت إحصاءات خليجية
وذكرت أيضا إحصاءات سعودية كما قلت أشارت إلى نحو سبعين في
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المائة من المتعاطين للمخدرات هم من فئة الشباب من الرابعة عشر
إلى الثالثين من العمر.
ما سبيل المعالجة من تلك المهاوي ؟ :
ﹰا من القول ثالثة عناصر أساسية نعدها جملة أو
وسأذكر اآلن إيجاز
الجمل الجامعة للمعاجلة النافعة لهذه المشكالت وغيرها ،وهي ثالثة
عناصر:
أولها  :التزكية
وهي تربية اإليمانية العبادية التي يرتبط فيها الشاب أو المسلم باهللا
عز وجل ،يستحضر عظمته ،يستحي منه ،يخاف عذابه ،يرجو ثوابه،
يبكي بين يديه ويتضرع إليه ويتوكل عليه ،فحينئذ تكون حاله على
غير الحال التي يمكن أن تصرعه هذه المشكالت وتلك المهاوي.
الثاني  :التربية
ونعني بها تربية الوالدين ،وتربية المعلمين ،وتربية وسائل اإلعالم.
.أن تكون محددة ومرغبة في الخير ومحذرة ومنفرة من الشر ،وأن
تأسس الشباب واألبناء على أسس سليمة ال تفسد فطرهم ،وال تحرف
سلوكهم وال تزيغ أهوائهم وال تضل عقولهم كما تمارس أحيانا وسائل
اإلعالم أو كما يقع في معاهد العلم والتعليم أو غير ذلك مما نعلمه أو
نشير إليه.
الجانب الثالث  :التوعية والتنبيه  :بمعرفة األخطار وكشف
األضرار والتحذير من الوسائل والسبل بأسلوب علمي دقيق
ﹰا من
والتوعية بأن األخالق زينة ،فإن التربية الخلقية وإن كانت جزء
التربية الدينية إال أنها صورة خاصة ومنطقة مهمة ينبغي العناية بها،
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فخلق في الصدق واألمانة ،وخلق في العفة والحياء ،وخلق في الصبر
والحلم ،وخلق في جوانب التعامل من البشاشة والرفق واللين وغير
ذلك ..عندما نحبذها ونرغب فيها الشباب ونشيعها بينهم ليس كما هو
حالنا اليوم كثير من الشباب يمتهنون الكذب ويحترفونه ويعتبرون
ﹰا من الشطارة وما يسمونها
جودة األساليب والمخادعة في الكذب نوع
أو غير ذلك من الحذق والمهارة ونحو هذا.
الجانب الرابع :الجدية أخذ األمور بجد ..استغالل للوقت ،وحرص
على التحصيل ،وإتقان في العمل ،غلب على الشباب تراخ وكسل
وتفريط وتضييع من أثر تلك المهاوي التي أشرنا إليها "يا يحيى خذ
الكتاب بقوة" ديننا دين قوة ،دين جد ،خوطب النبي عليه الصالة
والسالم في أول ما نزل عليه من القرآن في اآليات األولى" :إنا
سنلقي عليك قوﹰال ثقيال" ،وقال تعالى ( :إن ناشئة الليل هي أشد
المزمل6-7:
وطئا وأقوم قيال )
وقال زيد بن ثابت لما كلفه أبو بكر بجمع القرآن ":لو كلفني نقل جبل
من مكانه لكان أهون علي"كانوا يأخذون األمور بجدية فتجدهم حينئذ
وقد انتدبوا للمهمات وأدو الواجبات ،وأتقنوا الصناعات وتفوقوا في
العلوم وغير ذلك من الجوانب المهمة الجدية مفتاح أساسي في الشاب
على وجه الخصوص وشخصية المسلم على وجه العموم ..مالنا نرى
كثيرا من الشباب وهم رقعاء سفهاء متخنثون متشبهون بالنساء نرى
ﹰ
نوعا من هذه الشخصية المهترئة التي شوهتها تلك المعاني والمهاوي
التي أشرنا إليها.
الجانب الخامس  :االستقاللية ثبات  ،فإن شخصية الشاب البد أن
تكون فيها استقاللية وفيها قدرة على أن يعبر عن رأيه وأن يخرج
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مالديه من االعتراضات أو من األمر بالمعروف والنهي عن المنكر
أو الوقوف كما قال النبي عليه الصالة والسالم في سنن الترمذي 2007/وهو
ضعيف ( :ال يكن أحدكم إمعة يقول إن أحسن الناس أحسنا وإن ظلموا
ظلمنا ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا ،وإن أساؤوا
فال تظلموا ) .
الشاب ال بد أن يكون مستقﹰال في شخصيته مع مراعاة األدب ومع
مراعاة حسن التوقير للكبير لكنه ال يغلب على نفسه وال يسير مع
التيار ،بل له  -كما قلنا  -من إيمانه وخلقه وجديته ما يثبت به على
معتقده وعلى رأيه في الحياة وعلى جده في األمور والمبادرة عطاء
ﹰا في شبابنا وشاباتنا أنهم ينتظرون غيرهم يبدأ وينتظرون
كثر أيض
الكبار أن يصنعوا ونحن نعرف أن الصغار كانوا في الزمان األول
كبارا ونحن اليوم نرى الكبار وهم في حقيقة أمرهم صغار ونحن
نستصغر الشاب فنقول عنه في المتوسطة إنه صغير وإنه في الثانوية
لم يكبر بعد ،وإنه في الجامعة مازال في مقتبل شبابه وال يعتمد عليه
ﹰا متى سيكون هو
حتى يبلغ إلى الخامسة والعشرين أو إلى الثالثين ..إذ
ذلك الشاب الذي يثق في نفسه ويبادر ألن يتقدم وينتدب للمهمات
إذا القوم قالوا من فتى خلت

** أنني عنيت فلم أكسل ولم أتبلد

متى يجدد ما حصل بين رافع بن خديج وسمرة بن جندب رضي اهللا
عنهما  -وهما صغار في السن عندما تصارعا ليفوز أحدهما بشرف
االلتحاق بجيش النبي عليه الصالة والسالم لمحاربة كفار قريش في
غزوة أحد ؟
أين المبادرة ؟ حتى رأينا الشباب يستبقون إلى الموت فضﹰال من أن
يستبقوا إلى ميادين العلم أو الدعوة أو الجهاد وهم في سن نعدها اليوم
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في سن صغيرة مابين قائد للجيوش في السابعة عشرة أو التاسعة
عشر ،وما بين مفت لألمة كالشافعي وهو ابن التاسعة عشرة وما بين
وما بين من شباب كثيرون ملئت بهم صفحات تاريخنا ..واليوم يبلغ
الرجل األربعين والخمسين وهو ال زال ال يقدم شيئا وال يؤخر شيئا.
وأخيرا  :الهمة ارتقاء
ﹰ
ﹰا ولن تنبت استقالﹰال ولن تنشئ
هناك همم عالية طموحة ولن تثمر جد
مبادرة فال بد من تلك الهمم أن نشحذها في نفوس الشباب ،وأن نذكي
ﹰ
نارها في قلوبهم ،وأن نجعلهم أصحاب طموح كما كان ربيعة بن
كعب لما سئل عن مراده ومطلبه ( :أسألك مرافقتك في الجنة )
وأخيرا  :وقفة في المعالي
ﹰ
وهي أيضا على سبيل اإليجاز الشباب والتفوق الدراسي ،ونحن اليوم
نرى نسب الرسوب كثيرة والناجحون يقنعون بالمقبول ،ونسأل اهللا
القبول  -كما يقولون  -وقلة قليلة ممن تحقق نتائج متميزة وقلة من
هؤالء المتميزون يستمرون أو يبدعون أو يبتكرون ،وتأتي أمتنا من
وتقنيا ،ألننا صرفنا الشباب
ﹰا علميا ﹰ
بعد في ذيل القائمة المتخلفة تخلف
عن هذا الميدان في التفوق الدراسي والعلمي والتقني ،وانشغلوا  -كما
قلنا  -بترهات األمور وبمفسدات العقول وبمضالت الفتن نسأل اهللا
عز وجل السالمة.
وهنا نقول :الكثير من الجوانب نجملها في أمرين اثنين في كل منهما
نقاط يسيرة:
أوﹰال  :البواعث والعوامل لهذا التفوق أ -الثقة مبعث القدرة
فالثقة بالنفس مبدأ مهم حتى تستطيع أن تبدأ في خطوة اإلنجاز
األولى ،وكثير من الشباب بل كثير من قادة الرأي أحيانا يرون أنه ال
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يمكن أن يكون عندنا متفوقون كالغربيين أو الشرقيين العبقرية والعلم
واالختراع لم تخلق لنا خلقت في أناس ليسو من بيئتنا ،وهنا نحطم
شبابنا ويتحطم الشاب إذا لم يكن عنده ثقة في نفسه أنه يمكن أن يكون
متفوقا ،وأن يكون عال َما  ،وأن يكون مبدعا ،وأن يكون مخترعا إلى
غير ذلك. .
ب -التشجيع محفز االرتقاء
ال بد أن نشجع أولئك األبناء على هذا التفوق تشجيعا تربويا متوازنا،
ونجعله متكامال ،فوسائل اإلعالم تشجع على اللهو والعبث وضياع
األوقات في جوانب معينة ،وال تقدم القدوات على أنهم  -كما سبق أن
قلت أصحاب – جرأة قلم ،أو ركلة قدم ،أو رنة نغم ..أو غير ذلك ،بل
تقدم النماذج التي تشجع حقيقة ،وهي نماذج التفوق الدراسي والعلمي،
فالبد أن يكون هذا التشجيع على كل المستويات ،حتى نكون عامﹰال
محفزا لالرتقاء.
ﹰ
ج -اإلنتباه قدرة على التركيز
وهذه من مهارات التعلم البد أن يكون الطالب أو الشاب منتبها متيقظا
مركزا حتى يستطيع باستمرار أن يحصل بسماعه سواء في
ﹰ
محاضرة ،أو في حصة وفصل ،أو مجمع عام أن يكون دائم االنتباه
ﹰ
والتركيز ليضيف إلى حصيلته من العلم ما يجعله متفوقا
د -الذكاء قدرة االستنباط
والبد من إعمار العقل وتقويته وشحذه ،حتى يكون عنده المقارنات،
ويكون عنده قدرة على االستنباط والتحليل ،والعقل بطبيعته كلما
شغلته زادت قدرته ،وكلما تركته  -كما يقولون  -في بعض النكت
ورأيتها يمثلها بعض الشباب ليشيروا إلى بعض النقص أن هناك
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ﹰا ،ثم إذا جاء إلى
عقول للبيع فيقول هذا عقل مستهلك ومستخدم كثير
أبدا تأخذه طازج ،ألنه
العقل العربي يقول هذا عقل نظيف لم يستخدم ﹰ
ال يشتغل أو ال يفكر ،أو ال يعمل عقله يستحضر ذكاءه! وهذا أيضا
من ما ينبغي تجنبه الذاكرة قدرة على الحفظ ،والحفظ مهم في العلم مع
الفهم ،ويخطئ من يقول :إن الفهم يستقل وحده.
وأخيرا  :اإلرادة هي القدرة على التفوق بالعزيمة الماضية
ﹰ
أما الطريق المتدرج وهو النقطة الثانية فله خطوات :اإلنصات
طريق التعلم ،والقراءة طريق التقدم ،والكتابة طريق التمكن،
والدراسة طريق التفنن والتعبير  -أي التعبير عن هذا كله هو طريق
التحسن واإلبداع في آخر األمر  -هو طريق التألق ،وال بد من كل
هذه المهارات ،ونحن نريد لشبابنا أن يأخذوا بهذا ،وأن يحرصوا
عليه ،وأن ال تكون هذه الحالة التي نعاني منها  -وال شك  -أننا نشعر
بضرورة التكامل بين الجوانب المختلفة السيئة  -التي أسلفناها -
والحسنة  -التي أخرناها  -فإن هذه ال تكون إال بتجنب تلك ،وإن
وجود تلك سيفضي لنا إلى عدم تحقيق هذه  ،نسأل اهللا  -عز وجل -
أن يحفظ شبابنا ،وأن يحفظنا جميعا من مضالت الفتن  ،ونزغات
الهوى ووساوس الشيطان

( تم بحمد هللا )
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العملة النادرة
( القدوة )
نحن نعرف أن هذا العنوان هو أسلوب أو كلمة دارجة على األلسنة
للشيء الذي يندر وجوده مع حسنه وكماله  ،فإذا وجد الناس رجال
شهما كريما  ،قال بعضهم في وصفه أنه " عملة نادرة "
وإذا رأوا بين الناس رصينا حليما يتنازل عن حقه ابتغاء مثوبة اهللا
عز وجل  ،قالوا إن مثل هذا التصرف عملة نادرة
وليس المقصود على كل حال العملة النادرة التي ال قيمة لها وال
يشترى بها ؛ ألن العملة القديمة وإن كانت قديمة قد تكون قيمتها في
أثريتها  -كما يقولون  -فنريد أن نقف على المعنى  ،وهو ما هي هذه
العملة النادرة التي عز وجودها رغم أهميتها  ،ورغم حاجتنا إليها ،
ورغم امتالء حياتنا بها  ،ورغم آثارها الحسنة المرتقبة في أنفسنا
وفي مجتمعاتنا ؛ لعل ما يدور في األذهان اآلن عدد كبير من
اإلجابات أو التصورات..
وأحسب أننا  -ونحن في مثل هذه األماكن الطيبة في بيوت اهللا عز
وجل في هذه المنابر التي هي للوعظ والتذكير  -ولطرح قضية
اإلسالم والمنهج اإلسالمي البد أن تنصرف أذهاننا إلى أن العملة
النادرة هي من هذا الباب وفي هذا الميدان !
وأقول حتى ال يطول بنا الحديث  :إنها القدوة الحسنة التي في الجملة
قد عز وجودها مع كمالها  ،والتي سنسلط الضوء عليها ال من وجه
وصفها  ،وال من وجه طريقتها أو تحققها وإنما من وجه ندرتها
وأسباب ذلك وما يتصل ..
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فسيكون أول وقفة لنا عن القدوة المتوفرة :
نظرة إلى الوراء في تاريخنا الطويل الممتد الذي توافرت فيه القدرات
في مجاالت متعددة  ،وبمراتب عالية وفي ذرى سابقة ؛ حتى كان
تاريخ المسلمين صفحات مشرقة بالضياء والنور مسجل فيها مآثر
العز والحضارة بمداد الذهب  ،وال يزال يشع نورها  ،وما تزال
تنتشر آثارها لمن رجع إليها واقتبس منها  ،وتلمس الطريق إلى العزة
من خاللها ؛ وحتى نعطي ومضات لهذه القدوة المتوفرة نقف وقفات
ثالث:
أولها  :مع القدوة العظمى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ألن اهللا
جال وعال قال لنا  ( :لقد كان لكم في رسول اهللا أسوة حسنة لمن كان
( األحزاب)21/
كثيرا )
يرجو اهللا واليوم اآلخر وذكر اهللا ﹰ
ولقد كان محمد صلى اهللا عليه وسلم القدوة في كل ميدان من الميادين
 ،وقد جمع اهللا عز وجل فيه ما تفرق من الكماالت في البشر كلهم ،
فجعله اهللا سبحانه وتعالى أكمل الخلق  ،وكان عليه الصالة والسالم
أحسن الخلق خلقا وﹸخلقا  ،وأكملهم روحا وعقال  ،وأسددهم مشورة
وقصدا  ،وكان عليه الصالة والسالم قدوة في
ﹰ
ورأيا ،وأخلصهم نية
كل الميادين ؛ فهو النبي الكريم واألب الرحيم والزوج الصالح ،
والداعية الناجح  ،والسياسي البارع  ،والقائد المحنك  ،والخطيب
المفوه  ،والمعلم المثالي  ،والمربي الكامل  ،والصديق الرفيق  ،واألخ
الشفيق  ..كان عليه الصالة والسالم حليما مع تواضعه  ،مهيبا مع
ﹰال في محاكمته  ،محسنا في معاملته ،
رحمته  ،وفيا في عالقته  ،عاد
جميال في خلقته  ،حاز كمال البشرية كله  ،وتربع على عرش
العظمة في كل باب من األبواب النفسية والعقلية والعملية  ،وكان -
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عليه الصالة والسالم  -شمس هداية أشعت على هذا الكون فأضأت
جنباته  ،وكان نور رحمة ورعاية أشرقت به قلوب أهل اإليمان ،
وهديت به بصائر أهل اإلسالم  ،وكان هو  -وال زال عليه الصالة
والسالم  -قدوتنا األولى والمثلى  ..ولئن فات أجيال اإلسالم المتعاقبة
أن تتشرف بشرف صحبته ومرافقته عليه الصالة والسالم  ،وشرف
خدمته والعمل في دعوة اهللا عز وجل تحت إمرته ؛ فإن سيرة النبي
صلى اهللا عليه وسلم واضحة جلية ،ال يخفى منها شيء فإنه عليه
الصالة والسالم  -كما قال أهل السير والتواريخ  -ولد في ضوء
الشمس نحن نعرف النبي صلى اهللا عليه وسلم وهو في أسرته وبيته ،
ونحن نعرف النبي عليه الصالة والسالم في يقظته ومنامه  ،ونعرفه
في شدته ولينه  ،وفي حلمه وغضبه  ،وفي سلمه وحربه  ،ونعرفه
عليه الصالة والسالم مع أزواجه وأبنائه  ،ونعرفه مع رفقائه
وأصحابه  ،ونعرفه مع خصومه وأعدائه  ،نعرفه عليه الصالة
والسالم في كل أحواله تنطق بذلك سيرته العطرة التي سطرها
أصحابه  ،ورواها الرواة  ،وأثبتها الكتاب والمؤلفون..
نعرف ذلك في شمائله العظيمة الجليلة وخصائصه النادرة العظيمة ..
كل ذلك بين أيدينا لمن أراد أن يقتبس من أنوار هدي رسول اهللا صلى
اهللا عليه وسلم  ،وما تزال القدوات كلها مقتبسة منه وعلى أثره وهديه
عليه الصالة والسالم  ،وليس هذا موضع حديثنا.
وقد أفاض بعض أهل األدب  ،وبعض أهل اإليمان فيما يتصف
بوصف النبي صلى اهللا عليه وسلم في كماالته  ،فجاء بعبارات شائقة
جميلة رائقة يمكن لمن قرأها وطالعها أن يخفق قلبه أكثر في مزيد
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المحبة والتعظيم لرسولنا صلى اهللا عليه وسلم سيد الخلق أجمعين
وخاتم األنبياء والمرسلين.
ثم نقلة ثانية في  :آفاق الصحابة األقمار
في فلك شمس الهدى  ،الذين اقتبسوا من النبي صلى اهللا عليه وسلم
وكان كثير منهم قد جمع الكثير من نواحي العظمة  ..أما جيلهم فقد
اجتمعت فيه كلهم نواحي العظمة جميعها متفرقة على أولئك النفر
الذين اصطفاهم اهللا عز وجل لصحبة نبيه صلى اهللا عليه وسلم  ،لقد
ﹰا من أبواب
وجهادا ودعوة وكثير
ﹰ
ﹰا وورعا
ﹰا وعمﹰال وتقو
جمعوا علم
الخير ومع ذلك كما قلنا تفرق في أصحاب النبي صلى اهللا عليه وسلم
الكثير من جوانب العظمة تميزكﹰال منهم ميزة عرف بها،
واشتهرت عنه  ،رغم ما عنده من المزايا واألوصاف غير ذلك ..
فنحن نعرف أو نقول ويدرج على ألسنتنا من أوصاف الصحابة ما
يرسم صورة شائقة عظيمة للقدوة التي نتلمسها في مناحي الحياة ..
فنحن نعرف رقة أبى بكر  ،وعدل عمر  ،وحياء عثمان  ،وشجاعة
علي  ،وزهد أبي ذر  ،وحنكة خالد بن الوليد  ،وذكاء عمرو بن
العاص  ،وعلم ابن عباس ،وقضاء ابن مسعود  ،وحكمة أبي الدرداء
 ،وأمانة أبي عبيدة  ،وشجاعة حمزة وتضحية صهيب  ،وثبات خباب
 ،وصبر بالل  ..إلى سلسلة طويلة عظيمة من األقمار التي اقتبست
نورها من شمس الهداية رسولنا صلى اهللا عليه وسلم فأضاء صفحات
التاريخ  ،وسجلوا من مآثر العظمة الحقيقية ال العظمة المزيفة التي
تعنى بالظواهر دون البواطن.
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ثم نقلة ثالثة  :أعالم على طريق الهدى
فإن تاريخ األمة اإلسالمية لن ينقطع توافر القدوات فيه عبر العصور
السابقة كلها حتى العصور التي نسلط الضوء عليها بعض المغرضين
من أعداء اإلسالم  ،أو الذين تشوهت عندهم معالم الحق فيسلطون
الضوء على بعض
الفترات التاريخية ؛ ليظهروا فيها أو من خاللها أن اإلسالم لن
يضرب أمثلة جيدة في مجال الحياة اإلنسانية أو الحياة الحضارية
حتى هذه الفترات الذي اعتراها بعض الخلل وشيء من التخلف  ،أو
مخالفة لشرع اهللا عز وجل لم يكن في عصر من العصور افتقار
شديد للقدوات مثلما صارت إليها األحوال في العصور المتأخرة في
المسلمين ؛ فإن جيل التابعين أيضا توفرت فيهم أعداد هائلة ممن
وجهادا دائما  ،وبذال متواصال
ﹰ
ثيرا،
ﹰا  ،وورعا ك ﹰ
جمعوا علما غزير
في سبيل نصرة اإلسالم والمسلمين  ،وهو أمر يضيق المقام عن
ﹰا  ،ونذكر جهاد ابن المبارك
حصره  ..وكما قلت نعرف من ذلك كثير
 ،وزهد سفيان الثوري  ،ووعظ الحسن البصري  ،وقضاء شريح ،
وربانية فضيل بن عياض  ..وتمر أجيال وأجيال  ،ويأتينا أعالم
كاألئمة األربعة ؛ فنرى فطنة أبي حنيفة  ،وهيبة مالك  ،وفصاحة
الشافعي  ،وثبات ابن حنبل  ..وتمر بنا العصور التي ال يمكن بحال
من األحوال أن نقف ؛ حتى ال نذكر مجرد أسماء أولئك األعالم حتى
في الفترات العصيبة التي مرت بها ظروف رهيبة ألمة اإلسالم حتى
في وقت سقوط دولة اإلسالم على أيدي التتار  ،أو ما مر في فترات
الضعف حتى في أواخر الدولة العثمانية أو نحو ذلك  ..كان العلماء
متوافرون والمجاهدون متكاثرون  ،والزهاد والعباد يملئون اآلفاق ،
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وينتشرون في البالد فلم تكن هناك ندرة ولم يكن هناك شح في أن يجد
الناس أو أن يوجد في المجتمع أمثال هذه القدوات الكثيرة.
ثانيا  :في عصرنا الحاضر ندرة القدوات
وهذا هو مدخل موضوعنا  ،ونعني بالعصر الحاضر الفترة األخيرة
التي ربما إن أردنا أن نؤرخ لها نقول بأنها :
من بدايات القرن الهجري  ،أو إذا قلنا أو أردنا نؤرخ في األحداث من
ﹼلط األعداء على األمة
بعد سقوط الخالفة اإلسالمية العثمانية  ،وتس
اإلسالمية في هذه الفترة نجد أن مجمل التاريخ المعاصر يعطينا
مؤشرا لندرة القدوات  ،وهي ندرة ال انعدام ؛ ألن اهللا سبحانه وتعالى
ﹰ
قد اقتضت حكمته بقاء القدوة  ،والثبات على الدين  ،والقيام بالدعوة
والجهاد في سبيل اهللا على مر تاريخ األمة اإلسالمية إلى أن يرث اهللا
األرض ومن عليها  ..فالنبي عليه الصالة والسالم قال  ( :الجهاد
ماض إلى يوم القيامة منذ بعثني هللا ) رواه أبو داوود  2532/وهو ضعيف
فهذا وعد وخبر من الصادق المصدوق صلى اهللا عليه وسلم.
وقال عليه الصالة والسالم عن معاوية في البخاري71/ومسلم
1037/وأحمد 16881 /واللفظ له  ( :ال تزال طائفة من أمتي على الحق
ظاهرين ال يبالون من خذلهمأ خالفهم حتى يأتي أمر اهللا عزوجل) .
أي في كل عصر وفي كل فترة من الفترات  ،وفي كل ظرف من
الظروف طائفة تتمسك بالحق  ،وتتشبث به  ،وتعلي راية اإلسالم ،
وتثبت أقدامها على طريق المصطفى صلى اهللا عليه وسلم ،
وتضرب من أنفسها القدوة
كما أشار إلى ذلك اإلمام أحمد بن حنبل رضي اهللا عنه عندما قال :
" الحمد هللا الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل
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العلم  ،يثبتون على الحق  ،ويحيون بكتاب اهللا الموتى  - ..إلى أن قال
 فكم من قتيل إلبليس أحيوه  ،وكم من ضال عن الهدى هدوه  ،فماأحسن أثرهم على الناس  ،وما أقبح أثر الناس عليهم".
فأولئك األعالم  ،وتلك القدوات تنعدم ولكنها تقل وتندر  ،كما ورد في
حديث حذيفة رضي اهللا عنه في صحيح مسلم143/
الذي جاء في آخره  :حتى يقال في بني فالن رجل أمين ) ورواه
البخاري 7086/وابن ماجة4053/

يعني ترفع األمانة  ،وتنتقص وتقّ ّل ؛ حتى يقال  :في بني فالن رجل
أمين ؛ حتى يكون في القوم أو القبيلة والعشيرة واحد منهم هو الذي
يتصف باألمانة  ،أما غيره فال فهذا األمر يدلنا على مثل هذا  ،ولكن
القدوات ما تزال تتجدد  -بحمد اهللا  -من نعمة اهللا بأنه اقتضت حكمته
بأن يكون هذا الدين هو الدين الخاتم  ،وأن يكون المصطفى صلى اهللا
عليه وسلم هو خاتم األنبياء والمرسلين  ،ولذا قال النبي عليه الصالة
والسالم عن أبي هريرة ( :إن اهللا يبعث لهذه األمة على رأس كل
مائة من يجدد لها أمر دينها ).رواه أبو داوود 4291/واللفظ له وهو صحيح
فما تزال القيادات والقدوات اإلسالمية تنبعث وتتجدد  ،ثم  -بإذن اهللا
عز وجل  -تتكاثر وتعظم ألن الوعد اإلسالمي الرباني النبوي قائم
بأن هذا الدين يعم وينتشر ؛ حتى ما يكون بيت وبر وال مدر إال
ﹰا يعز اهللا فيه
ويدخله اإلسالم في عز عزيز  ،أو بذل ذليل  ..عز
اإلسالم المسلمين  ،وذال يذل به الشرك والمشركين  ..كما ورد في
حديث المصطفى صلى اهللا عليه وسلم.
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ننتقل ثالثا إلى  :أسباب ندرة القدوات
وكما قلت لن أتحدث عن القدوة وال عن وصول القدوة وال على
شروط رجل القدوة ؛ فإن هذا الموضوع مذكور منشور منثور بين
الناس في كتب  ،وفي أشرطة وفي أحاديث كثيرة  ،ولكن نقف
لنصور الظاهرة وآثارها أسباب ندرة القدوات منها:
أوال  :انتقاص المنهج اإلسالمي
وال شك أن ما سأذكره أسباب كلية عامة لها أثارها المباشرة وغير
المباشرة على انعدام كثرة القدوات أو ضعفها أو ندرتها ؛ ومن أولها -
بال شك  -انتقاص المنهج اإلسالمي  ،وذلك في صور كثيرة مثل
تغييب الحكم بالشريعة اإلسالمية  ،واستبدال القوانين الوضعية بها ..
ﹰا من البالد اإلسالمية لم تعد تطبق
فنحن – ولألسف  -نرى أن كثير
ﹰ ا ما
الشريعة حكما بالقرآن والسنة  ،بل غيرت وبدلت وشرعت أمور
أنزل اهللا عز وجل بها من سلطان  ،وفي ظل هذا يكون وجود القدوة
سببه مهيأ  ،وظرفه غير موأت  ،والمعين عليه غير متوفر ؛ ألن
كيف نريد أن ننشئ قدوة إسالمية في ظل حكم يحكم الناس بغير شرع
اهللا عز وجل  ،ويقودهم على غير طريق اهللا  -سبحانه وتعالى -
ونشأ من ذلك العلمانية التي خالصتها فصل الدين عن الدولة " ماِ ِل
قيصر لقيصر وماِ ِل هللا هللا "
جعلوا الدين في ركيعات محدودة  ،وفي حج في العمر مرة ؛ حتى
هذه العبادة انتقصوها وأضعفوها  ،وجعلوا الدين يغيب عن الحياة ؛
وبالتالي البد أن تتشوه الشخصية اإلسالمية  ،واألجيال اإلسالمية في
ظل هذا االنتقاص المجحف في المنهج اإلسالمي ؛ بل إن هذا األمر
قد زاد عن هذا الحد فأصبح األمر ليس مجرد ترك الحكم باإلسالم !
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بل تغيير األحكام الشرعية  ،وسمن القوانين البشرية المعارضة
والمناقضة لها ؛ فأصبح هناك تحليل للحرام وتحريم للحالل بصورة
واضحة بينة في كثير من البالد اإلسالمية  ،وما تشرعه من القوانين
سمو ذلك حق التشريع  ،وسمو سلطة تشريعية والقوانين التشريعية
والتشريعات الدولية ونحو ذلك  ..جعلوا فيها حق للبشر أن يش رعوا
 ،وأن يحللوا ويحرموا  ..وتجد  -كما نعرف  -في بعض البالد
اإلسالمية  -لألسف  -أن الزنى إذا كان بتراضي الطرفين ال يعد
جريمة وال يعاقب عليه القانون وال يحق لإلنسان أن يأمر أو أن ينهى
أو يعترض ؛ فإنه يكون حينئذ متدخال في قضية الشخصية بينما تنص
القوانين في كثير من البالد اإلسالمية على حرمة وعدم مشروعية
تعدد الزوجات  ،ومن يتزوج ثانية يكون مخالفا معرضا للعقوبة
وللقوانين التي تعاقبه على هذه الفعلة المحرمة المجرمة.
في مثل هذه التشريعات  ،وفي ظل هذا االنتقاص  -كما قلت  -تغيب
كثير من األسباب التي تؤدي إلى وجود القدوات ؛ وبالتالي يكون هذا
السبب من أسباب ندرة القدوات  ،والحديث في مثل هذه الجوانب -
وما سيأتي  -في جوانب أخرى كثيرة  ،وفيه تفريعات عديدة ربما
أشير إلى موضوع سابق كان فيه بعض تفصيل لبعض هذه القضايا
وما يقرب منها  ،وهو درس " أين الخلل " الذي كان في حلقتين
متتاليتين.
انتقاض البيئة اإلسالمية :
نحن نعرف أن األشياء ال تأتي ثمرتها إال بالتكامل ؛ مثال  :الطالب
الذي يدرس في المدرسة لكي يتفوق في الغالب يحتاج إلى أن يتوفر له
المعلم الجيد  ،والكتاب الواضح واألسرة التي ترعاه  ،واألسباب
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األخرى التي ال تصرفه عن دراسته وتحصيله  ،وال تشغله بتوافه
األمور أو بأعمال أخرى بتكامل هذه الظروف  ،يمكن أن يجتني
الثمرة المرجوة كذلك القدوة اإلسالمية ال يكون تمامها وكمالها إال في
ظل بيئة إسالمية ؛ أي أن األوضاع كلها تكون إسالمية حتى يمكن
لإلنسان المسلم أن يمارس الحياة ويتعود عليها  ،فإذا انتشر ذلك بين
الناس ظهر منهم متفوقون بارزون يكونون قدوات في ميادين العبادة
أو العلم أو العمل أو نحو ذلك  ..أما عندما تنتقض البيئة اإلسالمية ؛
فأنت إذا ربيت ابنك على اإلسالم في البيت  :هل يكفيك ذلك إذا كان
في البيئة التعليمية ال يجد اإلسالم أو يجد من يناقضه في البيئة
االجتماعية كذلك  ،ولذلك نجد أن أوضاع كثير من بالد المسلمين
انتقضت فيها البيئة اإلسالمية في جانب أو في جوانب بقليل أو بكثير
ﹰا من النقض واالختالف  ،فتجد
؛ فاألوضاع االجتماعية تشهد كثير
التبرج في النساء ،واالختالط في ميادين التعليم أو العمل ؛ وبالتالي
تغيب العفة أو الحشمة  ،ويغيب  -أيضا -التسامي والخلق الراقي ،
ويغيب  -أيضا -ما يتعلق بكل المعاني األخالقية التي تضعف وتضمر
عندما ال تكون هذه األوضاع على المنهج اإلسالمي أو على الصورة
اإلسالمية.
األوضاع التعليمية أيضا :
كنا نرى فيما سبق قدوات في العلم نرى أن الشافعي تصدر لإلفتاء
وهو ابن تسعة عشر عاما  ،ونرى من كان يحفظ القرآن وهو ابن
خمس وسبع ومن كان يحفظ آالف األحاديث وهو لما يبلغ سن البلوغ
 ،ونرى من العلماء من كان بحر في العربية والشريعة والفقه
واألصول  ،وحتى أن بعض الناس كانوا يقولون  :هذا غير معقول !
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وهذه أمور مستحيلة ! كيف كانوا يحفظون ؟ كيف كان الواحد منهم
عالما في كل هذه العلوم التي اليوم يتفرغ الواحد من الناس لعلم واحد
ﹰ
 ،وال يحيط إال بشيء قليل منه ؟
نقول  :البيئة التعليمية أيضا لم تعد نفس البيئة  ،التي كانت تنشئ هذه
التنشئة ؛ فنحن نعرف تبعثر التعليم بتكثير مواده وتغير مضامينه -
وكما أشرت  -في مرة من المرات يدرس الطالب من كل بحر قطرة ،
ويخرج بآخر األمر بال قطرة ال من هنا وال من هناك  ،يأخذ من كل
شيء عنوان  ..يعني يخرج المتخرج  -كما أشرنا  -مرة في حديث أو
درس يتخرج من الثانوية  ،أو درس الكيمياء ودرس الفيزياء ودرس
اللغة العربية  ،ودرس اللغة اإلنجليزية ودرس كذا وكذا  ..لكنه ال
ﹰا إن كان يعرف ما
يعرف في الغالب من هذه إال أسمائها ويكون جيد
هو مضمون  ..هذه المادة العربية تتحدث عن القواعد واألدب ويمكن
أن تتحدث عن الميكانيكا وعن إصالح األجهزة أو غير ذلك  ..وهذا
ليس على سبيل التندر ولكن هو جزء من الواقع!
ويمتد الزمن الطويل من غير تحصيل كثير ،وبالتالي تجد – أيضا-
في كثير من البالد اإلسالمية ضعف مناهج التعليم اإلسالمي ،يعني
ال يدرسون شيء من الدين كما في مناهج مدارسنا  ،وتجد بعض
البالد اإلسالمية كل مادة الدين عندهم كتاب واحد  ،يضعون فيه كل
شيء أضف إلى ذلك وجود مناهج منحرفة تقدم الدين تقديما خاطئا ،
وبالتالي  -أيضا  -هناك تخصصات فاسدة منحرفة  ،تعلم وتد رس -
كما يسمونها  -الفنون الجميلة ونحو ذلك ..
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هذا كله قطعا لوجود هذه البيئة  ،لن يكون هناك قدوات مرجوة حتى
األوضاع االقتصادية التي كان فيها الناس على نوع من الزهد
واإلنفاق في سبيل اهللا عز وجل  ،وتحري الكسب الحالل.
ظاهرا ،وكثر الغش واالحتكار
ﹰ
أيضا انتقضت فشاع الربا وأصبح
وزاد سعار الجشع والتعلق بالماديات  ،وأصبح الناس  -كما يقولون -
أخالقهم تجارية  ،ال يعرفك إال بالدرهم والدينار  ،وال يزنك إال
بالرصيد الذي لك في البنك  ..ونحو ذلك!
هذا أيضا غير كثير من أوضاع البيئة التي يمكن أن ينشأ من خاللها
القدوات.
ثالثا  :الغزو العسكري وتدمير مقومات األمة
الغزو العسكري الذي حصل في بدايات هذا القرن احتالل ألكثر البالد
اإلسالمية ونهب ثرواتها وتدمير البنية النهضوية فهم الذين في كثير
من البالد وضعوا أسس التعليم بحيث ال يؤدي إلى النتيجة المرجوة
واالستقالل الحقيقي والنهضة القوية الفتية.
كذلك نعرف كثير من البالد اإلسالمية  -وهي بالد زراعية  -ال تكفي
نفسها وإنما تكفي كل العالم العربي أو اإلسالمي أو أكثره ؛ ومع ذلك
تجد أنها نتيجة لما بهر فيها أولئك المحتلون الغاصبون أصبحت اليوم
تستجدي قوت يومها وتستجدي القمح الذي كانت تصدره ونحو ذلك
مما نعلمه في كثير من أوضاع مجتمعاتنا وبالدنا اإلسالمية.
ومن ذلك أيضا تقطيع الدولة اإلسالمية إلى دول كثيرة  ،وزرع
أسباب الشقاق فيما بينها ؛ حتى ال يكون عندها وقت للبناء وللقوة
والفتوة ؛ وإنما تنشغل بمثل هذه الصراعات إضافة إلى تكريس التبعية
الكاملة للمحتل.
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بعد االستقالل تجد أن بعض البالد غلبت عليها اللغة الفرنسية ؛ ألن
المحتل كان فرنسيا أو إنجليزيا كذلك  ،وكذلك الثقافة تتوجه بتوجهها ،
وكذلك البعثات تتوجه في هذا التوجه ؛ وبالتالي كان لهذا أثره الكبير
في ضعف هذه األسباب.
رابعا  :الغزو الفكري وتكريس الهزيمة النفسية
ﹰا من الغزو العسكري ،
والغزو الفكري  -الشك  -أنه أفتك وأكثر أثر
الذي تتجسد هذا الغزو الفكري في صورة كثيرة  -وهو موضوع
مستقل طويل  -لكن تتجسد في ربط التخلف بالدين  ،وربط التقدم
بترك الدين  ،وهذا الذي كان خاصة في بدايات هذا القرن صاحبه
انبهار بالحضارة الغربية  ،والمدنية التقنية التي بدأت في بالد الغرب،
واستمرت  -وال زالت  -تفتن كثير من القلوب  ،وتختطف كثير من
األبصار.
ومن أكثر أمور الغزو الفكري خطورة  :إضعاف اللغة العربية
وبعضضتها  ،وتهديم بنيانها حتى إنك اليوم ال تكاد سمع أحد يتحدث
اللغة العربية  ،وال يكاد أحد من أهل العمومة واإلسالم يستطيع أن
يقرأ لك  -ال أقول كتابا وال فصال وال صفحة  -لكن فقرة واحدة يقيمها
إقامة صحيحة  ،ويقرأها قراءة جيدة ؛ فضال على أن يكون ملما
بقواعد اللغة أو بأساليب البالغة أو بميادين األدب  ..ونحو ذلك .
الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات
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السلبية في حياتنا
مرض خطير وما اكثر األمراض التي أصبنا بها .مرض نخر في
أجسادنا فأهلكهـا ،وفـى قلوبنـا فأوهنها ،وفي أبداننا فأهرمها إنه
مرض السلبية في حياتنا وإن شئت فقل " :مرض العجز
والكـسل"،أو ما يعبر عنه بـ" السلبية".
استشرى هذا المرض في الملتزمين كما هو موجود في المنفلتين
والمتسكعين ،العطـالين البطـالين ،الذين ال يشهدون الفجر في جماعة،
وال الضائعين المنغمسين في الشهوات  ،فقد ظهـرت عالمـات مرض
السلبية في الشباب المستقيمين المظهرين لسنة الرسول صلى اهللا
عليـه وسـلم  ،المتمـسكين بالمنهج القويم ،الذي يحسب على أهل
االستقامة ،
إن أعراض مرض "السلبية"  :هي العجز وعدم االهتمام بما يهم
المسلمين ،والشعور بالـذل والهـواننتيجة االمتهان الذي يالقونه وال
يستطيعون رده .ومضاعفات المرض هي الشعور باليأس واإلحباط
وموت الشعور باألنفة والعزة اإلسالمية .فالسلبية مرض ال يسكت
عليه  ،وأمر ال يتغافل عنه ،
ﹰا من تلك النملة التي شعرت بمسؤليتها،
ولسنا أقل وال أبخس حظ
فحذرت قومها ،وبينت لهـم ،فللـهدرها من نملة ،ذكرها اهللا عز وجل
في كتابه ،وخلد ذكرها الي يوم القيامة ،وهي حشرة صغيرة  ،قال
تعالى :
َحتى إِ َذا أَتَ ْوا َعلَى َوا ِد الن ْم ِل قَالَ ْ
ت نَ ْملَةٌ يَا أَيُّهَا الن ْم ُل ا ْد ُخلُوا َم َسا ِكنَ ُك ْم َال
يَحْ ِط َمن ُك ْم ُسلَ ْي َم ُ
اح ًكا ِم ْن
ان َو ُجنُو ُدهُ َوهُ ْم َال يَ ْش ُعر َ
ُون ( )18فَتَبَس َم َ
ض ِ
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ك التِي أَ ْن َع ْم َ
ت َعلَي َو َعلَى
قَ ْولِهَا َوقَا َل َربِّ أَ ْو ِز ْعنِي أَ ْن أَ ْش ُك َر نِ ْع َمتَ َ
ك
ك فِي ِعبَا ِد َ
ضاهُ َوأَ ْد ِخ ْلنِي بِ َرحْ َمتِ َ
صالِحًا تَرْ َ
َوالِ َدي َوأَ ْن أَ ْع َم َل َ
ان ِم َن
ال َما لِ َي َال أَ َرى ْالهُ ْدهُ َد أَ ْم َك َ
الصالِ ِح َ
ين (َ )19وتَفَق َد الط ْي َر فَقَ َ
ين (َ )20ألُ َع ِّذبَنهُ َع َذابًا َش ِدي ًدا أَ ْو َألَ ْذبَ َحنهُ أَ ْو لَيَأْتِيَنِّي بِس ُْلطَان ُمبِين
ْال َغائِبِ َ
طت بِ َما لَ ْم تُ ِح ْ
ث َغ ْي َر بَ ِعيد فَقَا َل أَ َح ُ
( )21فَ َم َك َ
ك ِم ْن سبأ بنبأ
ط بِ ِه َو ِج ْئتُ َ
( النمل)18-22 :
يقين ()22
كم من المسلمين يرى األمراض واألخطار تنهش في جسد هذه األمة،
فال أمر بمعـروف ،وال نهـي عن منكر ،وال مشاركة في حلقات علم
وتحفيظ القرآن ،وال حتى مشاركة في أبـسط األمـور مـع الجيران.
بسيطة تثاقلها ،وإنك لف بشي يسير تذمر منها ،وإن
ﹲ
إنحمل مسئولية
ﹲ
ص َل منها ،بل ال يصبر علي سماع كلمة
قيل له :شارك بكـذاوكذاﹶ ﹶ
تن َ
في مسجد ،فهو أول المنـصرفين ،وأول الـسرعان،وكأن لسان حاله
يقول :ال حاجة لي بهذه الموعظة.
وجبنهم و
وهل أخر المسلمين عن األمم : ،إال تفرقهم وكسلهم ﹸ
ﹶخورهم ويأسهم من القيام بشؤونهم ،حتـى صاروا بذلك عالة على
غيرهم؟ أال ترى إى أثرياء العالم الكفار كيف يتنازلون عن جزء من
ثرواتهم للفقراء وال يطبق هذا أحد من أثريائنا؟ وقد حذرهم دينهم عن
هذه األمور أشد التحذير .وأمـرهم أن يكونوا في مقدمة الخلق في
القوة ،والشجاعة ،والصبر ،والمالزمة للسعي في كل أمر نافع،
والعـزم ،والحزم ،والرجاء ،وحسن الثقة باهللا في تحقيق مطالبهم.
والدواعي لهم في ذلك متوفرة .فإن مجـرد السعي في ذلك بحسب
اإلمكان من أفضل األعمال المقربة إلى اهللا.
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يا عجبا لمؤمن يرى أهل الباطل يجهدون ويألمون في نصر باطلهم،
وهـم ال غايـة لهـم شـريفة يطلبونها ،بينما هو متكاسل عن نصرة
الحق الذي يترتب على نصره الخيرات العاجلة واآلجلة ،كـذلك خوفا
ﹰا في إعانة إخوانه المسلمين في ماله أو بدنه وقوله
من المشقة ،وزهد
ﹰا فـي مصالح نفسه الحقيقية.
وفعله ،بل زهد
= أسباب السلبية في حياتنا :
 =١عدم تعظيم ومعرفة اهللا عز وجل
إن تعظيم اهللا وإجالله ال يتحقق إال بإثبات الصفات له كما يليق به
سبحانه ،وروح العبادة هو اإلجاللهللا مع المحبة له ،فإذا تخلى
أحدهما عن اآلخر فسدت .وعلى قدر المعرفة يكون تعظيم الرب
تعـالى في القلب ،وأعرف الناس به أشدهم هللا تعظيما وإجالﹰال.
ت قُلُوبُهُ ْم َوإِ َذا تُ ِليَ ْ
ين إِ َذا ُذ ِك َر هللاُ َو ِجلَ ْ
ت
ون ال ِذ َ
قال تعالي " :إِن َما ْال ُم ْؤ ِمنُ َ
ون
ين يُقِي ُم َ
ون ( )2ال ِذ َ
َعلَ ْي ِه ْم آَيَاتُهُ َزا َد ْتهُ ْم إِي َمانًا َو َعلَى َربِّ ِه ْم يَتَ َوكلُ َ
ون َحقًّا لَهُ ْم
ك هُ ُم ْال ُم ْؤ ِمنُ َ
ون ( )3أُولَئِ َ
الص َالةَ َو ِمما َر َز ْقنَاهُ ْم يُ ْنفِقُ َ
َد َر َج ٌ
ات ِع ْن َد َربِّ ِه ْم َو َم ْغفِ َرةٌ َو ِر ْز ٌ
ري ٌم ( ( " )4األنفال)٤-: ٢
ق َك ِ
ين إِ َذا ُذ ِك َر هللاُ َو ِجلَ ْ
ت
ين ( )34ال ِذ َ
ويقول سبحانه َ :وبَ ِّش ِر ْال ُم ْخبِتِ َ
صابَهُ ْم َو ْال ُمقِي ِمي الص َال ِة َو ِمما َر َز ْقنَاهُ ْم
قُلُوبُهُ ْم َوالصابِ ِر َ
ين َعلَى َما أَ َ
ون )" [الحج.]٣٥-٣٤ :
يُ ْنفِقُ َ
والذي يعظم قدر اهللا في قلبه يكون عنده اإلخالص هللا في القول
والعمل
القلوب ال تطمئن إال باهللا ،وغنى العبد بطاعة ربه واإلقبال عليه،
،وكثيرا ما يخالط النفوس من
ﹰ
ودين الحق هو تحقيق العبوديـة هللا
الشهوات الخفية ما يفسد تحقيق عبوديتها هللا ،وإخالص األعمال هللا
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أصاللدين ،وبذلك أمر اهللا رسوله باإلخالص في قوله (:قُ ِل هللاَ أَ ْعبُ ُد
ُم ْخلِصًا لَهُ ِدينِي ) الزمر14 :
ُوأمر النبي أن يبين أن عبادته قائمة على اإلخالص فقال له ( قُلْ إِنِّي
أُ ِمرْ ُ
ين " [ الزمر]١١:
ت أَ ْن أَ ْعبُ َد هللاَ ُم ْخلِصًا لَهُ ال ِّد َ
وبذلك ُأمرت جميع األمم قال جل وعال َ ( :و َما أُ ِمرُوا إِال لِيَ ْعبُ ُدوا هللاَ
ك ِد ُ
ين
ين ُحنَفَا َء َويُقِي ُموا الص َالةَ َوي ُْؤتُوا الز َكاةَ َو َذلِ َ
ين لَهُ ال ِّد َ
ص َ
ُم ْخلِ ِ
ْالقَيِّ َم ِة ) [ البينة.]:٥
وأحق الناس بشفاعة النبي يوم القيامة من كان أخلصهم هللا ,قال أبو
هريرة رضي اهللا عنه  :من أسـعدالناس بشفاعتك يا رسول اهللا؟ قال:
( من قال ال إله إال اهللا خالصا من قلبه) رواه البخاري6570/
واإلخالص مانع بإذن اهللا من تسلط الشيطان على العبد ,قال سبحانه
ك ِم ْنهُ ُم
ين ( )82إِال ِعبَا َد َ
ك َألُ ْغ ِويَنهُ ْم أَجْ َم ِع َ
ال فَبِ ِعزتِ َ
عن إبليس  :قَ َ
ين (( )83ص)82:83:
ص َ
ْال ُم ْخلَ ِ
والمخلص محفوظ بحفظ اهللا من العصيان والمكاره ،قال سبحانه
عن يوسف عليـه الـسالم :
ين ) [
ص َ
ك لِنَصْ ِر َ
( ك َذلِ َ
ف َع ْنهُ السُّو َء َو ْالفَحْ َشا َء إِنهُ ِم ْن ِعبَا ِدنَا ا ْل ُم ْخلَ ِ
يوسف.]٢٤:

في اإلخالص طمأنينة القلب وشعور بالسعادة وراحة من ذل الخلق،
يقول الفضيل بن عياض رحمـه اهللا " :من عرف الناس استراح"
أي :أنهم ال ينفعونه وال يضرونه.
وكل عمل لم يقصد به وجه اهللا طاقة مهدرة وسراب يضمحل،
وصاحبه ال للدنيا جمـع وال لآلخـرة ارتفع ،يقول النبي عن أبي أمامة
الباهلي ( :إن اهللا ال يقبل من العمل إال ما كان له خالصا وابتغي به
رواه النسائي 3140/وهو صحيح
وجهه )
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والذي يعظم قدر اهللا في قلبه يكثر الدعاء واالبتهال واالفتقار إلى اهللا
إذا أرت اإلعانة من اهللا تعالي في دعوتك وعملك لالسالم والمسلمين
فعليك بالدعاء واللتجاء إلى اهللا فهوالمعين وهوالمسدد وهوالمدبر
واهللا يقول في كتابه "وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ( غـافر) 60:
وقال تعالي " :وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع
إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنـوا بي لعلهم يرشدون" [ البقرة،]١٨٦:
وقال صلى اهللا عليه وسلم  :فيما رواه أبو داوود 1479/وهو صحيح ( :
الدعاء هو العبادة ) ثم قرأ " :وقـال ربكم ادعوني أستجب لكم" [
غافر.] 60:

وقال النبي عن سلمان  ( :إ ن ربكم تبارك وتعالى حيي كريم يستحي
من عبده إذا رفع يداه إليـه أن يردهمـا صـفرا خائبين ) ابن ماجة3865/
والترمذي1488/

وقال  ( :ال يرد القضاء إال الدعاء ،وال يزيد في العمر إال البر)
الترمذي2139/
وقال عن أبي سعيد  ( :ما من مسلم يدعواهللا بدعوة ليس فيها إثم وال
قطيعة رحم إال أعطاه اهللا بها إحدى ثال ث :إما أن تعجل له دعوته،
وإما أن يدخرها له في اآلخرة ،وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها،
قالوا :إذا نكثر الدعاء ،قال صلى اهللا عليه وسلم :اهللا أكثر ) رواه
أحمد11133/
وقال  ( :إنه من لم يسأل اهللا تعالى يغضب عليه ) حسنه
الترمذي3373/
وكان من دعاء النبي صلى اهللا عليه وسلم في البخاري 2893/ومسلم2706/
والنسائي" :5448/اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل ،والجبن

والهـرم  ،واعوذ بك من عذاب القبر ،ومن فتنة المحيا والممات").
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 =٢عدم طلب العلم واالستزادة منه :
يحض اإلسالم على العلم :
قال تعالى" :قل هل يستوى الذين يعلمون والذين ال يعلمون" الزمر9:
وقال " :يرفع اهللا الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات"
المجادلة 11:

والعلم باألحكام الشرعية يؤدي إلى معرفة ما هو ضار من تصرفات
اآلخرين وما هو نافع ،وبالتالييستحث ذلك األفراد إلى مقاومة
التصرفات الضارة وتأييد التصرفات النافعة ،مما يكون عوناعلـى
نفي السلبية من حياتنا.
 =٣قصور مفهوم العبادة عند البعض وتدني مستوى اإليمان لدى
الكثيرين :
إن مفهوم "العبادة" يقتصر في ذهن كثير من الشباب على إقامة
الشعائر التعبدية :الـصالة والزكـاة والصوم والحج وهو مفهوم
قاصر ،حيث جعل العبادة التي خلق اإلنسان ووهب الحياة من أجلهـا-
"وما خلقت الجن واإلنس إال ليعبدون" [الذريات ]٥٦:
 جعلها قاصرة على لحظات قليلة في الحياة.وكان لهذا المفهوم القاصر أثره في عجز وسلبية كثير من الناس .فقد
انغمس الـبعض فـى شـعائرالعبادة وكرس حياته لها وأهمل باقي
فروع الحياة  .والبعض اآلخر -على النقيض -اعتبر أنه قد أدي
واجب العبودية بهذه الشعائر ،وانطلق في باقي حياته على غير هدى
اإلسالم!
اي َو َم َماتِي ِهللِ َربِّ
ص َالتِي َونُ ُس ِكي َو َمحْ يَ َ
قال تعالي  " :قُلْ إِن َ
ك أُ ِمرْ ُ
ين ) (
ت َوأَنَا أَو ُل ْال ُم ْسلِ ِم َ
ك لَهُ َوبِ َذلِ َ
ين (َ )162ال َش ِري َ
ْال َعالَ ِم َ
األنعام)١٦٣-١٦٢:
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إن حقيقة مفهوم العبادة هو اإلقرار بالعبودية الكاملة هللا ،وهذا
اإلقرار ال يتأتى فى الـشعائر التعبديـة وحدها ،وإنما يلزم أن يكون في
كل منحى من مناحي الحياة .وقد فصل اهللا ورسوله لنا طريقة حياتنا
تفصيال كامال في نظام شامل .فإقرارنا بالعبودية هللا تعالى ال يتم إال
بخضوعنا واتباعنا لهـذا النظـام الشامل بكل تفاصيله ودقائقه ،والذي
ال تمثل الشعائر التعبدية إال جزءا منه.
وفى الحديث القدسي قال الرسول صلي اهللا عليه وسلم عن أب هريرة
" :إن اهللا تعالى قال … :ومـا يـزال عبـدي يتقرب إلي بالنوافل حتى
أحبه ،فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ،وبصره الذي يبصر به،
ويـده التي يبطش بها ،ورجله التي يمشى بها ،وإن سألني أعطيته،
ﹼنه" [ البخارى.] 6502/
وإن استعاذني ألعيذ
والبد من اشغال للسان با التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والدعاء
والرجاء ..ومـن مطلوباتـه أن يكون انعكاسا لما يشعر به القلب.
وكان أسوتنا الحسنة -صلي اهللا عليه وسلم -ذاكرا هللا فى كل أحواله..
كان يقرن كل حركاته وكـل أعماله بذكر اهللا بلسانه تعبيرا عما فى
قلبه ،وهو ما ُأثر عنه باسم "األذكار"..
فمثال ،كان يذكر اهللا عند استيقاظه من منامه ..وعند ارتدائه ثوبه..
وإذا أرتدى ثوبا أو نعال جديـدا..
وإذا خلع ثوبه ..وعند خروجه من البيت ..وعند دخوله البيت ..وإذا
استيقظ من الليل وخرج من بيتهإلي الخالء ( مكان قضاء الحاجة )..
وإذا أراد دخول الخالء ..وعند خروجه من الخـالء ..وعنـدمايصب
ماء الوضوء على يديه ..وعلى وضوئه ..وعلى اغتساله ..وعلى
تيممه..
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وإذا توجه إلى المسجد ..وعند دخوله المسجد وخروجه منه ..وهو فى
المسجد ..وعند سماعه اآلذان واإلقامة ..وبعد اآلذا ن ..وعندما يقوم
للصالة ..وعندما يقف فى الصف للصالة ..وعند الصباح
وعندالمساء ..وصباح يوم الجمعة..وإذا طلعت الشمس ..وإذا ارتفعت
الشمس ..وبعد زوال الشمس إلـى العصر ..وبعد العصر إلى غروب
الشمس ..وإذا سمع أذان المغرب ..وإذا أراد النوم ..وإذا استيقظ فى
الليل ..وإذا قلق فى فراشه ولم ينم ..وإذا فزع فى منامه ..وإذا رأى
فى منامه ما يحب أو يكره..
وإذا هاجت الريح ..وإذا رأى نجما يهوى ..وإذا سمع الرعد ..وإذا
نـزل المطـر ..وبعـد نـزول المطر ..وإذا خيف الضرر من المطر..
وإذا رأى الهالل ..وعند تقديم الطعام لـه ..وعنـد األكـل والشرب..
وإذا فرغ من الطعام ..وإذا خاف قوما ..وإذا خاف سلطانا ..وإذا نظر
إلى عـدوه ..وإذا غلبه أمر ...وإذا استصعب عليه أمر .أي ذكر اهللا
فى كل األحوال.
ومن هذا القبيل :اإلهمال في تالوة القرآن وتدبره
فقد جعل القرآن ليقرأ ..لذا سمى قرآنا .لذلك يحض اهللا تعالى على
قراءته فيقـول" :ورتـل القـرآن ترتيال" [المزمل]٤:
(المزمل) 20/
ويقول" :فاقرؤوا ما تيسر من القرآن
والقراءة ال تحقق هدفها إال مع التدبر" -كتاب أنزلناه إليك مبارك
( ص)29/
ليدبروا آياته وليتذكر أولواأللبـاب"
ولهذا يخص القرآن بالذكر أوقاتا معينة هى أكثر ما يكون فيها
اإلنسان صافى النفس مستعداللتلقى والتأثر ،فيقول " :وقرآن الفجر،
إن قرآن الفجر كان مشهودا" [اإلسراء]٧٨ :
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ويقول" :واذكـراسم ربك بكرة وأصيال" [ اإلنسان]٢٥:

أى أول النهار وآخره..
ويقول" :ومن الليل فتهجد به" [ اإلسراء..]٧٩ :
ويقول عن قراءة الليل " :إن ناشئة الليل هى أشد وطـًأًوأقوم قيال"

[المزمل]٦:

أى أن ساعات الليل أجمع للخاطر فى أداء القراءة وتفهمها.
وال يجب أن تقف صعوبة تالوة القرآن لدى البعض حاجزا يصدهم
عن المداومة على التالوة حتى اليضيع عليهم األجر ..قال صلي اهللا
عليه وسلم" :الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع الـسفرة الكـرام
البررة ،والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران "رواه
البخاري 4937/ومسلم 798والترمذي2904/واللفظ له

 =٤االنغماس في الدنيا وملذاتها :
لقد اصبح معيار النجاح عند بعض الشباب في الحياة هو الثروة
المالية ،والمركز الوظيفي ،والمركـز االجتماعي ،والشهر ة! لقد
أصبح تنافسنا في الحياة في هذه المجاالت ،وليس في مجال العمـل
للفـوز بثواب الجنة ،كما أرشدنا اهللا تعالى في قوله" :وفى ذلك
فليتنافس المتنافسون" [ المطففين.]٢٦:
غلبت على قلوبنا المعايير الدنيوية الجاهلية السائدة في الحياة من
حولنا.
ولقد حذرنا اهللا من الدنيا اشد التحذير ،قال تعالى " :ا ْعلَ ُموا أَن َما ْال َحيَاةُ
ال َو ْاألَ ْو َال ِد
ال ُّد ْنيَا لَ ِعبٌ َولَ ْه ٌو َو ِزينَةٌ َوتَفَا ُخ ٌر بَ ْينَ ُك ْم َوتَ َكاثُ ٌر فِي ْاألَ ْم َو ِ
ب ْال ُكفا َر نَبَاتُهُ ثُم يَ ِهي ُج فَتَ َراهُ ُمصْ فَ ًّرا ثُم يَ ُك ُ
ون ُحطَا ًما
َك َمثَ ِل َغيْث أَ ْع َج َ
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َوفِي ْاآلَ ِخ َر ِة َع َذابٌ َش ِدي ٌد َو َم ْغفِ َرةٌ ِم َن هللاِ َو ِرضْ َو ٌ
ان َو َما ْال َحيَاةُ ال ُّد ْنيَا إِال
َمتَا ُ
( الحديد.)٢١-٢٠:
ع ْال ُغرُور )
أما أحاديث النبي صلى اهللا عليه وسلم التي رغبت في الزهد في
الدنيا والتقلل منها والعزوف عنهـا فهي كثيرة منها :
قول النبي صلى اهللا عليه وسلم البن عمر رضي اهللا عنهما  [ :كن
في الدنيا كأنـك غريـب أو عـابرسبيل ] رواه البخاري 6416/كتاب الرقاق
وزاد الترمذي في روايته 2333/أبواب الزهد  [ :وعد نفسك من أصحاب
القبور ].
وقال النبي صلى اهللا عليه وسلم [ :الدنيا سجن المؤمن ،وجنة الكافر]
مسلم2956/

وقال صلى اهللا عليه وسلم مبينا حقارة الدنيا [ :وهللا ما الدنيا في
اآلخرة إال مثل ما يجعل أحدكم أصبعه فياليم ،فلينظر بم يرجع؟ رواه
مسلم 2858/والترمذي2323/

وقال صلى اهللا عليه وسلم عن ابن مسعود  [ :مالي وللدنيا ،إنما مثلي
ومثل الدنيا كمثل راكب قال  -أي نام  -في ظل شجرة ،في يوم
صائف ،ثم راح وتركها ] رواه الترمذي 2377/وأحمد 3709/وهو صحيح
وقال صلى اهللا عليه وسلم عن سهل بن سعد  [ :ازهد في الدنيا يحبك
اهللا ،وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس ] رواه ابن ماجه4102/
وصححه األلباني

وقال صلى اهللا عليه وسلم  [ :اقتربت الساعة وال يزداد الناس على
ﹰا ] [ رواه الحاكم وحسنه
الدنيا إال حرصا ،وال يزدادون من اهللا إال بعد
األلباني ].
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 =٥عدم تعود الدعوة الى اهللا وممارستها
ونحن نسير فى هذا الطريق السابق ذكره -طريق ترسيخ العقيدة فـى
قلوبنـا واالرتفـاع بمـستوى إيماننا -فإن علينا أن ندعو غيرنا ليسيروا
معنا فى نفس الطريق.
إن الدعوة واجب على كل مسلم -فقد قال تعالى لرسوله -صلي اهللا
عليه وسـلم" :وأدع إلـى ربـك" ( القصص )78:
وقال أيضا" :قل هذه سبيلى أدعو الى اهللا على بصيرة أنا ومن
اتبعنى" [ يوسـف ]١٠٨:
فهكذا كل متبع لمحمد -صلي اهللا عليه وسلم -مكلف أن يدعو بدعوته،
وأن يتبع سبيله ومنهجه فـى الدعوة.
ومن ثم فإن دعوتنا -كما أمر القرآن وفعل الرسول -تكون لألقرب
فاألقر ب ..فتكـون فـى البيـت أوال ..ثم فى الحلقة القريبة من األقرباء
واألصدقاء ..ثم تتسع الحلقة ،وهلم جرا.
وألن البيت هوالخلية في المجتمع المسلم لذا نال اهتماما خاصا في
القرآن حيث يقول" :يا أيها الـذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا
وقودها الناس والحجارة" [التحريم.]:٦
ولعل كثيرا منا ينفذون هذا األمر بطريقة خاطئة -وهى طريقة العنف
واألمر الفظ -فيكون رد الفعل العكسى هو الرفض والعناد .وقد نبهنا
اهللا تعالى إلى نتيجة الفظاظة فى المعاملة فى قوله لرسوله" :ولو كنت
فظا غليظ القلب النفضوا من حولك" [ آل عمران.]١٥٩:
لقد كان سبيل الرسول -صلي اهللا عليه وسلم -فى الدعوة هو اللين
والحلم واألنـاة ..وكانـت هـذه وسيلته فى تأليف القلوب حوله.
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وكان يدعو بالحكمة والموعظة الحسنة كأمر ربه" :ادع إلى سبيل
[النحل.]١٢٥:
ربك بالحكمة والموعظة الحـسنة"
وهذا الجانب من الحكمة من األهمية بمكان لنا فى دعوتنا ،ألنه يغلب
علينـا تجاهلـه أحيانا! إن بعضنا يجهل ظروف ونفسيات وقدرات من
يدعوهم -خاصة النـساء واألوالد -فيعـرضلهم الدين فى صورة تبدو
لهم وكأنه ال يعدو مجموعة من القيود واألغالل!! وبعضنا يـدعو
بترديـد كالم قديم محفوظ ال عالقة له بالحاضر ،فيبدو للسامعين وكأنه
منعزل عن الواقع وال يفهمـه ،فينفـر منه المدعون !!
علينا أال يغيب عن بالنا أن الدعوة تهدف إلى تغيير ما فى نفوس
الناس ..وهذا يقتضى الوصول إلـىما بداخلهم والتعامل معه -وهذا ما
كان يفعله رسولنا الكريم!
وكان صلي اهللا عليه وسلم قدوة لما يدعو اليه ..وكذلك كان
المسلمون األوائل ..وكـان هـذا هـو أهم سالح ،بل والسالح األوحد
الذى انتشرت به الدعوة.
هذه هى سبيل الرسول -صلي اهللا عليه وسلم -التى نتأسى بها فنجعلها
سبيلنا!
وقد رغب الرسول -صلي اهللا عليه وسلم -فى الدعوة فقال عن أبي
هريرة -ضمن حديث له" :-من دعا إلـى هـدى كان له من األجر مثل
أجور من تبعه ال ينقص ذلك من أجورهم شيئا" رواه مسلم 2674/كتاب
العلم

وقال أيضا -ضمن حديث آخر" :-فواهللا ألن يهدى اهللا بك رجال
واحدا خير لك من حمر النّعم" رواه البخاري 3009/ومسلم2406/
وأحمد22821/
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ومن باب الدعوة إلى الهدى التناصح فى الخير -وهو واجب بـين
المـسلمين ..-وفـى هـذا قـال الرسول -صلي اهللا عليه وسلم" : -الدين
النصيحة فلما سئل لمن؟ قال " :هللا ولكتابه ولرسوله وألئمـة المسلمين
رواه مسلم55 /كتاب اإليمان
وعامتهم "
وقال الصحابى جرير بن عبد اهللا -رضي اهللا عنه : -بايعت رسول
اهللا -صلي اهللا عليه وسلم -على إقامة الصالة وإيتاء الزكاة والنصح
لكل مسلم " رواه البخاري 58/ومسلم 56/والترمذي 1925/والنسائي4177/
وأحمد19152/

فعلينا أن ندعو وأن ننصح! وإذا قام كل منا بواجبه فى هذا المضمار
فـسنرى عـدد رواد المـساجد وحلقات الدرس يزيد ،وستنمو جذور
المجتمع المسلم.
وعدم أمر الناس بالمعروف ونهيهم عن المنكر والحرص على
هدايتهم ومحبة الخيـر لهـم وعـدم أشعارهم بأنهم الشيء واشعارهم
كذلك بمحبتهم ومحبت الخير لهم ولنا في رسول اهللا أسـوة حـسنة.
والبد كذلك من المعايشة التي تعنى العيش مجتمعين على األلفة
والمودة .ومعايشة المؤمنين وتجنـب الفاسقين واجب أمر به اهللا
تعالى ..قال" :فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إال الحياة
الـدنيا " [ النجم .]٢٩:
وكما ورد في حديث نبوي ،فإن أول ما دخل النقص على بنى
إسرائيل أنهم كـانوا يتعايـشون مـع الفاسقين منهم وال يقاطعونهم.
إن معايشة الفاسق قدﹸتعدى فسقا ..بينما أن معايشة المؤمن ال تثمر
إال خيرا !!.وقد شبه الرسول-صلي اهللا عليه وسلم -هذا الموقف فقال:
"إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المـسك ونـافخ
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الكير -فحامل المسك إما أن يحذيك (يعطيك ) وإما أن تبتاع منه وإما
أن تجد منه ريحا طيبا ..ونـافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد
منه ريحا منتنة " رواه البخاري 2101/ومسلم2628/
ولكن البد من معرفة العوامـل التي تساعد على تقارب المسلمين
هوالتعامل طبقا لتعاليم اإلسالم ..فقد نسيها المـسلمون!! نـسوا أن
تعاليم اإلسالم في التعامل بينهم تدعوهم إلى المحبة والتواد والعفو
وكظم الغيظ والتعـاون والتـآزر،وغفلوا عن تحذير اهللا" :إن الشيطان
ينزغ بينهم" ( اإلسراء)٥٣:
وأطلقوا ألنفسهم العنان فى التنـازعوالتخاصم والتدابر والتباغض
والتحاسد.
علينا أال ننسى أننا بشر ،كل منا له نواقصه وعيوبه ،فال نتوقع
المثالية فى تعاملنا مع بعضنا!..
علينا نعامل المخطئ على أنه أخ ،فال نهجره وإنما نقف بجانبه
لنساعده على تصحيح خطئه!..
علينا أن ندفع اإلساءة باإلحسان كما قال لنا القرآن  " :ادفع بالتى هى
أحسن السيئة فإذا الذى بينك وبينه عداوة كأنه ولى حميم ( فصلت) 34:
علينا أن نصفح كتوجيه القرآن " :فاصـفح الـصفح الجميـل "[ الحجر:
..]٨٥
وأيضا" :وليعفوا وليصفحوا .أال تحبون أن يغفر اهللا لكم؟!" [
النور]٢٢:

علينا أن نكظم الغيظ ونعفو لنكون من المحسنين الذين قال فيهم القرآن
"والكاظمين الغيظ والعـافينعن الناس .واهللا يحب المحسنين" [ آل
عمران.]١٣٤:

133

خطب مهمة لعامة األمة

علينا أن نتجمل بالصبر على اإلساءة كما قال لنا القرآن" :ولمن
[ الشورى] ٤:
صبر وغفر إن ذلك من عزم األمور"
ولنتأمل معا هذه الرواية التى رواها أبو هريرة -رضي اهللا عنه -قا
ل :إن رجال شتم أبا بكر-رضي اهللا عنه -والنبي -صلي اهللا عليه
وسلم-جالس فجعل النبي -صـلي اهللا عليـه وسـلم -يعجـب و يبتسم..
فلما أكثر رد عليه بعض قوله ..فغضب النبي -صلي اهللا عليه وسلم-
وقا م ..فلحقـه أبـوبكر -رضي اهللا عنه -فقال يا رسول اهللا ،إنه كان
يشتمني وأنت جالس ،فلما رددت بعـض عليـه قوله غضبت وقمت!
قال" :إنه كان معك ملك يرد عنك ،فلما رددت عليه بعض قوله حضر
الشيطان،فلم أكن ألقعد مع الشيطان" رواه أحمد 7206/ومسلم2588/
لعله من النادر أن نرى أحدنا يتصرف كتوجيهات القرآن والرسول!
إننا في أغلب األحـوال تأخـذناالعزة ،ونعتبر أن عدم الرد عجز
وضعف وذلة!! لقد قال لنا القرآن في وصف المؤمنين الذين يحبهما
هللا" :أذلة علي المؤمنين أعزة على الكافرين" (المائدة.]٥٤:
فهذا هو توجيه القرآن -أن نذل لبعـضناالبعض بالصبر على
النواقص والعيوب ،وبالصفح والمغفرة ،وبالسماحة والتواضع ،وبالود
والتراحم !
علينا أن نقتدي بالمسلمين األوائل الذين قال فيهم القرآن" :محمد
رسول اهللا والذين معه أشـداء علـى الكفار رحماء بينهم" [ الفتح]٢٩:
وقد قال لنا رسول اهللا -صلي اهللا عليه وسلم " : -مـن ال يـرحم
اليرحم" رواه البخاري 7376/ومسلم2319/
وقال  " :من ال يرحم الناس ال يرحمه اهللا " رواه مسلم 2319/كتاب
الفضائل
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ومن صفات التراحم ستر عيوب وأخطاء اآلخرين .قال -صلي اهللا
عليه وسلم " : -ال يستر عبد عبـدا إال ستره اهللا يوم القيامة " رواه
مسلم 2590/كتاب البر

جاء رجل يوما إلى عمر ابن الخطاب -رضي اهللا عنه -ظانا أنـه
يحمل إليه بشرى ،فيقول :يا أمير المؤمنين ،رأيت فالنا وفالنة
يتعانقان وراء النخيل ..فيمسك عمـر بتالبيبه ( ثيابه) ويعلوه بمخفقته
(عصا صغيرة كان يحملها دائما ) ويقول له بعد أن يوسعه ضربا:
"هال سترت عليه ورجوت له التوبة؟! فإن رسول اهللا -صلي اهللا
عليه وسلم -قا ل " :من ستر مسلما سـتره اهللا فى الدنيا واآلخرة"
مسلم2700/
فهال نتواد ونتراحم ونكون كالمثل الذي ضربه الرسول -صلي اهللا
عليه وسلم -فـي حديثـه " :مثـل المؤمنين في توادهم وتراحمهم
وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سـائر الجـسد
بالسهر والحمى" البخاري 6011/ومسلم2586/

تم بحمد هللا تعالي
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الختان  ..يا قلفاء اختتني
( رؤية شرعية لقضية الختان )

= أهم مبررات الكالم عن الختان هي :
 _١أن مسألة الختان أصبحت من المسائل الدولية والتي يعقد من
اجلها اإلجتماعات والمؤتمرات والناس إنقسموا بين مؤيد ومعارض
 _٢أن بعض الناس تعدى حدود اهللا وزعم أن الختان ليس مشروعا
أصال
 _٣أن الذي يمال القلب حزنا أن منهم من يشتغل بالصنعة الحديثية
وزعم أنه ال يوجد حديث صحيح صريح في إستحبابه للنساء
= صفة ختان الرجل والمرأة :
ختان الرجل  :هو قطع الجلدة التي تحت الحشفة
ختان االناث  :هو قطع بعض البظر مع الشفرين الصغيرين أو
بعضهما ،وهنا وقفات:
 _١البظر هو عضو يقابل عضو الرجل من الجهة التكوينية فهو
حساس وينتصب لوجود نسيج انتصابى اسفنجى به وطوله قد يكون
ثالثة سنتيمترات أو أكثر
 _٢ـ أننا ننادى بقطع بعض البظر والشفرين إن كان بهما طول
 _٣أن ختان اال ناث يتم على موضعين البظر والشفرين الصغيرين
ختان الذكور :
ختان الذكور أمر معروف في جميع الكتب والصحف السماوية :
قال صلى اهللا عليه وسلم " اختتن إبراهيم وهو ابن ثمانين سنه بالقدوم
" رواه البخاري 6298/ومسلم 2370/وأحمد 8281/
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وأمرنا النبي صلى اهللا علية وسلم بأن نتأسى باالنبياء من قبله :
بل وفى كتب أهل الكتاب  :كما فى سفر أرميا ( " )٦٢_٢٥/٩اختنة
للرب واترعوا غرل قاوبكم "
وفى إنجيل برنابا "النفس التى ال تختن جسدها إياها أبدد من بين
شعبى إلى األبد
بل وعند القدماء المصريين  :قال المؤرخ اليونانى " هيرودوت " إن
المصريين القدماء كانوا يختتنون وأن شعوبا كثيرة نقلت عنهم فكرة
الختان
قلت _ :والذى يؤكد ما قاله المؤرخ اليونانى أن األثار والنقوش
التى على جدران سقارة تفيد ذلك
 _٢أن القدماء المصريين كانوا يعتبرون الختان من الضروريات
الصحية بل ال يتولى المناصب الهامه عندهم إال مختون
= ولكن ما حكم ختان الذكور ؟؟
ختان الذكور من أعظم الواجبات واألدلة على ذالك كثيرة نذكر
بعضها
 :_١ما رواه الشيخان عن أبى هريرة رضى اهللا عنه قال  :قال
رسول اهللا صلى اهللا علي وسلم " خمس من الفطرة الختان
واالستحداد ونتف اإلبط وقص الشارب وتقليم األظافر " رواه
البخاري 5891/ومسلم 257/والترمذي 2756/ومالك2667/

ووجه اإلستدالل فى هذا الحديث "أن المحافظه على الفطرة من
أوجب الواجبات " ،فإما أن يقال أن المذكورات أجزاء من الفطرة
وحيث أن أجزاء الواجب واجب إذا الختان واجب وإما أن يقال أن
المذكورات وسائل وحيث أن الوسائل تأخذ أحكام المقاصد ،فإن
الختان واجب  ،واألمر الذي ليس له دليل يصرفه فهو واجب
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 :_٢ما رواه االمام أحمد عن ابن عباس أنه قال " األقلف ال تحل له
صالة وال تؤكل ذبيحته وال يجوز له شهادة "،
وجه االستدالل "أن الصالة واجبه وما ال يتم الواجب اال به فهو
واجب "إذا الختان واجب "
 :_٣روى الطبراني فى الكبير عن قتادة الرهاوي قال "كان يأمر
النبي صلى اهللا عليه وسلم من أسلم أن يختن"  ،وجه االستدالل  :لفظ
يأمر وهو من صيغ االمر التى تقتضى الوجوب
 :_٤ما رواه الشيخان عن طا ووس عن بن عباس قال " :مر رسول
اهللا صلى اهللا علية وسلم على قبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان فى
كبير أما هذا فكان ال يستنزه من بوله وأما هذا فإنه كان يمشى
رواه البخاري 216/ومسلم292/
بالنميمة "
وجه االستدالل  :إن كان عدم اإلستنزاه من البول ترتب عليه عذاب
وعقاب فما بالنا بمن إحتجز فى جلدته بعض البول فإنه أولى بالحكم ،
وما ال يتم ترك الحرام إالبتركه فتركه واجب
= فوائد ختان الرجل :
 :_١إمتثال أمر اهللا سبحانه وتعالى وأمر نبيه صلى اهللا علية وسلم
 :_٢أن عضو التذكير في الرجل وظيفته التبول والتناسل وعليه
فالختان يمنع إحتباس البول وخاصة فى االطفال حديث الوالدة وأيضا
يمنع من تجمع نقط بوليه والتى تسبب التهابات فى التذكير الذى يسبب
ما يسمى بسرطان القضيب
 :_٣الختان من تمام الطهارة
 :_٤الختان يحسن اإلحساس في عضو التذكير
 :_٥أن الختان يقلل إستعمال العادة السرية
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 :_٦أن الدكتور صبرى القبانى قال فى كتاب حياتنا الجنسية
" ويبدو أن للختان تأثيرا غير مباشر على القوة الجنسية "
 :_٧مخالفة المشركين من اليهود والنصاري ألنهم ال يختتنون اآلن
!!
= ولكن ما وقت ختان الذكور ؟
الوقت المناسب لطهارة الذكر في اإلسبوع االول من الوالدة
فإن مر االسبوع ولم يختن فإنه اليختن قبل األربعين يوما والسبب فى
ذلك أن فيتامين " "kبعد إسبوع يفقده المولود من أمه والمسؤل عن
إفرازه الكبد والكبد ال يعمل قبل شهر إلى أربعين يوما وعليه فإن
الوقت المناسب بعد مرور االسبوع االول بعد االربعين إلى نهاية
الثالثة أشهر االولى وذلك ألن اإلحساس واإلدراك يبدءان في النمو
بعد هذة المدة ويكتمالن بعد سنة من الوالدة وال يفهم من كالمى أنها
التفعل بعد الثالثة أشهر األولى بل تفعل ولكن تكون أكثر إيالما
= أما حكم ختان اإلناث ؟
ختان اإلناث  :هو قطع بعض البظر إن كان طويال مع قطع الشفرين
الصغيرين إن كان بهما طوال أيضا وهنا حالتان :
_١ليس فى البظر طوال وال الشفرين الصغيرين ففي هذه الحالة ال
يحل التعرض للبظر وال الشفرين أي التحتاج إلى ختان أصال
_٢فى البظر طوال وفى الشفرين الصغيرين أو فى أحدهما ففي هذه
الحالة يجب إزالة هذه الزيادة
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= االدلة على الوجوب :
 ::_١ما رواه أحمد 26195/وهو صحيح عن عائشة قالت  :قال رسول اهللا
صلى اهللا عليه وسلم "إنما النساء شقائق الرجال "  ،ومعنى الحديث
أن حكم النساء هو حكم الرجال في كل مسألة شرعية مالم يأت نص
بالتخصيص ألحدهما
 ::_٢روى مسلم 350/والترمذي 108/وابن ماجة 608/عن عائشة رضى
اهللا عنها قالت  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم "إذا إلتقى
الختانان فقد وجب الغسل " ،وجه االستدالل أن كالهما مختونان
 ::_٣روى أبو داوودعن أم عطية  :أن النبى صلى اهللا عليه وسلم
قال لها "اخفضي وال تنهكي فإنه أنضر للوجه وأحظى عند الزوج"،
وجه االستدالل قوله اخفضي وهذا فعل أمر وهو يقتضى الوجوب،
فإن قيل الحديث ضعيف قلت الحديث حسن بشاهدين من حديث أنس
ومن حديث أم أيمن ،ومن حديث الضحاك بن قيس عند البيهقي،
ويستدل به هنا إستأناسا ال استدالال.
= ولكن ما وقت ختان اإلناث ؟
االنثى غير الذكر فى هذا الباب ألن أعضاء الختان عندها لم تكتمل
نموا لذلك فالوقت المناسب لالنثي سويه هو إبتداء من ثمان سنوات
وإن كانت نموها غير مألوف فقد يكون دون هذا السن
 #من التي تختن وتمارس المهنة ؟؟
يجب منع الجاهالت من ممارسة هذه المهنة ويجب أن توضع فى يد
الطبيبات الماهرات والحكميات المتمرسات ويجب أن يكون ذلك فى
غرف العمليات وباالالت المعقمة وكل اإلحتياطات كما في باقية
العمليات
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= فوائد ختان المرأة :
 _١أن البظر إن ترك طويال فإنه يجلب اإلشتهاء للمرأة وذلك بمجرد
إحتكاكه بالمالبس خاصة في هذه األيام مع المالبس الضيقة واإلسالم
يمنع ذلك
 _٢أن طول البظر ال يمكن الرجل من الجماع الصحيح
 _٣أن الختان يمنع االفرازات الدهنية من التجمع بين الشفرين والتى
ينتج بتجمعها رائحة كريهة
 -٤الختان يقوم بتعديل شهوة المرأة ال كما يزعم البعض بنسفها
 _٥الختان يطيل اللذة الجنسية عند اإلناث وهذا لقوله صلى اهللا عليه
وسلم " فإن ذلك أحظى للمرأة "
 _٦الختان يطيل اللذة الجنسية عند الرجل وهذا تحقيقا لقوله صلى
اهللا علية وسام " وأحب إلى البعل ""
 _٧الختان عامال من عوامل تقليل اإلنحراف ولذلك اإلناث فى الدول
اإلسالمية تنتشر فيهن العفة والطهارة مع كل هذة التحديات أما الدول
األوربية ( الكفر ) تنتشر الدعارة وقلة الحياء
 _٨الختان زينة ألن أخذ الزوائد زينة
 _٩الختان يتمشي مع الحالة اإلقتصادية فى عامة البالد اإلسالمة
حيث يكثر الفقر فال قدرة على الزواج
 _١٠الختان يقضى على السحاق أو يحد منه بين النساء.
 -11يمنع من سرطان عنق الرحم

واهللا أعلم  ...تم بحمد هللا تعالي
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المحن والمنح
( بعد العسر يسر )

الحياة الدنيا مليئة بالمحن والمتاعب والباليا والشدائد والنكبات  ،إن
صفت يوما ً َ َكد ْ
رت أياما ً  ،وان أضحكت ساعة أبكت أياما ً  ،ال تدوم
على حال
فقر وغنى  ،عافية وبالء  ،صحة ومرض  ،عز وذل  ،فهذا مصاب
بالعلل واألسقام  ،في نفسه أو زوجه أو ولده  ،وذاك مصاب بعقوق
األبناء ،
وآخر مصاب بسوء خلق زوجته وسوء عشرتها
وأخرى مصابة بزوج سيء األخالق  ،غليظ الطباع  ،سيء العشرة ،
وآخر مصاب بكساد تجارته  ،وآخر مبتلى بسوء صحبه الجيران
وهكذا إلى نهاية سلسلة اآلالم التي ال تقف عند حد ،وال يحصيها عد
ين )
ق ْال َكافِ ِر َ
ين آَ َمنُوا َويَ ْم َح َ
ص هللاُ ال ِذ َ
قال تعالى َ ( :ولِيُ َم ِّح َ
آل عمران١٤٠ :

 #المحن البد منهـا فـي دار الـدنيا  ،فهـي دار االبـتالء  ،فالـدنيا
طافحـة باألنكـاد واألكـدار ،مطبوعـة علـى المشـاق واألهوال ،
والعوارُضُ والمح ُُن فيها هي كالحر والبرد ال بد للعبد منها  ،ويتبين
بالمحن الصادق من الكاذب  ،والنفس ال تزكو إال بالتمحيص ،
والباليا تُظهر الرجال :
ب الناسُ أَ ْن يُ ْت َر ُكوا أَ ْن يَقُولُوا آَ َمنا َوهُ ْم
 - 1قال تعالى  :الم ( )1أَ َح ِس َ
ص َدقُوا
ين ِم ْن قَ ْبلِ ِه ْم فَلَيَ ْعلَ َمن هللاُ ال ِذ َ
ون (َ )2ولَقَ ْد فَتَنا ال ِذ َ
َال يُ ْفتَنُ َ
ين َ
ين ( )3العنكبوت٣ - ١ :
َولَيَ ْعلَ َمن ْال َكا ِذبِ َ
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ُون
ض أُ َم ًما ِم ْنهُ ُم الصالِح َ
 - 2قال تعالى َ ( :وقَط ْعنَاهُ ْم فِي ْاألَرْ ِ
ُون )
ت َوالسيِّئَات لَ َعلهُ ْم يَرْ ِجع َ
ون َذلِ َ
َو ِم ْنهُ ْم ُد َ
ك َوبَلَ ْونَاهُ ْم بِ ْال َح َسنَا ِ
األعراف١٦٨ :

ع َونَ ْقص ِم َن
 - 3قال تعالى َ :ولَنَ ْبلُ َون ُك ْم بِ َش ْيء ِم َن ْال َخ ْو ِ
ف َو ْالجُو ِ
البقرة.١٥٥ :
ين )
ت َوبَ ِّش ِر الصابِ ِر َ
س َوالث َم َرا ِ
ْاألَ ْم َو ِ
ال َو ْاألَ ْنفُ ِ
ين
ين ِم ْن ُك ْم َوالصابِ ِر َ
 - 4قال تعالى َ :ولَنَ ْبلُ َون ُك ْم َحتى نَ ْعلَ َم ْال ُم َجا ِه ِد َ
ار ُك ْم ) محمد31 :
َونَ ْبلُ َو أَ ْخبَ َ
 - 5آدم عليه السالم سجدت له المالئكة ،ثم بعـد ُبُرهـة ُيُخـرج مـن
يس أَبَى
الجنـة ( َوإِ ْذ قُ ْلنَا لِ ْل َم َالئِ َك ِة ا ْس ُج ُدوا ِآلَ َد َم فَ َس َج ُدوا إِال إِ ْبلِ َ
ين (َ )34وقُ ْلنَا يَا آَ َد ُم ا ْس ُك ْن أَ ْن َ
ت َو َز ْو ُج َك
ان ِم َن ْال َكافِ ِر َ
َوا ْستَ ْكبَ َر َو َك َ
ْال َجنةَ َو ُك َال ِم ْنهَا َر َغ ًدا َحي ُ
ْث ِش ْئتُ َما َو َال تَ ْق َربَا هَ ِذ ِه الش َج َرةَ فَتَ ُكونَا ِم َن
ين ( )35فَأَ َزلهُ َما الش ْيطَ ُ
ان َع ْنهَا فَأ َ ْخ َر َجهُ َما ِمما َكانَا فِي ِه َوقُ ْلنَا
الظالِ ِم َ
ض ُم ْستَقَرٌّ َو َمتَا ٌ
ع إِلَى
ا ْهبِطُوا بَ ْع ُ
ض ُك ْم ِلبَعْض َع ُد ٌّو َولَ ُك ْم فِي ْاألَرْ ِ
اب َعلَ ْي ِه إِنهُ هُ َو التوابُ
ِحين ( )36فَتَلَقى آَ َد ُم ِم ْن َربِّ ِه َكلِ َمات فَتَ َ
البقرة 34-37:
الر ِحي ُم (")37
 - 6قال ابن الجوزي  ( :من أ ارد أن تدوم له السالمة والعافية من
غير بالء فما عرف التكليف وال أدرك التسليم )

 #وال بد من حصول األلـم لكـل نفـس  ،سـواء آمنـت أم كفـرت،
والحيـاة مبنيـة علـى المشـاق وركـوب األخطـار  ،وال يطمع أحد أن
يخلص من المحنة واأللم  ،والمرء يتقلب في زمانه في تحول من
النعم واستقبال للمحن  .وما االبتالء إال عكس المقاصد وخالف
األماني ،والكل حتم يت ّجرّع مرارته ولكن ما بين ِمقِلٍّ
ومستكثرُ ،يُبتلى المؤمن ليهذب ال ليعذب  ،فتن في السراء ،ومحن
في الضراء.
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 #وال يزيل هذه اآلالم ،ويكشف هذه الكروب إال اهللا عالم الغيوب ،
الذي يجيب المضطر إذا دعاه  ،والمسلم حاله في البأساء الصبر
واإلنابة إلى اهللا  ،يتوسل باألسباب الموصـلة إلـى كشـف المكـروه ،
ال يسـتكين للحادثـات  ،وال يضعف أمام الملمات ،يحاول التخلص
منها في حزم األقوياء وعزيمة األصفياء
 #والفرج ال يأتي إلينا بقدميه  ،بل نسعى نحن إليه بُ ُكلِّ طاقتنا ،
ونتقدم نحوه خطوة  ،فيأتي إلينا .وكما أن صعود الجبل وبلوغ القمة
يبدأ بـالخطوة األولـى  ،ثـم يتحقـق الهـدف فـي واحـة رائعة ؛ كـذلك
الفـرج  ،فمـن يضـع قدمـه علـى الطريق البد أن يصل يوما ما وإن
طال الطريق .والبد أن يجـد الرائحة والفـرج بعـد التعـب والعنـاء
والشـدة .الخطـوة األولى نحو السعادة والراحة في عدم اليأس  ،فال
يأس مـع الحيـاة  ،وال حيـاة مـع اليـأس .والبـد مـن اإليحـاء الـذاتي
والبد من اليقين بأن كل هم يزول وكل بالء ينقضي .وكل شدة البد أن
تتالشى .وكل مصيبة تبدأ كبيرة ثم تبدء في الضعف والتالشي حتى
تنتهي.
باالبتالء ُيُرفع شأن األخيار ويعظم أجرهم  ،وتكفر سيئاتهم :
 - 1روى الترمذي 2398/والفظ له وهو حسن صحيح وابن ماجة 4034/عن
سعد بن أبي وقاص قال  [ :قُ ْل ُ
ُـو َل هللا  ،أيُّ النّاس أ َشـ ُّد
ت َ :يَـا َرس َ
بَ َـالً ًء ؟ قَـا َ َل ْاألَ ْنبِيَـا ُ ُء
س  ،يُ ْبتَلَى الر ُج ُل َعلى
ثم الصالِ ُح َو َن  ،ثم ْاألَ ْمثَ ُل فَ ْاألَ ْمثَ ُل ِم ْن الناِ ِ
ب ِدينِ ِه  ،فَ ْ
ص َـالبَةٌ ِزيَ َد ِفِي بَ َالئِ ِه ِ ،و ْا ْن َكاَ َن ِفِي
ـإن َكـا َ َن ِفِـي ِدينِـِ ِه َ
َح َس ِ
ِدينِ ِه ِِرقةٌ ُ ُخ ِّ
ف َ َع ْنهُ َ ،و َما يَزال ْالبَ َالُ ُء ب ْال َع ْب ِد ََحتى يَ ْم ِش َي َعلَـى ظَ ْهـِ ِر
ْس َعلي ِه َخ ِطيَئَةٌ ].
ض لي َ
ْاألرْ ِ
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 - 2روى البخاري في صحيحه 5645/كتاب المرضي عن أبي هُ َريْرة قال :

ـرد اللـهُ ِبـِ ِه َخيرا
قا َ َل َر ُس ُو ُل هللاِ َ
َصلى هللا َعلَ ْيـِ ِه َو َسـلم َ [ :م ْـ ْن يُ ِ
ُصبْ ِمنهُ ].
ي ِ
 #محنة التكذيب لنوح ومحنة ركوبه هو والذين آمنوا معه في
السفينة خالل الطوفان أعقبتهـا منحـة السـيادة على األرض
قـال تعالى َ (" :ولَقَ ْد أَرْ َس ْلنَا نُوحـا ً إِ َٰلَ َٰى قَ ْو ِم ِه فَلَبِ َ
ف َ َسنة ال
ث فِـي ِهم أَ ْل َ
َخ ْم ِسيَ َن َعامـا ً فَأ َخ َذهُ ُم ُّ
ٱلط َوفَا ُ ُن َوهُ ْم ظالمون " [ العنكبـوت]١٤:
أخبر تعـالى أن نوحا ً بقي فـي قومه يـدعوهم إلى اهللا ألف سـنة إال
خمسين سـنة تسعة قرون ونصف قرن ،ومع هذا يقول اهللا َ " :و َما
ءا َم َن َم َعهُ إِال قَلِيٌلٌ" [هود]٤٠:
 #محنة خليل الرحمن إبراهيم :
أوالً  :محنة إبراهيم في تكذيب قومه له والقائه في النار َ ( :ولَقَ ْد
ال ِألَبِي ِه َوقَ ْو ِم ِه
آَتَ ْينَا إِ ْب َرا ِهي َم ُر ْش َدهُ ِم ْن قَ ْب ُل َو ُكنا بِ ِه َعالِ ِم َ
ين ( )51إِ ْذ قَ َ
ون ( )52قَالُوا َو َج ْدنَا آَبَا َءنَا لَهَا
َما هَ ِذ ِه الت َماثِي ُل التِي أَ ْنتُ ْم لَهَا َعا ِكفُ َ
ض َالل ُمبِين ( )54قَالُوا
َعابِ ِد َ
ين ( )53قَا َل لَقَ ْد ُك ْنتُ ْم أَ ْنتُ ْم َوآَبَا ُؤ ُك ْم فِي َ
ق أَ ْم أَ ْن َ
أَ ِج ْئتَنَا بِ ْال َح ِّ
ت
ت ِم َن الال ِعبِ َ
ين ( )55قَ َ
اوا ِ
ال بَل َربُّ ُك ْم َربُّ الس َم َ
ض ال ِذي فَطَ َرهُن َوأَنَا َعلَى َذلِ ُك ْم ِم َن الشا ِه ِد َ
ين (َ )56وتَاهللِ
َو ْاألَرْ ِ
ين ( )57فَ َج َعلَهُ ْم ُج َذا ًذا إِال َكبِيرًا
َألَ ِكي َدن أَصْ نَا َم ُك ْم بَ ْع َد أَ ْن تُ َو ُّلوا ُم ْدبِ ِر َ
ُون ( )58قَالُوا َم ْن فَ َع َل هَ َذا ِبآَلِهَتِنَا إِنهُ لَ ِم َن
لَهُ ْم لَ َعلهُ ْم إِلَ ْي ِه يَرْ ِجع َ
ين ( )59قَالُوا َس ِم ْعنَا فَتًى يَ ْذ ُك ُرهُ ْم يُقَا ُل لَهُ إِب َْرا ِهي ُم ( )60قَالُوا
الظالِ ِم َ
ْ
ت فَ َع ْل َ
ون ( )61قَالُوا أَأَ ْن َ
ت هَ َذا
اس لَ َعلهُ ْم يَ ْشهَ ُد َ
فَأتُوا بِ ِه َعلَى أَ ْعي ُِن الن ِ
بِآَلِهَتِنَا يَا إِ ْب َرا ِهي ُم ( )62قَا َل بَلْ فَ َعلَهُ َكبِي ُرهُ ْم هَ َذا فَاسْأَلُوهُ ْم إِ ْن َكانُوا
ون ( )64ثُم
ون ( )63فَ َر َجعُوا إِلَى أَ ْنفُ ِس ِه ْم فَقَالُوا إِن ُك ْم أَ ْنتُ ُم الظالِ ُم َ
يَ ْن ِطقُ َ
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وس ِه ْم لَقَ ْد َعلِ ْم َ
ون
ون ( )65قَا َل أَفَتَ ْعبُ ُد َ
ت َما هَ ُؤ َال ِء يَ ْن ِطقُ َ
نُ ِكسُوا َعلَى ُر ُء ِ
ون هللاِ َما َال يَ ْنفَ ُع ُك ْم َش ْيئًا َو َال يَضُرُّ ُك ْم ( )66أُ ٍّ
ون
ف لَ ُك ْم َولِ َما تَ ْعبُ ُد َ
ِم ْن ُد ِ
صرُوا آَلِهَتَ ُك ْم إِ ْن ُك ْنتُ ْم
ون ( )67قَالُوا َح ِّرقُوهُ َوا ْن ُ
ون هللاِ أَفَ َال تَ ْعقِلُ َ
ِم ْن ُد ِ
هي َم ) سورة
اعلِ َ
ين ( )68قُ ْلنَا يَا نَا ُر ُكونِي بَرْ ًدا َو َس َال ًما َعلَى إِب َْرا ِ
فَ ِ
األنبياء51-69 :

وب إِ ْذ
 #محنة أيوب عليه السالم  :يقول هللا تعالي " َو ْاذ ُكرْ َع ْب َدنَا أَيُّ َ
نَا َدى َربهُ أَنِّي َمسنِ َي الش ْيطَ ُ
ع َذاب ( )41سورة ص 41 /
ان بِنُصْ ب َو َ
ُّوب إِ ْذ نَا َدى َربهُ أَنِّي َمسنِ َي الضُّ رُّ َوأَ ْن َ
ت أَرْ َح ُم
وقال تعالي " َوأَي َ
ين ( )83فَا ْستَ َج ْبنَا لَهُ فَ َك َش ْفنَا َما بِ ِه ِم ْن ضُرٍّ َوآَتَ ْينَاهُ أَ ْهلَهُ َو ِم ْثلَهُ ْم
اح ِم َ
الر ِ
ين ( )84سورة األنبياء83:84/
َم َعهُ ْم َرحْ َمةً ِم ْن ِع ْن ِدنَا َو ِذ ْك َرى لِ ْل َعابِ ِد َ
 - 1وقد كان أيـوب رجـالً كثيـر المـال مـن سـائر صـنوفه  :مـن
األنعـام والعبيـد والمواشـي واأل ارضـي المتسـعة  ،وكان له أوالد
وأهلون  ،فسلب منه ذلك جميعه وابتلـي فـي جسـده بـأنواع الـبالء
مـن األمـراض ،ولـم يبـق منه عضو سليم سوى قلبه ولسانه يذكر
اهللا عز وجل في ليله ونهاره في صباحه ومسائه  ،وظل في بالئه
ثالثة عشر سنة كما ورد في الحديث الصحيح !!
 – 2ولكن سرعان ما تزول المحنة بالصبر والدعاء
صححه وا ْب ُن ِ ِحبان َو ْال َحا ِك ُم وصححه علي شرط
 - 3أخرج اب ُْن أبِي َحاتم َو َ
الشيخين والبزار َع ْن أَنَس قال  ( :إن أيوب َعل ْيـِ ِه السالم اُ ْبتُلِـَ َي
ث ِفِـي َبَ َالئِ ِه ثَ َالَ َ
فَلَبِـ َ َ
ضهُ ْالقَ ِريُبُ َو ْالبَ ِعي ُد
ث َع ْشرةَ َسنة ،فَ َرفَ َ
ُوحاِ ِن  ،فَقاَ َل أ َح ُدهُ َما
إِال َر ُجلَي ِْن ِم ْن إِ ْخ َوانِ ِه  ،فَ َكاَنَا َيغدوان إِلَ ْي ِه َوير َ
لِ ْآل َخ ِر  :لقَد لآلخر لقد أذنب أيوب ذنبا عظيم وإال قد كشف عنه هذا
البالء فذكره اآلخر أليوب فحزن فحينئذ دعا هللا فخرج لحاجته
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وأمسك امرأته بيده  ،فلما فرغ أبطأت عليه  ،فأوحي هللا إليه أن
اركض برجلك فضرب رجله األرض  ،فنبعت عين فاغتسل منها
فرجع صحيحا فجاءت امراته فلم تعرفه فسألته عن أيوب فقال إني أنا
هو )
 #محنة يونس كانت بإلقائه فـي الحوت ،ومنحته بعدها كانت أن
أرسل إلى مائة ألف أو يزيدون :
 -1فقد بعث اهللا يونس صلى اهللا عليه وسلم إلى أهل قرية من
أرض الموصـل بـالعراق  ،فـدعاهم إلـى اهللا تعـالى فأبوا عليه
وتمادوا على كفرهم  ،فخرج من بين أظهرهم مغاضبا ً لهم ووعدهم
بالعذاب بعد ثالث ،فلما تحققـوا منـه ذلك وعلموا أن النبي ال يكذب
خرجوا إلى الصحراء بأطفالهم وأنعامهم ومواشيهم وفرقوا بين
األمهات وأوالدها ثـم تضرعوا إلى اهللا عز وجل وجأروا اهللا ورغت
اإلبل وفصالنها ،وخارت البقر وأوالدها  ،وثغت الغنم وسخالها ،
فرفع اهللا عنهم العذاب  ،وأما يونس عليه السالم فإنه ذهب فركب مع
قوم في سفينة فلججت بهم  ،فخافوا أن يغرقوا ،فاقترعوا على رجل
يلقونه من بينهم يتخففون منه  ،فوقعت القرعة على يـونس عليـه
السـالم فـأبوا أن يلقـوه ثم أعادوها فوقعت عليه ثالث مرات  ،فقام
يونس عليه السالم يجر ثيابه ثـم ألقـى نفسـه فـي البحـر وقـد أرسـل
اهللا سبحانه من البحر األخضر حوتا ً يشق البحار حتى جـاء فـألتقم
يـونس حـين ألقـى نفسـه مـن السـفينة  ،فـأوحى اهللا
إلى ذلك الحوت أن التأكل له لحما ً والتهشـم لـه عظمـا ً  ،فـإن يـونس
لـيس لـك رزقـا ً  ،وانمـا بطنـك تكـون لـه سـجنا ً  ،فانتهى به الحوت
إلى أسفل البحر فسمع يونس حسا ً فقال  :ما هذا ؟ فأوحى اهللا إليه  :إن
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هذا تسبيح دواب البحر ،فسبح وهو في بطن الحوت فسمعت المالئكة
تسبيحه فقالوا  :يا ربنا إنا نسمع صوتا ً ضعيفا ً بأرض غريبة .قال :
ذلك عبدي يونس عصاني فحبسته بطن الحوت في البحـر ،قـالوا :
العبـد الصـالح الـذي كـان يصـعد إليك منه في كل يوم وليلة عمل
صالح؟ قال  :نعم قال  :فشفعوا لـه عنـد ذلـك  ،فـأمر الحـوت فقذفـه
فـي السـاحل فنبذ بالعراء وهو سقيم
 -2قال النبي صلى اهللا عليه وسلم  [ :دعوة ذي النون إذ هو في
بطن الحوت ال إله إال أنت سـبحانك إنـي كنـت من الظالمين فإنه لم
الترمذي3505/
يدع بها رجل مسلم في شيء قط إال استجاب له ]
كتاب الدعوات وأحمد1462/

 -3قال السعدي في تفسيره ج/١ص ( : ٥٢٩واذكر عبدنا
ورسولنا يونس صاحب النون وهي الحوت  ،اذكرهبالذكر الجميل ،
والثناء الحسن  ،فإن اهللا تعالى أرسله إلى قومـه فـدعاهم  ،فلـم
يؤمنـوا فوعـدهم بنـزول العـذاب بأمـد سماه لهم  ،فخرج يـونس مـن
القريـة بـال اسـتئذان لربـه لمـا جـاءهم العـذاب  ،فلمـا أروه عيانـا
عجـوا إلـى اهللا وضـجوا وتابوا  ،فرفـع اهللا عـنهم العـذاب كمـا قـال
تعـالى " :فلـوال كانـت قريـة آمنـت فنفعهـا إيمانهـا إال قـوم يـونس
لمـا آمنـوا كشفنا عنهم عذاب الخـزي فـي الحيـاة الـدنيا ومتعنـاهم إلـى
( يونس ) 98:
حـين"
 -4فلمـا لـم يـر نـزول العـذاب بهـم ذهـب مغاضـبا  ،وأبق عن ربه
 ،لذنب من الذنوب التي لم يذكرها اهللا لنا في كتابه ،وال حاجة لنا إلى
تعيينها قال تعالى  ":إذ أبق إلى الفلك المشحون أي فاعل ما يالم
عليه ،وظن أن اهللا ال يقدر عليه وهذا الظـن للكـل مـن الخلـق علـى
وجـه ال يستقر وال يستمر عليه  ،فركب في السفينة مـع أنـاس
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فـاقترعوا مـن يلقـون مـنهم فـي البحـر لمـا خـافوا الغـرق إن بقوا
كلهم  ،فأصابت القرعة يونس فالتقمـه الحـوت وذهـب فيـه إلـى
ظلمـات البحـار ،فنـادى فـي تلـك الظلمـات "ال إله إال أنت سبحانك
األنبياء87/
إني كنت مـن الظـالمين"
 -5فـأقر هللا تعـالى بكمـال األلوهيـة ونزهـه عـن كـل نقـص
وعيـب وآفـة واعترف بظلم نفسه وجنايته قال اهللا تعالى " :فلوال أنه
الصافات 144/
كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون"
س لَم َن ْال ُمرْ َسلِيَ َن  .إِذ
 -6ومنحته وفرجه قال هللا فيها َ " :وان ُيُونُ َ
ضيَ َن  .فَ ْالتَقَ َمهُ ْال ُح ُو ُ
ت
ق إِلَى ْالفُ ْل ِك ْال َم ْشح ُِو ِن  .فَ َساهَ َم فَ َكا َ َن ِ َ
أَب َ
من ْال ُم ْد َح ِ
ث ِفِى بَ ْ
وهُ َو ُملِي ٌم  .فَلَ ْوالَ أنه َ َكا َ َن ِ ِم َن ْال ُم َسبحين .لَلَبِ َ
طنِ ِه إِلَى َيَ ِوم
يُ ْب َعثُون .فَنَبَ ْذنَاهُ بِ ْالعراء َوه َو َ َسقِي ٌم
َوأنبَ ْتا َعلَ ِه َ َش َجرةً ِّمن يَ ْق ِطين َ .وأَرْ َس ْلنَاهُ إِلَى ِماْئَ ِة أَلف أَ ْو يَ ِزي ُد َو َن .
الصافات 139:148/
فَآ َمنُ ْو ْا فَمت ْعنَاهُ ْم إِلَى ِِحين "
وهذه األمة العظيمة الذين آمنوا بدعوة يونس من أكبر فضائله  ،عليه
الصالة والسالم.
 #محن الرسول صلى اهللا عليه وسلم :
قال تعالى  " :لقد كان لكم في رسول اهللا أسوة حسنة لمن كان يرجو
األحزاب21/
اهللا واليوم اآلخر "
 =١عام الحـزن  :في أقل من أربعة أشهر كادت تعصف بالدعوة في
مهدها وكانت في نظر المرجفين  ،ومحدودي الرؤية  ،أحداث مؤذنة
بنهاية دعوة الرسول صلى اهللا عليه وسلم  ،وانتصار معسكر قريش
على معسكر اإليمان  ،وبسببها سمي ذلك العام عام الحزن :
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 ١/١مات أبو طالب عم رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم  ،الـذي
كـان لـه عضـداً وحـرزا فـي أمـره ،ومنعـة وناصرا على قومه .فلما
هلك أبو طالب نالـت قـريش مـن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم
مـن األذى مـا لم تكن تطمع به في حياة أبي طالب حتى اعترضه
سفيه من سفهاء قريش فنثر التراب على رأسه
قـال ابن كثير رحمه اهللا  ( :وعندي أن غالب ما روي من طرحهم
سال الجزور بين كتفيه وهو يصلي -وكذلك ما أخبر به عبـد اهللا بـن
عمـرو بـن العـاص مـن خـنقهم لـه عليـه السـالم خنقـا ً شـديداً حتـى
حـال دونـه أبـو بكر الصديق ،وكذلك عزم أبي جهل لعنه اهللا على أن
يطأ على عنقه وهو يصلي فحيل بينـه وبـين ذلـك مما أشبه ذلك  -كان
بعد وفاة أبي طالب .نعم لقـد فقـد رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم
عضـده وحاميـه من قريش فتجرأت عليه ،وزادت في ايذائه حتى
روى عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه قال  [ :ما نالت قريش شيئا ً
أكرهه حتى مات أبو طالب ]
 ٢/١وفقد صلى اهللا عليه وسلم سـلوته ومـالذه وأم أوالده خديجـة
بنـت خويلـد قـال عليـه الصـالة والسـالم في صحيح البخاري3818/
وأحمد  24864/واللفظ له عنها  [ :لقد آمنت بي حين كفر بي الناس ،
وصدقتني حين كذبني الناس ،وأشركتني في مالها حين حرمني
الناس ،ورزقني اهللا ولدها وحرمني أوالد النساء ]
قال ابن اسحاق  :وكانت أول من آمن باهللا وبرسوله وصدق بما جاء
منه ،فخفف اهللا بذلك عن نبيه صلى اهللا عليه وسلم ،ال يسمع شيئا ً مما
يكرهه من رد عليه ،وتكذيب له  ،فيحزنه ذلك إال فرج اهللا عنه بها ،
إذا رجع إليها  ،تثبته وتخفف عليه ،وتصدقه  ،وتهون عليه أمر الناس
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رحمها اهللا تعالى رحمة واسعة .فعالً  :إنها أحداث تهز الكيان
البشري ،وتزلزل األرض من تحت أقدام الضعفاء أما من قوي
إيمانـه بـاهللا  ،ويقينـه بوعـده ونصـره  ،فـال تزيـده هـذه األحداث إال
تصميما ً وعزما ً على مواصلة الطريق .
 =٢الخروج إلى الطـائف  :لـدعوتهم إلـى اإلسـالم  :والـى أن
يكونـوا أنصـاره وحماتـه ،وكـان ذلـك بعـد وفـاة خديجـة بقليل فماذا
كان جوابهم ؟ لقد قابلوا الرسول صلى اهللا عليه وسلم أسوأ مقابلة ،و
ردوا عليه أقبح رد  ،وعاملوه بما لم تعامله به قريش لقد رفضوا
الداعي والـدعوة ورجـع الرسـول صـلى اهللا عليـه وسـلم إلـى مكـة،
وقومـه أشـد مـا كـانوا عليه من خالفه وفراق دينه  ،حتى إنه لم يدخل
مكة إال بجوار المطعم بن عدي .إذاً ما العمل ؟
 #محنة أوائل الذين أسلموا في مكة أعقبتها منحة رتبة المهاجرين
روى البخاري 3612/عن خباب بن األرت رضي اهللا عنه قال  [ :شكونا إلى
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ،وهو متوسد برداً له في ظل الكعبة
 ،وقد لقينا من المشركين شدة  ،فقلنا  :أال تستغفر لنـا  ،أال تـدعو لنـا
فقـال  :قـد كـان من قبلكم يؤخذ الرجل  ،فيحفر له في األرض ،
فيجعل فيها  ،ثم يؤتى بالمنشار ،فيوضع على رأسه ،فيجعل نصفين ،
ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه
 ،واهللا ليتمن هذا األمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى
حضرموت ال يخاف إال اهللا والذئب على غنمه  ،ولكنكم تستعجلون )
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 #محنة اإلمام البُ ْويطي أعقبتها منحة الشهادة التي طلبها لنفسه ،
ولوال ذلك لكان في علياء القوم حيا ً :
هـو يوسف بن يحيى المصري البـويطي  ،سيد الفقهاء  ،صاحب
اإلمام الشافعي ،كـان إماما ً في العلم قدوة في العمل زاهدا ربانيا ً
متهجداً  ،دائم الذكر ،عندما كانت مشكلة األمة في وقته وفتنة القول
بخلق القرآن  ،سعى بعض المرتزقة  ،فكتبـوا فيـه تقريـرا رفعـوه
إلـى والـي مصـر  ،فامتحنـه بـالقول بخلـق القـرآن  ،فلـم يجبـه إلـى
مـا يريـد  .فقال له الوالي  :قـل فيمـا بينـي وبينـك .فقـال البـويطي :
إنـه يقتـدي بـي مائة ألـف  ،وال يـدرون المعنـى .فـأمر بـه أن يحمل
إلى بغداد .
قال الربيع بن سليمان  :أريته على بغل في عنقه غـل  ،وفـي رجليـه
قيـد  ،وبينـه وبـين الغـل سلسـلة فيهـا لبنـةٌ وزنهـا أربعون رطالً .وهو
يقول  :إنما خلق اهللا الخلق بكن ،فإذا كانت مخلوقة فكأنما
مخلوقا ً ُ ُخلق بمخلوق .ولئن دخلت عليه ألصدقنه – يقصد الواثق –،
وألموتن في حديـدي هـذا حتـى يـأتي قـوم يعلمـون أنـه قـد مـات فـي
هـذا الشأن قوم في حديدهم
وتوفي رحمه اهللا في قيده مسجونا ً بالعراق سنة ٢٣١هـ
 #محنة اإلمام ُنُعيم بن حماد ،أعقبتها منحـة الشـهادة التـي طلبهـا
لنفسـه ،ولـوال ذلـك لكـان فـي عليـاء القـوم حيا ً :
= قصة اإلمام ُنُعيم بن حماد ،صاحب التصانيف ،فقد تحمل المشاق
في نفس القضية حماية لألمة من التلبيس .قال ابن يونس :حُمل على
القـول بفريـة القـول بخلـق القـرآن  ،فـامتنع أن يجيـب فسـجن ومـات
فـي سـجنه سنة ٢٢٩هـ  ،وجر بأقياده ،فألقى في حفرة ،ولم يكفن ،
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ولم يصلى عليه .وأوصى هذا اإلمام أن يـدفن فـي قيـوده  ،وقال  :إني
مخاصم ( ".أي سأطلب حقي من خصومي يوم القيامة )!

الخطبة الثانية
 #واجب المسلم في المحنة لتحصل له المنحة :
أوالً  :تقوى اهللا عز وجل :
ق ٱهلل يَجْ َعل له َمخرجاَ .ويَرْ ُز ْقهُ ِمـْ ْن َح ْيـ ُ ُ
ث الَ
قال تعالى َ " :و َمن َيَتّ ِ
تسـُبُ َو َمـن يَتَ َوكل َعلَـى ٱهلل فهـَ َو َحسْـبُهُ إِن ٱهلل بَالغ أ ْمره قد َج َع َل
يَحْ ِ
ىء قدرا" [الطالق] ٣-٢:
ٱهلل ل ُّك ّل َش ْ
ثانيا ً  :لزوم االستغفار :
فيونس عليه السالم لما ذكر اهللا تعالى في بطن الحوت نجاه اهللا تعالى
منه
ث ِفِى بَ ْ
ـوالَ أنه َكـاَ َن ِمـَ َن ْٱل ُم َسبّ ِحيَ َن  .لَلَبِ َ
طنِ ِه إِ َٰلَ َٰى
قال هللا تعالي " :فَلَ ْ
يَ ِوم يُ ْب َعثُ َو َن " [الصافات ]١٤٤-١٤٣:
وعليك باالستغفار فإنه سبب لتفـريج الكـروب وا ازلـة الغمـوم
بـوا إِلَ ْيـِ ِه إِن ربـى قَ ِريـٌبٌ مجيب "
قـال تعـالى" :فَٱسْـتَ ْغفِ ُر ُوهُ ثُـم تُ ُو ْ

[ هود]٦١:

ويقول النبي صلى اهللا عليه وسلم عن ابن عباس [ :من لزم
االستغفار – أو أكثر من االستغفار – جعل اهللا له من كل هم فرجاً،
ومن كل ضيق مخرجاً ،ويرزقه من حيث ال يحتسب ] أبو
داوود 1518/وابن ماجة 3819/وهو ضعيف
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ثالثا ً  :كثرة الدعاء
اإلكثار من قراءة القرآن وذكر اهللا مما يسبب تعلق القلب باهللا وكثـرة
دعائـه ومناجاتـه والضـراعة بـين يديـه  ،ومـن ذلك :
 - 1قال تعالى َ ":وأيوب إِذ نَا َٰ َد َٰى َ َربه أن َ َمسني ٱلض ُر َوأنَ َ
ت أَرْ َح ُم
ْتج ْبنَا لـهُ ف َك َشـ ْفنَا َ َمـا بـِ ِه ِ ِمـن ضُّ رّ َوءاتَ ْي َٰنَـهُ أَ ْهلَهُ
ٱلراحمين  .فٱس َ
َو ِم ْثلَهُ ْم معهم َرحْ َمةً ّْم ْن ِعن ِدنَا ِوذ ْك َٰ َر َٰ
ى لِ ْل َٰ َعـبِ ِدين [ األنبياء]٨٤-٨٣:
 - 2ومن ذلك خبر الصحيحين عن قوله صلى اهللا عليه وسلم عند
الكرب [ :ال إله إال اهللا العظيم الحليم  ،ال إله إال اهللا رب العرش
العظيم  ،ال إله إال اهللا رب السموات ورب العرش الكريم  ،ال إله
إال اهللا الحليم الكريم ]
 - 3ومن ذلك خبـر أحمـد 1462/أن النبـي صـلى اهللا عليـه وسـلم قـال:
[ دعـوة ذي النـون عليـه السـالم إذ هو في بطن الحوت  :ال إله
إال أنت سبحانك إني كنت من الظـالمين  ،فلـم يـدع بهـا مسـلم ربـه
فـي شـيء قط إال استجاب له ]
 - 4ومن ذلك خبر البخاري 6346/ومسلم 2730/أن النبي صلى اهللا عليه
وسلم كان يقول عند الكرب  [ :ال إله إال اهللا العظـيم الحلی م ،ال
اله إال اهللا رب العرش العظيم  ،ال إله إال اهللا رب السموات
واألرض ورب العرش الكريم ]
 - 5ومن ذلك خبر أحمد في المسند 20430/أن النبي صلى اهللا عليه
وسلم كان يقول  [ :دعوات الكروب  :اللهم رحمتك أرجو فال
تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله  ،ال إله إال أنت
]
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 - ٦ويتذكر العبد أن اهللا عز وجل يبتلي العبد وهو يحبه ،وقد يطيل
اهللا عليه البالء ليسمع اهللا تضرعه
والحاحه وزيادة طلبه من ربه ،ليستخرج اهللا منه حقيقة العبودية ،
وهي الـذل واإلنكسـار واظهـار المسـكنة والضعف بين يدي اهللا
واإلدبار عن المخلوقين بيحث اليسألهم وال يرجوهم
اربعا ً  :اإلقالع عن المعاصي والتوبة عنها :
والتفتيش في األموال ربما يكون فيها ما يغضب اهللا تعـالى ،
فالمسـلم يـتهم نفسـه دائمـا ً بالتقصـير والتفـريط  ،ويعلـم أنه ما أصابه
إنما كان من قبل نفسه
قال تعالي َ " :و َما أَ َٰ َ
صـبَ ُك ْم ّ ّمن ّمصيبة فَبِ َما َك َسبَ ْ
ت أَ ْي ِدي ُك ْم َوي ْعفُ ْوا َ َعن
(الشورى ) ٣٠:
َكثِير "
قال تعالى ":أوال يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم ال
( التوبة ( 126 /
يتوبون وال هم ي ّّذكرون"
خامسا ً  :الرضا بقضاء اهللا وقدره وعدم الجزع والتسخط :
فليتذكر العبد الفقير المحتاج الغريب المصـاب أنـه ربمـا كانـت
النعمـة والصـحة واألنـس سـبب لنسـيان اهللا وسـبب للفسوق
والعصيان واألشر والبطر والمحن وتأديب من اهللا واألدب ال يدوم ،
فطوبى لمن صبر على التأدب  ،وليتذكر المصاب بأن فرج اهللا
قريب وانها سحابة عما قريب  ،تزول  ،وما بعد الشدة والضيقة إال
الفرج القريب
قال ابن القيم في ازد المعاد ج/٤ص  ( : ١٩٠قـال تعـالى " :مـا أصـاب
مـن مصـيبة فـي األرض وال فـي أنفسـكم إال في كتاب من قبل أن
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نبرأها إن ذلك على اهللا يسير لكي ال تأسوا على ما فاتكم وال تفرحوا
الحديد21:23/
بما آتاكم واهللا ال يحب كل مختال فخور )
ومن عالجه أن ينظـر إلـى مـا أصـيب بـه فيجـد ربـه قـد أبقـى عليـه
مثلـه أو أفضـل منـه وادخر له إن صبر ورضي ما هو أعظم من
فوات تلك المصيبة بأضعاف مضاعفة وأنه لـو شـاء لجعلهـا أعظـم
مما هي .ومن عالجه أن يطفىء نار مصيبته ببرد التأسي بأهل
المصائب وليعلم أنه في كل واد بنو سعد ولينظر يمنه فهل يرى إال
محنة ثم ليعطف يسـره فهـل يـرى إال حسـرة وأنـه لـو فـتش العـالم لـم
يـر فـيهم إال مبتلـى إما بفوات محبوب أو حصـوله مكـروه وأن
شـرور الـدنيا أحـالم نـوم أو كظـل زائل إن أضـحكت قلـيال أبكـت
كثيـ ار وان سـرت يومـا سـاءت دهـرا وان متعـت قلـيال منعـت
طويال ومـا مـألت دار خيـرة إال مألتهـا عبـرة وال سـرته بيوم
سروره إال خبأت له يوم شرور
قال ابـن مسـعود رضـى اهللا عنـه لكـل فرحـة ترحـة ومـا ملـىء
بيـت فرحـا إال ملـىء ترحا ( حزنا )
وقال ابن سرين  ( :ما كان ضحك قط إال كان من بعده بكاء )
سادسا ً  :الثقة في نصر اهللا ويسره وكشفه الضر وعدم اليأس
 - 1قال اهللا تعالى " :ألم نشرح لك صدرك .ووضعنا عنك
وزرك .الذي أنقض ظهرك .ورفعنا لك ذكرك .فإن مع العسر
يسرا إن مع العسر يسرا
فإذا فرغت فإنصب .والى ربك فإرغب" [ الشرح .]٨ -١
 - 2روى ابن جرير الطبري في تفسيره عن الحسن البصري قال :
خرج النبي صلى اهللا عليه وسلم يوما ً مسرورا فرحا ً وهو يضحك
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ويقول  [ :لن يغلب عسر يسرين  ،لن يغلب عسر يسرين  ،فإن
مع العسر يسرا  ،إن مع العسر يسرا ]
 - 3قال عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنـه  :لـو دخـل العسـر فـي
جحـر لجـاء اليسـر حتـى يـدخل عليـه ؛ ألن اهللا تعالى يقول " :إِن
ْر يُسرا" [الشرح]٦:
َم َع ْٱل ُعس ِ
 - 4قال اهللا تعالى " :سيجعل اهللا بعد عسر يسرا" [ الطالق.] ٧ :
 - 5قال اهللا تعالى " :أو كالذي مر على قرية وهي خاويـة علـى
عروشـها قـال أنـى يحيـى هـذه اهللا بعـد موتهـا فأماته اهللا مئة عام
ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة
عام فانظر إلى طعامـك وشاربك لـم يتسنه وانظـر إلى حمـارك
ولنجعلك آيـة للناس وانظـر إلى العظـام كيف ننشـزها ثم نكسوها
لحما فلما تبين له قال أعلـم أن اهللا علـى كـل شـيء قـدير"
فـأخبر اهللا تعـالى أن الـذي مـر علـى القرية إستبعد أن يكشف
اهللا عنها وعـن أهلهـا الـبالء بقولـه ( :أنـى يحيـي هـذه اهللا بعـد
موتهـا ،فأماتـه اهللا مأئة عام ثم بعثه) إلى آخر القصة .فال شدة
أشد من الموت والخراب ،وال فرج أفرج من الحياة أو العمارة ،
فأعلمه اهللا تعالى بما فعله بأنه ال يحب أن يستبعد فرجا من اهللا
وصنعا كما عمل به .وأنه قادر على أن يحيي القرية وأهلها كما
أحياه اهللا تعالى فأراه بذلك آياته ومواضع صنعه
 - 6قال اهللا تعالى  ( :واذا مس اإلنسان الضر دعانا لجنبه أو
قاعدا أو قائما فلمـا كشـفنا عنـه ضـره مـر كـأن لم يدعنا إلى ضر
[ يونس]12 :
مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون )
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 - 7قال اهللا تعالى ( :واذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب
دعوة الداعي إذا دعان ،فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون
[ البقرة.]١٨٦ :
)
 - 8روى ابن أبي حاتم في تفسـيره عـن محمـد بـن إسـحاق قـال :
[ جـاء مالـك األشـجعي إلـى رسـول اهللا صـلى اهللا عليه وسلم
فقال له  :أسر ابني عوف  ،فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه
وسلم  :أرسل إليه أن رسول اهللا يأمرك بأن تكثر من قول " :ال
حول وال قـوة إال بـاهللا" .وكـانوا قـد شـدوه بالقـد  ،فسـقط القـد
عنـه ،فخـرج فإذا هو بناقة لهم فركبها وأقبل  ،فإذا بسرح القوم
الذين كانوا قد شدوه فصاح بهم  ،فأتبع أولهـا آخرهـا فلـم يفجأ
أبويه إال ينادي بالباب ،فقال أبوه :عوف ورب الكعبة .فقالت أمه :
اسـوأتاه  ،وعـوف كيـف يقـدم لمـا هو فيه من القد ؟ فأستبق مالك
وخادمه الباب فـإذا هـو بعـوف قـد مـأل الفنـاء إبـالً ،فقـص علـى
أبيـه أمـره وأمر األبل  ،فقال أبوه  :حتى آتي رسول اهللا فأسأله
عنها فأتى رسول اهللا  ،فأخبره بخبر عوف وخبراإلبـل  ،فقال لـه
رسول اهللا صـلى اهللا عليه وسـلم  :اصنع بها مـا أحببت ومـا كنت
صـانعا ً بمالك  ،ونزل قوله تعالى (ومن يتق اهللا يجعل له مخرجا ً
( الطالق)3 /

 - 9وروى ابن عساكر عن رجل اسمه أبو بكر محمد بن داود
قـال هـذا الرجـل [ :كنـت أكـاري علـى بغـل لـيمن دمشق إلى بلد
الزبداني  ،فركب معي ذات مـرة رجـل فمررنـا علـى بعـض
الطريـق فقـال لـي  :خـذ هـذه الطريق فإنها أقرب ،فقلـت :ال
خبـرة لـي فيهـا .فقـال  :بـل هـي أقـرب  ،فسـلكناها فانتهينـا إلـى
مكـان وعـر،وواد عميق  ،وفيه قتلى كثير  ،فقال لي  :أمسك رأس

158

خطب مهمة لعامة األمة

البغل حتى أنزل ،فنزل وشمر وجمع ثيابه وسل سكينا ً معه ،
وقصدني  ،ففررت من بين يديه وتبعني  ،فناشدته اهللا ،وقلت  :خذ
البغل بما عليه .فقال  :هو لي  ،وانما أريد قتلك  ،فخوفته اهللا
والعقوبة  ،وقلت  :إن أريت إن تتركني حتى أصلي ركعتين فقال
وعجل .فقمت أصلي فارتج علي القرآن  ،فلم يحضرني منه حرف
واحد  ،فبقيت واقفـا ً متحيـرا وهـو يقـول  :هيه أفرغ  ،فأجرى اهللا
على لساني قوله تعالى " :أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشـف
السـوء"  ،فـإذا أنـا بفارس قد أقبل من فم الوادي وفي يده حربة،
فرمى بها الرجل فمـا أخطـأت قلبـه ،فخـر صـريعا ً  ،فتعلقـت بالفارس
وقلت  :باهللا من أنت ؟ فقال  :أنا رسول الذي يجيب المضطر إذا دعاه
ويكشف السوء ]
سابعا ً  :اإلحسان إلى الناس وقضاء حوائجهم ورحمة صغيرهم
وكبيرهم :
فإن من أحسن إلى الناس أحسن اهللا إليه  ،ومن فرج عن مؤمن كربة
من كرب الدنيا فرج اهللا عنه كربة من كرب يوم القيامة ومنه حديث
رواه الترمذي في أبواب البر
[ صنائع المعروف تقي مصارع السوء ]
والصلة وهو ضعيف

ثامنا ً  :ومن واجبات المسلم في المحن والمصائب  :اإلسترجاع :
في المسند 26723/واللفظ له ومسلم 918/ومالك 635/أنه صلى اهللا عليه
وسلم قال  [ :مـا مـن أحـد يصاب بمصـيبة فيقـول إنـا هللا وانـا إليـه
ارجعـون اللهـم أجرني في مصيبتي وأخلف علي بخير منها إال فعل
به ذلك )
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قال ابن القيم في زاد المعاد ج/٤ص ( : ١٨٩وهذه الكلمة من ابلغ عالج
المصـاب وأنفعـه لـه فـي عاجلتـه وآجلتـه فإنها تتضمن أصلين
عظيمين إذا تحقق العبد بمعرفتها تسلى عـن مصـيبته  :أحـدهما أن
العبـد وأهلـه ومالـه ملـك هللا عز وجل حقيقة وقد جعله عند العبد
عارية فإذا أخذه منه فهو كالمعير يأخذ متاعه من المستعير وأيضا
فإنه محفوف بعدمين عدم قبله وعدم بعده وملك العبد له متعة معارة
في زمن يسير وأيضا فإنه ليس الذي أوجده عن عدمه حتى يكون
ملكه حقيقة وال هو الذي يحفظـه مـن اآلفـات بعـد وجـوده وال يبقـى
عليـه وجـوده فلـيس لـه تـأثير وال ملك حقيقي وأيضا فإنه متصرف
فيه باإلمر تصرف العبد المأمور والمنهي ال تصرف المالك ولهذا ال
يبـاح له من التصرفات فيه إال ما وافق أمر مالكه الحقيقي .والثاني أن
مصـير العبـد ومرجعـه إلـى اهللا مـواله الحـق وال بد أن يخلف الدنيا
وراءه ظهره ويجىء ربه كما خلقه أول مرة بال أهل وال مال وال
عشيرة ولكن بالحسنات والسيئات فإذا كانت هذه بداية العبد وما حوله
ونهايته فكيف يفرح بموجود أو يأسي على مفقود ففكـره فـي مبدئـه
ومعاده من اعظم عالج هذا الداء )
عباد هللا :
وطّنوا أ نفسكم علـى المصـائب قبـل وقوعهـا  ،لـيهن عليـك وقعهـا،
وال تجـزع بالمصـائب ،فللباليـا أمـد محـدود عند اهللا  ،وال تسخط
بالمقال  ،فرب كلمة جـرى بهـا اللسـان هلـك بهـا اإلنسـان  ،والمـؤمن
الحـازم يثبـت للعظـائم  ،وال يتغير فؤاده وال ينطق بالشكوى لسانه ،
وخفـف المصـاب علـى نفسـك بوعـد األجـر وتسـهيل األمـر ،لتـذهب
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المحـن بال شكوى  ،وما زال العقالء يظهرون التجلد عند المصاب
لئال يتحملوا مع النوائب شماتة األعداء  ،والمصيبة إن بدت لع ّد ّو ُسُر
واستبشر بها ،وكتمان المصائب واألوجاع من شيم النبالء  ،فصابر
هجير البالء  ،فما أسرع زواله  ،وغاية األمر صبر أيام قالئل  ،وما
هلك الهالكون إال من نفاد ال َجلَد ،والصابرون مجزيون بخير الثواب ،
سن َ َما َكانُ ْوا يَ ْع َملُ َو َن
قال تعالى َ " :ولَنَجْ ِزين ٱلذين َ
صبَر ُْوا أجْ ُر ْه ْم بِأَحْ ِ

[ "النحل]٩٦:

ك ي ُْؤتُ َو َن أَجرهم
وأجور الصابرين مضاعفة  :قال تعالى " :أُ َولَئِ َ
صبَر ُْوا" [القصص ] ٥٤:
مرتين بِ َما َ َ
بل وبغير حساب ،واهللا معهم  ،والنصر والفرج معلق بصبرهم ،وما
منعك ربك أيها المبتلى إال لتعطى  ،وال ابتالك إال لتعافى  ،وال
صفي يبتلي بالنعم  ،وينعم بالبالء  ،فال ت ّ
ضيّع زمانك
امتحنك إال لتَ َ
بهّ ّمك بما ضمن لـك مـن الـرزق  ،فما دام األجل باقيا ً كان الرزق آتيـا
ر ُزقُهَـا" [
ض إِال َعلَـى ٱهلل ِ
قـال تعـالى َ " :و َمـا ِ ِمـن َ َدابّة ِفِـي ٱألرْ ِ
هـود] ٦:

واذا أغلق عليك بحكمته طريقا ً من طرقه فتح لك برحمته طريقا ً أنفع
لك منه.
والمكـروه قـد يـأتي بـالمحبوب  ،والمرغـوب قـد يـأتي بالمكروه ،
فـال تـأمن أن توافيـك المضـرة مـن جانـب المسرة  ،وال تيأس أن
"و َع َسى أَن ت ْكره ْو ْا
تأتيك المسرة من جانب المضرة  ،قال عز وجل َ :
هَ َش ْيئًا َوه َو َخ ْي ٌر لّكم َو َع َسى أَن تُبحبوا َش ْيئًا َوهُ َو َش ٌر لكم َ َوٱهلل يَ ْعلَ ُم
[ البقرة]٢١٦:
َوأنتُ ْم الَ تَ ْعلَ ُم َو َن"
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 #محن اليوم ومنح اهللا تعالى لنا :
 - 1محن انتشار القتوات الفضائية أعقبها منحة ظهور القنوات
الفضائية اإلسالمية وانتشار محاضارت الدعاة واألئمة الذين كانوا
ممنوعين من الظهر أمام الناس في المساجد ،فاليوم يعرفهم
القاصي والداني ،وقد دخل اإلسالم بيوت علية القوم ،وزارء
وساسة وكبار رجال الدولة.
 - 2محنة الرسوم الدانمركية والفيلم الهولندي "فتنة" أعقبها منحة
طباعة ماليين النسخ من ترجمة معاني القـرآن الكـريم وترجمـة
كتـب الشـمائل المحمديـة ،كلها مترجمـة للغـات األوروبيـة ،يقبـل
عليهـا األوروبيون بشارهة للتعرف على دين اإلسالم وعلى
شخص النبي صلى اهللا عليه وسلم ،وينتج عن ذلك دخول العديد
من األوروبيين في اإلسالم.
 - 3تسلط األعداء في فلسطين والعراق مع ارتفاع نفقات الحرب
على ميزانياتهم  ،مع ظاهرة ارتفـاع األسـعار في العالم كله ،كل
ذلك يعقبه انهيـار االقتصـاد الغربـي الـداعم لدولة اليهود ( لَ ْن
ُون
صر َ
ار ثُم َال يُ ْن َ
يَضُرُّ و ُك ْم إِال أَ ًذى َوإِ ْن يُقَاتِلُو ُك ْم يُ َولُّو ُك ُم ْاألَ ْدبَ َ
ُربَ ْ
ت َعلَ ْي ِه ُم ال ِّذلةُ أَي َْن َما ثُقِفُوا إِال بِ َحبْل ِم َن هللاِ َو َحبْل ِم َن
( )111ض ِ
ُربَ ْ
ك بِأَنهُ ْم
ت َعلَ ْي ِه ُم ا ْل َم ْس َكنَةُ َذلِ َ
اس َوبَا ُءوا بِ َغ َ
الن ِ
ضب ِم َن هللاِ َوض ِ
ون ْاألَ ْنبِيَا َء بِ َغي ِْر َح ٍّ
ص ْوا
ق َذلِ َ
ت هللاِ َويَ ْقتُلُ َ
َكانُوا يَ ْكفُر َ
ك بِ َما َع َ
ُون بِآَيَا ِ
سورة آل عمران111-112/
ون ()112
َو َكانُوا يَ ْعتَ ُد َ

انتهى ،وهللا الحمد والمنة والفضل
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الكوابيس واألحالم
لقد تعلقت النفوس بالكوابيس والرؤى والمنامات وأصبحت شـغل
النـاس الـشاغل عبـر المجالس والمنتديات والمجامع ،بل أصبحت
سوقا رائجة لها زبائن كيثرة فـي القنـوات الفـضائية ،فأجلبت
الفضائيات بخيلها في ذلك ،وعقدت مجالس للرؤى والمنامات لما
رأيت تهافت الناس السريع لذلك  .وأصبحت ترى اليوم إن كان
السائل عن األمور الشرعية واحدا فالسائل عن الرؤى والمنام عشرة
ورأيت مهمومين مغمومين يكلمك أحدهم أنه لم ينم ليالي عددا ،لماذا
؟ لرؤيا مقلقة رآها وقـد يكون عبرها له جاهل بسوء  ،وأصبحت
ترى فرحين سعداء ،لكأنهم يترقبون بيوتهم تنقلب بـساتين وقصورا ،
أو وسائدهم تنقلب ذهبا  ،بسبب رؤيا رأوها.

 #تمهيد عن الكابوس :
الكوابيس تجربة مخيفة ،وهي تجربة إنسانية عالمية ،فكلنا يستيقظ
بدءا من الطفل الصغير إلى الكهل المسن ،ونحن نرتجف من عالم
تعلّـّق فيه كافة القوانين الطبيعية ،ويفقد فيه المنطق والتوقع الـذي
يواسي أيامنا كافة معانيه
وتجربة الكابوس والحلم المزعج تجربة قديمة قدم اإلنسان :
 -1ففي ملحمة "جلجامش" اآلشورية التي كتبت في بابل ( في
العراق حاليا ) قبل أكثر من  ٤٠٠٠عام ،والتي تعتبر أحد أقدم
النصوص البشرية ،هناك الكثير من األحالم والكوابيس.
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 -1وفي األساطير البابلبية في بالد ما بين الرافدين ،كان هناك
اعتقاد بوجـود مخلـوق ليلـي مصاص للدماء يدعى "ليليث" .وكان
يعتقد أن هذا المخلوق يسكن البراري  ،والسيما خـالل الجو
العاصف ويشكل خطورة السيما على األطفال ،واسم "ليليـ ث"
أصـله مـن اللغـات السامية ،من جذر يعني "ليل" ،وهو الوقت
المفضل لظهور المخلوق ونـشاطه .وصـورت األساطير القديمة
الكابوس على أنه وحش يجثم على صدر النائم  :يخنقـه ويمـتص
قوتـه ،ويدعه هزيال ضعيفا مشلوال حال نومه ،١وفي "لسان
العرب البن منظو ر أن الكابوس هو :
( الجثام والجاثوم الذي يجثم على اإلنسان وهو نائم ) ،ويعرف أيـضا
باسـم "الـضاغوط
وتعرفه بعض قواميس اللغة اإلنجليزية على أنه حالة ضيق صدر
وسواسي ،تأتي حال النومالسيما في الليل ،يشبه ضغط وثقل على
الصدر.
و"ليليث" كانت معروفة في بالد "سومر" القديمة ( العراق
-2
حاليا )
وكانت معروفة لدى أحبار اليهود ،ففي القرن الثاني للميالد
-3
يقول الحاخام "حانينا بن دوسا" :
(ال يمكن للمرء النوم وحيدا في منزل ،ألن من ينام وحده في منزل
تنال منه ليليث).
والطبيب اإلغريقي "جالينوس" الذي عاش بـين -١٣٠
-4
 ٢٠٠ق.م لـم ينـسب الحلـم إلـى الالوعي ،بل تبنى وجهة النظر
السحرية ونسبها إلى اآللهة.
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 1وهذا بالفعل ما كانت تمثله هذه اللوحة للفنان السويسري األصل
البريطاني الجنسية "يوهان هنريخ فوسيلي" ( )١٨٢٥-١٧٤١التي
تحمل عنوان "الكابوس" ،وهي أبرز ما يتصدر معرض خاص عن
فن "الرعب القوطي" في العصر الرومنسي وما بعده  ،يقـام
فـيمعرض "تيت بريتين" في العاصمة البريطانية.
 -6وسبق أفالطون فرويد بمدة تصل إلى  ٢٣٠٠سنة في رؤيته
لتفسير األحالم حين أورد فـيكتابه "الجمهورية" قوله  ( :حتى
مع وجود الرجال الطيبين ،فهناك جانـب مـنحط وحيـواني
متوحش يطل برأسه أثناء النوم )
 -7وعند الرومان كان االعتقاد أن سبب الكابوس يعود إلى
كائن أو عفريت كان يزعج النـاس خالل النوم متخذا شكال
ذكريا يسمى "إنكوبي" أو "إنكوبيس" يزعج النائمات من
النـساء  ،أويتخذ شكال أنثويا يسمى "سكوبي" أو "سكوبيس"
يزعج الرجال النيام  ،وربما كان المخلوقـان كائنا واحدا قادرا
على التجسد حسب الجنس الذي يريد ،وكانت مصدر رعـب فـي
رومـاالقديمة.
 -8وفي القرن الثاني قبل الميالد كان هناك  ٣٢٠معبدا في بالد
اليونان وحوض البحر األبيض المتوسط مكرسة لألحالم ولعبادة
اإلله "أسكيوالبيوس" إله الشفاء من "سكوبي".
 -9وهذه العفريتة "سكوبي" استحوذت على اهتمام أكبر في
بداية المـسيحية ،وحتـى القـرون الوسطى ،عندما كان االعتقاد
السائد أنها تتسلط على الرهبان كي تلهيهم عما نـذروا
١
إليـهأنفسهم في خدمة الكنيسة
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 -10وكلمة "كابوس" بالعربية قال عنها مختار الصحاح
ص( : ٢٣٤الكابوس ما يقع علـى انسان بالليل  ،ويقال هو
مقدمة الصرع )
ونقل ابن منظور في لـسان العـرب ج:٦ص ١٩٢عن بعض ا
للغويين قوله  ( :وال أحسبه عربيا ) ،وبالفعل ،يعتقد أن أصلها
إغريقي من كلمـة إنكوبيس
 -11أما كلمة كابوس باإلنكليزية فهي  ،Nightmareويرجع
أصلها إلى "مخلوق ليلي من األساطير الجرمانية واإلسكندنافية،
كان يعرف باسم "مارا"  ،Maraوكان النـاس يخـشون
حضوره أثناء النوم  ،ألنه كان ذو قدرة على امتصاص الطاقة
من الجسم ،وتشويش العقـل بشكل كبير .ويبدو أن "مارا" هذا
أقدم في النشأة من حضارة الجرمان  ،فقد ظهر اسم "مـار ا"
في األساطير البوذية كاسم عفريتة حاولت إغواء "بوذا" (-٥٦٣
 ٤٨٣ق.م ) باتخاذها هيئـة امرأة جميلة  ،لكن بوذا قاوم
إغراءها.
 -12ومما يثير األهتمام والدهشة أن كلمة "كابوس" في ثقافـات
معظـم شـعوب األرض ولغاتها لها تقريبا نفس الداللة والمعنى:
( كائن أو روح شريرة أو عفريـت يـزعج النـائم ويمتص قواه
الجسدية بأنواعها ،السيما القوة الجنسية )
والخالصة أن سبب الكابوس عند الحضارات المختلفة أحد شيئين :
أوﹰال  :الكابوس سببه عفريت :
كان االعتقاد الشائع منذ مئات السنين وحتى أواخر القرن  ١٨م أن
الكابوس سببه هجوم شـيطا ن أو عفريت يجثم على صدر النائم"،
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و"سكوبي" وفق الرؤية المسيحية في القرون الوسطى كانت تأتي من
الخطيئة .٢وعند بعض علماء المسلمين ممن يعالجون بما يسمى ب ـ"
الرقى الشرعية
ثانيا  :الكابوس سببه كبت نفسي أو شهوات مكبوتة :
ففي عام  ١٩٢٠قال "سيغموند فرويد " في نظريته الخاصة
بـ"تحقيق الرغبة" في أول طبعـة مـنكتابه "تفسير األحال م"  ( :إن
الكوابيس تمثل الرغبات بالتعرض للعقاب والنابعة من األنـا
األعلـى) ،وفي عام  ١٩٢٥عاد "فرويد" ليقول  ( :الكوابس هي
تعبير عن دوافع غير أخالقية شـريرة وملتويـة تتعلق بزنا المحارم أو
بشهوات إجرامية وسادية ) ،وبعدها بدا أن "فرويد" غيـر راض عـن
هـذاالتعريف وفق نظريته ،فعاد ليقزول  ( :إنها ميل بدائي ورجعي
إلعادة معايشة تجارب مريرة )
لكن كما علة األحالم عموما عند فرويد  ،فقد نحى هذا العالم إلى عزو
حدوث الكابوس إلـى كبـت نفسي  ،حيث تنتج العناصر السلبية
للتجربة عن محاولة كبت الشهوات الجنسية .ويحدث هذا الكبـت عبر
آلية إسقاط الشهوات الجنسية على عنصر خارجي أو عفريت
ويرى "كارل يونغ" أن الكوابيس مثل األحالم ( تؤدي وظيفة
تعويضية ،فإذا اتخذ الناس موقفا شـديد السطحية أو أبدو قدرا كبيرا
من عدم االكتراث في موقف واع ،عندها يمكن للحلم أن يعزز
الموقف ويعوض عن حالة اليقظة تلك بطريقة تنتج الكابوس )
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مفهوم الكابوس في الطب النفسي -:
مصطلح الكابوس يشير إلى نمطين من األحالم المزعجة :
 -1الكابوس الفعلي أو" الشلل النومي"
 -2نوبات الرعب النومي.
وكالهما يتفق في أشياء ويختلف في أشياء
فيتفقان في :
ﹰا
 -1أن الكابوس حلم مزعج جد
 -2يستمر " الرعب النومي" بين  ٢٠-٥دقيقة
 -3سرعة ضربات القلب
 -4التنفس السريع
 -5اختفاء النشاط العصبي
ويختلفان في :
أ -الكابوس الفعلي أو " الشلل النومي" يمتاز بأنه :
 -1طويل
 -2فيه صور واضحة للحالم في حالة خطر
 -3يشعر خالله النائم بتأثير سلبي قوي ( كـ قلق  ،خطر  ،ذنب
 ،غضب  ،حزن  ،إحباط  ،خوف )
 -4يتذكرها النائم بعد استيقاظه ويكون مدركا لكل ما يحلم به،
وتنتهي باستيقاظ الحالم ،وتكـونأشبه بفيلم رعب نومي طويل.
أما "نوبات الرعب النومي" فتمتاز بـ :
 -5إحساس المرء فيها بالتشويش وفقدان االتجاه والدوار عند
االستيقاظ
 -6ال توجد فيها صور واضحة
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 -7تقع عادة في مرحلة النوم العميق ( المرحلة  ٤-٣ساعة )
في الساعات األولى من النوم
 -8عادة ال يتذكر الحالم شيئا عند االستيقاظ
أسباب الكابوس طبيا - :
يرى األطباء أن الكابوس له أسباب متعددة :
 -1بطء في نقل الكهرباء العصبية  ،أو عرقلتها
 -2النوم على الظهر
 -3النوم في أوقات غير منتظمة
 -4إطالة نوم القيلولة
 -5الحرمان من النوم
 -6الشعور بالضغط الزائد
 -7التغير المفاجئ في المحيط أو نمط الحياة.
 -8القلق والتوتر
 -9المرض مع الحمى
 -10موت شخص عزيز
 -11رد فعل حاد أو عارض جانبي لتناول دواء أو التوقف
عنه مثل أقراص النوم
 -12تناول الكحول أو الخمور أو التوقف الفجائي عن
تناولها
 -13اضطرابات التنفس أثناء النوم
١
 -14تناول طعام قبل الذهاب للنوم مباشرة
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الرؤي واالحالم والكوابيس في اإلسالم - :
اهتم العلماء العرب المسلمون باألحالم وتفسيرها وبات ذلك علما
بحـد ذاتـه،٢
والكـابوس فـي المفهوم اإلسالمي سببه الشيطان  ،وما يراه النائم
ثالثة أنواع وضحها لنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم :
تعليل صلة الطعام بحصول الحلم هو استنتاج توصل إليه الطبيب
العربي "عالء الدين ابن النفيس الدمشقي" ( المولود عام  ٦٠٧هـ )
(مكتشف الدورة الدموية الصغرى ) فقرر في كتابه "الشامل" أن
األحالم تنشأ بسبب األطعمة التي يتناولها اإلنسان  ،ويرجع ذلك إلـى
أبخرتها التي تتصاعد إلى الرأس أثناء النوم فتؤثر على الفص
األمامي للمخ وتسبب ظهور الصور والخياالت المختلفة خالل النوم
اهتم العلماء بما يراه النائم  ،مثل "محمد بن سيرين (المتوفى عام
 ١١٠للهجرة )  ،و"محي الدين بن عربي" المولـود فـي األنـدلس
( المتوفى ٦٣٧هـ ) في كتابيه " فصوص الحكم" و"الفتوحات المكية
" ،و"ابن خلدون في مقدمته  ،ومعظم العلماء تعرض للـرؤى
فـيإطار اهتمامهم بالتفريق بين الحلم الذي مصدره الوحي ( الرؤيا
الصالحة ) والحلم الكاذب ( أضـغاث األحـالم ) وسـبق المفكـرون
المسلمون الغرب إلى تفسير األحالم وتحليلها وتقسيم أنواعها ومعرفة
أسبابها ومصادرها  ،وخالصة حقيقة األحالم والرؤى عندهم :
 -١قال ابن خلدون في مقدمته  ( :أما أضغاث األحالم فصور
خيالية يخزنها اإلدراك في الباطن ويجول فيها الفكر بعد المغيبـةعن
الحس .الفرق بين الرؤيا الصالحة وأضغاث األحالم الكاذبة فإنها كلها
صور في الخيال في حالة النوم )
1

2
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روى ابن ماجه 3907/في سننه وصححه األلباني عن عوف بن مالك أنه عليه
الصالة والسالم قال  [ :إن الرؤيا ثالث  :منها أهاويل من الشيطان
ليحزن ابن آدم ومنها ما يهم به الرجل في يقظته فيراه في منامه
ومنها جزء من ستة واربعين جزء من النبوة )
يقول البغو ي  ( :في هذا الحديث بيان أنه ليس كل ما يراه اإلنسان
في منامه يكون صحيحا ويجـوز تعبيره ،إنما الصحيح منها ما كان
من اهللا عز وجل ،وما سوى ذلك أضغاث أحالم ال تأويل لها )
النوع االول مما يراه النائم  :الكابوس
وهي الرؤيا السيئة التي من الشيطان
روى مسلم في صحيحه 2261/أن أبا سلمة قال  [ :كنت أرى
الرؤيا ُأعرى منها ١غير أني ال أزمل  ،حتـى لقيت أبا قتادة فذكرت
ذلك له فقال  :سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول  :الرؤيـا
مـن اهللا ،والحلم من الشيطان ،فإذا حلم أحدكم حلما يكرهه فلينفث عن
يساره ثالثا وليتعوذ باهللا مـن شـرها ،فإنها لن تضره ]
وفي رواية عند مسلم أيضا قال أبو سلمة  [ :إن كنت ألرى الرؤيا أثقل
علـي مـن جبل ،فما هو إال أن سمعت بهذا الحديث ،فما أباليها ]
وفي صحيح مسلم 2268/عن جابر [ أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى اهللا
عليه وسلم فقا ل  :يا رسول اهللا رأيـت فـي المنام كأن رأس يضرب
فتدحرج فاشتدد ت على أثره !! فقال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه
وسـلم لألعرابي  :ال تحدث الناس بتلعب الشيطان بك في منامك ]
فأما موقف المرء من هذا النوع من الرؤى وهو الغالب على حال
الكثيرين فإنه قد جاء في الـسنة آداب خاصة به في أحاديث صحيحة
في الصحيحين وغيرهما ،وهي :
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 -1التعوذ باهللا من شر هذه الرؤيا ومن شر الشيطان
 -2أن يتفل الرائي حين يقوم من نومه ثالثا عن يساره
 -3أن ال يذكرها ألحد أصال
 -4أن يصلي ماﹸكتب له
 -5أن يتحول من جنبه الذي كان عليه
ﹶة آية الكرسي لما صح عن النبي
 -6زاد بعض أهل العلم قراء
صلى اهللا عليه وسلم أن من قرأها ال يقربه شيطان
 -7أال يحدث الناس بها
وهذا النوع من الرؤى إنما هو من الشيطان ،يقول النووي رحمه اهللا:
( وينبغي أن يجمع الرائي بين هذه اآلداب كلها ويعمل بجميع ما
تضمنته الروايات ،فإن اقتصر على بعـضها اجـزأه فـي دفـع
ضررها بإذن اهللا كما صرحت بذلك األحاديث )
وقال المازري  ( :والصحيح ما عليه أهل السنة أن اهللا يخلق في قلب
النائم اعتقادات ،كما يخلقها في قلب اليقظـان  ،وهـوسبحانه يفعل ما
يشاء  ،ال يمنعه نوم وال يقظة  ،فإذا خلق هذه االعتقادات فكأنه جعلها
علما على أمور يخلقها في ثاني الحاألو كان قد خلقها )
وقال ابن القيم رحمه اهللا  ( :إنها أمثال مضروبة يضربها الملك
الذي قد وكله اهللا بالرؤيا ليستدل الرائي بما ضرب له مـنالمثل
على نظيره ويعبر منه إلى شبهه )
ومن الكتب اإلسالمية المشهورة التي تناولت األحالم "تعطير األنام
في تعبير المنام" لعالم الدين واألدب والشاعر والمتـصوف
عبـدالعزيز النابلسي ( المتوفى ١١٤٢ه ـ) و"التعبير المنيف
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والتأويل الشريف "لـ"محمد بن قطب الدين األزنيقي" ( المتـوفى سـنة
 ٨٨٥للهجرة ) وغيرها.

النوع الثاني  :مما يراه النائم
ما يحدث به المرء نفسه في يقظته ،كمن يكون مشغوﹰال بسفر أو
تجارة أو نحو ذلك ،فينام فيرى فيمنامه ما كان يفكر فيه في يقظته،
وهذا من أضغاث األحالم التي ال تعبير لها.
النوع الثالث  :الرؤيا الصادقة الصالحة التي تكون من هللا
قال صلى اهللا عليه وسلم في صحيح البخاري 7045/عن أبي سعيد
-1
 [ :إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من اهللا  ،فليحمد اهللا
عليهـا وليحدث بها ] وفي رواية  [ :وال يخبر بها إال من يحب
]
قال تعالى في كتابه الكريم  :أَ َال إِن أَ ْولِيَا َء هللاِ َال َخ ْو ٌ
ف َعلَ ْي ِه ْم َو َال
ون ( )63لَهُ ُم ْالبُ ْش َرى فِي
ون ( )62ال ِذي َن آَ َمنُوا َو َكانُوا يَتقُ َ
هُ ْم يَحْ َزنُ َ
ك هُ َو ْالفَ ْو ُز ا ْل َع ِظي ُم
ت هللاِ َذلِ َ
ْال َحيَا ِة ال ُّد ْنيَا َوفِي ْاآلَ ِخ َر ِة َال تَ ْب ِدي َل لِ َكلِ َما ِ
يونس64- 62:
()64
قال عدد من المفسرين  :أن "البشري في الحياة الدنيا هي
الرؤيـاالصالحة يراها الرجل المسلم  ،أوﹸترى له  ،والتبشير هنا
يحتمل التبشير بـالخير والتبـشير بالشر كما قال اهللا تعالى عن الكفار
[ آل عمران ]٢١:
ﹶفبشرهم بعذاب أليم"
":
وعن أبي هريرة رضي اهللا عنه قال  :قال رسول اهللا صلى اهللا
عليه وسلم [ :لم يبق بعدي من النبوة إال المبشرات ،قالوا :وما
رواه البخاري6990/
المبشرات؟ قال :الرؤيا الصالحة ]
ومالك 2748/وأحمد 8313/
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روى ابن ماجة 3896/والدارمي 2184/عن أم كرز الكعبية أن رسول اهللا
صلى اهللا عليـه وسلم قال  [ :ذهبت النبوة وبقيت المبشرات  ،قيل
 :وما المبشرات ؟ قال  :الرؤيا الصالحة يراها الرجل أوﹸترى له
]
وقال صلى اهللا عليه وسلم  [ :إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا
المؤمن تكذب  ،وأصدقكم رؤيـا أصدقكم حديثا  ،ورؤيا المؤمن
البخاري6988/
جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة ]
ومسلم 2263/والترمذي2270/

ومن عالمات أضغاث األحالم أو الرؤى الفاسدة :
 -1أن النائم يرى في منامه مناظر متناقضة ومتداخلة  ،ال
يعرف أولها من آخرها
 -2أن بعض الناس يمرض فيرى في منامه ما يوافق مرضه
 -3أن يرى مستحيالت ال يمكن أن تقع
 -4أن يرى ما تحدث به نفسه في اليقظة

ومن عالمات الرؤيا الصادقة :
 -1انتفاء جميع ما تقدم من عالمات الرؤيا الفاسدة
ﹰفا بالصدق في كالمه ،كما قال صلى اهللا
 -2أن يكون الرائي معرو
عليه وسلم في صحيح مسلم [ : 2263/أصدقكم رؤيـاأصدقكم حديثا ]
 -3وهذا في الغالب ،وإال فقد يرى غير الصادق رؤيا صادقة
إيقاظا لغفلته أن يعرف أولها وآخرها  ،فال تكون متقطعة ال
ترابط بينها
 -4أن تكون تبشيرا بالثواب على الطاعة أو تحذيرا من
المعصية.
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من أراد الرؤيا الصالحة أو عدم اإلتيان بكابوس فعليه بأمور :
١
أوﹰال  :عليه بالصدق في أقواله وأفعاله
ثانيا  :قيام الليل واإلكثار من الطاعات
ثالثا  :أن يلتزم السنة في النوم
رابعا  :اإلتيان باألذكار الشرعية المتنوعة
خامسا  :أن يضع يده تحت خده األيمن
 1قال ابن القيم  ( :ومن أراد أن تصدق رؤياه فالبد أن يتحري
الصدق وأكل الحالل والمحافظة على األوامر والنواهي ،ولينم علـى
طهـارةكاملة ،مستقبل القبلة ،ويذكر اهللا حتى تغلبه عينه ،فإن رؤياه
ال تكذب البتة ،وأصدق الرؤيا ما كان باألسحار فإنه وقت النزول
اإللهي  ،واقتراب الرحمة والمغفرة ،وسكون الشياطين ،وعكسه رؤيا
العتمة ( وقت صالة العشاء ) عند انتشار الشياطين واألرواح
الشيطانية )
سادسا  :قراءة آية الكرسي
سابعا  :قراءة سورة الكافرون

أحكام تتعلق بالرؤي واألحالم
الحكم االول :
ﹸة اعتقادات دينية  ،ألن
أن هذه الرؤى واألحالم ال يترتب عليها أي
العلم والقول واالعتقاد توقيفي مبني علي الوحي الشريف من كالم
اهللا تعالى القرآن وسنة نبيه صلى اهللا عليه وسلم الصحيحة فقط .
كمـا أنه اليبني على تلك الرؤى أحكاما شرعية ،وأحواال مصيرية
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وقد ضل بعض الناس في هذا األمر فجعلوا الرؤى مصدر تشريع ،
وقد أنكر عليهم العلماء ذلك ،قال الشاطبي  ( :فلربما قال بعضهم :
ﹰا عـن
رأيت النبي في النوم  ،فقال لي كذا وكذا  ،فيعمل بها معرضـ
الحدود الموضوعة في الشريعة ،وهو خطأ ،ألن الرؤيا من غير
األنبياء ال يحكم بها شـرعا علـي حال ،إال أن تعرض على ما في
أيدينا من األحالم الشرعية  ،فإن سـوغتها عمـل بمقتـضاها  ،وإال
وجب تركها واإلعراض عنها ،وإنما فائدتها البشارة أو النذارة
خاصة ،وأما استفادة األحكام فال )
وقد ذكر الشاطبي رحمه اهللا في كتابة االعتصام أن الخليفة المهدي
أراد قتل شـريك بـن عبـد اهللا القاضي فقال له شريكِ :ولِم ذلك يا أمير
المؤمنين ودمي حرام عليك ؟! قال  :ألني رأيت في المنـام كأني مقبل
عليك أكلمك  ،وأنت تكلمني من قفاك  ،فأرسلت إلى من يعبر فسألته
الفك  ،فقال شريك :
عنها فقال  :هذا رجل يطأ بساطك ،وهو يسر خﹶ
يا أمير المؤمنين ،إن رؤياك ليست رؤيا يوسـف بـن يعقوب  ،وإن
دماء المسلمين ال تسفك باألحالم  ،فن ّكس المهدي رأسه وأشار إليـه
بيـده أن اخـرج ،فانصرف
وذكر ابن عساكر في تاريخ دمشق أن بعضهم رأى في المنام الشافعي
رحمه اهللا فقال له :كذب علي يونس بن عبد األعلى في حديث ،ما هذا
من حديثي وال حدثت به ،فقال الحافظ ابن كثير رحمـه اهللا معلقا
على هذا الكالم " :يونس بن عبد األعلى من الثقات  ،اليطعن فيه
بمجرد منام".
ﹸ إبراهيم الحصري
ونقل الذهبي رحمه اهللا عن المروزي قال  :أدخلت
على أبي عبد اهللا أحمـد بـن حنبل وكان رجال صالحا فقال :إن أمي
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رأت لك مناما هو كذا وكذا ،وذكرت الجنة  ،فقال ( :يا أخي ،إن
سهل بن سالمة كان الناس يخبرونه بمثل هذا ،وخرج إلى سفك الدماء
 ،الرؤيا تسر المؤمن ،والتغره )
ﹲ مذكور فيها رؤيا للرجل الصالح
وتنتشر بين الفينة واألخرى ورقة
أحمد خادم الحجرة النبوية ،وفيها بعض الوصايا ،وكذلك ورقة أخرى
أن فتاة رأت في المنام أم المؤمنين زينب أو بنـت رسـول اهللا صلى
"قل هو هللا َأحد" (
اهللا عليه وسلم فاطمة تأمرها بأن تقرأ ﹸ
اإلخالص) 1:

كذا مرة وسيحصل لها كذا وكذا  ،وكل هذه خزعبالت وأكاذيب ال
تنشر إال عند الجهالء  ،وقد نبه عليها العلما ء  ،أال فلـيعلم أن رسول
اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما مات إال والدين قد كمل  ،وأن أي مدع
يدعي أنه اكتشف سـنة عبر منام فهو كاذب  ،فليس هناك سنة إال وقد
بينها صلى اهللا عليه وسلم  ،وانتهى التشريع بموته
الحكم الثاني :
ﹸتنا من النساء أن يحذروا
أنه ينبغي على المسلم العاقل وال سيما أخوا
كل الحذر من مدعي التعبيـر من المتعالمين والجهال وأهل الكذب
والشعوذة والخرافة والكهانـة الـذين يـدعون علـم الغيـب  ،ويروجون
على الناس بدعوى تعبير المنامات.
فقد انساق بعض الناس إلى التطلع إلى معرفة الغيب عن طريق :
الـسحرة والكهـان ،والعـرافين  ،والرمالين  ،والمنجمين  ،وقراءة
الفنجان  ،ومتابعة األبراج وغيرها  ،فضلوا َوأَضلوا بما أقدموا عليـه
من أمر محرم
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روى أحمد 23222/أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال  [ :من أتى
عرافا أو كاهنا فصدقه بمـايقول فقد كفر بما أنزل على محمد ]
وروى مسلم في صحيحه 2230/عن بعض أزواج النبي عـن النبي صلى
اهللا عليه وسلم قال  [ :من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه ،لم تقبل
له صالة أربعين يومـا )
هذا مع أن هؤالء السحرة والكهان ال يعلمون الغيب بنص كتاب اهللا
عز وجل ولكنهم يزينون للنـاس الباطل .والغيب ال يعلمه إال اهللا :
قوله تعالي ( قل ال يعلم من في السموات واألرض الغيب إال هللا )
[ النمل]٥٦:

 -1وقال اهللا تعالى" :عالم الغيب فال يظهر علي غيبه أحد إال
[ الجن]٢٦،٢٧:
من ارتضي من رسول " ........
الحكم الثالث :
أن ال يعرض المسلم ما يشد الحاجة إلى تعبيره من منامه إال على
أهل العلـم والـصدق والخبـرة والديانة فقط ،ويحذر من سواهم أشد
الحذر  ،سالمة لعرضه ،وبراءة وصيانة لعقيدته ودينه .فالرؤيا
الصادقة الصالحة قد تكون واضحة ظاهرة ال تحتاج إلى تأويل كما
رأى إبراهيم عليه الـسالم أنـه يذبح ابنه في المنام  ،وقد تكون خافية
برموز تحتاج فيها إلى عابر يعبرها كرؤيا صاحبي السجن مع يوسف
عليه السالم
والدليل :
 -1قال صلوات اهللا وسالمه عليه عن أبي هريرة  [ :الﹸتقص
الرؤيا إال على عالم أو ناصح ] رواه البخاري 110/ومسلم2266/
والترمذي2270/
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 -2وسئل اإلمام مالك رحمه اهللا  :أيعبر ا لرؤيا كل أحد ؟ فقال
ﹺبالنبوة يلعب ؟! والنبي صلى اهللا عليه وسلم يقـول [ :
مالك  :أ
إذا رأى أحدكم رؤيا فال يحدث بها إال ناصحا أو عالمـا ]
أخرجـه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي

 -3وقال القرطبي عند قوله تعالى  :ﹶ"قاَل يابنيﹶالﹶتقصص
علي إخوتك" [ يوسف ]٥:
هذه اآلية أصل في أال تقص الرؤيا على غير شقيق  ،وال ناصح
 ،وال على من ال يحسن تأويلها.
ومن شروط العابر :
 -1أن يكون عالما بهذا العلم العظيم
 -2أن يدرك المصالح والمفاسد في هذا الميدان
 -3أن ال ينصب نفسه للفتيا في الرؤى ويتطلع إليها  ،ال سيما
عبر الـشاشات وفـي المجـامع الكبيرة .فتعبير الرؤى قرين الفتيا
ﹸتونى فى ْ
رؤيــى ِإِنﹸكﹸنـتم
وقد قال الملك َٰ " :يَأيها المأل َأَف
ﹾ
لِ ْ
لرؤياﹶتعبرون" [ يوسف] ٤٣:
 -4يقول ابن القيم رحمه اهللا " :المفتي والمعبر والطبيب
يطلعون من أسرار الناس وعوراتهم على ما ال يطلع عليه
غيرهم ،فعليهم استعمال الـستر فيمـا ال يحسن إظهاره "
 -5أن ال يتسرع في التعبير
 -6أن ال يجزم بما يعبر
ﹶة هذا الجانب وما يوصله إليه من االفتتان
 -7أن يعلموا خطور
واإلعجاب بالنفس وتعظيم شـأنه فوق شأن المفتين وأهل العلم ،
وقد نقل ابن عبد البر أيضا عن هشام بن حسان انه قال :
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كان ابن سيرين يسأل عن مائة رؤيا فال يجيب فيها بشيء ،إال
أنه يقول  :اتق اهللا وأحـسن فـي اليقظة  ،فإنه ال يضرك ما
رأيت في النوم ،وكان يجيب في خالل ذلك ويقول  :إنمـا أجيـبب
الظن  ،والظن يخطئ ويصيب .فإذا كان هذا هو قول إمام
المعبرين في زمانه وما بعده من األزمان فما الظن بمن جاء
بعده  ،إننا لنسمع بالمعبر يسأل عن ألف رؤيـا ال تـسمع مـرة
يقول  :ال أدري ،أو يقول  :هذه أضغاث أحالم ،أو يقول  :هذه
حديث نفس  ،إال من رحم ربك
ﹶة تعبير الرؤى من خالل الشاشات
فعلى العابرين أن يدركوا خطور
التي يراها الماليين من الناس،وكذا المجامع الممتلئة بالحشود  ،وذلك
لألمور التالية :
 -1أن االنفتاح المطلق بالتعبير نوع فتنة من أجل حديثه في
ﹰا اليستطيع أن يجزم بصحة ما
أمور الغيب  ،ال سـيما أن أحـد
يقول العابر من عدمه  ،إال من رأى ذلك في واقعه  ،وهذا شـبه
متعسر عبر الشاشات
 -2تعذر معرفة حال الرائي عبر الشاشات والمجامع من حيث
االستقامة من عدمها ،وهذا لـه صلة وثيقة بتعبير الرؤيا  ،فابن
سيرين سأله رجالن كل منهما رأى أنـه يـؤ ِّذ ن ،فعبرهـا
ﹼَذن في الناس بالحج يأتوك
"وأ
للصالح منهما بالحج لقوله تعالى َ :
[ الحج]٢٧:
رجاال "
 -3وعبرها لآلخر بأنـه يسرق لقوله تعالى :ﹸ"ثم أَذن مؤذن
بينهم أيتها العير إنكم لسارقون " [ يوسف]٧٠:
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 -4والشاطبي رحمه اهللا يقول في مثل هذه الحالة" :فمتى
تتعين الـصالحة حتـى يحكـم بهـا ،وتتـرك غيـرالصالحة ؟!"
 -5عدم إدراك عقول الناس لطريقة بعض العابرين للرؤيا ال
سيما عبر الـشاشات والمجـامع بحيث يكون تعبيرهم بصورة
تجعل المستمع الجاهل ألول وهله يقول :هذا تكهن أو تخمـين أو
عرافة ،ونحن قد أمرنا بمخاطبة الناس على قدر عقولهم  ،فقد
أخرج البخاري في صحيحه 127/قول علي رضي اهللا عنه [ حدثوا
الناس بما يعرفون ،أتحبون أن ّ
يكذب اهللا ورسوله ؟ ]
 -6وروي مسلم 5/عن ابن مسعود رضي اهللا عنه قال  [ :ما أنت
محدث قوما حديثا ال تبلغـه عقـولهم إالكان لبعضهم فتنة ]
 -7أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح  ،فالمفسدة من
خالل التعبير عبر الشاشات أشد منمصلحته ،ألمور ال تخفى
على متتبعها  ،ال سيما أنها في أمور غيبية وأنها كالفتوى ،
والسلف الصالح كانوا يتدافعون الفتوى ما استطاعوا ،ناهيكم
عن بعض الفساد المتحقق من خالل مايشاهد ويسمع من تعبير
رؤيا لفتاة مثال بأنها ستفشل في نكاحها أو المرأة تعبـر لهـا
بـأنزوجها تزوج عليها سرا بامرأة أخرى .فما ظنكم بحال
األولى واألخرى ،فهذه تترقب الفشل في كل حين مع ضيق
نفسها وانشغال بالها  ،وتلك باهتزاز كيانها والشك في زوجها
المـرة تلو األخرى  ،ناهيكم عمن يرين مثل هذه الرؤى ،فيكتفين
بما سمعنه من تعبير لغيرهم فيقسن عليه دون الرجوع إلى
ﹶنه  ،فتكون الطامة حينئذ ،
عابر عالم اكتفاء بما سمعنه أو شاهد
وقولوا مثل ذلك فيما يراه الرجال والشباب.
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وأما ما يحتج به بعض الناس من أن مسلما روى في صحيحه 2269/أن رسول
ﹰا ما يسأل أصحابه بعد الفجر
اهللا صلى اهللا عليه وسـلم كان كثير
فيقول  [ :من رأى منكم رؤيا؟ ] فالجواب على هذا من وجوه :
 -1أن هذا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ،وتعبيره حق ال
يشوبه شائبة.
 -2أن تعبيره كان في مسجد يحضره عدد ليس كاألعداد التي
تعد بالماليين حينما تشاهد التعبير عبر الشاشات  ،وما ظنكم
بحضور عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من الصحابة
العقالء الفضالء مقارنة بحضور عند غيره صلى اهللا عليه
وسلم ؟! فأين الثرى من الثريا ؟!
 -3أنه لم يثبت عن أحد من الصحابة كالخلفاء األربعة وال من
بعدهم من التابعين أنه كان يفعل في المسجد كما كان النبي صلى
اهللا عليه وسلم يفعل  ،ال سيما أبو بكر رضي اهللا عنه  ،وقـد
شهد له النبي صلى اهللا عليه وسلم بأنه عارف بتعبير الرؤى ،
وهو من كبار المعبرين.
من األخطاء في الرؤيا خطورة الكذب فيها ،ففيه إثم عظيم أخرج
البخاري في صحيحه 2225/عن ابن عباس أن النبـي صلى اهللا عليه
وسلم قال [ :من تحلم بحلم لم يره كلف يوم القيامة أن يعقد بين
شعيرتين ولن يفعـل ]
قال اإلمام الطبري رحمه اهللا  ( :الكذب في المنام كذب على اهللا أنه
أراه ما لم يره )
وآخرا
انتهى ،والحمد هللا أوال ﹰ
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وقفات شرعية
مع الهجرة غير الشرعية
عباد هللا :

ظلـت قضـية الهجـرة غيـر الشـرعية ومحاولـة العديـد مـن الشـباب
المصـري الكـادح السـفر بطـرق غيـر رسـمية إلـي أوروبـا بحثـا عـن
حيـاة أفضـل هـي الشـغل الشـاغل والصـداع األكبـر فـي أرس
المجتمـع وذلـك علـي خلفيـة نزيـف األرواح الذي شهدته مياه البحر
المتوسط للعديد من الشباب المصري قليل الخبرة والحيلة.
وأشارت تقارير وازرة الداخلية أنه تم ضبط  ٦٣٠قضية هجرة غير
شرعية خالل  ،٢٠٠٨كما تـم الكشـف خـالل
هذا العام عما يزيـد علـي خمسـين تشـكيال عصـابيا يقومـون بتسـهيل
قيـام الشـباب بهـذه المغـامرة الخطيـرة غيـر المحسـوبة النتائج.
وأكدت اإلدارة العامة لمباحث األموال العامة أنه في عام  ٢٠٠١تم
رصد  ٦٤٩شـابا ،وفـي عـام  ٢٠٠٢وصـل العدد إلي  ،١١٦٥ثم في
عام  ٢٠٠٣كان  ،١٧٤٩حتي وصل في عام  ٢٠٠٤إلي  ٦٢٦٣من
الشباب الذين تم تـرحيلهم ،ويؤكـد التقريـر أن هـذه أعداد المـرحلين
مـن دول المقصـد ،وليسـت هي األعـداد الواقعيـة للمهـاجرين هجـرة
غير شرعية ،وكشف التقرير كذلك أن هناك هجرة غير شرعية عبر
المنافذ الشرعية

183

خطب مهمة لعامة األمة

ولنا مع هذه الظاهرة غير الشرعية هذه الوقفات الشرعية :
الوقفة األولى  :حكم السفر واإلقامة في ديار الكفر
دار الكفر هي التـي يحكمهـا الكفـار  ،وتجـرى فيهـا أحكـام الكفـر،
ويكـون النفـوذ فيهـا للكفـار ،وتكـون أحكـام الكفـر فيها ظاهرة غالبة .
وهي نوعان :
 -1بالد كفار حربيين  ،بينهم وبين المسلمين حالة حرب .وهذه
البالد ال يجوز السفر إليها قوالً واحداً
 -2بالد كفار مهادنين  ،بينهم وبين المسلمين حالة صلح وهدنة
 ،وهذه البالد يجوز السفر إليها بالشروط التالية :
أوالً  :اشترط أهل العلم فيمن يسافر أو يقيم في ديار الكفر شروط :
الشـبهات :ألن الكفـار
الشرط األول  :أن ي ِكون عنده علم يـدفع بـه ِ
يـوردون علـى المسـلمين شـبهات فـي ديـنهم  ،قـال تعالى  ( :يَا أَيُّهَا
ين َكفَرُوا يَ ُر ُّدو ُك ْم َعلَى أَ ْعقَابِ ُك ْم فَتَ ْنقَلِبُوا
ين آَ َمنُوا إِ ْن تُ ِطيعُوا ال ِذ َ
ال ِذ َ
[ آل عمران]١٤٩ :
ين )
اس ِر َ
َخ ِ
وذلك حتى يصير المسلم شا ً ًكا متذب ًذبًا في دينه كما قال قائلهم  ( :ال
تحاولوا أن تخرجوا المسلم من دينه إلى دين النصارى ،ولكن يكفى
أن تشككوه في دينه ،ألنكم إذا شككتموه في دينه سلبتموه الدين وهذا
كاف )
الشرط الثاني  :أن يكون عنده ديـن يحميـه مـن الشـهوات  :فـإذا
انعـدم دينـه  ،سـقط فـي بحـر الرذائـل الـذي تمـوج فيـه تلك البالد ،
من شرب للخمر  ،وتعامل بالربا ،والزنى بالنساء  ،والعياذ باهللا
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الشرط الثالث  :أال تكون في إقامته هناك ذلة أو مهانة
فالمهاجرون هجرة غير شرعية يظلون مختبئين  ،مذلولين ،مقهورين
 ،وهذه وضعية ال تجوز ،لما فيها من تسبب المسلم في إذالل نفسه ،
ومن المخاطر التي تترتب عليها
والدليل على ذلك :
صلى هللا َعلَيه َو َسل َم قال َ َ[ :ال يَ ْنبَ ِغي
-1
َع ْن ُح َذ ْيفَةَ أن النبي َ َ
ْف يُ ِذلُّ نَ ْف َسهُ ؟ قاَ َل  :يترض ِم ْن
ْلل ُم ْؤ ِم ِن أَ ن ي ِذل نَ ْف َسهُ .قالُواَ :و َكي َ
ال ِء لِ َما ََال ي ُِطي ُ
ق ] .1رواه الترمذي 2254/وابن ماجة 4016/وأحمد23444/
ْالبَ َ ِ
-2

روى الطبراني عن أبي ذر الغفاري أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال

 [ :من أعطى الذلة من نفسه طائعا ً غير مكره فليس منا ]
الشرط الرابع  :أال يكون في ذلك ما يعرض حياة المسلم للخطر .وال
يبرر هذا النوع مـن الهجـرة أن أصـحابه فقراء  ،فقد يتعرضون
للضياع في البحر أو في الصحراء وقد يهلكون أو يعتقلون
والدليل على ذلك :
 -1يقول اهللا تعالى" :وال تُ ْلقُوا بِأ َ ْي ِديُ ُك ْم إِلى التّ ْهلُ َك ِة "البقرة195:
"وال تَ ْقتُلُوا أَ ْنفُ َس ُك ْم إِن هللاَ َكاَ َن بِ ُك ْم َر ِحيً ًم"
 -2ويقول تعالىَ :

النساء29 :
ص قَاَ َل :
 -3روى أحمد 17812/وأبو داودَ 334/ع ْن َع ْم ِرو ب ِْن ْال َعاِ ِ

ت ال ُّس َال ِسـِ ِل  ،فَأَ ْشـفَ ُ
[ احْ تَلَ ْمـ ُ ُ
قت
ـاردة ِفِـي َغـ َز ِوة َذاِ ِ
ت ِفِـي لَ ْيلَـة بَ ِ
إِن ا ْغتَ َس ْل ُ
َصليت بِأَصْ َحابِي الصُّ ب َْح ،
ت أَ ْن أَ ْه َ
لك  ،فَتَيَم ْ ْمتُثُم َ

 1-صححه األلباني.
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صلى هللاُ َعلَ ْي ِه َو َسل َم  ،فَقَاَ َل َ :يَا
فَ َذ َكرُوا َذ ِل َ
ك لِلن ِب ِّي َ َ
ت ُجنُبٌ ؟ ْ
ب َوأ ْن َ
صلي َ
فأخبَرْ تهُ بِالذي منعني ِم ْن
َع ْمرُوَ َ ،
ْت بأصْ َحا ِ
ـت  :إِنّي َسـ ِمع ُ
ِاال ْغتِ َساِ ِل َ ،وقُ ْل ُ
"و َال تَ ْقتلُوا أَ ْنفُ َس ُك ْم
ْت اللـهَ يَقـ ُو ُل َ :
ك َر ُس ُو ُل ّ
َصلى هللا َعلَ ْي ِه َو َسلم
ض ِح َ
هللا َ
إِن هللاَ َكاَ َن بِ ُك ْم َر ِحيً ًما" فَ َ
َولَ ْم يَقُلْ َشيْئا )
الشرط الخامس  :أن يكون الغرض من السفر غرضا ً مشروعا ً
وقد قسم أهل العلم السفر واإلقامة بين الكفار إلى أربعة أقسام :
القسم األول  :أن يكون السفر مأمورا ً به ش ًر ًعا :
كأن يكون سفره بأمر حـاكم المسـلمين  :أو أن يكـون صـاحبه
مجاهـداً فـي سـبيل اهللا حتـى يرجـع  ،كـأن يكـون الـذهاب إلـى الكفار
بقصد الدعوة إلى اهللا  ،أو تعلم ما هو وسيلة إلى مرضاة اهللا وخذالن
أعدائه
والدليل على ذلك :
سفر النبي صلى اهللا عليه وسلم إلى أهل الطائف يعرض
-1
اإلسالم عليهم ،وكانت كلها دار كفر في ذلك الوقت
بعث الرسول صلى اهللا عليه وسلم بالرسل إلى ملوك أهل
-2
األرض ومن حولهم وهم كفار :
• فقد بعث عبد اهللا بن حذافة السهمي إلى كسرى ملك الفرس
• وبعث دحية الكلبي إلى قيصر -وهو هرقل -ملك الروم
• وبعث حاطب بن أبي بلتعة إلى المقوقس ملك مصر
• وبعث شجاع بن وهب بن أسد بن خزيمة إلى الحارث بن
أبي شمر الغساني ملك عرب النصارى
• وبعث سليط بن عمرو العامري إلى هوذة بن علي الحنفي
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• وبعث عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي ملك النصارى
بالحبشة
القسم الثاني  :أن يكون السفر مبا ً ًحا
وهو كمن كان سفره لحاجة دنيوية كطلب رزق أو تجارة أو عالج أو
طلب العلم الدنيوي النافع للمسلمين  ،بشرط أن يتوافر فيه الشرطان
السابقان  ،فيكون عارًفا لدينـه بأدلتـه آ ًمنًـا مـن الفتنـة مظهـرا لدينـه
وذلـك بعـداوة الكفـار والبـراءة مـنهم  ،قادراً على التأثير في الكفار
دون التأثر بهم
الدليل على ذلك :
 -1سفر النبي صلى اهللا عليه وسلم إلى الشام في تجـارة يـدل
علـى جـوازه .وال ُيُعتـرض علـى هـذا الـدليل  :بـأن سـفره صلى
اهللا عليه وسلم للتجارة كان قبل النبوة فليس فيه حجة  ،ألن النبي
صلى اهللا عليه وسلم لم يتدنس قبل النبوة بحرام وال اعتذر عن
ذلك حين بُعث
 -2أن النبي صلى اهللا عليه وسلم لـم يمنـع أحـ ً ًدا مـن
الصـحابة فـي حياتـه مـن السـفر لـبالد الكفـر لغـرض مبـاح وال
منع ذلك أحد من خلفائه بعد وفاته ،فقد كانوا يسافرون في عهده
في التجارات إلى بـالد الشـام وهـي تحـت حكـم الرومان ،
وكانوا يسافرون في فك األسرى  ،وفي حمل الرسائل إلى ملوك
أهل األرض  ،كما أرسل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
عثمان بن عفان رضي اهللا عنه إلى أهل مكة  -وهـم فـي حالـة
حـرب لإلسـالم والمسـلمين
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فدل ذلك على أن السفر لبالد الكفر لغرض مباح يكون مباًحًا ،
ولغرض مستحب يكون مست ًحبًا.
القسم الثالث  :أن يكون سفره حراما وكبيرة من كبائر الذنوب :
كمن كان غير قادر على إظهار دينه  ،وتأدية شعائر اإلسالم عالنية ،
وبحرية تامةِ ِ ،م ْن فعل للواجبات  ،وترك للمحرمات  ،واظهار
البغض والعداوة للكفار ،والبراءة منهم  ،ويجب أن يعلم المسلم أن
المراد بإظهار الدين ليس معناه أن ُيُترك اإلنسان يصلي  ،وال يقال له
اعبد األوثان  ،فإن اليهود والنصارى ال ينهون من صلى في بلدانهم ،
وال يكرهون الناس على أن يعبدوا األوثان -غالًبًا ،-بل المقصود هو
التصريح للكفار بالعداوة والبراءة من دينهم :
 .1كما قال تعالى حا ًكيًا عن إبراهيم عليه السالم ومـن معـه :
" قَ ْد َكانَ ْ
ين َم َعهُ إِ ْذ قَالُوا لِقَ ْو ِم ِه ْم
ت لَ ُك ْم أُس َْوةٌ َح َسنَةٌ فِي إِ ْب َرا ِهي َم َوال ِذ َ
ون ِم ْن ُدو ِن هللاِ َكفَرْ نَا بِ ُك ْم َوبَ َدا بَ ْينَنَا َوبَ ْينَ ُك ُم
إِنا بُ َرآَ ُء ِم ْن ُك ْم َو ِمما تَ ْعبُ ُد َ
ضا ُء أَبَ ًدا َحتى تُ ْؤ ِمنُوا بِاهللِ َوحْ َدهُ إِال قَ ْو َل إِ ْب َرا ِهي َم ِألَبِي ِه
ْال َع َدا َوةُ َو ْالبَ ْغ َ
ك َو َما أَ ْملِ ُ
ك تَ َوك ْلنَا
ك ِم َن هللاِ ِم ْن َش ْيء َربنَا َعلَ ْي َ
ك لَ َ
َألَ ْستَ ْغفِ َرن لَ َ
الممتحنة 4 :
صيرُ)
ك أَنَ ْبنَا َوإِلَي َ
َوإِلَ ْي َ
ْك ْال َم ِ
 .2وقال تعالى َ :و َم ْن يَرْ َغبُ َع ْن ِمل ِة إِب َْرا ِهي َم إِال َم ْن َسفِهَ نَ ْف َسهُ
ين
َولَقَ ِد اصْ طَفَ ْينَاهُ فِي ال ُّد ْنيَا َوإِنهُ فِي ا ْآلَ ِخ َر ِة لَ ِم َن الصالِ ِح َ
(البقرة]١٣٠:

الدليل على ذلك :
ين تَ َوفاهُ ُم ْال َم َالئِ َكةُ ظَالِ ِمي أَ ْنفُ ِس ِه ْم قَالُوا
 -1قوله تعالى :إِن ال ِذ َ
فِي َم ُك ْنتُ ْم قَالُوا ُكنا ُم ْستَضْ َعفِ َ
ض قَالُوا أَلَ ْم تَ ُك ْن أَرْ ضُ هللاِ
ين فِي ْاألَرْ ِ
ك َمأْ َواهُ ْم َجهَن ُم َو َسا َء ْ
صيرًا ()97
اجرُوا فِيهَا فَأُولَئِ َ
ت َم ِ
َو ِ
اس َعةً فَتُهَ ِ

188

خطب مهمة لعامة األمة

ُون ِحيلَةً
ان َال يَ ْستَ ِطيع َ
إِال ْال ُم ْستَضْ َعفِ َ
ين ِم َن ال ِّر َج ِ
ال َوالنِّ َسا ِء َو ْال ِو ْل َد ِ
ون َسبِ ً
ك َع َسى هللاُ أَ ْن يَ ْعفُ َو َع ْنهُ ْم َو َك َ
يال ( )98فَأُولَئِ َ
َو َال يَ ْهتَ ُد َ
ان هللاُ
سورة النساء99:97
َعفُ ًّوا َغفُورًا )
 -2روى أبو داود والترمذي في سننهما عن جرير بن عبد اهللا
رضي اهللا عنه قال  :بعث رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسلم
سرية إلى خثعم فاعتصـم نـاس مـنهم بالسـجود  ،فأ ُ ْ ْسـِ ِر َع فـيهم
القتـ ُ ُل  ،فبلـغ ذلـك النبـي صـلى اهللا عليـه وسـلم فأمر لهم بنصف
العقل  ،وقال  :أنا بريء من كل مسلم يقـيم بـين أظهـر
المشـركين قـالوا  :يـا رسـول اهللا ،لـم ؟ قال  :ال تراءي
نارهما )
 -3روى أبو داود في سننه 2787/وهو صحيح عن سمرة بـن جنـدب
رضـي اهللا عنـه قـال  :قـال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم ( :
مـن جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله )

والحديث محمول على من لم يستطع إظهار دينه
القسم الرابع  :أن يكون السفر كفا ً ًر ،وردةً  ،وخر ًو ًجا عن اإلسالم :
كمن سافر إليهم بزعم التعرض لالضطهاد الديني  ،وما يعرف بقانون
األقليات الدينية  ،وهذا ينطبق أيضا ً على َ َم ْن رضي كفر الكافرين ،
وأظهر الموافقة لهم  ،ومدح ما هم عليه من كفر  ،واستحسن ذلك
منهم ،فواالهم مواالة المحب لمحبوبه وركن إليهم ،وأنس بقربه منهم
 ،ولم يتميز عنهم بتحريم الحارم  ،وتحليل الحالل فهو منهم
والدليل على ذلك :
وجه الداللة  :أن النبي صلى اهللا عليه وسلم أرسل سرية إلى قبيلة
خـثعم وكـان بالقبيلـة مسـلمون يخفـون إسـالمهم عـن قـومهم
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المشـركين فخـافوا أن يقـتلهم المسـلمون ظًنًـا منهم أنهم من
المشركين فاعتصموا بالسجود  ،فظن المسلمون أنهم سجدوا لغير
اهللا فقتلوهم  ،فأمر لهم النبي صلى اهللا عليه وسـلم بنصـف الديـة
ألن هالكهـم كـان لجنايـة أنفسهم بمقـامهم بـين أحضان الكفـار  ،فلـم
يعـرفهم إخـوانهم المسـلمون ،وبجنايـة المسـلمين علـيهم ثـم قـال
صـلى اهللا عليـه وسـلم  ( :أنـا بـريء مـن كـل مسـلم يقـيم بـين
أظهـر المشركين )
صا َرى
قال هللا تعالي ( يَا أَيُّهَا ال ِذ َ
ين آَ َمنُوا َال تَت ِخ ُذوا ا ْليَهُو َد َوالن َ
ضهُ ْم أَ ْولِيَا ُء بَعْض َو َم ْن يَتَ َولهُ ْم ِم ْن ُك ْم فَإِنهُ ِم ْنهُ ْم إِن هللاَ َال
أَ ْولِيَا َء بَ ْع ُ
( سورة المائدة )51:
ين)
يَ ْه ِدي ْالقَ ْو َم الظا ِل ِم َ
ين آَ َمنُوا َال تَت ِخ ُذوا َع ُد ِّوي َو َع ُدو ُك ْم أَ ْولِيَا َء
قال هللا تعالي  " :يَا أَيُّهَا ال ِذ َ
ون إِلَ ْي ِه ْم بِ ْال َم َود ِة َوقَ ْد َكفَرُوا بِ َما َجا َء ُك ْم ِم َن ْال َح ِّ
ُون
ق ي ُْخ ِرج َ
تُ ْلقُ َ
ُول َوإِيا ُك ْم أَ ْن تُ ْؤ ِمنُوا بِاهللِ َربِّ ُك ْم إِ ْن ُك ْنتُ ْم َخ َرجْ تُ ْم ِجهَا ًدا فِي َسبِيلِي
الرس َ
ون إِلَ ْي ِه ْم بِ ْال َم َود ِة َوأَنَا أَ ْعلَ ُم بِ َما أَ ْخفَ ْيتُ ْم َو َما
ضاتِي تُ ِسرُّ َ
َوا ْبتِ َغا َء َمرْ َ
يل" [ الممتحنة]١:
أَ ْعلَ ْنتُ ْم َو َم ْن يَ ْف َع ْلهُ ِم ْن ُك ْم فَقَ ْد َ
ضل َس َوا َء السبِ ِ
الوقفة الثانية  :توصيف حال المهاجرين في دول الكفر
بالنظر إلى رحلة الهجرة غير الشرعية نجد اآلتي :
 - 1المبالغ الطائلـة للسـفر  :يـدفع أحـدهم مبلغـا ً طـائالً
للهجـرة غيـر المشـروعة قـد يصـل إلـى خمسـة عشر ألف
جنيه مصري ،قد يبيع ألجله قيراط أرض زارعية  ،أو
يستدين المبلغ  ،وهذا المبلغ الكبير لو استثمره في بلده لكان
أفضل في العائد التجاري  ،ولما احتاج للسفر إلى بالد الكفر.
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 - 2المعاناة في السفر  :فهو يتنقل بين عدة دول للوصول إلى
البلدان األوروبية  ،فيسافر من مصر إلى لبنان أو األردن ،
ومنها إلى سوريا ،ومنها إلى تركيا  ،ومنها إلى اليونان  ،أو
يسافر إلى ليبيا  ،ومنها بالبحر إلى إيطاليا أو فرنسا أو أسبانيا
 - 3التعرض للوفاة أو االغتيال  :فإما أن يموت غرقا ً في
البحر ،أو يقتله المهربون إذا خشوا افتضاح أمرهم ،أو يموت
اختناقا ً في شاحنة ،أو جوعا ً ومرضا ً فـي البـرد القـارس فـي
قمـم جبـال األناضول.
 - 4البهدلة والتنصير  :اإللقاء في ميدان عام أو حديقة عامة
أو خرابة داخـل الدولـة األوروبيـة  ،بـال طعام وال شراب
وال مأوى  ،مع التعرض للتنصـير  ،مـين نصـراني علشـان
نأتيـه بالطعـام والشراب والمالبس ؟
 - 5التعرض للفتنة بالمعاصي الكبائر  :فالخمر في بالد
الكفر أرخص من ماء الشرب  ،والزنا بالكافرات أسهل من
الهرش في القفا !!.
 - 6الكذب والتزوير والغش  :فهو ي ُْلقي بأوارقه الرسمية في
البحر حتى إذا ما تم اعتقاله هناك علـى أنه مهاجر غير
شـرعي يـدعي أنـه مـن العـارق أو أفغانسـتان أو الصـومال ،
طمعـا ً فـي الحصـول على حـق اللجـوء السياسـي ،أو حـق
اللجـوء الـديني بادعـاء االضـطهاد الـديني فـي مصـر ،بـزعم
أنه مسلم يريد التحول للمسيحية وأن المسلمين يضايقونه
ويمنعونه من ذلك .والبعض منهم يقوم بالتزوير للحصول
على تأشيرة دخول بالد الكفر أو االلتحاق بعمل في ديار
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الكفر .1وقد ينتحل الفرد المسلم رأي يجيز سرقة وخداع
الكفار بحجة جواز استباحة مال الكافر وأنها دول محاربة ،
وقد يحمل مثل هذا الشخص جنسية هذا البلد الكافر وقد يتمتع
هو وأوالده بكامل حقوق المواطنة من تعليم وصحة وغير
ذلك وقد يتعلل أمثاله بقصة رجل مسلم أخذ حمار كافر في
زمن الصحابة ،ومحاولة استيالء المسلمين علي قافلة أبي
سفيان الستباحة أموالهم.١
 - 7االستغالل من العصابات اإلجارمية  :كاالستغالل في
تجارة المخدرات والدعارة والتهريب.
 - 8االستغالل من أرباب العمل  :فإذا كان العامل الموفق
أوضاعه يحصل على أجر  ٥٠يورو فـي اليوم فالمهاجر
غير الشرعي يحصل على خمسة  ،واذا كان عاجبك.
 - 9العمل في أنشطة تجارية محرمة  ،كالعمل في محـالت
سوبر ماركت تبيـع ضمن ما تبيعه الخمور والمجالت
واألفالم اإلباحية  ،وكإلزام سائقي سيارات األجرة  -وهو
عمل مفضل للشـباب المسـلم المهـاجر لكثـرة عائـده – أن
يوصـلوا مـن يركـب معهـم إلـى الكنـائس  ،ومحـالت الخنا،
والخمارات  ،ونحوه .وهـذا ال يجـوز .فـإن مـا هـو محـرم
فـي بـالد اإلسـالم هـو كـذلك محـرم في بالد غير اإلسالم.٢
 -10تناول األطعمة المحرمة  :فقـد ال يوجـد هنـاك
ذبـح إسـالمي  ،فجميـع الـذبائح المتداولـة فـي أسواقهم
 1وهذ ال يجوز ،لعموم قوله صلى اﷲ عليه وسلم( :من غش فليس مني) رواه مسلم.
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مذبوحة على غير الشريعة اإلسالمية  ،ورغم ذلك تجد
أن كل المهاجرين المسلمين يأكلون لحمة  ،من أين ؟
وكيف؟
 -11الزواج بكافرة من أهل تلك البالد  :وهذا الزواج
يكون على أحد صورتين :إما زواج صوري مقابل مال،
وهو باطل  ،واما زواج حقيقي ينتج عنه إنجاب ذرية ،
وعند أي اختالف بين الزوجين يحصل الطالق  ،وتضم
المرأة الكافرة األطفال إليها بقوة القانون الذي يرتـب
أهميـة األشخاص على الترتيب التالي  :المرأة ثم الطفل
ثم الكلب ثـم الـزوج  ،وعنـد حـدوث الطـالق تبـدأ
الزوجة الكافرة في تنشئة األطفال على الكفر  ،واذا هي
كرهت زوجها المسلم تتعمد تنشئة الطفل على اليهودية
 ،نكاالً في أبيهم.
-12البعد عن الزوجة واأل والد واألهل سنين طوال  :فالمهاجر إذا
خرج من البلد األوروبي
قبل توفيق أوضاعه لن يرجع إليها مرة أخرى  ،وهو لن يستطيع
توفيق أوضاعه باإلقامة المشروعة أو الجنسية إال بعد خمسة عشر
سنة على األقل
والحكم  :أن هذا ال يجوز قطعا ً فقد قال اهللا تعالى " :واوفوا بالعهد
( اإلسراء ) ٣٤:
إن العهد كان مسؤال "
وال خـالف بـين علمـاء المسـلمين أن سـرقة أمـوال الكفـار
المعاهـدين أو المسـتأمنين حـرام ،ولـم نقـف علـى مـا يتعللـون بـه
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مـن قصـة سـرقة الحمـار  ،وأمـا اسـتداللهم بمحاولة استيالء
المسلمين على قافلة أبي سفيان فهو استدالل غير صحيح  ،ألن اهللا
أحل للمسلمين ما يغنمون من أموال الكفار في حالة القتال ،فأين هذا
من عدم الوفاء بالعهد واإلخالل بالشرط المتمثل في شروط اإلقامة في
البلد األجنبي ؟
 يقول اإلمام الشافعي في كتاب األم  :إن الحالل في دار اإلسالمحالل في بالد الكفر ،والحرام في بالد اإلسالم حرام في بالد الكفر
.
 وقال أبو يوسف  :ال يجوز للمسلم في دار الحرب إال ما يجوز له1

في دار اإلسالم من بدائع الصنائع

 ويقول اإلمام النووي  :فما كان حراما في دار اإلسالم كانحراما فـي دار الحـرب ،سـواء جـرى بـين مسـلمين أو مسـلم
وحربـي  ،سـواء دخلهـا المسـلم بأمـان أم بغيـره  ،هـذا مذهبنا وبه
قال مالك وأحمد وأبو يوسف والجمهور .أهـ .
وعليه ..فال تحل المتاجرة في المحرمات أثناء اإلقامة بديار الكفر.
 -13ترك الصالة في المساجد ،وترك صالة الجمعة :
فصالة الجمعة عندهم ال تصلى إال في الساعة الثالثة
عصرا  ،ألن الجميع يعملون حتى الساعة الثالثة عصرا
وطبعا مفيش صالة جماعة في الفرائض .١
 -14قلة المساجد والعلماء وحلقات التعليم الشرعي  :فال
يوجد هناك أئمة وعلماء علـى حـق ،إال ما رحم ربك  ،وقليل
ما هم  ،فالعلماء المعارين إلى هناك يخرجون في تلك

اإلعـارات بالرشـوة والتظبيط فكيف يتوقع أن يكون هذا
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العالم داعية إلي اهللا هناك ؟ كما أن اإلنفاق علي
المؤسسات اإلسالمية في بالد الكفر ضعيف  :وتعرضه
للكثير من الصعوبات القانونية  ،كالتعرض لتهمة تمويل
اإلرهاب  ،وكم بذلته السعودية من أموال طائلة لتسمح لهم
السلطات اإليطالية في بناء مجمع الملك فهد بروما.
 -15معاناة المهاجر من االكتئاب النفسي والفراغ
العاطفي والديني ،وبالتالي يغرق أكثر وأكثر في الضياع
واالنحالل
الحصول على جنسية الدولة الكافرة :وهذه لها مخاطر
عديدة.٢
الوقفة الثالثة  :حكم الغرقى منهم
ثـار جـدال واسـع حـول حكم هـؤالء الغرقـى ؛ فكـان هناك إفـراط
وتفـريط ،فمـنهم من وصـمهم بـالطمع وبـأنهم ليسوا بشهداء  ،ومنهم
من حكم لهم بالشهادة مستدالً بأحاديث :
 بقوله صلى اهللا عليه وسلم عن أبي هريرة  ( :والغريق شهيد) رواهمسلم1914/

فالصالة فواجبة على المسلم أينما كان سواء كان في دار الكفر أو دار
اإلسالم ،
واذا وجد مسجد في ديار الكفر فالمطلوب من المسلم أن يصلي فيه مع
إخوانه المسـلمين ليحـوز زيـادة األجـر والثـواب  ،فالصـالة فـي
المسـجد خيـر مـن الصـالة فـي البيـت بالنسبة للرجل
عن ابن عمر عن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال  ( :صالة الجماعة
رواه البخاري645/
أفضل من صالة الفذ بسبع وعشرين درجة )
ومسلم650/
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وروى أحمد 21266/وأبو داود 554/والنسائي 843/وهو حسن عن أبي بن
كعب رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم ( :
صـالة الرجـل مـع الرجـل أزكـى مـن صـالته وحـده ،وصالته مع
الرجلين أزكى من صالته مع الرجل ،وما كان أكثر فهو أحب إلى اهللا
تعالى )
ومن أهل العلم من ذهب إلى أن صالة الجماعة في المسـجد واجبـة
علـى الرجـال ،إال مـن عـذر  ،ومـنهم مـن ذهـب إلـى أنهـا شـرط فـي
صـحة الصـالة فـال ينبغـي التسـاهل في حضور الجماعة في المسجد
لقوله صلى اهللا عليه وسلم  ( :من سمع النداء فلم يأته فال صالة له
إال من عذر ) رواه ابن ماجه ، 793/وأبو داوود 551/وصححه الشيخ األلباني
رحمه هللا.

فمن المخاطر المترتبة على التجنس بجنسية الدول الكافرة :
 -1إجبار المتجنسين للدخول في الجيش  ،وعلى التجنيد
اإلجباري ،ومن ثم أن يخوضوا كل الحروب التـي تخوضـها
الـبالد المتجنسـين بجنسـيتها ولـو كانـت ضـد الدول اإلسالمية ،
كما حدث اآلن في العراق وأفغانستان
 -2تعلق األبناء والبنات بالعيش هناك  ،ومعاناتهم من األمية
الشرعية وقلة الوازع الدين .ومثال عليه  :أبناء الشيخ /سيد
الدرش ،رحمه اهللا
 -3مشاركة الكفار في أعيادهم ومناسباتهم
 -4تعطيل شعيرة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر
 -5ألفة الممارسات الشركية والمعاصي
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 -6احتمال أن تتزوج البنت بكافر أومشرك إن شاءت ،وقد
حدث للعديد منهن ،وهذا هو الزنا بعينه
 وبقوله صلى اهللا عليه وسلم أيًضًا  ( :الشهداء خمسة :المطعون،والمبطون ،والغريق ،وصاحب الهدم والشهيد في سبيل اهللا) رواه
البخاري 720/ومسلم1915/

والصحيح في المسألة أن نذكر الضوابط التالية :
األول  :لكي يحكم لشخص بالشهادة فالبد من أمرين :
 -1االتصاف باإلسالم قوالً وفعالً  :فال يحكم لكافر بالشهادة إذا
غرق  ،حيث إن الشـهيد تجـب لـه الجنـة والكـافر محروم منها ،فال
شهادة لكـافر ،قـال تعـالى حا ًكيًـا عـن فرعـون :
ت أَنهُ َال إِلَهَ إِال ال ِذي آَ َمنَ ْ
ق قَا َل آَ َم ْن ُ
َ -2حتى إِ َذا أَ ْد َر َكهُ ْال َغ َر ُ
ت بِ ِه بَنُو
ْت قَ ْب ُل َو ُك ْن َ
صي َ
ت ِم َن
إِ ْس َرائِي َل َوأَنَا ِم َن ْال ُم ْسلِ ِم َ
ين ( )90آَ ْآلَ َن َوقَ ْد َع َ
ك آَيَةً َوإِن َكثِيرًا
ون لِ َم ْن َخ ْلفَ َ
ك لِتَ ُك َ
ك بِبَ َدنِ َ
ين ( )91فَ ْاليَ ْو َم نُنَجِّ ي َ
ْال ُم ْف ِس ِد َ
يونس90-92:
ون)
اس َع ْن آَيَاتِنَا لَ َغافِلُ َ
ِم َن الن ِ
 -3أن يكون سفره سفر طاعة  :فال يحكم لمن مات متلبًسًا
بالمعصية وقد تحقق فيه سبب مـن أسـباب الشـهادة كالغريق مثالً
بالشهادة ،فإذا صحب رجل امرأة ليزني بها فسقطت سيارته في البحر
فمات االثنان فال يقال عنهما شهداء لقوله صلى اهللا عليه وسلم :
( ُيُبعث كل عبد على ما مات عليه ) رواه مسلم2878 /
الوقفة الرابعة  :العوامل المساعدة على الهجرة غير المشروعة :
 -1قلة علم هؤالء بحكم الشرع في مسألة السفر إلى ديار الكفر
واإلقامة بها
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 -2االنبهار بحياة المدنية الغربية :فاالنبهار بما عند الغرب من
وسائل التقدم جعلت قلـوب كثيـر مـن الشـباب تهفـوا إلى إيثار ديار
الكفر على ديار اإلسالم في العمل واكتساب الرزق مع ما تتمتع به
دول إسالمية كثيرة من مصادر للرزق جعلت الغربيين واآلسيويين
يتطلعون للعمل بها .وهذا من آثار اإلعالم المرئي ،فالثورة
اإلعالمية التي يعرفها العالم جعلت السكان حتى الفق ارء منهم
يستطيعون اقتناء الهوائيات التي تمكنهم من العيش عبر مئـات
القنـوات فـي عـالم سحري يزرع فيهم الرغبة في الهجرة.
 -3تقصير اآلباء فـي تربيـة أبنـائهم وتنشـئتهم النشـأة
اإلسـالمية الصـحيحة وتفقـدهم فـي حيـاتهم  ،فقـد قـال والـد أحـد
الضحايا  ( :لم أعلم بسفر ابني إال حينما علمت بوفاته غرقًا ) !!
 -4ضعف اإليمان في نفوس كثير من الناس وخاصة إيمانهم
بأن اهللا هو الـرازق ،فاعتقـدوا أن مكـثهم فـي ديـارهم لن يأتيهم
بالرزق مع أن كثيراً من الشباب لم يغادروا بالدهم ومكثوا فيها
ورزقهم اهللا عـز وجـل الـرزق الـوفير ،ولـم يتـوفر لهم من
األموال ما لهؤالء الفارين من ديارهم ،فقد دفع الواحد منهم أكثر
من ثالثين ألفا من الجنيهات ث ًمنًا لفراره من بلده وسفره إلى ديار
الكفر ،ولو قاموا باستثمار هذا المبلغ في بلدهم وتوكلوا التوكل
على اهللا لكفاهم اهللا عز وجل حيث يقول
ق هللاَ يَجْ َعلْ لَهُ َم ْخ َرجًا (َ )2ويَرْ ُز ْقهُ ِم ْن َحي ُ
ْث َال يَحْ تَ ِسبُ َو َم ْن
( َو َم ْن يَت ِ
يَتَ َوكلْ َعلَى هللاِ فَهُ َو َح ْسبُهُ إِن هللاَ بَالِ ُغ أَ ْم ِر ِه قَ ْد َج َع َل هللاُ لِ ُكلِّ َش ْيء قَ ْدرًا
[ الطالق.]٢،٣:
)"
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 -5مخالفة ولي األمر  :فيجب طاعة ولي األمر فيما ليس
بمعصية ،وحيث وضع ولي األمر قواعد لتنظيم خط السير في
الطرق برا وبحرا و ًج ًوا  ،فيجب على الجميع احترامها  ،وهذا ما
لم يحدث من أصحاب المراكب التي ال يـرخص لها باإلبحار في
أعالي البحار لعدم صالحيتها لذلك ،وكذا لقيامهم بتحميلها أكثر
من سعتها والستخدامها في غير الغـرض المـرخص لهـا بـه-
وهـو صـيد األسـماك -وقـد طـاوعهم الشـباب فـي ذلـك مـع علمهـم
بخطـورة وسـيلة المواصـالت هذه على أرواحهم مما جعلهم
مقصرين في الحفاظ على أنفسهم مخالفين قوله تعالىَ " :والَ تُ ْلقُوا
بِأ َ ْي ِدي ُك ْم إِلَى الت ْهلُ َك ِة " [ البقرة.]١٩٥ :
 -6التقصير في مراقبة المتاجرين بآمال الشباب ومحاسبتهم
وردعهم :فلولي األمر تعزيرهم على فعلهم وإلزامهم الدية لقتلهم
هؤالء الشباب  ،أو إيقاع القصاص بهم إذا ثبت تعمد إلقائهم في
البحر خوفًا من إلقاء سلطات خفر السواحل بالدول الكافرة القبض
عليهم.
 -7عدم إحياء بيت مال المسلمين ومساعدة الشباب بتوفير سبل
الحياة الكريمة لهم في بالدهم بدالً من البحث عنها في ديار الكفر.
فمما ال شك فيه أن من األسباب األساسية للهجـرة غيـر الشـرعية
الـدوافع االقتصـادية والتـي في مقدمتها البطالة وعدم توافر فرص
عمل للشباب وكذلك انخفاض األجور التي ال تتناسب وتكاليف
المعيشة في الوقت الحاضر لشرائح كثيرة في المجتمع.
 -8هناك عوامل قانونية تسببت في هذه المشكلة :ك ضعف
عقوبة تزوير جواز السفر ،وما يلحق به من تأشيرات ،وأختام
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مزورة ،واعتبارها جنحة ،عقوبتها الحبس ،أو الغرامة بنص
المواد  ٢١٨ ،٢١٧ ،٢١٦من قانون العقوبات .وكـ ضعف عقوبة
مغادرة األ ارضي المصـرية بـدون المسـتندات القانونيـة مـن
المنافـذ الشـرعية بـنص المـادة ١٤من القانون  ٩٧لسنة ،١٩٥٩
وهو الحبس مدة ال تزيد علي ثالثة أشهر ،وغرامة ال تزيـد علـي
مـائتي جنيـه ،أو بإحـدي هاتين العقوبتين.
 -9صورة النجاح االجتماعي الذي يظهره المهاجر عند عودته
إلى بلده لقضاء العطلة ،حيث يتفـانى فـي إبراز مظاهر الغنى،
كـسيارة  ،وهدايا  ،واستثمار في العقا رات ،والزيجات المكلفة،
ومـا إلـى ذلـك ،وكلهـا مظـاهر تغـذيها وسـائل اإلعالم المرئية.
ونقول :إن حاالت النجاح وان كانت موجودة بالفعل فهي بالمقارنة
مع حاالت الفشل ال تمثـل أي نسـبة قابلة للمقارنة  ،فيفشل المئات
وينجح عشرة.
وختاما ً :
نسأل اهللا عز وجل أن يرزق شباب المسلمين العلم النافع والعمل
الصالح ،وأن يوفق والة أمور المسلمين لما يحب ويرضى  ،واهللا
الموفق
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بناء النفس
عباد هللا :

ُورهَا َوتَ ْق َواهَا ()8
يقول هللا تعالي ( َونَ ْفس َو َما َسواهَا ( )7فَأَ ْلهَ َمهَا فُج َ
اب َم ْن َدساهَا ( )10الشمس7-10:
قَ ْد أَ ْفلَ َح َم ْن َزكاهَا (َ )9وقَ ْد َخ َ
• أهمية الموضوع :
• معنى بناء النفس
• مكونات بناء النفس
• العوامل المساعدة في بناء النفس
• معوقات بناء النفس
• آثار عدم بناء النفس
• نماذج من البناة
تتضح أهمية موضوع بناء النفس في عدة أمور  ..منها ؟
 -1التقصير الملحوظ من قبل المسلمين في هذا الموضوع.
 -2كثرة الفتن والشهوات والشبهات
 -3أن ما تعود عليه اإلنسان في صغره هو ما يستمر معه في الكبر.
 -4أن المسلم ينبغي أن يكون داعية يعمل على بناء اآلخرين  ،فبناء
نفسه من باب أولى.
 -5اآلثار اإليجابية المترتبة على بناء النفس.
 -6اآلثار السلبية المترتبة على ترك بناء النفس
معنى بناء النفس هو  ..تربية النفس على القيام بأعمال تقرب إلى هللا
مع ترك األعمال التي يخاف من
تأثيرها السلبي على النفس والدين
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ومن مكونات بناء النفس  ..وهي األشياء التي يبني عليها المسلم
نفسه
 -١طلب العلم الشرعي ..
فهو أفضل ما طلب  ..وأشرف ما رغب ...
وتدل على أهمية العلم آيات كثيرة  { ...قل هل يستوي الذين ال
الزمر9/
يعلمون والذين ال يعلمون }
ومن األحاديث التي جاءت في مدح العلم وأهله قوله صلى هللا عليه
وسلم  { :من يرد هللا به خيرا يفقه في الدين } رواه البخاري3116/
ومسلم1037/

كما أن هناك مسائل ال يجوز الجهل بها  ...وهي مسائل الدين
المترتبة على العبادات اليومية والفروض  ..كالصالة والوضوء ...
ومن طلب العلم ...
حفظ القرآن الكريم  ..وحضور الدروس العلمية الحضور الصحيح ..
بالتحضير والتعليق والسؤال
والمـراجعـة بعد الدرس  ...كما يندرج تحت طلب العلم  ..االستماع
لألشرطة العلمية  ..واالستزادة
بالقراءة الصحيحة  ..وزيارة العلماء  ..ومحاولة تلخيص ما تعلمت  ..وعمل
البحوث  ..وإلقاء
الدروس على من هم دونك في العلم  ..وعرض الدروس على العلماء. .
ومناقشة المسائل العلمية مع الزمالء في اللقاءات الشخصية..
 -٢العبادة ..
فهي الغرض من خلق الثقلين  ..وهي الغرض من إرسال الرسل  ..أمر بها
حتى الموت  ..وهي
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الصلة الروحية بين العبد وربه  ..وهي الوسيلة لغفران الذنوب ....
هي السبب الموصل إلى رضـوان هللا والجنـة بعـد ذلك ..
فعلينا بناء أنفسنا على العبادة الخالصة المستمرة ..
نبدأ بالفرائض  ..ونكمل بالنوافل...
ومن العبادات التي يجب علينا بناء النفس عليها..
* الصالة :
فهي أهم الفرائض  ..نبنـي أنفسنا على التبكير إليها  ..وعلى الخشوع
فيها ..وعلى أداء سننها
وعلى التمهل فيها  ..وعلى أداء السنن الرواتب..
* قيام الليل :
فيجب على الشاب الملتزم أن يبنـي نفسه ويعودها على قيام الليل ..
ولو جزءا يسيرا في البداية..
* صيام النافلة :
فيجب على الشاب المستقيم أن يعود نفسه على صيام النافلة  ..كصيام
االثنين والخميس  ..وثالث أيام من كل شهر ..واأليام العادية..
* قراءة القرآن :
عود نفسك على قراءة القرآن اليومية  ..وليكن أقل ما يقرأ جزء..
* األذكار :
في كل مكان  ..عود نفسك على ذكر هللا فالذكر للقلب مثل الماء
للسمك
 -3الدعوة إلى هللا ..
فقد أمر هللا بها ..ومدح من اتصف بها { ولتكن منكم امة يدعون إلي
الخير) آل عمران104/
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وقول الرسول لعلي بن أبي طالب في صحيح البخاري2942/
ومسلمْ { 2406/
أل ْن يهدي هللا بك رجال واحدا خير لك من حمر النعم

}
وتارك الدعوة بال عذر معاقب يوم القيامة { ْ
من َكتـَم ِعل ًما يعلمه
رواه أحمد10487/
جاء يوم القيامة ملجما بلجام من نار }
والترمذي 2649/وابن ماجة266/

والدعوة ليست محصورة في جانب واحد  ..أو طائفة معينة ...
وقد تكون الدعوة بإلقاء كلمة في مسجد  ..أو توزيع شريط نافع ..
أو كتابة في أي مجال  ..أو كتابة رسالة خاصة ترسل لمن تريد
دعوته ..أو مشاركة الدعاة  ..أو األعمال المساندة كتصوير اإلعالنات
للمحاضرات  ....وغيرها من األمور الدعوية ..
 -4األمر بالمعروف والنهي عن المنكر ..
والمعروف  :هو اسم جامع لكل ما يحبه هللا تعالى من طاعته
واإلحسان إلى عباده..
والمنكر  :هو اسم جامع لكل ما عرف في الشرع والعقل قبحه  .من
معصية هللا تعالى وظلم عباده
فالمقياس في األمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الشرع وليس
عرف الناس ..
{ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن
آل عمران110/
المنكر }
كما أن العذاب لألمم ال يكون إال إذا عمل المنكر جهارا
فال داعي إللقاء المسؤولية في إنكار المنكر على الغير  ..بالكلمة
الهادفة أو النصيحة الحسنة وغيرها من الوسائل ..
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 -5ترك المعاصي ..
فهي بريد الكفر والمعصية هي كل عمل خالف فيه المكلف ربه بترك
ما هو واجب الفعل  ..أو فعل ما هو واجب الترك  ..مع علمه بذلك
دون جهل و نسيان
وللمعاصي ثالثة أصول :
• تعلق القلب بغير هللا  ..وأقصاه الشرك
• طاعة القوة الغضبية  ..وأقصاه القتل
• طاعة القوة الشهوانية  ..وأقصاه الزنا
فالمعاصي سبب للضالل والعقوبة  ..وال تنظر لصغر المعصية ..
ولكن انظر لعظم من عصيت ..
وإياك ومحقرات الذنوب  ..فمتى يأخذ بها الشاب أهلكته
واحذر أن تأسرك معصية ولو كانت صغيرة ..فبذلك تستمر معك
المعصية حتى كبرك..
 -6حسن الخلق ..
فلحسن الخلق مكانة رفيعة في اإلسالم  { ..وإنك لعلي خلق عظيم }
القلم 4/
وقول الرسول الكريم ( إنما بعثت ألتمم صالح األخالق ) رواه
أحمد8952/

كما أن حسن الخلق يدخل الجنة !!..
ومن حسن الخلق  ..الصدق  ..والوقار  ..ولين الكالم  ..واألمانة ..
والحياء  ..والحلم  ..والتواضع ..
والصبر  ..والكرم  ..وغيرها من األخالق الحميدة..
 -7ترك التوسع في المباحات ..
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فالتوسع في المباحات يجر الشاب المستقيم إلى المحرمات ..وليست
المطالبة بترك المحرمات كلها ألننا بشر لسنا معصومين من الخطأ
ولكن ناخذ من طيببات وزينة االرض في حدود المباحات كما أنه
صلى هللا عليه وسلم وهو أعبد الناس
 ..كان يحب الطيب والنساء  ..ونهي من أراد ترك المباحات كليا..
فالضابط في المباحات هو ..
إذا كان المباح وسيلة إلى أمر مأمور به  ..فهو مطلوب فعله
وإذا كان وسيلة إلى منهي عنه  ..أخذ حكم من الحرمة ..
وإذا لم يكن وسيلة إلى محرم أو مباح  ..فال يكثر منه ..فاإلكثار منه
إضاعة للوقت فيما ال فائدة فيه
والمباح ال يترك إال ألحد األسباب التالية :
* أن يكون هذا المباح مانعا من عبادات  ..وحائال دون خيرات.
* إذا رأيت هذا المباح مسببا لتغير في النفس  ..فابتعد عنه
* إذا وجدت أن في هذا المباح شبهة  ..فتورع عنه
* إذا كان فيها إسرافا فاجتنبه
* إذا لم يكن لديك رغبة شخصية لهذاا المباح  ..فال تلزم بها
ومن العوامل المساعدة في بناء النفس ..
 -１الصبر والمجاهدة :
فبناء النفس يحتاج إلى جهد  ..فال بد من الصبر والمجاهدة  ..على
طـاعة هللا  ..وعن معصية هللا { والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا
العنكبوت69/
}
 -٢المحاسبة :
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فمحاسبة النفس طريقة إلصالحها  ..حاسب نفسك قبل العمل  ..هل
هو مشروع أو ال ؟؟؟  ..وأثناء
العمل  ..هل أديته على الوجه المطلوب أو ال ؟؟؟  ..وبعد العمل  ..هل
أخلصت فيه أم ال ؟؟؟
 -٣المراقبة :
مراقبة هللا في الحركات والسكنات واألقوال واألفعال  ..فبذلك يترك
المحرم  ..ويفعل الواجب والمستحب ..
 -4معرفة طبيعة النفس :
إذا عرفت أن النفس ميالة للراحة والهوي  ..تهيأت للمجاهدة
 -5معرفة وظيفتك في الحياة :
وأنك لم تخلق همال  ..وأن سبب خلقك هو العبادة  ..فبذلك لن تنشغل
بالوسيلة وتترك الغاية.
 -6البيئة الصالحة :
سواء في المنزل أو الزمالء أو الحي  ..فهؤالء إن رأوا منك تقصيرا
نبهوك وإن رأوا إقباال شدوك
 -7معرفة األجر المترتب على العمل :
فإذا عرفت ما في العمل من خير  ..شجعك ذلك على العمل به
 -8قراءة سير السلف الصالح :
وعلى رأسهم سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم  ..ومن تبعه من
الصحابة والسلف.
 ..فبمعرفة سيرهم تتحمس نفسك للعمل كما عملوا من قبلك ..
 -9التأهب للقاء هللا عز وجل :
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وتذكر الموت  ..وما بعده وأنه يأتي فجأة فبذلك يحرص الشاب
على بناء نفسه
 -10الممارسة العملية :
فكل ما ذكر نظري ..حتى يطبق على أرض الواقع  ..فالممارسة تفيد
من ناحية أنك أشعرت نفسك
أن العمل مقدور عليه  ..واإلحساس باللذة والحالوة  ..وكسر حاجز
عدم الجرأة..
 -11تطهير القلب من األدران المشغلة
كالحسد والرياء والعجب وغيرها  ..فبانشغال القلب بها ..لن يقوم
بعمل األشياء المذكورة..
 -12إشعار النفس بالتقصير
فبذلك تقود نفسك لالجتهاد.
 -13علو الهمة
فلن تستفيد من األشياء المذكورة إال بعلو الهمة ..
 -14تدبر القرآن الكريم
فبتدبره تجد كل العوامل السابقة ..
 -15الدعاء
بأن يوفقك لما يحب ويرضى  ..وتدعو بأن يوفقك هللا للحصول على
العوامل السابقة..
ومن معوقات بناء النفس :
 -١التربية الخاطئة منذ الصغر.
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كالتربية على الدالل والترفه  ..فهذا يشق عليه أن يربي نفسه على
األمور المذكورة..
-٢الوسط السيئ
فبالوسط السيئ  ..لن تجد العون منه على بناء النفس..
 -٣االنفراد.
فهو كما الوسط السيئ
 -٤اإلخالد إلى الشهوات المباحة.
كالزوجة والمال والولد ..
 -٥التسويف.
فالمسوف لن يعمل شيئا ما دامت ( سوف ) مالزمة له
 -٦الوقوع في المعاصي.
فالمعصية تجر أختها  ..واإلنسان إذا عصى يحرم الطاعة..
 -٧قلة ذكر الموت والدار اآلخرة.
فاإلنسان بتذكر الموت يستيقظ من غفلته
 -٨التهاون مع النفس.
فهي لن ترشدك إلى األعمال الجادة  ..ألنها ميالة للكسل والراحة..
 -٩الخجل المزيف المذموم.
فقد يترك الشاب طاعة بسبب خجله  ..والخجل عادة يزول
بالممارسة..
 -١٠االستعجال.
فبالعجلة يترك المرء العمل  ..ألنه يستعجل قطف الثمرة  ..كالدعوة
وطلب العلم...
 -١١إشغال النفس بما ال فائدة منه
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 -١٢الجهل بآثار ترك بناء النفس
ألن الشخص لو لم يعرف الهدف من بناء النفس لن يبني نفسه
 -١٣دنو الهمة والرضا عن الواقع السيئ ..
ومن آثار عدم بناء النفس :
 -1االستهانة بالذنوب  ..وارتكاب الصغائر ..
 -2قسوة القلب  ..وربما موته ..
 -3إتباع الهوي  ..فباتباع الهوي يضعف اإليمان  ..ألن الهوي
يلعب فيه كيف شاء ؟؟ ومتى شاء
 -4االلتزام األجوف ..
 -5االنهيار وقت المحن والشدائد  ..ألنها تحتاج إلى إيمان صلب
راسخ..
 -6المساءلة بين يدي اهللا غدا ..
نماذج من البناة :
 ..في طلب العلم ..
يقول ابن عباس رضي هللا عنهما  ( :لما توفي رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم قلت لرجل من األنصار  :هلم لنسأل أصحاب النبي صلى
هللا عليه وسلم فهم اليوم كثير
 ..فقال لي الرجل  :وا عجبا
منك يا ابن العباس أترى الناس يحتاجون إليك وفيهم من أصحاب
النبي صلى هللا عليه وسلم من
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ترى ؟؟  ..فتركت الرجل وأقبلت في المسألة  ...فإذا بلغني عن
الحديث عند الرجل فآتيه وهو قائل ( في قيلولته ) فأتوسد عند باب
بيته ..فيخرج فيجدني  ..فيقول  :يا ابن عم رسول هللا هل أخبرتنا
فنأتيك ؟؟  ..فأقول  :العلم يؤتى وال يأتي !!
فبقي الرجل حتى رآني وقد اجتمع الناس علي  ..فقال  :هذا الفتى
أعقل مني ) !!!
 ..في الدعوة إلى هللا عز وجل ..
كان فتيان من بني سلمة يأتون إلى صنم لعمرو بن الجموح رضي هللا
عنه فإذا تغافلوا عمرو بن الجموح  ..أخذوا الصنم ووضعوه في مكان
القاذورات  ..فإذا وجده عمرو بن الجموح  ..غضب
ونظفه ..وتوعد من يفعل ذلك ...
فلما حصل ذلك عدة مرات ..
أخذ ابن الجموح رضي هللا عنه سيفا  ..ووضعه للصنم  ..وقال  :يا
مناف وهللا لو كنت تملك ضرا أو نفعا لنفعت نفسك ..
هؤالء الفتيان لم يعملوا هذا العمل إال لبيان أن هذا الصنم ال يضر وال
ينفع لعمرو بن الجموح ..
وفعال  ..أسلم عمرو بن الجموح..
واألمثلة على هذا الشيء كثيرة  ..ومن استزاد يجد الكثير
الحمد هلل الذ بنعمته تتم الصالحات وتدوم الطيبات
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بالد األفراح
عباد هللا :
جاء حديث أبي هريرة -رضي هللا تبارك وتعالى عنه -قال :قال
رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم" :-قال هللا -عز وجل :-أعددت
لعبادي الصالحين ،ما ال عين رأت وال أذن سمعت وال خطر على
قلب بشر ،ومصداق ذلك في كتاب هللا ( فَ َال تَ ْعلَ ُم نَ ْفسٌ ما أُ ْخفِ َي لَهُم ِّمن
(السجدة )17:رواه
ون )
قُر ِة أَ ْعيُن َج َزاء بِ َما َكانُوا يَ ْع َملُ َ
البخاري 4779/ومسلم 2824/والترمذي 3197/وأحمد8143/

عباد هللا  :إن الحديث عن النعيم المقيم  ،واإليمان الراسخ بالنُ ُزل
الكريم من الغفور الرحيم  ،هو سلوة األحزان  ،وحياة القلوب ،
وحادي النفوس ومهيجها إلى ابتغاء القرب من ربها وموالها.
الحديث عن الجنة والرضوان ال يسأمه الجليس  ،وال يمله األنيس
فلنتأمل قليالً في هذا الحديث العظيم "  ( :أعددت لعبادي الصالحين
ما ال عين رأت ،وال أذن سمعت ،وال خطر على قلب بشر ) رواه
البخاري 4779/وغيره

وليسرح الفكر في شيء من نعيم الجنة من خالل كالم ربنا ،وكالم
رسولنا -صلى هللا عليه وسلم ،-راجيا ً من هللا -جل وتعالى -أن يكون
محفزاً للمزيد من العمل واإلخالص.
كما أسأله -سبحانه وتعالى -أن نكون من أهل الجنة بفضله وكرمه ،ال
بأعمالنا وعباداتنا القاصرة الضعيفة ،وهللا المستعان ،وعليه التكالن،
وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم.
ت َكانَ ْ
ت لَهُ ْم َجن ُ
ات
قال هللا -تعالى  (-:إِن ال ِذ َ
ين آ َمنُوا َو َع ِملُوا الصالِ َحا ِ
( الكهف ) 107 :
س نُ ُز ًال )
ْالفِرْ َد ْو ِ
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ان )
وقال تعالى ( َولِ َم ْن َخ َ
اف َمقَا َم َربِّ ِه َجنتَ ِ
عباد هللا  :اعلموا بأن للجنة ثمانية أبواب ،كل باب منها مخصص
لصنف من المؤمنين يُ ْدعون للدخول فيه
روى البخاري في صحيحه 3666/من حديث أبي هريرة -رضي هللا عنه-
أن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -قال"  :من أنفق زوجين في
سبيل هللا نودي من أبواب الجنة  :يا عبد هللا هذا خير ،فمن كان من
أهل الصالة دعي من باب الصالة ،ومن كان من أهل الجهاد دعي من
باب الجهاد ،ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان ،ومن
كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة ،فقال أبو بكر -رضي هللا
عنه -بأبي أنت وأمي يا رسول هللا ،ما على من دعي من تلك األبواب
من ضرورة ،فهل يُدعى أحد من تلك األبواب كلها ؟ قال نعم وأرجو
أن تكون منهم" .
قال اإلمام ابن القيم -رحمه هللا تعالى -:
( الرحمن) 46:

أبوابها ح ٌ
ق ثمانيةٌ أتت *** في النص وهي لصاحب اإلحسان
باب الجهاد وذاك أعالها وبابُ *** الصوم ،يدعى الباب بالريان
ولكل سعى صالح بابٌ و َربُ *** السعي منه داخ ٌل بأمان
ولسوف يدعى المرء من أبوابها *** جمعا ً إذا وافى ُحلَى اإليمان
منهم أبو بكر هو الص ّديق ذاك *** خليفة المبعوث بالقرآن

وأما عن طعام أهل الجنة وشرابهم  ،فاعلموا أن الناس في الجنة
ين فِي
يأكلون ويشربون مما تشتهي أنفسهم؛ كما قال تعالى  ( :إِن ا ْل ُمتقِ َ
ُون * ُكلُوا َوا ْش َربُوا هَنِيئًا بِ َما ُكنتُ ْم
ِظ َالل َو ُعيُون * َوفَ َوا ِكهَ ِمما يَ ْشتَه َ
( المرسالت)43 – 41 :
ون )
تَ ْع َملُ َ
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ين بِ َما آتَاهُ ْم
ين فِي َجنات َونَ ِعيم * فَا ِك ِه َ
وقال عز وجل  ( :إِن ْال ُمتقِ َ
اب ْال َج ِح ِيم * ُكلُوا َوا ْش َربُوا هَنِيئًا بِ َما ُكنتُ ْم
َربُّهُ ْم َو َوقَاهُ ْم َربُّهُ ْم َع َذ َ
الطور17 :
تَ ْع َملُون )
وهم في تحصيل أكلهم وشرابهم ال يتعبون وال ينصبون ،بل يأتيهم
رزقهم وهم جالسون مستريحون
قال هللا -تعالى ( فَأَما َم ْن أُوتِ َي ِكتَابَهُ بِيَ ِمينِ ِه فَيَقُو ُل هَا ُؤ ُم ا ْق َر ُؤوا
ِكتَابِي ْه * إِنِّي ظَنَ ُ
اضيَة * فِي
نت أَنِّي ُم َالق ِح َسابِي ْه * َفهُ َو فِي ِعي َشة ر ِ
َجنة َعالِيَة * قُطُوفُهَا َدانِيَةٌ * ُكلُوا َوا ْش َربُوا هَنِيئًا بِ َما أَ ْسلَ ْفتُ ْم فِي ْاألَي ِام
الحاقة24 -19 :
ْال َخالِيَ ِة [
ين * فِي ِس ْدر
ين َما أَصْ َحابُ ْاليَ ِم ِ
وقال سبحانه ( َوأَصْ َحابُ ْاليَ ِم ِ
م ْخضُود * َوطَ ْلح منضُود * َو ِظلٍّ م ْم ُدود * َو َماء م ْس ُكوب * َوفَا ِكهَة
( الواقعة)33 -27 :
َكثِي َرة * ال َم ْقطُو َعة َو َال َم ْمنُو َعة )
وألهل الجنة خدم ال يؤثر فيهم الزمن  ،وال تغيرهم السنون  ،فهم
مخلدون في سن الصبا والوضاءة  ،كأنهم اللؤلؤ المنثور يطوفون
عليهم بأكواب من فضة يملؤونها من عيون الجنة الصافية الطيبة
اف َعلَ ْي ِهم بِآنِيَة ِّمن فِضة َوأَ ْك َواب َكانَ ْ
كما قال تعالى َ :ويُطَ ُ
يرا
ار َ
ت قَ َو ِ
ان ِم َزا ُجهَا
ير ِمن فِضة قَدرُوهَا تَ ْق ِديرًا * َويُ ْسقَ ْو َن فِيهَا َكأْ ًسا َك َ
ار َ
* قَ َو ِ
يال * َع ْينًا فِيهَا تُ َسمى َس ْل َسبِ ً
َزن َجبِ ً
ف َعلَ ْي ِه ْم ِو ْل َد ٌ
يال * َويَطُو ُ
ون
ان ُّم َخل ُد َ
ْت ثَم َرأَي َ
إِ َذا َرأَ ْيتَهُ ْم َح ِس ْبتَهُ ْم لُ ْؤلُ ًؤا منثُورًا * َوإِ َذا َرأَي َ
ْت نَ ِعي ًما َو ُم ْل ًكا
َكبِيرًا * َعالِيَهُ ْم ثِيَابُ سُن ُدس ُخضْ ٌر َوإِ ْستَ ْب َر ٌ
ق َو ُح ُّلوا أَ َسا ِو َر ِمن فِضة
ان َس ْعيُ ُكم
َو َسقَاهُ ْم َربُّهُ ْم َش َرابًا طَهُورًا * إِن هَ َذا َكا َن لَ ُك ْم َج َزاء َو َك َ
( اإلنسان)22 -15 :
م ْش ُكورًا"
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روى مسلم في صحيحه 2835/من حديث جابر -رضي هللا عنه -قال :قال
رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم "  -:يأكل أهل الجنة فيها ويشربون ،
وال يتغوطون ،وال يتمخطون  ،وال يبولون  ،ولكن طعامهم ذاك
جشاء كرشح المسك  ،يلهمون التسبيح والتكبير  ،كما يُلهمون النفس
".
وعن حكيم بن معاوية جد نهر بن حكيم -رضي هللا عنه -أن رسول
هللا -صلى هللا عليه وسلم -قال"  :إن في الجنة ؛ بحر العسل  ،وبحر
الخمر ،وبحر اللبن وبحر الماء  ،ثم تنشق األنهار بعد ") رواه
الترمذي 2571/وقال :حديث حسن صحيح

ون
ونظير هذا من القرآن قوله تعالى َ ( :مثَ ُل ْال َجن ِة التِي ُو ِع َد ْال ُمتقُ َ
آسن َوأَ ْنهَا ٌر ِمن لبَن ل ْم يَتَ َغيرْ طَ ْع ُمهُ َوأَ ْنهَا ٌر ِّم ْن
فِيهَا أَ ْنهَا ٌر ِّمن ماء َغي ِْر ِ
ت
اربِ َ
ين َوأَ ْنهَا ٌر ِّم ْن َع َسل ُّم َ
صفًّى َولَهُ ْم فِيهَا ِمن ُكلِّ الث َم َرا ِ
َخ ْمر لذة لِّلش ِ
( محمد) 15 :
َو َم ْغفِ َرةٌ ِّمن ربِّ ِه ْم )
عباد هللا  :وأما عن مالبس أهل الجنة
فيقول هللا -جل وعال( َعالِيَهُ ْم ثِيَابُ ُسن ُدس ُ
خضْ ٌر) ( اإلنسان) 21 :
وفي سورة فاطر يقول جل وعال َ ( :جن ُ
ات َع ْدن يَ ْد ُخلُونَهَا يُ َحل ْو َن فِيهَا
( فاطر) 33 :
او َر ِمن َذهَب َولُ ْؤلُ ًؤا َولِبَا ُسهُ ْم فِيهَا َح ِرير )
ِم ْن أَ َس ِ
ين فِي َمقَام أَ ِمين * فِي َجنات
وقال في اآلية األخرى ( إِن ْال ُمتقِ َ
ك َو َزوجْ نَاهُم
ين * َك َذلِ َ
ُون ِمن سُن ُدس َوإِ ْستَب َْرق ُّمتَقَابِلِ َ
َو ُعيُون * يَ ْلبَس َ
عين ) الدخان54 -51 :
بِحُور ِ
ضي ُع
وقال عز من قائل ( إِن ال ِذ َ
ت إِنا َال نُ ِ
ين آ َمنُوا َو َع ِملُوا الصالِ َحا ِ
ك لَهُ ْم َجن ُ
ات َع ْدن تَجْ ِري ِمن تَحْ تِ ِه ُم
أَجْ َر َم ْن أَحْ َس َن َع َم ًال * أُ ْولَئِ َ
ُون ثِيَابًا ُخضْ رًا ِّمن
او َر ِمن َذهَب َويَ ْلبَس َ
ْاألَ ْنهَا ُر يُ َحل ْو َن فِيهَا ِم ْن أَ َس ِ
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ين فِيهَا َعلَى ْاألَ َرائِ ِك نِ ْع َم الث َوابُ َو َح ُسنَ ْ
ت
سُن ُدس َوإِ ْستَب َْرق ُّمت ِكئِ َ
( الكهف) 31 -30 :
ُمرْ تَفَقًا"
وأما نساء أهل الجنة ،فاعلموا  -رحمكم هللا -أن هللا -سبحانه
وتعالى -قد وعد عباده المؤمنين بزوجات في الجنة باهرات الجمال،
حسنات الخلق،
قال تعالى  ( :فِي ِهن َخ ْي َر ٌ
ات ِح َس ٌ
( الرحمن) 70 :
ان)
فاهلل -سبحانه وتعالى -قد وصفهن بالحسن  ،وإذا وصف خالق الحسن
شيئا ً بالحسن  ،فتصور كيف يكون  ،وقال تعالى في وصفهن ( :
َوحُو ٌر ِع ٌ
( الواقعة) 23 -22 :
ون )
ين * َكأَ ْمثَ ِ
ال اللُّ ْؤلُ ِؤ ْال َم ْكنُ ِ
والمرأة الحوراء ،هي  :البيضاء
واألعين الحور ،هي  :األعين النقيات البياض الشديدات سواد الحدق
واللؤلؤ المكنون  ،أي الذي لم تسمه األيدي  ،ولم يقع عليه الغبار ،فهو
أشد ما يكون صفاء وتألأل !!
فانظر كيف جمالهن ونقائهن وصفائهن ؟
وقال جل وعال  ( :إِنا أَن َشأْنَاهُن إِن َشاء * فَ َج َع ْلنَاهُن أَ ْب َكارًا * ُع ُربًا
( الواقعة) 38 -35 :
ين )
أَ ْت َرابًا * ِّألَصْ َحا ِ
ب ْاليَ ِم ِ
روى البخاري في صحيحه  2792/ومسلم 1880/من حديث أنس -رضي هللا
عنه -قال :قال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم"  -:غدوة في سبيل هللا
أو روحة ،خي ٌر من الدنيا وما فيها ،ولقاب قوس أحدكم ،أو موضع قدم
من الجنة ،خي ٌر من الدنيا وما فيها ،ولو أن امرأة من نساء أهل الجنة
–وهذا هو الشاهد من الحديث– ولو أن امرأة من نساء أهل الجنة
اطلعت إلى األرض ألضاءت ما بينها ،ولمألت ما بينهما ريحا،
ولنصيفها –أي خمارها– على رأسها خير من الدنيا وما فيها".
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وعن أبي هريرة -رضي هللا عنه -عن رسول هللا -صلى هللا عليه
وسلم -أنه قال " :أول زمرة تلج الجنة صورتهم على صورة القمر
ليلة البدر  ،ال يبصقون وال يمتخطون  ،وال يتغوطون فيها  ،آنيتهم
وأمشاطهم من الذهب والفضة ،ومجامرهم من األلوة ،ورشحهم
المسك ،ولكل واحد منهم زوجتان  ،يرى مخ ساقها من وراء اللحم من
الحسن  ،ال اختالف بينهم وال تباغض ،قلوبهم قلب واحد ،يسبحون
رواه البخاري 3327/ومسلم 2834/وابن ماجة4333/
هللا بكرة وعشيا)
إنها الجنة -يا عباد هللا -رياضها مجمع المتحابين  ،وحدائقها نزهة
المشتاقين  ،وخيامها اللؤلؤية على شواطئ أنهارها بهجة للناظرين.
عرش الرحمن سقفها ،والمسك والزعفران تربتها ،واللؤلؤ والياقوت
والجوهر حصباؤها ،والذهب والفضة لبناته
غرف من فوقها غرف مبنية تجرى من تحتها األنهار
عاليات الدرجات  ،في عاليات المقامات  ،بهيجة المتاع  ،قصر مشيد
 ،وأنوار تتألأل  ،وسندس وإستبرق ،وفاكهة كثيرة ال مقطوعة وال
ممنوعة  ،وفرش مرفوعة ،هم فيها على األرائك متكئ ُون
ظلها ممدود  ،وطيرها غير محدود  ،فاكهة مما يتخيرون  ،ولحم طير
مما يشتهون.
قطوفها دانية لآلكلين  ،وطعمها لذة للطاعمين
قد ذللت قطوفها تذليال
يناديهم المنادي  :لكم النعيم سرمدا  ،تحيون وال تموتون أبدا ،
صحّون وال تمرضون أبدا  ،وتشبون وال تهرمون أبدا  ،وتنعمون
وت َ ِ
وال تبأسون أبدا  ،يحل عليكم رضوان ربكم فال يسخط عليكم أبدا
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ين اتقَ ْوا َربهُ ْم إِلَى ْال َجن ِة ُز َم ًرا َحتى إِ َذا َجا ُؤوهَا َوفُتِ َح ْ
ت
ق ال ِذ َ
َو ِسي َ
ين * َوقَالُوا
أَ ْب َوابُهَا َوقَا َل لَهُ ْم َخ َزنَتُهَا َس َال ٌم َعلَ ْي ُك ْم ِط ْبتُ ْم فَا ْد ُخلُوهَا َخالِ ِد َ
ض نَتَبَوأُ ِم َن ْال َجن ِة َحي ُ
ْث
ص َدقَنَا َو ْع َدهُ َوأَ ْو َرثَنَا ا ْألَرْ َ
ْال َح ْم ُد ِهللِ ال ِذي َ
( الزمر) 74 -73 :
ين )
نَ َشاء فَنِ ْع َم أَجْ ُر ْال َعا ِملِ َ
فنسأل هللا -عز وجل -بأسمائه الحسنى ،وصفاته العلى  ،أن يجعلنا من
أهل الجنة ،الذين هم أهله وخاصته  ،إنه ولي ذلك والقادر عليه
ار ُع ْ
ضهَا
وا إِلَى َم ْغفِ َرة ِّمن ربِّ ُك ْم َو َجنة َعرْ ُ
قال هللا -تعالىَ : -و َس ِ
ات َواألَرْ ضُ أُ ِعد ْ
او ُ
ين " ( آل عمران) 133 :
ت لِ ْل ُمتقِ َ
الس َم َ
إنها دعوة مهيبة ورسالة كريمة إلى حيث الراحة واالطمئنان ،
واألمن واألمان والروح والريحان .دعوة من هللا -جل جالله -لسكنى
دار الخلد  ،وجنة المأوي
صحتك فيها ال تقل وال تفنى  ،وثيابك فيها ال تبلى  ،ووجهك فيها
كالنجم في السماء أو هو أصفى .
وسنك فيه الثالثة والثالثين ال يتعدى  ،والجمال والكمال عليك فيها قد
استولى.
حياتك فيها حياة رضية  ،وعيشك فيها سعادة أبدية  ،وأوقاتك فيها
أوقات هنية.
إنها دعوة تطير النفس في أجوائها  ،وتحلق الروح في سمائها،
ويستروح القلب في قسماتها
عباد هللا  :إن ما ذكر ما هو إال جزء يسير جداً من نعيم الجنة ،
والتي ال نستطيع ،بل يستحيل أن نقدر قدرها ،وكيف يُقدر قدر دار
غرسها الرحمن بيده وجعلها مقراً ألحبائه  ،ومألها من رحمته
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وكرامته ورضوانه  ،ووصف نعيمها بالفوز العظيم ،وملكها بالملك
الكبير ؟!.
ولهذا كانت الجنة قرة عيون المحبين  ،ومحط أشواق قلوب العارفين،
أسهروا ليلهم في سبيلها  ،وأظمأوا نهارهم من أجهلها ،وبذلوا كل
غال ونفيس مهراً لها  ،وثمنا ً لدخوله.
فالطريق إذاً إلى هذه الجنة يحتاج إلى زاد من التقوى  ،وعمل
متواصل من الخير ،وجهد مبذول في سبيل الدين  ،وجهاد دؤوب
وعراك مستمر مع النفس والهوى  ،قال رسول هللا -صلى
للشيطانِ ،
هللا عليه وسلم: " -حفت الجنة بالمكاره".
فاجتهد -أخي المسلم : -لقد سبق السابقون  ،وفاز الفائزون  ،وتأخر
عنها الغافلون النائمون
شيء من العمل  ،يصحبه إخالص وتقوى  ،مع توفيق هللا -عز وجل-
ورحمته ومغفرته  ،تكون من أهل نعيم سرمدي ال ينقطع  ،وتدخل
جنة ،فيها ماال عين رأت وال أذن سمعت  ،وال خطر على قلب بشر
فإن سألت عن أرضها؛ فتربتها هي المسك والزعفران
آسن َوأَ ْنهَا ٌر ِمن لبَن
وإن سألت عن أنهارها ؛ فأنهار ِّ ( :من ماء َغي ِْر ِ
ين َوأَ ْنهَا ٌر ِّم ْن َع َسل
اربِ َ
ل ْم يَتَ َغيرْ طَ ْع ُمهُ َوأَ ْنهَا ٌر ِّم ْن َخ ْمر لذة لِّلش ِ
صفًّى ) (محمد) 15 :
ُّم َ
ُون * َولَحْ ِم طَيْر ِّمما
وإن سألت عن طعامهم ؛ ففاكهة ِّمما يَتَ َخير َ
ُون ( الواقعة) 21 -20 :
يَ ْشتَه َ
وإن سألت عن شرابهم ؛ فهو التسنيم والزنجبيل والكافور
وإن سألت عن آنيتهم ؛ فآنية الذهب والفضة في صفاء القوارير
وإن سألت عن سقفها ؛ فهو عرش الرحمن
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وإن سألت عن حصبائها ؛ فهو اللؤلؤ والجوهر
وإن سألت عن بنائها؛ فلبنة من فضة ولبنة من ذهب
وإن سألت عن أشجارها ؛ فشجر الجنة ساقها من ذهب وفضة
وإن سألت عن ثمارها ؛ فأمثال القالل  ،ألين من الزبد ،وأحلى من
العسل
وإن سألت عن ورقها ؛ فأحسن ما يكون من رقائق الحُلل
وإن سألت عن سعة أبوابها ؛ فبين المصراعين مسيرة أربعين من
األعوام  ،وليأتين عليه يوم  ،وهو كظيظ من الزحام
وإن سألت عن ظلها ؛ ففيها شجرة واحدة يسير الراكب المج ّد السريع
في ظلها مائة عام  ،ال يقطعها
وإن سألت عن سعتها ؛ فأدنى أهلها يسير في ملكه وسرره وقصوره
وبساتينه مسيرة ألفي عام
وإن سألت عن خيامها وقبابها ؛ فالخيمة الواحدة من درة مجوفة
طولها ستون ميالً من جملة الخيم
ف ِّمن فَ ْوقِهَا ُغ َر ٌ
وإن سألت عن عالليها وقصورها ؛ فهي ( ُ " :غ َر ٌ
ف
( الزمر) 20 :
م ْبنِيةٌ تَجْ ِري ِمن تَحْ تِهَا ْاألَ ْنهَا ُر "
وإن سألت عن ارتفاعها ؛ فانظر إلى الكوكب الطالع ،أو الغارب في
األفق الذي ال تكاد تناله األبصار
وإن سألت عن لباس أهلها فهو الحرير والذهب
وإن سألت عن فرشها ؛ فبطائنها من إستبرق مفروشة في أعلى
الرتب
وإن سألت عن أرائكها ؛ فهي األسرة مزررة بأزرار الذهب
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وإن سألت عن أسنانهم ؛ فأبناء ثالثة وثالثين على صورة آدم -عليه
السالم -أبي البشر.
وإن سألت عن وجوه أهلها وحسنِهم ؛ فعلى صورة القمر.
وإن سألت عن سماعهم ؛ فغناء أزواجهم من الحور العين  ،وأعلى
منه سماع أصوات المالئكة والنبيّين  ،وأعلى منهما سماع خطاب
رب العالمين.
وإن سألت عن مطاياهم التي يتزاورون عليها ؛ فنجائبٌ أنشأها هللا
مما شاء  ،تسير بهم حيث شاؤوا من الجنان.
وإن سألت عن حليهم وشاراتهم ؛ فأساور الذهب واللؤلؤ على
الرؤوس مالبس التيجان.
وإن سألت عن غلمانهم ؛ فولدان مخلدون كأنهم لؤلؤ مكنون.
وإن سألت عن يوم المزيد  ،وزيارة العزيز الحميد ورؤية وجهه
المنـزه عن التمثيل والتشبيه  ،فكما ترى الشمس في الظهيرة والقمر
ليلة البدر ؛ كما تواتر بذلك الخبر عن الصادق المصدوق فاستمع يوم
ينادي المنادي " :يا أهل الجنة ،إن ربكم -تبارك وتعالى -يستزيركم ،
فحي على زيارته  ،فيقولون  :سمعا ً وطاعة  ،وينهضون إلى الزيارة
ْ
أعدت لهم  ،فيستوون على ظهورها
مبادرين  ،فإذا بالنجائب قد
مسرعين ،حتى إذا انتهوا إلى الوادي األفيح الذي ُجعل لهم موعداً.
وجُمعوا هناك ،فلم يغادر الداعي منهم أحداً  ،أمر الرب -تبارك
وتعالى -بكرسيه فنصب هناك  ،ثم نصبت لهم منابر من نور ،ومنابر
من لؤلؤ ،ومنابر من زبرجد  ،ومنابر من ذهب  ،ومنابر من فضة ،
وجلس أدناهم -وحاشاهم أن يكون فيهم دنيء– جلس أدناهم على
كثبان المسك  ،ما يرون أن أصحاب الكراسي فوقهم في العطايا ،
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ْ
استقرت بهم مجالسهم  ،واطمأنت بهم أماكنهم  ،نادى
حتى إذا
المنادي :يا أهل الجنة إن لكم عند هللا موعداً يريد أن ينجزكموه ،
فيقولون  :وما هو ؟ ألم يبيضْ وجوهنا  ،ويثقل موازيننا ،ويدخلنا
الجنة  ،ويزحزحنا عن النار ؟
فبينما هم كذلك  ،إذ سطع لهم نور أشرقت له الجنة ،فرفعوا
رؤوسهم ،فإذا الجبار -جل جالله  ،وتقدست أسماؤه ،-قد أشرف
عليهم من فوقه م ،وقال  :يا أهل الجنة  :سالم عليكم  ،فال تُر ّد هذه
التحية بأحسن من قولهم :اللهم أنت السالم ُ ،ومنك السالم ،تباركت يا
ذا الجالل واإلكرام
فيتجلى لهم الرب -تبارك وتعالى -يضح ُ
ك إليهم ،ويقول  :يا أهل
ُ
فيكون أول ما يسمعون منه تعالى  :أين عبادي الذين
الجنة ،
أطاعوني بالغيب  ،ولم يروني  ،فهذا يو ُم المزيد  ،فيجتمعون على
كلمة واحدة أن قد رضينا فارض عنا  ،فيقول  :يا أهل الجنة  ،إني لو
لم أرض عنكم لم أسكنكم جنتي  ،هذا يوم المزيد فسلوني  ،فيجتمعون
على كلمة واحدة  :أرنا وجهك ننظر إليه  ،فيكشف الرب -جل جالله-
الحجب ،ويتجلى لهم  ،فيغشاهم من نوره ما لوال أن هللا -سبحانه
وتعالى -قضى أن ال يحترقوا الحترقوا ) رواه مسلم181/
والترمذي 2552/وأحمد18935/

فيا قرة عيون األبرار بالنظر إلى وجهه الكريم  ،ويا ذلة الراجعين
( القيامة) 22 :
اض َرةٌ )
بالصفقة الخاسرة ُ ( :وجُوهٌ يَ ْو َمئِذ ن ِ
فهم في روضات الجنة يتقلبون  ،وعلى أسرتها تحت الحجال يجلسون
 ،وعلى الفرش التي بطائنها من إستبرق يتكئون  ،وبالحور العين
يتمتعون  ،وبأنواع الثمار يتفكهون.
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عباد هللا  :هؤالء هم أصحاب الجنة ،هؤالء هم أصحاب الحسنى
وزيادة  ،هل تريد أن تكون منهم ؟ هل تريد أن تعرف أوصافهم ؟
( َكانُوا قَلِ ً
ُون)(
ار هُ ْم يَ ْستَ ْغفِر َ
يال ِّم َن اللي ِْل َما يَ ْه َجع َ
ُون * َوبِ ْاألَس َ
ْح ِ
الذاريات)18:17

( وفِي أَ ْم َوالِ ِه ْم َح ٌّ
ُوم )
ق م ْعلُو ٌم * لِّلسا ِئ ِل َو ْال َمحْ ر ِ
يصلون بالليل والناس نيام  ،يصومون وغيرهم يأكل  ،وينفقون
وغيرهم يبخل ويقاتلون وغيرهم يتقاعس ويجبن !!
أولئك هم عباد هللا  ،حفظوا وصية هللا  ،ورعوا عهده  ،بربهم
يؤمنون  ،وبربهم ال يشركون  ،وهم من خشيته مشفقون  ،استجابوا
لربهم.
ع َالنِيَة ) ) فاطر)29 :
( َوأَقَا ُموا الص َالةَ َوأَنفَقُوا ِمما َر َز ْقنَاهُ ْم ِس ًّرا َو َ
( المؤمنون)60 :
ون َما آتَوا وقُلُوبُهُ ْم َو ِجلَةٌ )
( ي ُْؤتُ َ
( الشورى)37:
ش)
( يَجْ تَنِب َ
اح َ
اإل ْث ِم َو ْالفَ َو ِ
ُون َكبَائِ َر ْ ِ
( إِ َذا ُذ ِك َر ّ
ت قُلُوبُهُ ْم َوإِ َذا تُلِيَ ْ
هللاُ َو ِجلَ ْ
ت َعلَ ْي ِه ْم آيَاتُهُ َزا َد ْتهُ ْم إِي َمانًا َو َعلَى
ون ) ( األنفال)2 :
َربِّ ِه ْم يَتَ َوكلُ َ
( عن اللغو معرضون ،وللزكاة فاعلون ،ولفروجهم حافظون ( :إِال
أو َما َملَ َك ْ
ين ) ( المؤمنون
ت أَ ْي َمانُهُ ْم فَإِنهُ ْم َغ ْي ُر َملُو ِم َ
اج ِه ْم ْ
َعلَى أَ ْز َو ِ
( المعارج)25 :24 :

)6:3/

ون )
( ِألَ َمانَاتِ ِه ْم َو َع ْه ِد ِه ْم َرا ُع َ
طالما تعبت أجسادهم من الجوع والسهر ،واستعدوا من الزاد بما
يكفي لطويل السفر
كثر استغفارهم  ،فحطت خطاياهم  ،وكل ما طلبوا من ربهم أعطاهم
( المؤمنون )8 :
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فسبحان من اختارهم واصطفاهم !
إنهم عباد هللا المخلَصون  ،فيهم الشهيد المحتسب  ،والعفيف المتعفف
 ،والضعيف المتواضع  ،ذو الطمرين  ،مدفوع باألبواب لو أقسم
على هللا ألبره
أقوام يقطرون نزاهة  ،أفئدتهم مثل أفئدة الطير ،فيهم الذين ال يرقون
وال يسترقون وال يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون
متحابون في جالل هللا  ،فيهم صاحب القرآن يقرأ ويرتل ويرتقي
وفيهم تارك المراء ولو كان محقا  ،وتارك الكذب ولو كان مازحا
فيهم من أطعم الطعام  ،وأفشى السالم  ،وصلى بالليل والناس نيام
س َع ِن ْ
الهَ َوى ) ( النازعات)40 :
( َخ َ
اف َمقَا َم َربِّ ِه َونَهَى الن ْف َ
عباد هللا  :هذه هي الجنة  ،وهذا هو سبيلها  ،فهل رأيتم أشد خسارة
ممن يبيع الجنان العالية بحياة أشبه بأضغاث أحالم ،يبيع الفردوس
بدنيا ً قصيرة  ،وأحوال زهيدة  ،مشوبة بالنقص  ،ممزوجة بالغصص
حياة حقيرة  ،إن أضحكت قليال أبكت كثيرا  ،وإن سرت أياما ،
أحزنت دهور.
أي سفه وأي جنون ممن يبيع مساكن طيبة في جنات عدن بأعطان
ضيقة  ،وخراب بور ؟
فيا حسرة هذا المتخلف حين يعاين كرامة هللا ألوليائه  ،وما أخفى
لهم من قرة أعين ،فلسوف يعلم أي بضاعة أضاع
فاتقوا هللا – عباد هللا  -وبادروا وشمروا  ،واعملوا وأحسنوا
وأبشروا
أيها المؤمنون الموحدون  :لقد نودي على الجنة في سوق الكساد،
فما قَلّب السلعة وال انتبه لها  ،إال أفراد قليلة من العباد !!
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فواعجبا :كيف نام طالبها ؟! وكيف لم يسمع بمهرها خاطبها ؟!
وكيف طاب العيش في هذه الدار بعد سماع أخبارها ؟! وكيف قر
للمشتاق القرار ،دون معانقة أبكارها ؟! وكيف قرت دونها أعين
المشتاقين ؟! وكيف صبرت عنها أنفس الموقنين ؟! وكيف صُرفت
عنها قلوب أكثر العالمين ؟! وبأي شيء تعوضت عنها نفوس
المعرضين ؟!

اللهم إنا نسألك الجنة وأن ال تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم.
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عاشوراء ومقتل و الحسين
مقتل الحسين ويوم عاشــوراء  :تاريخ وأحكام وتوطئة
قال الحافظ ابن كثير :
كل مسلم ينبغي له أن يحزنه قتل الحسين رضي اهللا عنه ،فانـه
مـن سـادات المسـلمين ،وعلمـاء الصـحابة وابـن بنت رسول اهللا
التي هي أفضل بناته  ،وقد كان عابداً وسخياً
ولكن ال يحسن ما يفعله الناس من إظهار الجزع والحزن الذي
لعل أكثره تصنع ورياء
وقد كان أبوه أفضل منه فقتل  ،وهم ال يتخذون مقتله مأتما ً كيوم
مقتل الحسين  ،فـان أبـاه قتـل يـوم الجمعـة وهـوخارج إلى صالة
الفجر في السابع عشر من رمضـان سـنة أربعـين ( ١٧رمضـان
سـنة ٤٠هجري) ،وكـذلك عثمـان،كان أفضل من علي عند أهل
السنة والجماعة ،وقد قتل وهو محصور في داره في أيام التشريق
من شـهر ذي الحجـة سـنة سـت وثالثـين  ،وقد ذبـح مـن الوريـد
إلـى الوريد  ،ولـم يتخـذ النـاس يـوم قتله مأتمـا ً  ،وكـذلك عمـر
بنالخطاب وهو أفضل من عثمان وعلي  ،قتل وهو قائم يصلي
في المحراب صالة الفجر ويقرأ القـرآن  ،ولـم يتخـذ الناس يوم
قتله مأتما ً  ،وكذلك الصديق كان أفضل منـه ولـم يتخـذ النـاس
يـوم وفاتـه مأتمـا ً  ،ورسـول اهللا سـيد ولـدآدم في الدنيا واآلخرة،
وقد قبضه اهللا إليه كما مات األنبياء قبله ،ولم يتخذ أح ٌد يوم موتهم
مأتما ً
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 وال ذكر أحد أنه ظهر يوم موتهم وقبلهم شـيء ممـا ادعـاههـؤالء يـوم مقتـل الحسـين مـن األمـور المتقدمـة  ،مثـل كسوف
الشمس والحمرة التي تطلع في السماء وغير ذلك

معركة الطف ومقتل الحسين :
 #بلغ أهل العراق أن الحسين لم يبايع يزيد بن معاوية وذلك سنة
٦٠هـ ،فأرسلوا إليه الرسل والكتـب يدعونـه فيهـاإلى البيعة،
وذلك أنهم ال يريدون يزيد وال أباه وال عثمان وال عمر وال أبا
بكر ،انهم ال يريدون إال عليـا وأوالده ،وبلغت الكتب التي وصلت
إلى الحسين أكثر من خمسمائة كتاب
 #عند ذلك أرسل الحسين ابن عمه مسـلم بـن عقيـل ليتقصـى
األمـور ويتعـرف حقيقـة البيعـة وجليتهـا ،فلمـا وصـلمسلم إلـى
الكوفـة تـيقن أن النـاس يريـدون الحسـين  ،فبايعـه النـاس علـى
بيعـة الحسـين  ،وذلـك فـي دار هـانئ بـن عروة ،فأرسل بالبيعة
إلى الحسين ،ويدعوه للقدوم إلى الكوفة .وجاء الحسيَ َن خبُ ُر مسلم
بن عقيل  ،فانطلق الحسين يسير نحو طريق الشام نحو يزيد
 #ولما بلغ األمر يزيد بن معاوية في الشام أرسل إلى عبيد اهللا بن
زياد والي البصرة ليعـالج هـذه القضـية  ،ويمنـع أهل الكوفة من
الخروج عليه مع الحسين  ،ولم يأمره بقتل الحسـين  ،فـدخل
عبيـد اهللا بـن زيـاد إلـى الكوفـة وأخـذ يتحرى األمر ويسأل حتى
علم أن دار هانئ بن عروة هي مقر مسلم بن عقيل وفيها تتم
المبايعة
 #حاصر عبيد اهللا بن زياد مسلم بن عقيل َو َمن معه في دار
هانيء بن عروة  ،فاجتمع قرابة األربعـة آالف رجـل لنصرة
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مسلم بن عقيل  ،فاستطاعوا أن يفكوا الحصار عنه  ،بل وانهـزم
رجـال عبيـد اهللا بـن زيـاد وتراجعوا حتـى حاصر مسلم بن
عقيل قصر عبيد اهللا بن زياد بأربعة آالف من مؤيديه وذلك في
وقت الظهيرة  ،ففاوض عبيد اهللا بن زياد الرجال الملتفين حول
مسلم بن عقيل دون أن يشعر  ،وخـوفهم بجـيش الشـام  ،ورغـبهم
بـأموال  ،ويعدهم بالعفو لو انصرفوا ويتوعـدهم بالقتـل إذا ثبتـوا
 ،فصـاروا ينصـرفون عنـه واحـداً تلـو اآلخـر  ،حتـى لـم يبـق
معه إال ثالثون رجالً فقط .وما غابت الشمس إال ومسلم بن عقيل
وحده ليس معه أحد .فقبض عليـه عبيـد اهللابن زياد وقتله.
وفي تلك األثناء كان الحسين قد خرج بالفعل من المدينة المنورة ،
يريد الكوفة
استوقف جيش عبيد اهللا بن زياد الحسين عند قرية كربالء ،وكان
بقيادة عمرو بن سعد  ،وفي الجيش شـمر بـنذي الجوشن،
وحصين بن تميم ،فعلم الحسين الخديعة التي أوقعـه فيهـا شـيعة
العـراق فنـزل يناشـد جـيش عبيـد اهللا بن زياد اهللا واإلسالم في
يسی روه إلى أمير المؤمنين (
أن يختاروا إحدى ثالث  :أن
ِّ
يزيـد بـن معاويـة ) فيضـعيده في يده ليبايعه ( ألنه يعلم أنه ال
يحب قتله ) ،أو أن ينصرف من حيث جاء ( إلـى المدينـة ) أو
يلحـق بثغـر من ثغور المسلمين حتى يتوفاه اهللا ( رواه ابن
جرير من طريق حسن ) فقالوا  :ال إال علـى حكـم عبيـد اهللا بـن
زياد
 وحدثت بعض المناوشات المتفرقة بين الجانبين  ،فما لبثاألمر أن انقلب إلى معركة كاملة  ،وال شك أنالمعركة كانـت
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غيـر متكافئـة مـن حيـث العـدد ،فقتـل أصـحاب الحسـين (
رضـي اهللا عنـه وعـنهم ) كلهـم بـين يديـه يدافعون عنه حتى بقي
وحده وكان كاألسد  ،ولكنها الكثرة ،حتى قام رجل خبيث يقال له
شمر بن ذي الجوشـن
فرمى الحسين برمحه فأسقطه أرضـا ً فـاجتمعوا عليـه وقتلـوه شـهيداً
سـعيداً  .ويقـال أن شـمر بـن ذي الجوشـن هـو الذي اجتز رأس
الحسين  ،وقيل سنان بن أنس النخعي واهللا أعلم
 وال شك أنها قصة محزنة مؤلمة ،وخـاب وخسـر مـنشـارك فـي قتـل الحسـين ومـن معـه وبـاء بغضـب مـن ربـه
وللشهيد السعيد ومن معه الرحمة والرضوان من اهللا ومنا الدعاء
والترضي

الحكم الشرعي في خروج الحسين :
لم يكن في خروج الحسين رضي اهللا عنه مصلحة  ،ولذلك نهاه كثير
من الصحابة وحاولوا منعه ولكنه لم يرجع  ،وبهذاالخروج نال أولئك
الظلمة الطغاة من سبط رسول اهللا حتى قتلوه مظلوما ً شهيداً .وكان
في خروجه وقتله مـن الفسـاد مـالم يكن يحصل لو قعد في بلده ،ولكنه
أمر اهللا تبارك وتعالى ،وما قدره اهللا كان  ،ولو لم يشأ الناس.
روى مسلم في صحيحه َع ْن َعرفَ َجةَ ب ِْن ُشريح ْاألَ ْش َج ِع ِّي قَاَ َل [ :
أَري ُ
صـلى هللا َعلَ ْيـِ ِه َو َسـلّم َعلَـى ْال ِم ْنبَـِ ِر يَ ْخطُـُبُ الناس ،فَقَـاَ َل
ت النبي َ َ
ت َوهَنَـا ٌ ٌ
 :إِنه َسـيَ ُك ُو ُن بَ ْعـِ ِدي هَنَـا ٌ ٌ
ق ْال َج َماَ َعـةَ
ـار َ
ت  ،فَ َمـْ ْن أر ْيتُ ُمـ ُوهُ فَ َ
َصـلى هللا َعلَ ْي ِه و َسلم َكائِنًا َم ْن َكان
ْ ،
أو ي ُِريـ ُ ُد يُفَـرق أَ ْمـَر به محمد َ
فَا ْقتُلوه  ،فَإن يَ َد ّ
ق
هللا َعلَى ْال َج َما َع ِة  ،فَإِن الشيطان َم َع َم ْن فَا َر َ
ْال َجماعة يَ ُركض ]
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وقتل الحسين ليس هو بأعظم من قتل األنبياء وقد قُّ ّدم رأس يحيى
عليه السـالم مهرا لبغـي  ،وقتـل زكريـا عليـه السـالم ،وكثير من
األنبياء قتلوا كما قال تعالى " :قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات
وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين" ( آل عمران )١٨٣
وكذلك قتل عمر وعثمان وعلي رضي اهللا عنهم أجمعين.

ولذا كان الكثير من الصحابة قد حاول منع الحسين من الخروج
من المدينة إلى الكوفة !!
 #هذا ابن عمر يقول للحسين  ( :إني محدثك حديثا  :إن جبريل
أتى النبي فخيره بين الدنيا واآلخـرة فاختـار اآلخـرة ولـم يرد
الـدنيا  ،وانك بضـعة منه ،واهللا ال يليهـا أحد مـنكم أبداً  ،ومـا
صرفها اهللا عـنكم إال للذي هـو خير لكم  ،فأبى أن يرجع ،
فاعتنقه وبكى  ،وقال  :استودعك اهللا من قتيل )
وروى سفيان الثوري بسند صحيح عن ابن عباس أنه قال
للحسين في ذلك  ( :لوال أن يزري – يعيبني ويعيرني -بي وبك
الناس لشبثت يدي من رأسك فلم أتركك تذهب )
وقال عبد اهللا بن الزبير له  ( :أين تذهب ؟ إلى قوم قتلوا أباك ،
وطعنوا أخاك )
وقال عبد اهللا بن عمرو بن العاص ّ ( :عجّل الحسين قدره  ،واهللا
لو أدركته ما تركته يخرج إال أن يغلبني ) ( رواه يحيى بن معين
بسند صحيح )
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مغالطات الشيعة في قصة مقتل الحسين :

قصة منع الماء عن الحسين وأتباعه  :وأنه مـات عطشـانا ً ،
وغيـر ذلـك مـن الزيـادات التـي إنمـا تـذكر لدغدغـة المشاعر فال
يثبت منها شيء .وما ثبت يغني
ما روي من أن السماء صارت تمطر دما أو أن الجدار كان
يكون عليها الدم ،أو ما يرفع حجر إال و يوجد تحته دم  ،أو ما
يذبحون جماال إال صار كله دما فهذه كلها أكاذيب تذكر إلثارة
العواطف ليس لها أسانيد صحيحة .وكل هذا من سخف الشيعة
وكذبهم ليستغلوا الحادثة استغالالً سياسيا ً ودينيا ً ليحققوا من ورائه
مكاسب
وقد وقع في تاريخ األمة اإلسـالمية مـا هـو أعظـم مـن قتـل
الحسـين رضـي اهللا عنـه ولـم يقـع شـيء ممـا ذكـروه ،فإنه قد
قتل علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان وعمر بن الخطاب
ومـات أبـو بكـر ،وكلـم خيـر مـن الحسـين بن علي ،ومن قبلهم
مات رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو سيد البشر في الـدنيا
واآلخـرة يـوم مـات لـم يكـن شيء مما ذكروه  ،ويوم مات إبراهيم
بن النبي صلى اهللا عليه وسلم خسفت الشمس فقال الناس :خسـفت
لمـوت إبراهيم فصلى بهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صالة
الكسوف ( وخطبهم وبين لهم أن الشمس والقمر الينخسفان لموت
أحد وال لحياته ) !!

موقف يزيد بن معاوية من قتل الحسين :
أوالً :لم يكن ليزيد بن معاوية يد في قتل الحسين وال نقول هذا دفاعا
عن يزيد ولكن دفاعا عن الحق .قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  ( :إن
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يزيد بن معاوية لـم يـأمر بقتـل الحسـين باتفـاق أهـل النقـل  ،ولكـن
كتـب إلـى ابـن زيـاد أن يمنعـه عن والية العراق ) ولما بلغ يزيد
قتل الحسين أظهر التوجع على ذلك ،وظهر البكاء في داره ،ولم
يسب لهم حريما ً  ،بـل أكرم أهل بيته  ،وأجازهم حتى ردهم إلى
بالدهم ،وأما الروايات التي تقول إنه أهين نساء آل بيـت رسـول هللا (
صـلى اهللا عليه وسلم) وأنهن أخذن إلى الشام مسبيات وأُّ ّن هناك ؛
هذا كالم باطل  ،بل كان بنو أمية يعظمون بني هاشم  ،ولذلك لما
تزوج الحجاج بن يوسف من فاطمة بنت عبد اهللا بن جعفر في زيجة
شابها اإلكاره وخوف أوليائها من بطشة الحجاج إن هم رفضوه ؛ لم
يقبل عبد الملك بن مروان هذا األمر  ،بل أمر الحجاج أن يعتزلها فور
أن يأتيه كتابه  ،وأن يطلقها  ،وأن يحسن متعتها  ،فهم كانوا يعظمون
بني هاشم ولم تسب هاشمية قط )
وعندما جيء ابن زياد بنساء الحسين إليه وأهله  ،وكان أحسن
شيء صنعه أن أمر لهن بمنزل من مكان معتزل ،وأجرى عليهن
( رواه ابن جرير بسند حسن )
رزقا ً وأمر لهن بنفقة وكسوة
وقال عزت دروزة المؤرخ  ( :ليس هناك ما يبرر نسبة قتل الحسين
إلى يزيد  ،فهو لم يأمر بقتاله  ،فضالً عن قتله  ،وكـلما أمر به "أن
يحاط به  ،وال يقاتل إال إذا قاتل" )
وقال ابن كثير  ( :والذي يكاد يغلب على الظن أن يزيد لو قدر عليه
قبل أن ُيُقتل لعفا عنه كما أوصاه بذلك أبوه  ،وكماصرح هو به مخبرا
عن نفسه بذلك )
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من قتل الحسين ؟
أهم أهل السنة ؟ أم معاوية ؟ أم يزيد بن معاوية ؟ أم من ؟
إن الحقيقة المفاجئة أننا نجد العديد مـن كتـب الشـيعة تقـرر وتؤكـد أن
شـيعة الحسـين هـم الـذين قتلـوا الحسـين فقـد قـال السيد محسن
األمين  ( :بايع الحسين عشرون ألفا ً من أهل العـراق غـدروا بـه
وخرجوا عليـه وبيعتـه فـي أعنـاقهم وقتلـوه ) (كتاب أعيان الشيعة ) ٣٤:١
وكان الحسين يناديهم قبل أن يقتلوه  ( :ألم تكتبوا إلي أن قد
أينعت الثمـار ،وأنمـا تقـدم علـى جنـد مجنـدة ؟ تبـا ً لكـم أيهـاالجماعة
حين استصرختمونا  ،فشحذتم علينا سيفا ً كان بأيدينا  ،وحششتم نارا
أضرمناها علـى عـدوكم وعـدونا  ،فأصـبحتم يداً ألعدائكم .استسرعتم
إلى بيعتنـا كطيـرة الـذباب  ،وتهـافتم إلينـا كتهافـت الفـراش  ،ثـم
نقضـتموها سـفها ً  ،بعـداً لطواغيـت هذه األمة ) ( كتاب االحتجاج
للطبرسي )

وناداهم الحر بن يزيد  -أحد أصحاب الحسين  -وهو واقف في
كربالء فقال لهم  ( :أدعوتم هذا العبد الصـالح  ،حتـى إذا جاءكم
أسلمتموه ،ثم عدوتم عليه لتقتلوه فصار كاألسير في أيديكم ؟ ال سقاكم
اهللا يوم الظمأ ) ( اإلرشاد للمفيد ،٢٣٤إعالم الورى بأعالم الهدى.)٢٤٢ :
وهنا دعا الحسين على شيعته قائالً  ( :اللهم إن متعتهم إلى حين
ففرقهم فرقا (أي شيعا ً وأحزابا )  ،واجعلهم طرائق قـددا  ،وال
ترض الـوالة عنهم أبـدا  ،فإنهم دعونـا لينصرونا  ،ثم عـدوا علينا
فقتلونـا ) ( كتاب اإلرشـاد للمفيد  ،٢٤١إعالم الورى للطبرسي  ،٩٤٩كشف الغمة
١٨:٢و)٣٨
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ويذكر المؤرخ الشيعي اليعقوبي في تاريخه أنه لمـا دخـل علـي بـن
الحسـين الكوفـة رأي نسـاءها يبكـين ويصـرخن فقـال :
( هؤالء يبكين علينا ؟ فمن قتلنا ؟ ) أي من قتلنا غيرهم (تاريخ اليعقوبي
)٢٣٥:١

ولما تنازل الحسن بن علي لمعاوية وصالحه ،نادى أهل الكوفة –
وهم شيعة الحسين الذين قتلوا الحسين وغدروا به -قائالً  ( :ياأهل
الكوفة  :ذهلت نفسي عنكم لثالث  :مقتلكم ألبي  ،وسلبكم ثقلي ،
وطعنكم في بطني  ،واني قد بايعت معاوية فاسمعوا وأطيعوا  ،فطعنه
رجل من بني أسد في فخذه فشقه حتى بلغ العظم ) (كشف الغمة،٥٤٠
اإلرشاد للمفيد ،١٩٠الفصول المهمة  ،١٦٢مروج الذهب للمسعودي )٤٣١:١

 #فهذه كتب الشيعة بأرقام صفحاتها تبين بجالء أن الذين زعموا
تشييع الحسين ونصرته هم أنفسهم الذين قتلوه  ،ثم ذرفوا عليه
الدموع ،وتظاهروا بالبكاء  ،واليزالون يمشون في جنازة من قتلوه
إلـى يومنـا هـذا  ،ولـو كـان هـذا البكـاء يعكـس شـدة المحبة ألهل
البيت فلماذا ال يكون البكاء من باب أولى على حمزة عم النبي صلى
اهللا عليه وسلم  ،فإن الفظاعة التـي قتل بها ال تقل عن الطريقة التي
ارتكبـت فـي حـق الحسـين رضـي اهللا عنـه  ،حيـث بقـر بطـن حمـزة
 ،واستؤصـلت كبـده  ،فلماذا اليقيمون لموته مأتما ً سنويا ً يلطمون فيه
وجوههم ويمزقون ثيابهم  ،ويضـربون أنفسـهم بالسـيوف والخنـاجر
؟ ألـيس هذا من أهل بيت النبي صلى اهللا عليه وسلم ؟ بل لماذا ال
يكون هـذا البكـاء علـى مـوت النبـي صـلى اهللا عليـه وسـلم
فإن المصيبة بموته تفوق كل شيء ؟ أم أن الحسين أفضل من جده
ألنه تزوج ابنة كسرى الفارسية ؟
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أين أرس الحسين ؟
لـم يثبـت أن أرس الحسـين أرسـل إلـى يزيد بالشـام  ،بـل الصـحيح
أخـَ َذ رأسه الشـريف إلى عبيد اهللا بن
أن الحسـين قتـل في كـربالء ُ ،و ِ
زياد في الكوفة  ،فجعل فـي طسـت ،فجعـل ينكـت عليـه  ،وقـال فـي
حسـنه شـيئا ً  ،فقـال أنـس بـن مالـك  ( :إنـه كان أشبههم برسول اهللا
رواه أحمد 13748/والترمذي3778/
)
وفي رواية قال  ( :إرفع قضيبك ،فقد أريت رسول اهللا صلى اهللا
رواه البزار والطبراني،
عليه وسلم يلـثم حيث تضع قضيبك فانقبض )
كما في الفتح()٩٦/٧

وال يعلم قبر الحسين  ،وال يعلم مكان رأسه !!!!

الجزاء من جنس العمل :

لما قُتل عبيد اهللا بن زياد على يد األشتر النخعي ،جيء برأسه
فنصـب فـي المسـجد ،فـإذا حيـة قـد جـاءت تخلـل حتـىدخلت في
منخر ابن زياد وخرجت من فمه ،ودخلت في فمه وخرجت من
منخره ثالثا ( رواه الترمذي ويعقوب بن سفيان)

كيف نتعامل مع هذا الحدث  :؟؟!
أوالً  :ال يجوز لمن يخاف اهللا إذا تذكر قتل الحسين ومن معه رضي
اهللا عنهم أن يقوم بلطم الخدود وشق الجيوب والنوح وما شابه ذلك :
 - 1قال النبي صلى اهللا عليه وسلم  ( :ليس منا من لطم الخدود ،
أخرجه البخاري 1297/ومسلم103 /
وشق الجيوب )
 - 2قال النبي صلى اهللا عليه وسلم  ( :إن النائحة إذا لـم تتـب قطع
هللا لها ثيابا من قطران ودرعا من لهب النار ) أخرجه مسلم 934/وابن
ماجة 1581/واللفظ له
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ثانيا ً  :وما علم أن آل بيت النبي صلى اهللا عليه وسلم وال ثبت عن
غيرهم من أئمة الهدى أنهم لطموا الخدود أو شقوا المالبس أو ضربوا
الصدور أو ضربوا أبدانهم بالسياط أو الجنازير أو جرحوا أنفسهم
بالسيوف أو صاحوا
إّ ّن النياحة واللطم وما أشبهها من أمور ليست عبادة وشعائر يتقرب
بها العبد إلى اهللا ،وما ُيُذكر عن فضل البكاء فـي عاشوارء غير
صحيح ،إنما النياحة واللطـم أمـر مـن أمـور الجاهليـة التـي نهـى
النبـي عليـه الصـالة والسـالم عنهـا وأمـر باجتنابها.
والطامة الكبرى أن تجد كثيرا من مشايخ الشيعة بل من مـراجعهم
الكبـار يسـتدلون بقولـه تعـالى "ومـن يعظـم شـعائر اهللا فإنها من
تقوى القلوب" على ما ُيُفعل في عاشوراء من نياحة ولطم وسـب
وشـتم لخلـق اهللا ولصـحابة رسـول اهللا ( صـلى اهللا عليه وسلم )
ويعتبرون هذا من شعائر اهللا التي ينبغي أن تُعظم ومن شعائر اهللا
التي تزداد بها التقوى !

الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات
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كسوف الشمس وخسوف القمر
( آيات وعظات )
عباد هللا :

البد أن يعلم المسلم أن الكون بإنسه وجنّه وسمائه أرضه وكواكبه
ونجومه ومخلوقاته ما علمنا منها وما لم نعلم ،إنما هي مسخرة بأمر
اهللا يتصرف فيها كيف يشاء سبحانه ،وال معترض عليه
والمسلم بما يحمل من عقيدة التوحيد  ،يعلم أن الضر والنفع بيد اهللا،
وأن ما يجري من زالزل وبراكين وأمطار وأعاصير ورياح
وكسوف وخسوف إنما هي بقدر من اهللا لحكمة يريدها اهللا ،علمها
البشر أو غابت عنهم .ويعلم المسلم أيضا ً أن ما أصابه لم يكن ليخطئه
 ،وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه ،وأن الواجب عليه عند حلول المصيبة
أن يصبر ويحتسب
فالمسلم دائما ً يتأثر قلبه باآليات الكونية التي يراها ماثلة أمام عينيه ،
وهذه اآليات تذكره باهللا وتحيي قلبه وتجدد اإليمان فيه  ،وتجعله
متصالً باهللا ذاك ًراً له  ،شاك ًراً لنعمه ،مستجي ًراً باهللا من نقمته
وسخطه
عباد هللا  ،:إن مما يحزن له المسلم أن يجد بعض المسلمين ينسى مثل
هذه الحقائق اإليمانية العظيمة في خضم األحداث التي قد تفجأْه ،
فترى البعض ينسب مثل هذه األحداث الكونية إلى الطبيعة ناسيا ً أو
متناسيا ً قدرة اهللا العظيمة أو متأث ًراً باللوثة المادية وأن الطبيعة تخبط
خبط عشواء ـ زعموا ـ أو يكون متبعا ً للدراسات والتقارير التي
تصدر عن الجهات التي ال تقيم للدين وزنا ً  ،فتجد إحدى الصحف
التي يشر فعليها أناس من أهل اإلسالم تقول في تغطيتها ألحداث
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الزلزال الذي أصاب تركيا  ( :قصد كثير من األوربيين اسطنبول
لمشاهدة الكسوف ففاجأتهم الطبيعة بمظهر آخر من مظاهرها الخارقة
والفتاكة في آن واحد ) انتهى.
فالكاتب يعزو ما حصل من المظهر األول وهو الكسوف والمظهر
الثاني وهو الزلزال إلى الطبيعة  ،ولك أن تتأمل في ذلك
فها هنا وقفتان  ،كل وقفة مع ظاهرة :األولى  :كسوف الشمس
أيها المسلمون  :إننا نحن المسلمين  ،نقر بأن لهذه الظواهر الكونية
أسبابا ً طبيعية وأن أهل الفلك يستطيعون معرفة وقوعه قبل وقوعه ،
عن طريق حسابات دقيقة ويحدد باليوم والساعة والدقيقة  ،ونقر
أيضا ً ونعتقد بأن لهذه الظواهر أسبابا ً شرعية أيضا ً وهي المهمة ،
وأنها ابتالءات يخوف اهللا بها عباده  ،من عاقبة ما يفعلون  ،ومن
جرم ما يرتكبون  ،جعلها اهللا أسبابا ً لنستيقظ من غفلتنا  ،ولنحاسب
أنفسنا ولنلتفت إلى واقعنا  ،فنحدث بعدها توبة ،ونصحح ما ّع ّن فيه
من أخطاء.
إن ذهاب نور الشمس والقمر كله أو بعضه أيها األحبة  ،ما هو إال
إنذار وتذكير للعباد ليقوموا بما يجب عليهم من أوامر اهللا  ،ويبتعدوا
عما حرم عليهم من نواهي .ولذلك كثر الخسوف في هذا العصر عما
كان عليه الحال فيما مضى ،فال تكاد تمضي السنة حتى يحدث كسوف
أو خسوف في الشمس أو القمر أو فيهما جميعاً ،وذلك لكثرة المعاصي
والفتن في هذا الزمن مع أنه في زمن النبي صلى اهللا عليه وسلم لم
يحصل إال مرة واحدة لقد انغمس أكثر الناس في شهوات الدنيا ونسوا
أهوال اآلخرة  ،أترفوا أبدانهم  ،وأتلفوا أديانهم  ،أقبلوا على األمور
المادية المحسوسة ،وأعرضوا عن األمور الغيبية الموعودة ،التي هي
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المصير الحتمي والغاية األكيدة ( فويل للذين كفروا من يومهم الذي
[ الذاريات ]٦٠:
يوعدون )
عباد اهللا  :في األيام الماضية كثر الكالم والتنبؤات التي طغت على
اإلعالم العالمي بأجمع  ،ولم يكن اإلعالم اإلسالمي ظاه ًراً ،ولكنه
كان غائبا ً حقيقةً ومنهجا ً  ،فكان تبعا ً لإلعالم الغربي يردد ما يقول
حرفيا ً دون أن تظهر السمة اإلسالمية في التحليل والمتابعة ـ إالّ من
رحم اهللا وقليل ما هم ـ ،لقد تحولت ظاهرة الكسوف في ظل هذا
اإلعالم إلى احتفاالت وموسم للسياحة الداخلية والخارجية  ،وتحول
الخوف والفزع والتذكر واالتعاظ الذي ينبغي أن يصاحب مثل هذه
اآلية العظيمة إلى شيء آخر ،أنسانا مثل هذه المفاهيم  ،ولعل جولة
في الصحافة الداخلية والخارجية تعطي اإلنسان دليالً واضحا ً على ما
نقول  ،وأصبح الخوف والفزع الذي يجب أن يعصر القلوب ،تحول
إلى خوف على العيون أن ال يصيبها داء الكسوف  ،ولست أقلل هنا
من اآلثار التي قد تنجم من النظر إلى الشمس وهي في كسوفها ،
ولكن أشير إلى أن األمر تحول عن الخوف األساسي إلى خوف سمه
( فرعيا ً ) وليت الذين كتبوا عن النظر إلى الكسوف كتبوا بنفس القدر
عن الحكمة األساسية من وراء الكسوف والخسوف  ،وهي أنهما آيتان
يخوف اهللا بهما عباده
نشرت جريدة الحياة في أحد أعدادها مقاالً لكاتب سخيف وهو يعلق
على ظاهرة الكسوف فيقول  :إذا خرجت ورأيت الكسوف وأصابك
الفزع والخوف فخذ نفسا ً ـ هكذا فخذ نفسا ً ـ كتم اهللا نفسه ،أين هدي
النبي صلى اهللا عليه وسلم حال الكسوف؟ ولماذا تشوه عقائد الناس
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إلى هذه الصورة الممجوجة ؟ وسمعنا بأنه قد تم بيع نظارات على
البُله من الناس لحماية أعينهم من الكسوف وصلت إلى ألف جنيه !!
إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لما ّ كسفت الشمس على عهده
خرج فزعا ً يجر رداءه مستعجالً يخشى أن تكون الساعة
جاء في رواية مسلم أنه من فزعه صلى اهللا عليه وسلم أخطأ فخرج
بدرع بعض نسائه لظنه رداءه حتى أدركوه بالرداء
قال ابن حجر  :يعني أنه أراد لبس ردائه فلبس الدرع من شغل
خاطره بذلك وكان يوما ً شديد الحر حتى أتى المسجد ونودي بالصالة
جامعة  ،فصلى بهم صالة طويلة ُ ،وسُمع وهو في سجوده يقول ( :
رب ألم تعدني أن ال تعذبهم وأنا فيهم  ،ألم تعدني أن ال تعذبهم وهم
يستغفرون )
ثم خطب الناس كما في صحيح البخاري 1046/ومسلم  901/من رواية عائشة
وأبي بكرة ووعظهم موعظة بليغة  ،وبيّن أن الشمس والقمر آيتان من

آيات اهللا ال يخسفان لموت أحد وال لحياته  ،فإذا رأيتم ذلك فافزعوا
للصالة  ،فافزعوا إلى المساجد فافزعوا إلى ذكر اهللا ودعائه
واستغفاره )
وفي رواية  ( :فادعوا وتصدقوا وصلوا )
ثم قال  ( :يا أمة محمد  ،واهللا ما من أحد أغير من اهللا أن يزني عبده
أو تزني أمته ،يا أمة محمد  :لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليالً ولبكيتم
كثي ًراً  ،وأيم اهللا لقد رأيت منذ قمت أصلي ما أنتم ال قوة من أمر دني
اكم وآخرتكم  ،ما من شيء لم أكن رأيته إال رأيته في مقامي هذا ،
حتى الجنة والنار
رأيت النار يحطم بعضها بعضا ً  ،فلم أري كاليوم منظ ًراً قط أفظع منه
 ،ورأيت فيها عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه  ،ورأيت فيها
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امرأة تعذبفي هرة لها  ،ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من
خشاش األرض  ،ولقد رأيتكم تفتنون في قبوركم كفتنة الدجال  ،يؤتى
أحدكم فيقال  :ما علمك بهذا الرجل ،فأما المؤمن فيقول  :محمد
رسول اهللا جاءنا بالبينات والهدى  ،فأجبنا  ،وآمنا واتبعنا  ،فيقال  :نم
صالحا ً  ،وأما المنافق فيقول  :ال أدري ،سمعت الناس يقولون شيئا ً
فقلته  ،ثم ذكر الدجال وقال :لن تروا ذلك حتى تروا أمو ًراً يتفاقم
شأنها في أنفسكم ،وحتى تزول جبال عن مراتبها  ،ثم قال  :ثم جيء
بالجنة وذلك حين رأيتموني تقدمت حتى قمت في مقامي  ،ولقد مددت
يدي فأنا أريد أن أتناول من ثمرها لتنظروا إليه ثم بدا لي أن ال أفعل
)
إلى آخر تلك الخطبة العظيمة البليغة الجامعة .فأين نحن من ذلك كله
 ،وقد أحلنا ظاهرة الكسوف إلى احتفال كرنفالي عجيب ؟!
فيا أيها المسلمون  :هل تظنون أن فزع النبي صلى اهللا عليه وسلم
وخروجه إلى المسجد ثم الصالة ثم بعدها تلك الخطبة وما حصل له
فيها من أحوال هل كل ذلك يكون ألمر عادي  ،ال واهللا .إنه ال يكون
إال ألمر عظيم مخيف .فعلينا في مثل هذه األحوال  ،أن نفزع كما
فزع نبينا صلى اهللا عليه وسلم وأن نلجأ إلى مساجد اهللا للصالة
والدعاء واالستغفار وأن نتصدق لندفع عن أنفسنا البالء وقد أمر النبي
صلى اهللا عليه وسلم باإلعتاق في كسوف الشمس ألن عتق الرقبة
فكاك للمعتق من النار ،فأسباب البالء واالنتقام بسبب فعل العباد  ،عند
حدوث الكسوف أو الخسوف قد انعقدت  ،والفزع إلى الصالة
والصدقة ،يدفع تلك األسباب.
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فإلى متى أيها األحبة نسلم عقولنا وعقائدنا ومسلماتنا لإلعالم  ،قد
تجد عذ ًراً لبعض الناس عندما يضحك عليهم اإلعالم في قضايا
سياسية :
أو تحليالت واقعية أو يعطي بعض المعلومات الخاطئة أو
اإلحصائيات المزيفة ،لكن أن يصل إلى درجة العبث بمسلمات ثابتة
من الدين ثم ينطلي هذا على الناس  ،هذا هو الذي يدمي القلب  ،فكفانا
غفلة أيها األحبة عن سنن اهللا في كونه وما يحدث فيها من تقلبات ،
وإن لم نكن على وعي تام ومعرفة بأساليب العلمانيين وكتاباتهم
فنخشى أن تغير مسلماتنا ونحن ال نشعر
روى البخاري 6092/ومسلم 899/عن عائشة إن رسول اهللا صلى
اهللا عليه وسلم كان إذا رأى غيما ً أو ريحا ً ُعرف في وجهه  ،فقالت
عائشة رضي اهللا عنهما  :يا رسول اهللا  ،أرى الناس إذا رأوا غيما ً
فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر ،وأراك إذا رأيته عرفت في وجهك
الكراهية  ،فقال  ( :يا عائشة ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب ،قد ُعذب
قوم بالريح  ،وقد رأى قوم العذاب فقالوا  :هذا عارض ممطرنا )
عباد هللا  :والشيء بالشيء يذكر  ،فمن المسلّمات التي يسعى لتغييرها
وتهوين شأنها عند الناس زيارة ديار المعذبين .الذي أمر به الشرع أن
يهتز قلب المسلم تأث ًراً وأن تسيل دموعه تذك ًراً  ،وهو يمر بديار
المعذبين  ،ذلك أنه يستشعر الرهبة وهو يمر على الديار التي طغت
وتجبرت وعاندت واستكبرت حتى استحقت أن ينزل عليها غضب
الرب تبارك وتعالى ،ينبغي أن يتأثر وهو يمر بمواقع الخسف
والعذاب وقبور المشركين،
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روى البخاري 3380/كتاب الصالة عن ابن عمر رضي اهللا عنهما أن
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال  ( :ال تدخلوا على هؤالء
الُ ُمعذبين إالّ أن تكونوا باكين فإن لم تكونوا باكين ،فال تدخلوا عليهم
أن يُصيبكم ما أصابهم )
وفي البخاري 433/عن ابن عمر أن النبي عليه الصالة والسالم لّ ّما
مر بالحجر قال  ( :ال تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم ،إالّ أن
تكونوا باكين :أن يصيبكم ما أصابهم  ،ثم قنع بردائه وهو على
الرحل )
وفي رواية سالم بن عبد هللا عن ابيه في البخاري ( :3381/ثم قنّع رأسه و
أسرع السير ،حتى أجاز الوادي ) وفي رواية مسلم ( : 2980/ثم زجر
فأسرع حتى خلفها )
والمقصود بالحجر هنا هي مدائن صالح الذين كان يسكنها قوم ثمود
قال ابن حجر " :إن البكاء يبعثه على التفكر واالعتبار  ،فكأنه أمرهم
بالتفكر في أحوال توجب البكاء  ،مما وقع فيه أولئك من الكفر  ،مع
تمكين اهللا لهم في األرض ،وإمهالهم مدة طويلة  ،ثم إيقاع نقمته بهم
وشدة عذابه  ،وهو سبحانه مقلب القلوب  ،فال يأمن المؤمن أن تكون
عاقبته إلى مثل ذلك" .وقال  " :فمن مر عليهم  ،ولم يتفكر فيما
يوجب البكاء اعتبا ًراً بأحوالهم  ،فقد شابههم في اإلهمال ،ودل على
قسوة قلبه  ،وعدم خشوعه ،فال يأمن أن يجره ذلك إلى العمل بمثل
أعمالهم فيصيبه ما أصابهم " ( انتهى ).
ومع األسف أمام هذه األحاديث الصحيحة عن رسول اهللا صلى اهللا
عليه وسلم نجد أن البعض الزال يدعو إلى فتح أبواب السياحة إلى
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مثل هذه المناطق وتحويلها إلى مزارات ومناطق احتفاالت  ،وال
حول وال قوة إال باهللا
إن هذه األرض التي نعيش عليها من نعم اهللا الكبرى  ،فإن اهللا
سبحانه وتعالى قد مكننا من هذه األرض  ،نعيش على ظهرها وندفن
موتانا في باطنها
كفَاتا ً أحْ يَاء َوأ َٰ ْم َٰوتا ً المراسالت ،٢٥:
قال اهللا تعالى :ألَم نجْ َعل ٱألرض ِ
]٢٦

نخرجُك ْم تارةً ْ
وقال تعالىِ :م ْنـَهَا َخل ْقنـ ُكم َوفِيَهَا نعيدكم َو ِم ْنـَهَا ْ
أخري

[ طه]٥٥:

وقال تعالى " فِيَهَا تحيون َوفِيَهَا ت ُموت َو َن َو ِم ْنـَهَا ْ
تخرج َُو َن

األعراف]٢٥:

"[

ش قَلِ ً
يال
ض َو َج َع ْلنَا لَ ُك ْم فِيهَا َم َعايِ َ
وقال تعالى َ :ولَقَ ْد َمكنا ُك ْم فِي ْاألَرْ ِ
ُون) [األعراف]١٠:
َما تَ ْش ُكر َ
ض َذلُ ً
وال فَا ْم ُشوا فِي َمنَا ِكبِهَا
وقال تعالى هُ َو ال ِذي َج َع َل لَ ُك ُم ْاألَرْ َ
[الملك]١٥:
َو ُكلُوا ِم ْن ِر ْزقِ ِه َوإِلَ ْي ِه النُّ ُشو ُر ()15
واآليات في هذا كثيرة
ومن رحمته أنه جعلها ثابتة مستقرة ال تتحرك وأرساها بالجبال حتى
نتمكن من البناء عليها والعيش على ظهرها ،وفي بعض األحيان
يجعل اهللا عز وجل هذه األرض جنداً من جنوده  ،فتتحرك وتميد
وتحصل الزالزل المدمرة تخويفا ً للعباد وتـأديبا ً للبعض اآلخر ( َو َما
ر ) [المدثر]٣١:
يَ ْعلَ ُم ُجنُو َد َربِّكَ إِ َّال ُه َو َو َما ِه َي إِ َّال ِذ ْك َرى لِ ْلبَ َ
ش ِ
فهذه الزالزل ال شك عندنا نحن المسلمين أنها عقوبات ربانية من اهللا
على ما يرتكبه العباد من الكفر والفسوق والعصيان  ،كما قال بعض
السلف لما زلزلت األرض  :إن ربكم يستعتبكم
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ولما وقع زلزال بالمدينة في عهد عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه قام
فيهم خطيبا ً ووعظهم وقال  :لئن عادت ال أساكنكم فيها !!.
لعلم عمر بأن ما حصل ما هو إال بسبب ذنوب الناس ،وأن هذا تهديد
وعقوبة من اهللا عز وجل .وما يقوله بعض المتحذلقين من الجغرافيين
والعلمانيين بأن هذه الزالزل ظواهر طبيعية لها أسباب معروفة  ،ال
عالقة لها بأفعال الناس ومعاصيهم ،حتى صار الناس ال يخافون عند
حدوثها وال يعتبرون بها  ،فيستمرون في غيهم وبغيهم وال يتوبون من
كفرهم ومعاصيهم كالم باطل !!.
إن الكتاب والسنة يدالن على أن هذه الزالزل كغيرها من الكوارث
إنما تصيب العباد بسبب ذنوبهم وكونها تقع ألسباب معروفة ال
يخرجها عن كونها مقدرة من اهللا سبحانه على العباد لذنوبهم قال اهللا
تعالى :وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها
القول فدمرناها تدميرا " [ اإلسراء.]١٦:
صلى هللا َعلَيه َو َسلم قَاَ َل ( :فِي
ص ْين أن َرس َُو َل هللا َ َ
َع ْن ِع ْم َراَ َن ب ِْن ُح َ
ْف َو َ َم ْس ٌخ َو ْ
قذ ٌ
هَ ِذ ِه ْاألُمة َخس ٌ
ف )) فَـقَاَ َل َر ُج ٌل ِم ْن ا ْل ُم ْسلِ ِميَ َن  :يا
ك ؟ قَال  :إِ َذا ظَهَ َر ْ
ت ْالقَيْـنَا ُ ُ
از ُ
ف وشربت
َر ُس َو َل هللا َو َمتَى َذاَ َ
ت َو ْال َم َع ِ
ْال ُ
خ ُم ُو ُر ) الترمذي  2212 /أبواب الفتن
و َع ْن َعائِ َشةَ قَالَ ْ
صلى هللا َعلَ ْي ِه َو َسلم  ( :يَ ُك ُو ُن في
ت :قَا َ َل َر ُس ُو ُل هللا َ َ
ف ) قَ ْ
الت :قُ ْـل ُ
ْف َو َم ْس ٌخ َوقَ ْذ ٌ
آخر ْاألُمة َخس ٌ
ت :يَا َرس َُو َل هللا أَنَـ ْهلِ ُ
ك
َوفِينَا الصالِح َُو َن؟ قَاَ َل :نَـ َع ْم إِ َذا ظَهَ َر ال ُ
خ ْبث ) صححه الترمذي2185/
في أبواب الفتن

وهل يشك عاقل بظهور الخبث وفشوه وانتشاره .؟؟!!
إن بالداً من بالد اهللا الواسعة  ،كانت قائمة شاخصة ،فظلم سكانها
ـريَة بَ ِط َر ْ
ت
أنفسهم  ،فحل بهم أمر اهللا وسنته ( وك ْم أَ ْهل ْكنَا ِ ِمن قَ َ
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َم ِعي َشتَـَهَا فَتِلَك َم َٰ َسـ ِكنُـهُ ْم لَ ْم تُ ْس َكن ّ ّمن بَـ ْع ِد ِه ْم إِال قَلِيالً ُوكنا نَحْ ُن
[ القصص.] ٥٨:
ْٱل َٰو ِرثِيَ َن )
لقد ّع ّم قوم نوح الغرق  ،وأهلكت عاداً الريح العقيم  ،وأخذت ثمود
الصيحة ،وقلبت على اللوطية ديارهم  ،فجعل اهللا عاليها سافلها ،
وأمطر
تلكم الذنوب ،وتلكم عواقبها وما هي من الظالمين من أمثالنا ببعيد .ما
ظهرت المعاصي في ديار إال أهلكتها  ،وال فشت في أمة إال أذلتها،
وال تخلخلت في دولة إال أسقطتها .إنه ليس بين أحد وبين اهللا نسب ،
وال يعني أن أقواما ً أو مجتمعات لم يصبها شيء أنها على االستقامة
كال  ،ولكن اهللا يمهل حتى يعتبر الناس وال يهمل  ،والعقوبات
الربانية تختلف فقد يكون زلزاالً وقد يكون حروباً وقد يكون تدهو ًراً
في اإلقتصاد وسوء لألوضاع المالية
وإن من المؤسف ـ يا عباد هللا أن نغفل عن هذه السنن  ،حتى رأينا
ذلك أمراً طب َعيًا ًّ مجرداً  ،اليهتز له جنان وال تذرف له عينان  ،وما
أضبنا بذلك إال بسبب قسوة قلوبنا وما تراكم من الذنوب
نشاهد هذه اآلية العظيمة ،فال تتحرك القلوب  ،وال يفزع إلى الصالة
وذكر هللا إال القلة من الناس  ،وما ذاك إال بسبب
اإلقامة على اللهو الحرام واالجتماع على الموائد اآلثمة  ،حتى ضعف
بسبب ذلك اليقين  ،وامتألت القلوب بالشكوك ،تمكنت منها الشياطين
فباضت فيها وفرخت
يا من تظن أن هذه اآلية ال عالقة لها بذنوب العباد  ،وأنها أمور
طَبيعية  ،سببها التقاء القمر بين األرض والشمس  ،وتستدل لذلك
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بمعرفة الفلكيين له قبل حدوثه وتحديدهم له بالساعة والدقيقة ابتداء
وتوسطا ً وانتهاءا .
فلتعلم أن الذي قدر األسباب هو هللا  ،فمن الذي جعل القمر يحول دون
ضوء الشمس ؟ من يقدر على هذا إال هللا ! من الذي يسير هذه
األفالك ؟! من الذي يحفظ توازن الكواكب ويقدر على انتظام سيرها
إال هللا !
إن الشك في ذلك خلل في توحيد الربوبية فضال عن توحيد األلوهية ،
ثم إن هللا تبارك وتعالى ال يقدر إال لحكمة ،فهو الحكيم العليم ،وحكمة
ذلك تخويف العباد بنص كالم المعصوم صلى هللا عليه وسلم ،
والمؤمن العاقل يستطيع أن يجمع بين السبب الشرعي والسبب
الكوني ،فيعلم علم اليقين أن هللا هو الذي قدر ذلك لحكمة معلومة من
نصوص الشريعة.
عباد هللا  :إن ذلك يدعونا لمعرفة سعة رحمة هللا بعباده وفضله
عليهم ،يرسل لنا النذر ،ويرينا اآليات ،لعلنا نستيقظ من الغفلة  ،لعلنا
نحاسب أنفسنا على التقصير في جنب هللا  ،لعلنا نصحح واقعنا ونتوب
من ذنوبنا ،يمهلنا ويذكرنا حتى ال يأخذنا على حين غرة.
عباد هللا  :إن الذنوب واآلثام ظلمات بعضها فوق بعض  ،بها
تزول النعم ،وتحل النقم  ،وتتحول العافية  ،وبها يستجلب السخط .
فلنخف من هللا ولنستحي منه ولنأخذ أنفسنا بالعزيمة على الرشد
ولنصغ لداعي هللا  ،ولنستمع لكالم الناصحين
والبعد عن الغي ،
ِ
والواعظين ولنتق هللا في السر والعلن  ،وغاروا ـ عباد هللا ـ على
حرمات هللا  ،يسلم لكم دينكم وعرضكم  ،وتأمنوا من عذاب هللا
ومكره.
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أيها المسلمون  :أذاعت وسائط اإلعالم قبل ذلك ما تنبأ به الفلكيون ـ
وأنباؤهم تخطئ وتصيب ـ من احتمال حدوث كسوف الشمس في
صباح يوم األربعاء القادم  ،فلذلك أستغل هذه الفرصة ألشرح لكم ما
ينبغي أن تعلموه من شأن هذه اآلية العظيمة  ،آية الكسوف  ،وما
يشرع لنا فعله عند حدوثها.
أيها المسلمون ِ ِ :من رحمة اهللا بالعباد أن يرسل من حين إلى آخر
ببعض اآليات الدالة على عظمته ورب وبيته وجالله ليثوب الناس
إليه بعد طول فتور ،وليخافهُ المذنبون بعد غفلة وغرور  ،وليُـْ ْقلع أهل
الش ِّر عن جميع الشرور.
قال قتادة  :إن اهللا تعالى ي ّخ ّوف الناس بما شاء من اآليات لعلهم
يعتبرون ويذكرون ويرجعون.
و ُذكر لنا أن الكوفة رجفت على عهد ابن مسعود رضي اهللا عنه
فقال ( :يا أيها الناس ،إن ربكم يستعتبكم فأعتبوه )
وهكذا روي أن المدينة زلزلت على عهد عمر بن الخطاب رضي
اهللا عنه مرات فقال عمر  ( :أحدثتم .واهللا ،لئن عادت ألفعلّ ّن
وألفعلّ ّن ) .فالحكمة من إرسال اهللا باآليات تخويف العباد لعلهم
يرجعون .والناس عند حدوث اآليات أصناف ثالثة:
فمنهم الجاحدون المكذبون كما جحد فرعون وقومه باآليات التي جاء
بها موسى عليه السالم
وقد قال عكرمة  :قيل البن عباس  :ماتت فالنة بعض أزواج النبي
 ،فخر سا ًج ًدا ،فقيل له  :تسجد هذه الساعة ؟! فقال  :قال رسول
اهللا  ( :إذا رأيتم آية فاسجدوا )
رواه أبو داود بسند حسن
وأيُّ آية أعظم من ذهاب أزواج النبي ؟!
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عباد هللا :
فما سرُّ الكسوف ؟ علماء الفلك والطبائعيون ال يملكون جوابًا على
هذا السؤال.
وغاية ما عندهم هو تفسير طبيعة ما يجري وكيفية وقوع ذلك فقط ،
فيقولون  :حين يقع القمر بين األرض والشمس ويكون الجميع في
مستوى خط واحد فإن ظل القمر القاتم يمت ُّد خلفه على وجه األرض
في شكل مخروط  ،حيث ينتهي ببقعة سوداء على سطح األرض يبلغ
عرضها قريبًا من مائتي كلم  ،ويسير سيًرًا بطيئًا على المناطق الحارة
 ...إلى آخر تلك الشروح العلميّة القائمة على المعاينة والنظر.
ولكن لماذا يحدث ذلك ؟ وبأمر من ؟ فهذا ما يعجز العلم عن الجواب
عليه  ،وإن ما يُعرف ذلك من جهة الوحي ؛ ألنه من الغيب الذي ال
يعلمه إال اهللا  ،وقد علمنا من جهة الوحي سر ذلك فاسمعوا.
وقد بين النبي هذه العلة في خصوص كسوف الشمس ،ورد على
الذين ظنوا أنها كسفت لموت ابنه إبراهيم - :،
ففي صحيح البخاري  1060/ومسلم 915/عن المغيرة بن شعبة قال :
كسفت الشمس على عهد رسول اهللا يوم مات إبراهيم ،فقال الناس:
كسفت الشمس لموت إبراهيم ،فقال رسول اهللا  ( :إن الشمس
والقمر ال ينكسفان لموت أحد وال لحياته ،فإذا رأيتم ذلك فصلوا
وادعوا اهللا )
وعن أبي موسى األشعري قال  :خسفت الشمس في زمن النبي  ،فقام
فزعا يخشى أن تكون الساعة  ،حتى أتى المسجد فقام يصلي بأطول
قيام وركوع وسجود ما رأيته يفعله في صالة قّطّ  ،ثم قال  ( :إن هذه
اآليات التي يرسل اهللا ال تكون لموت أحد وال لحياته  ،ولكن اهللا
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يرسلها يخوف بها عباده  ،فإذا رأيتم منها شيئا فافزعوا إلى ذكره
ودعائه واستغفاره ) رواه البخاري 1059/والنسائي1503/
وعن أبي بكرة قال  :قال رسول اهللا  ( :إن الشمس والقمر آيتان
يخو ف بها
من آيات اهللا  ،ال ينكسفان لموت أحد  ،ولكن اهللا تعالى ِّ
عباده ) البخاري1040/
وهذا ال يتعارض مع تفسير الفلكيين  ،ألن الفلكيين بما يتوفر لهم
اليوم من أدوات الحساب الدقيقة يمكنهم أن يطلعوا على كلِّ كسوف
حصل في الماضي  ،ويحصل في المستقبل ،وليس ذلك من التنجيم
كما ظنه بعض القدماء من علمائنا  ،فالفلكيون إن ما يتعر ضون
للجانب المشهود  ،وفي الوحي بيا ٌ ٌن للجانب الغيبي  ،وهو العلة
والحكمة من وقوعه  ،فال تعارض بين األمرين ،
وقد بيّن هذا أبو حامد الغزالي وابن دقيق العيد وابن السبكي وغيرهم
رحمهم اهللا.
ف من اهللا
والخالصة  :إن هذه اآليات يجب أن تحدث فينا
الخو َ
َ
تعالى ،وتظهر ثمرة ذلك في التوبة وتجديد العهد مع اهللا تعالى
وإصالح الحال.
ويتعلق بهذه اآلية آية الكسوف أحكام وأفعال سنشرحها بعد حين
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الخطبة الثانية
س والقمر من آيات اهللا تعالى  ،واهللا
عباد هللا  :اعلموا أن الش َم َ
يفعل ما يشاء  ،فإذا شاء خسفهما  ،وال يفعل ذلك لعظيم عنده ال لموته
وال لحياته  ،ولكن ليخ ّوف عباده  ،سواء باغتهم بذلك  ،أم توقعوا
حدوثه من قبل بإنباء الفلكيين .وإذا حصل ذلك فرآه الناس فعليهم
َ
النبي قال  ( :إن الشمس
بالصالة لما رواه عبد اهللا بن عمر عن
ِّ
والقمر ال يخسفان لموت أحد وال لحياته ،ولكن هما آيتان من آيات اهللا
تعالى ،فإذا رأيتم ذلك فصلوا ) البخاري1042/
 - 1وصالة الكسوف مشروعة باتفاق العلماء ،وظاهر قوله ( :
فصلّوا )
 2يدلُّ على وجوب الصالة  ،وبذلك قال بعض العلماء ،لكن
جمه َو َرهم على أن ها سنة مؤ كدة
 - 3ويستحبُّ في الكسوف الدعاء واالستغفار والصدقة والعتاق
والتعو ذ من عذاب القبر لقول النب ِّي في حديث عائشة  ( :فإذا رأيتم
ُّ
ذلك فادعوا اهللا وكبروا وصلوا وتص ّدقوا ) سبق تخريجه
 4وقال في حديث أبي موسى  ( :فافزعوا إلى ذكره ودعائه
واستغفاره ) رواه البخاري 1059/والنسائي 1503/وسبق تخريجه
 - 5والسنة أنه ال أذان وال إقامة لصالة الكسوف  ،ولكن يُدعى لها
بأن يقال :الصالة جامعة .فعن عائشة قالت :ل ّما كسفت الشمس على
عهد رسول اهللا نودي :إن الصالة جامعة ) أخرجه البخاري 1051/.ومسلم /
910
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 - 6ويصليها الرجال والنساء جماعة في المسجد لقول عائشة :
خسفت الشمس في حياة النبي  ،فخرج إلى المسجد فصف الناس
وراءه
 - 7واختلف العلماء في عدد ركعاتها على أوجه الختالف
الروايات بذلك ،ال سيما أن أكثر الروايات في ذلك ظاهرها الصحة،
وللعلماء في ذلك مسلكان  :مسلك التنويع ومسلك الترجيح.
فعلى مسلك التنويع يصلى بأ ّ ّ
ي نوع من الروايات الصحيحة  ،وبنوا
اختالف الروايات على ت ّع ّدد الواقعة  ،وهو مذهب إسحاق بن راهويه
وابن حبان والخطابي وابن المنذر وابن حزم وغيرهم  ،لكن
الم ّحقّقين من النقاد كالشافعي وأحمد والبخاري والبيهقي وابن عبد البر
على أن الواقعة لم تتعدد بل صالها النبي مرة واحدة يوم مات ابنه
إبراهيم ،ولذلك كان مسلك الترجيح أقوى .وأرجح الروايات عندهم
حديث عائشة وأسماء وجابر وابن عباس وابن عمرو وغيرهم
لكثرتها وكثرة طرقها  ،فما خالفها حكموا عليه بالشذوذ والنكارة
وحاصل ذلك أنها ركعتان  ،في ّك ّل ركعة ركوعان وسجدتان  ،ويقرأ
بين ك ِّل ركوعين  ،ويجهر بالقراءة فيها  ،ويطيل القيام والركوع
والسجود في الركعة األولى.
عن عائشة أنها قالت  :خسفت الشمس في عهد رسول اهللا  ،فصلى
رسول اهللا بالناس  ،فقام فأطال القيام  ،ثم ركع فأطال الركوع  ،ثم قام
فأطال القيام وهو دون القيام األول  ،ثم ركع فأطال الركوع وهو دون
الركوع األول  ،ثم سجد فأطال السجود  ،ثم فعل في الركعة الثانية
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مثل ما فعل في األولى  ،ثم انصرف وقد انجلت الشمس ،فخطب
الناس فحمد اهللا وأثنى عليه ...الحديث متفق عليه
 - 8ويشرع بعد الصالة أن يخطبهم اإلمام على المنبر بخطبة يحمد
ُّ
ويحث هم على الدعاء
اهللا عز وجل ،ويثني عليه ،ويعظهم فيها،
واالستغفار والتعوذ من عذاب القبر كما في حديث عائشة المذكور
وغيره
( وهذا آخر ما يسر هللا جمعه )
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مظاهر الغربة في زماننا اليوم
فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن ناصر الجليل

وهي كثيرة ومتنوعة  ،حتى إن ها لتكاد تشمل جوانب الدين كله
ولكن يمكن إجمال أهم مظاهر الغربة في األزمنة الحاضرة اليوم فيما
يلي :
 -1غربة في العقيدة  ،فال يوجد من هو متم ٌس ٌ
ك بعقيدة السلف من
جميع جوانبها إال القليل من الناس ؛ حيث تنتشر الخرافة والشركيات
والبدع في أكثر بلدان المسلمين
 - 2غربة في تطبيق الشريعة والتحاكم إليها ،فال يحكم اليوم في
أكثر بلدان المسلمين إال بأحكام اإلفرنج الكافرة
 - 3غربة في االلتزام بأحكام اإلسالم سواً ًء ما كان منها بين العبد
وربه  ،أو بين العبد وبين الخلق ؛ فال يوجد الملتزم بها إال القليل.
 - 4غربة في السلوك واألخالق الفاضلة  ،وتزامن ذلك مع انفتاح
الدنيا وكثرة الشهوات
 - 5غربة أهل الحق ودعاة اإلسالم ،وتسلط األعداء عليهم ،
وإيذاؤهم لهم بأشد أنواع األذى والنكال
 - 6غـربة في عقيدة الوالء والبراء ؛ حيث ُميعت هذه العقيدة عند
كثير من الناس  ،وأصبح والُ ُء أكثرهم وحبهم وبغضهم للدنيا فحسب.
 - 7غربة في أهل العلم  :حيث قل أهل العلم الشرعي الصحيح ،
وانتشر الجهل وكثرت الشبهات
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مظاهر الفتنة في أزمنة الغربة :
إن من أش ِّد ما يخشى على أهل اإلسالم في أزمنة الغربة أربعة
مظاهر من الفتن يمكن إجمالها فيما يلي :
 - 1الفتنة التي تنشأ من الوقوع في الشبهات  ،والتأثر بأهلها الذين
هم األكثرية في عصور الغربة ،مما يحصل معه السقوط في فتن
الشبهات  ،سواً ًء ما يتعلق منها بالعقائد أو األعمال أو المخالفات
الشرعية األخرى  ،وتسويغ ذلك بشبهة شرعية تبرز عا ًدةً في غيبة
الحق وانتشار الجهل.
 - 2الفتنة التي تنشأ من الوقوع في الشهوات  ،التي تطم وتنتشر
عا ًدةً في عصور الغربة وقلة أهل الحق ،وانفتاح الدنيا بزخرفها على
الناس؛ فال يكاد يثبت ويستقيم على أمر هللا  -عز وجل –
مع كل هذه الضغوط إال القليل الذين يعتصمون باهلل تعالي
ويقومون بأمره ،ويدعون إلى سبيله ،أما الكثرة الكاثرة الذين ضعف
صبرهم
فتراهم يتنازلون عن دينهم شيئا ً فشيئا ً أمام مظاهر الغربة الفاتنة،
سواً ًء كان ذلك التنازل في العقيدة أو السلوك أو التزام األحكام.
س والقنوط من ظهور الحق وانتصاره  ،أمام تكالب
 - 3فتنة اليأِ ِ
األعداء وتمكنهم ،وتسلطهم على أهل الخير باألذى واالبتالء ،مما قد
يؤدي ببعض أهل الغربة إلى اليأس وترك الدعوة ،حين يرى إقبال
الدنيا على المبطلين  ،ورؤية الناس لهم ناجحين مرموقين ،تهتف لهم
الدنيا وتصفق لهم الجماهير ،وتتحطم في طريقهم العوائق  ،وتصاغ
لهم األمجاد  ،وتصفو لهم الحياة  ،وهموم ه ٌم ٌل منكر ال يحس به أحد
 ،وال يحامي عنه أحد ،وال يشعر بقيمة الحق الذي معه إال ((
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القليلون من أمثاله ،الذين ال يملكون من أمر الحياة شيئا ،فإذا طال
األمد وأبطأ نصر هللا  ،كانت الفتنة أشد وأقسى  ،وكان االبتالُ ُء أشد
وأعنف ،ولم يثبت إال من عصم هللا
وإن فتنة اليأس واإلحباط وترك الدعوة إلى هللا  -عز وجل  -في
عصور الغربة ،ال تقف عند حد ؛ بل قد تؤدي بصاحبها-
إلى الضعف  ،والنقص في دينه
شيئا ً فشيئا ً أمام فتن الشبهات والشهوات ؛ ذلك ألن أيام الغربة أيام
فتن وإغراءات ومنكرات  ،وظهور رؤس وتمكين ألهل الباطل
والفساد  ،فإن لم يكن للمسلم فئة صالحة  -ولو كانت قليلة  -يأوي إليها
ويدعو معها إلى هللا -عز وجل -حسب الوسع والطاقة  ،فإنّه ال بد
وأن يتأثر بالفساد وأهله ،إال من رحم هللا -عز وجل -ومن غير
المقبول عقال وشرعا أن يبقى ال ُمسلُ ُم محافظا ً على دينه أمام الغربة،
وهو تا ٌر ٌ
ك للدعوة بعيد عن أهلها  ،فإما أن يؤثر أو يتأثر.
نعم ! يمكن أن يترك المسلم الدعوة ويبقى محافظا ً على دينه في
حالة االعتزال التام عن الناس  ،في شعف من الجبال واألدغال  ،هذا
متيسرا في هذا الزمان ،ثم لو كان ذلك ممكنا ً  :فمن ذا الذي يدعو إلى
هللا  -عز وجل -ويواجه الفساد  ،وعلى أيِ ِة حال فالعزلُةُ الشرعية لها
أحكامها وضوابطها،
ي زمان أو مكان إال أ ُح ُد
إذن :فلن ينجو من فتنِ ِة الغربة في أ ِّ
رجلين:
 إما مجاه ٌد في سبيل هللا  -عز وجل  -داع إلى الخير  ،آمربالمعروف وناه عن المنكر.
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 أو رجل معتزل عن الناس في مكان من األرض يعبد ربه  ،واليخالط الناس.
وما سواهما فهو على شفا هلكة  ،ولعل هذا مما ُيُفهم من الحديث
الذي رواه رواهُ أبو هريرة  -رضي هللا عنه -أن الرسول قال ( :
" ِمن خيِ ِر معاش الناس لهم :رجل مم ٌس ٌ
ك عنان فرسه في سبيل هللا
يطيُ ُر على متنه ،كلما سمع هي ًعةً أو فز ًعةً  ،طار عليه يبتغي القتل
والموت مظانه أو رجل في غنيمة في رأس شعفة من هذه الشعف،
أو بطن واد من هذه األودية؛ يقيم الصالة ويؤتي الزكاة  ،ويعبد ربه
حتى يأتيه اليقين ،ليس من الناس إال في خير) رواه مسلم 1889/وابن
ماجة3977/

 - ٤فتنة العجلة وقلة الصبر على األذى في الغربة  ،مما يؤدي
ع واالصطدام مع أهل الفساد،
ببعض من يقاسي ضغوطها إلى
ِ
التسر ِ
دون مراعاة للمصالح والمفاسد؛ فينشأ من ذلك فتنٌةٌ أشد  ،وفسا ٌ ٌد
أكبر على أهل الغربة .

الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات
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مع عثمان رضي هللا عنه
( اللهم صبرا )
عن أبي موسى األشعري رضي اهللا عنه قال  :كنت مع رسول اهللا
صلى اهللا عليه وسلم في حائط من تلك الحوائط ـ أي في بستان ـ
فاستأذن رجل خفيض الصوت  ،فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه
وسلم"  :ائذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه  " .فأذنت له فإذا هو
عثمان فبشرته فقال  :أسأل اهللا صبرا
وعن أبي هريرة رضي اهللا عنه قال  :اشترى عثمان بن عفان من
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الجنة مرتين  ،حين حفر بئر رومة ،
وحين جهز جيش العسرة.
أما بئر رومة  ،فقد كانت بالمدينة ،اشتراها عثمان رضي اهللا عنه
بخمسة وثالثين ألف درهم  ،وجعلها وقفا ً هللا عز وجل يستقي منها
الناس جميعا ً .
وأما جيش العسرة  ،فقد كان ذلك في غزوة تبوك  ،عندما حث رسول
اهللا صلى اهللا عليه وسلم الناس على التبرع للجيش  ،فتبرع عثمان
بألف بعير وخمسين فرسا عليها أقتابها وأحالسها  ،ثم جاء بعشرة
آالف دينار  ،فصبها بين يدي النبي صلى اهللا عليه وسلم  ،ثم جهز
عشرة من القراء على حسابه  ،وفيه يقول رسول اهللا صلى اهللا عليه
وسلم يومئذ ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم  ،اللهم ارض عن عثمان
فإني عنه راض "
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يفرح حين ال يري المعصية :
أخبر عثمان أن قوما قد اجتمعوا على أمر قبيح  ،فخرج إليهم ،
فوجدهم قد تفرقوا  ،وأرى أثر قبيحا  ،فحمد اهللا إذ لم يصادفهم ،
وأعتق رقبة.
فانظر هذا الفقه في دين اهللا  ،كيف فرح بستر قوم مسلمين دون أن
يراهم على معصية اهللا  ،وقارن بين هذا وبين ما يفعله بعض
المتدينين الجاهلين من تتبع عوارت الناس  ،واشاعة الفاحشة عنهم ،
ويلبس الشيطان عليهم بان هذا غضب هللا  ،ودفاع عن الفضيلة ،
حتى ليحرضون على التشهير بمن أشيع عنه السوء  ،حسبة هللا عز
وجل ! وانا هللا من االنحراف في فهم الدين  ،كيف يكون أضر على
الدين ممن يعصي اهللا  ،وهو يخجل من معصيته! .
الخوف من اهللا :
قال عثمان  :لو أني بين الجنة والنار  ،وال أدري إلى أيتهما يؤمر بي
 ،الخترت أن أكون رمادا قبل أن أعلم إلى أيتهما أصير.
وكان لعثمان عبد فقال له  :إني كنت عركت أذنك فاقتص مني  ،فاخذ
العبد بأذنه  .فقال عثمان  :اشدد  ،يا حبذا قصاص في الدنيا  ،ال
قصاص في اآلخرة
الحياء من اإليمان
قال عثمان يوم حوصر في الدار :وايم اهللا ما زنيت في جاهلية  ،وال
إسالم  ،وما ازددت لإلسالم إال حياء
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المؤمن ينظر بنور هللا :
دخل رجل على عثمان  ،وقد نظر إلى امرأة أجنبية  ،فلما نظر إليه
عثمان قال  :أيدخل علي أحدكم وفي عينيه أثر الزنى فقال له الرجل
 :أوحي بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟؟ قال عثمان  :ال ،
ولكنه قول حق  ،وفراسة صديق .يتاجر مع اهللا فيربح
قحط الناس في زمن أبي بكر رضي اهللا عنه  ،فقدمت لعثمان ألف
راحلة بر وطعاما ً  ،فغدا التجار عليه فقالوا  :بلغنا أنه قدم لك ألف
راحلة بر ( قمح ) وطعاما ً  ،بعنا حتى نوسع به على فقراء المدينة ،
فقال لهم عثمان  :كم تربحوني على شرائي؟ قالوا  :العشرة اثني عشر
 ،قال  :قد ازدوني  ،قالوا  :من ازدك ونحن تجار المدينة ؟ قال :
ازدوني بكل درهم عشرة ! هل عندكم زيادة ؟ قالوا  :ال  .قال :
فأشهدكم معشر التجارة أنها صدقة على فقراء المدينة.
الحاكم المسلم مع شعبه
كان عثمان يطعم الناس طعام اإلمارة  ،ويأكل الخل والزيت ! وقال
عبد اهللا بن شداد  :أريت عثمان يخطب يوم الجمعة وهو يومئذ أمير
المؤمنين وعليه ثوب قيمته أربعة دراهم أو خمسة
ذوق العابد المسلم :
كان عثمان ال يوقظ أحداً من أهله من الليل إال أن يجده يقظان فيدعوه
فيناوله وضوءه.
فـانظر إلى هذا الذوق اإلسالمي الرفيع الذي يرى أن العبادة هللا
تتنافى مع إزعاج الناس أو إرهاقهم  ،وقارن بين هذا وبين ما يبدو
على كثير من المتعبدين الجاهلين من غلظة وقسوة وارهاق للناس
واستخدام لهم في كل شؤونهم دون حساب إلرهاقهم وأوقاتهم
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عليكم بالجماعة
دخل أبو قتادة ورجل آخر على عثمان وهو محصور فاستأذناه في
الحج فأذن لهما  ،فقاال له  :إن غلب هؤالء القوم ـ أي دعاة الفتنة ـ مع
من نكون ؟ قال  :عليكم بالجماعة  .قالوا  :فإن كانت الجماعة هي
التي تغلب عليك ! مع من نكون ؟ قال  :فالجماعة حيث كانت.
هذا هو الفقه بدين اهللا وهذا هو اإلسالم الذي حمله صحابة رسول اهللا
لنا  ،ال كإسالم بعض الناس الذين يفرقون الصفوف وينبذون الجماعة
وهم يزعمون أنهم على الحق  ،وما آذى الحق شيء كاختالفهم
وتمردهم وخداع الشيطان لهم بأنهم وحدهم على الحق والجماعة كلها
ضالة منحرفة  ،نعوذ باهللا من الخذالن وركوب الهوى.
ماذا مال حين ضرب
عن هارون بن يحيى أن عثمان جعل يقول ـ حين ضرب والدماء
تسيل على لحيته ـ  :ال إله إال أنت سبحانك إني كنت من الظالمين .
اللهم إني أستعيذك وأستعينك على جميع أموري  ،وأسألك الصبر
على بليتي وصية عثمان
لما قتل عثمان شهيدا فتشوا خزائنه فوجدوا فيها صندوقا مقفال ففتحوه
 ،فوجدوا فيه ورقة مكتوبا ً عليها ـ هذه وصية عثمان ـ " بسم اهللا
الرحمن الرحيم … عثمان بن عفان يشهد أن الإله إال اهللا وحده ال
شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن الجنة حق  ،وأن اهللا يبعث
من في القبور ليوم ال ريب فيه إن اهللا ال يخلف الميعاد  ،عليها يحيا
وعليها يموت وعليها يبعث إن شاء اهللا" .
رضي اهللا عنه وأرضاه وأثابه.
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رحم اهللا عثمان وصبره على بالئه في اإلسالم  ،وسخائه للدعوة ،
وصبره عند المحنة  .واستشهاده بأيدي دعاة الفتنة

الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات
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وفاة النبي صلى هللا عليه وسلم
 #يجتمع في شهر ربيع األول حدثان عظيمان  :مولده ووفاته صلى
اهللا عليه وسلم ،وال شك أن كال منها كان حدثا مباركا في حياة
المسلمين
 ويوافق بعض المسلمين النصارى وغيرهم من الوثنيين ،فيجعلون حدث المولد أهم األحداث الثالثة  ،بل ويعتبره بعضهم
أهم أحداث السيرة النبوية قاطبة.
 والحق أن ميالد النبي صلى اهللا عليه وسلم حدث مبارك ،حيث أشرق النبي صلى اهللا عليه وسلم على األرض بطلعته
صلى اهللا عليه وسلم  ،لكن هذا الحدث ليس له تميز عن سائر
والدات الناس  ،لو لم يبعث ويرسل عليه الصالة والسالم
 والحدث األهم من والدته هو هجرته صلى اهللا عليه وسلمالتي أوجدت لنا اتمع المسلم والدولة المسلمة التي استمرت قرونا
طويلة  ،وقدمت لإلنسانية حضارة فريدة على مر الزمن،
وألهمية هذا الحدث أرخ به عمر بن الخطاب والمسلمون بعده
التاريخ اإلسالمي
 وقد روى ابن أبي شيبة عن الشعبي " أ ن أبا موسى كتبإلى عمر  :إنه يأتينا منك كتب ليس لها تاريخ  ,فجمع عمر الناس
 ,فقال بعضهم  :أرخ بالمبعث  ,وبعضهم أرخ بالهجرة  ,فقال
[ المصنف البن
عمر  :الهجرة فرقت بين الحق والباطل فأرخوا
أبي شيبة . ]٢٦/٧
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والحدث األهم في سيرة النبي صلى اهللا عليه وسلم هي وفاته
عليه الصالة والسالم  ،ألن وفاته صلى اهللا عليه وسلم ليست
كوفاة سائر الناس  ،وال كسائر األنبياء  ،إذ بموته صلى اهللا
عليه وسلم انقطعت النبوات  ،وانقطع خبر السماء ووحي اهللا
عن األرض
 #وقد نبه النبي صلى اهللا عليه وسلم إلى عظم هذه المصيبة
التي حلت بالمسلمين فقال (( يا أيها الناس أيما أحد من الناس أو
من المؤمنين أصيب بمصيبة فليتعز بمصيبته بي عن المصيبة
ﹰا من أمتي لن يصاب بمصيبة بعدي
التي تصيبه بغيري  ،فإن أحد
أشد عليه من مصيبتي ) ابن ماجه 1599/
قال السندي ( فليتعز ) ويخفف على نفسه مؤنة تلك المصيبة
بتذﹼكر هذه المصيبة العظيمة ،إذ الصغيرة تضمحﹼل في جنب
الكبيرة فحيث صبر على الكبيرة ال ينبغي أن يبالي بالصغيرة[.
حاشية السندي على ابن ماجه ح] ١٥٩٩

 #وها هي أم أيمن رضي اهللا عنها بكت حين مات النبي صلى
اهللا عليه وسلم فقيل لها تبكين فقالت  ( :إني واهللا قد علمت أن
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سيموت ولكن إنما أبكي على
الوحي الذي انقطع عنا من السماء ) [ رواه أحمد]١٢١٧٩ /
 #عن أبي بردة قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ( :النجوم
أمنة للسماء ،فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد ،وأنا أمنة
ألصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون ،وأصحابي أمنة
[ مسلم/
ألمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون )
]٢٥٣١
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قال النووي (( وأنا أمنة ألصحابي  ,فإذا ذهبت أتى أصحابي ما
يوعدون )) أي من الفتن والحروب  ,وارتداد من ارتد من
األعراب  ,واختالف القلوب  ,ونحو ذلكمما أنذر به صريحا ,
[ شرح النووي ] ٣١٦/٨
وقد وقعك ذلك
 #معرفة النبي صلى اهللا عليه وسلم باقتراب أجله
بشر النبي صلى اهللا عليه وسلم باقتراب أجله في آيات عدة في القرآن
[ الزمر]٣٠:
الكريم ،منها ( إنك ميت وإنهم ميتون )
( وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون ) األنبياء
[ األنبياء ]٣٤- ٣٥
( كل نفس ذائقة الموت )
( وما محمد إال رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل
[ آل عمران]١٤٤:
انقلبتم على أعقابكم )
( إذا جاء نصر اهللا والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين اهللا أفواجا
فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا ) [ سورة النصر كاملة ]
وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال  ( :أنزلت هذه السورة إذا جاء
نصر اهللا والفتح على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم في وسط أيام
[ سنن البيهقي]٩٤٦٤ /
التشريق  ،وعرف أنه الوداع)
 #وعن ابن عباس أن عمر رضي اهللا عنه سألهم عن قوله تعالى إذا
جاء نصر اهللا والفتح قالوا  :فتح المدائن والقصور
قال  :ما تقول يا ابن عباس ؟ قال ( أجل أو مثل ضرب لمحمد صلى
[ البخاري ح]٤٩٦٩
اهللا عليه وسلم نعيت له نفسه )
اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم اإلسالم
المائدة 3:
دينا"

265

خطب مهمة لعامة األمة

قال ابن العربي  :وما من شيء في الدنيا يكمل إال وجاءه النقصان
ليكون الكمال الذي يراد به وجه اهللا [ العواصم من القواصم البن
العربي/ص] ٥٩

وقد أشعر النبي أصحابه في أكثر من موطن إلى قرب أجله وانتقاله
إلى جوار ربه ،فعن معاذ بن جبل قال لما بعثه رسول اهللا صلى اهللا
عليه وسلم إلى اليمن خرج معه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
يوصيه  ،ومعاذ راكب ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يمشي تحت
راحلته فلما فرغ قال ( يا معاذ إنك عسى أن ال تلقاني بعد عامي هذا
أو لعلك أن تمر بمسجدي هذا أوقبري ) رواه أحمد22052/
عباد هللا -:
 #توفي الرسول صلى اهللا عليه وسلم يوم االثنين 12ربيع االول
عام 11هجرية ،الموافق لسنة  ٦٣٢ميالدي
إنه الحدث الجلل ،وكل حدث بعد وفاته هين سهل بسيط يسير
وقد اخترت هذا الموضوع تحدي ًدا لشدته على المسلم الحق  ،ومن ثم
يهون كل شيء وتسهل كل مصيبة بعد وفاته عليه الصالة والسالم.
فإنه قد ورد عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه قال  { :يا أيها الناس  :من
أصيب بمصيبة فليتعز بي ،فإني عزاء لكل مسلم }
ورحم اهللا امرأة قالوا لها بأن زوجها وابنها وأخوها قد قتلوا في
غزوة أحد  ،فلم تأبه لذلك وبادرت قائلة  :ماذا صنع رسول اهللا
صلى اهللا عليه وسلم ؟ قالوا  :هو بخير .فقالت  :ال  ،حتى أراه .
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فلما رأته بعينها قالت  :كل مصيبة بعدك جلل يا رسول اهللا  ،واهللا
لهذا النقع الذي على وجهك أشد من مصابي بهما يا رسول اهللا.1
 #والموت نهاية كل حي  ،فقد انفرد سبحانه وتعالى بالبقاء  ،وكتب
على جميع المخلوقات الفناء !! ...
الرحمن 27/
قال تعالى ُ ( :كل َم ْن َعل ْيهَا فان )
فو َن أُج َُو َر ُك ْم يَ َوم ْالقِيَا َم ِة ف َم ْن
ت َوان َما ت َو ْ
وقال ُ ( :كل نَ ْفس َذائِقةُ ْال َم ْو ِ
النار َوأُ ْد ِخ َل ْال َجنةَ فق ْد فا َز َو َما ا ْل َحيَاةُ الد ْنيَا إِال َمتا ُ
ع
ُزحْ ز َح َع ِن
ِ
ر ) آل عمران185/
ْال ُغر ُِو ِ
ولم يستثن أح ًدا حتى أكرم الخلق –صلى اهللا عليه وسلم -فقال تعالى
إنك َم ٌ
الزمر 30 :
ون)
يت َوانهُ ْم َميتُ َ
لنبيه َ ( :
وقال َ ( :و َما ُم َحم ٌد إِال َرسُو ٌل ق ْد َخلَ ْ
ت ِم ْن قبلِ ِه الر ُس ُل أَفإِ ْن َما َ
ت أَ ْو
قت َل ا ْنقلبتم َعلَى أَ ْعقابِ ُك ْم َو َم ْن يَ ْنقَلبْ َعلَى َعقِبَ ْي ِه فَلَ ْن يَضُر هللاَ َشيْئا ً
آل عمران144/
َو َسيَجْ ِزي هللاُ الشا ِكرين )
 #والموت في حد ذاته مصيبة !! ...
ض فَأصابتكم مصيبة ْال َم ْوت )
قال تعالى  ( :إِ ْن أَ ْنت ْم َ
ض َربْت ْم ِفي ْاألرْ ِ
ولكن ليست كل المصائب كفقده صلى اهللا عليه وسلم.

 1الجلل  :يكون من القليل والكثير ،ويطلق على العظيم وعلى الهين ،فهو من األضداد،
وهو ههنا القليل .والنقع  :غبار الحرب.
راجع :الكشكول لبهاء الدين العاملي جزء  ٢صفحة  ،٢٩٠والبداية والنهاية جزء  ٤صفحة
٧٤
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= طالئع التوديع :
ولما تكاملت الدعوة وسيطر اإلسالم على الموقف ،أخذت طالئع
التوديع للحياة واألحياء تطلع من مشاعره صلى اهللا عليه وسلم ،
وتتضح بعباراته وأفعاله .
لقد اعتكف في رمضان من السنة العاشرة عشرين يوما ً  ،بينما كان
ال يعتكف إال عشرة أيام فحسب  ،وتدارسه جبريل القرآن في
رمضان مرتين  ،وكان يدارسه فيه مرة واحدة
وقال في صيام عاشوارء عام الحادي عشر من الهجرة  ( :لئن بقيت
إلى قابل ألصومن التاسع والعاشر ) رواه مسلم 1134/وابن ماجة1736/
وأحمد1971/

 #وقال في حجة الوداع
والنسائي ( 3021/إني ال أدري  ،لعلى ال ألقاهم بعد عامي هذا )
وقال وهو عند جمرة العقبة  ( :خذوا عني مناسككم ،فلعلي ال أحج
بعد عامي هذا وأنزلت عليه سورة النصر في أوسط أيام التشريق ،
فعرف أنه الوداع وأنه نعيت إليه نفسه )
 #وفي أوائل صفر سنة  ١١هـ خرج النبي صلى اهللا عليه وسلم
إلى أحد فصلي على الشهداء كالمودع لألحياء واألموات  ،ثم
انصرف إلى المنبر فقال  ( :إني فرط لكم  ،وأنا شهيد عليكم  ،واني
واهللا ألنظر إلى حوضي اآلن  ،واني أعطيت مفاتيح خزائن األرض
 ،أو مفاتيح األرض  ،واني واهللا ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي ،
ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها ) رواه البخاري عن عقبة بن
ما رواه مسلم 1297/والترمذي886/

عامر 3596/واللفظ له ومسلم 2296/والنسائي 1954/وأحمد 17344 /

 #وخرج ليلةـ في منتصفهاـ إلى البَقِيع  ،فاستغفر لهم  ،وقال ( :
السالم عليكـم يـا أهل المقابر ،ليَه َْن لكم ما أصبحتم فيه بما أصبح
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الناس فيه  ،أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم  ،يتبع آخرها أولها ،
واآلخرة شر من األولي ) وبشرهم قائالً  ( :إنا بكم لالحقون )
رواه أحمد عن أبي مويهبة واللفظ له 15996/والدارمي 79/

 #وخطب أصحابه موعظة مودع ،ففي المستدرك على الصحيحين
عن العرباض بن سارية قال  ( :صلى لنا رسول اهللا صلى اهللا عليه
وسلم صالة الصبح ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة وجلت منها القلوب
وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول اهللا كأنها موعظة مودع فأوصنا
قال أوصيكم بتقوى اهللا والسمع والطاعة وان أمر عليكم عبد حبشي
فإنه من يعش منكم فسيرى اختالفا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء
الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ واياكم ومحدثات األمور فإن
كل بدعة ضاللة ) .1رواه أبو داوود 4607/واللفظ له والترمذي2676/
والدارمي96/

= مرض وفاة النبي صلى اهللا عليه و سلم ويوم الخميس  ،وما
أدراك ما يوم الخميس ؟ !
يوم زار المرض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ،لما ذكر هذا اليوم
شيخ اإلسالم ابن تيمية  ،قال  :بأبي هو وأمي زاره المرض يوم
الخميس .نعم  ،بأبي هو وأمي ،وليت ما أصابه أصابنا  ،فإن مصابه
رزية على كل مسلم  ،ولكن رفعا ً لدرجاته وتعظيما ً له عند مواله
 #ذكر ابن كثير بسند جيد قال  :كان ابن عباس رضي اهللا عنه
وأرضاه يقلب الحصى في المسجد الحرام ويقول  ( :يوم الخميس ،
وما يوم الخميس -وهو يبكي -يوم زار المرض فيه رسول اهللا صلى
اهللا عليه وسلم )
 1المستدرك على الصحيحين جزء  ١صفحة ١٧٤
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 #وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي اهللا عنها قالت  ( :خرج
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إلى بقيع الغرقد وعاد وهو معصوب
الرأس  ،فتقول عائشة  -وقد فجعت رضي اهللا عنها وأرضاها :-وا
رأساه فقال صلى اهللا وسلم  :بل أنا وا رأساه ) ،وصدق صلى اهللا
عليه وسلم ،فإن صداع الموت قد وصل إلى أرسه الشريف.
 #وفي صحيح البخاري في الجنائز 4042 ، 3596/ومسلم 2296/من حديث عقبة
بن عامر قال  ( :خطبنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعدما وصل
الشهداء في أحد ،فسلم عليهم سالم المودع  ،ثم قال  :يا أيها الناس:
واهللا ما أخاف عليكم الفقر ،ولكن أخاف أن تفتح عليكم الدنيا ،
فتنافسوها كما تنافسوها ،فتهلككم كما أهلكتهم )
 #وعند أحمد في المسند بسند حسن 15997/عن أبي مويهبة قال  :قال لي
صلى اهللا عليه وسلم في الليل الدامس  ( :يا أبا مويهبة ! أسرج لي
دابتي  ،فأسرجت له دابته عليه الصالة والسالم ،فركبها فذهبت معه
حتى أتى الشهداء في أحد ،فسلم عليهم سالم المودع  ،وقال  :أنا شهيد
عليكم أنكم عند اهللا شهداء  ،ثم قال  :يا أبا مويهبة ! خيرت بين البقاء
وأعطى مفاتيح خزائن الدنيا وبين لقاء الرفيق األعلى ،قال  :أبو
مويهبة بأبي أنت وأمي يا رسول اهللا ! خذ مفاتيح الدنيا  ،وأطل
عمرك في الدنيا ما استطعت ثم اختر الرفيق األعلى  ،فقال عليه
الصالة والسالم  :بل الرفيق األعلى  ،بل الرفيق األعلى بل الرفيق
األعلى )
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وهنا دروس :
-١عدم الركون إلى الدنيا والتنافس عليها ألنها أهلكت من قبلنا
-٢أن من يحب اهللا جل وعز يكون دائما في اشتياق إلى لقائه ،وعن
عبادة بن الصامت ( من أحب لقاء اهللا أحب اهللا لقائه ) رواه
البخاري 6507/ومسلم 2683/والترمذي1066/

-٣المؤمن ال يفتر أب ًدا عن حمل هم الدعوة حتى ولو كان على في
مرض الموت.
= على فراش الموت :
ووقع صلى اهللا عليه وسلم على فراش الموت  ،وعصب رأسه ،
وأخذت الحمى تنفضه عليه الصالة والسالم
في مسند أحمد  23633/أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال ( :إن اهللا إذا
أحب قوما ً ابتالهم ،فمن صبر فله الصبر ،ومن جزع فله الجزع ).
وصح عنه عند البخاري 5641/ومسلم  2573/والترمذي 966/وأحمد  8027/صلى اهللا

عليه وسلم أنه قال  ( :ال يصيب المؤمن هم وال غم وال حزن وال مرض،
حتى الشوكة يشاكها إال كفر اهللا بها من خطاياه )
ويقول عليه الصالة والسالم كما في كتاب الطب والمرض للبخاري :
( إن المؤمن كالخامة من الزرع  ،ال تزال الريح تفيئها يمنة ويسرة،
وأما المنافق كاألرزة  ،ال تزال قائمة منتصبة حتى يكون انجعافها
مرة واحدة )
المؤمن يحم ،المؤمن يصاب ويمرض ويجوع  ،لكن المنافق يسمن
ويترك حتى تأتيه قاصمة الظهر مرة واحدة
وال ذنوب له صلى اهللا عليه وسلم ؛ ألن اهللا غفر له ما تقدم من ذنبه
وما تأخر  ،ولكن رفعت درجاته عليه الصالة والسالم
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جاء في الصحيحين ، 5647/مسلم 2571/عن ابن مسعود رضي اهللا عنه قال
 ( :دخلت على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو يوعك –أي :
في مرض موته -فمسسته بيدي -بأبي هو وأمي عليه الصالة والسالم-
فقلت  :يا رسول اهللا ! إنك توعك وعكا ً شديداً قال  :نعم إني أوعك
كما يوعك رجالن منكم .قلت  :ذلك بأن لك األجر مرتين يا رسول
اهللا .قال  :نعم .ثم قال  :ما من مؤمن يصيبه هم أو غم أو حزن أو
مرض إال كفر اهللا به من خطاياه حتى الشوكة يشاكها )
فيا من ابتالك اهللا بالمرض ال تيأس وال تحزن واصبر واحتسب فإن
هذا خير لك إذا صبرت واحتسبت ورضيت بقضاء اهللا تبارك وتعالي
فقد قال عليه الصالة والسالم عن صهيب ( عجبا ألمر المؤمن إن
أمره كله خير ،وليس ذاك ألحد إال للمؤمن ؛ إن أصابته سرّاء شكر ؛
فكان خيراً له  ،وان أصابته ضرّاء صبر؛ فكان خيرا له ) رواه
مسلم 2999/وأحمد  18934/والدارمي 2819/

= قبل الوفاة بخمسة أيام :
ويوم األربعاء قبل خمسة أيام من الوفاة ،اشتدت عليه الحرارة في
بدنه فاشتد به الوجع وأغمي عليه فقال  ( :هريقوا علي سبع قِ َرب
من آبار شتي ،حتى أخرج إلى الناس ،فأعهد إليهم ) فأقعدوه في
ضب  ،وصبوا عليه الماء حتى طفق يقول  ( :حسبكم ،حسبكم )
ِم َخ َ
وعند ذلك أحس بخفة ،فدخل المسجد متعطفا ً بملحفة على منكبيه  ،قد
عصب أرسه بعصابة سوداء حتى جلس على المنبر  ،وكان آخر
مجلس جلسه ،فحمد اهللا وأثني عليه  ،ثم قال  " :أيها الناس  ،إلي " ،
فثابوا إليه  ،فقال فيما قال  " :لعنة اهللا على اليهود والنصارى ،
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدـ وفي رواية  " :قاتل اهللا اليهود
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والنصارى  ،اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد"ـ وقال  :ال تتخذوا قبري
وثنا ً يعبد" )
وفي الصحيحين وسنن البيهقي عن ابن عباس قال  ( :خرج رسول
اهللا صلى اهللا عليه وسلم على الناس  ،وهو عاصب على أرسه
بعصابة سوداء وهو بين علي والعباس  ،على كتفيهما رضوان اهللا
عليهما  ،وأقدامه من المرض تخط في األرض فأجلساه على المنبر،
فلما رأي الناس قال  :يا أيها الناس  :السالم عليكم ورحمة اهللا
وبركاته  ..يا أيها الناس  :إني مالق ربي  ،وسوف أخبره بما
أجبتموني به  ،يا أيها الناس  :من سببته أو شتمته أو أخذت من ماله
فليقتص مني اآلن ،قبل أال يكون درهما ً وال ديناراً  ،قال أنس :
فنظرت إلى الناس وكل واضع أرسه بين رجليه من البكاء  ،ثم قال
عليه الصالة والسالم " :يا أيها الناس  :اللهم من سببته أو شتمته أو
أخذت من ماله أو ضربته فاجعلها رحمة عندك".
وعند أبي داود  " :إني أخذت عند ربي عهداً أيما مسلم شتمته أو
سببته أو ضربته  ،أن يجعلها كفارة له ورحمة " ،فاستبشر الناس بهذا
 ،وأخذوا يقولون  :فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول اهللا ! وعاد إلى
فراشه
وعرض نفسه للقصاص قائالً  ( :من كنت جلدت له ظَهرا فهذا
ظهري فليستقد منه ،ومن كنت شتمت له ِعرْ ضا ً فهذا عرضي فليستقد
منه ).
ثم نزل فصلى الظهر ،ثم رجع فجلس على المنبر ،وعاد لمقالته
األولي في الشحناء وغيرها  .فقال رجل  :إن لي عندك ثالثة دراهم
فقال  ( :أعطه يا فضل ) ،ثم أوصي باألنصار قائالً عن أنس بن
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مالك  ( :أوصيكم باألنصار ،فإنهم ِكرْ ِشي و َع ْيبَتِي  ،وقد قضوا الذي
عليهم وبقي الذي لهم ،فاقبلوا من ُمحْ ِسنهم  ،وتجاوزوا عن مسيئهم )
رواه البخاري 3801/واللفظ له ومسلم 2510/والترمذي3907/

وفي رواية ابن عباس أنه قال  ( :إن الناس يكثرون ،وتقِل األنصار
حتى يكونوا كالملح في الطعام ،فمن ولي منكم أمرا يضر فيه أحداً أو
ينفعه فليقبل من محسنهم ،ويتجاوز عن مسيئهم ) رواه البخاري3800/
واللفظ له وأحمد2629/

ثم قال عن أبي سعيد  ( :إن عبداً خيره اهللا بين أن يؤتيه من زهرة
الدنيا ما شاء ،وبين ما عنده ،فاختار ما عنده ) رواه مسلم 2382/والدارمي78/
وأحمد11134/

قال أبو سعيد الخدري  :فبكي أبو بكر .قال  :فديناك بآبائنا وأمهاتنا ،
فعجبنا له  ،فقال الناس  :انظروا إلى هذا الشيخ ،يخبر رسول اهللا
صلى اهللا عليه وسلم عن عبد خيره اهللا بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا
 ،وبين ما عنده  ،وهو يقول  :فديناك بآبائنا وأمهاتنا  .فكان رسول
اهللا صلى اهللا عليه وسلم هو المخير  ،وكان أبو بكر أعلمنا
ثم قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كما عند البخاري 466/ومسلم /
 2382والترمذي  3660/وأحمد  11134/عن أبي سعيد  ( :إن من ّ
أمن الناس
على في صحبته وماله أبو بكر ،ولو كنت متخذاً خليالً غير ربي ال
اتخذت أبا بكر خليالً ولكن أخوة اإلسالم ومودته  ،ال يبقين في
المسجد باب إال سد  ،إال باب أبي بكر )
وانظر إلى حرصه عليه الصالة والسالم من خالل تلك الوصايا
الغالية التي أسداها ألصحابه الكرام ولألمة من بعدهم وأيضا سماحته
 ،وارساء دعائم العقيدة اإلسالمية الصحيحة وهو يودع أمته عليه
الصالة والسالم.

274

خطب مهمة لعامة األمة

= قبل الوفاة بأربعة أيام :
ويوم الخميس قبل الوفاة بأربعة أيام اشتد به الوجع  ،فقال  ( :هلموا
أكتب لكم كتابا ً لن تضلوا بعده ) وفي البيت رجال فيهم عمرـ فقال
عمر  :قد غلب عليه الوجع  ،وعندكم القرآن  ،حسبكم كتاب اهللا ،
فاختلف أهل البيت واختصموا  ،فمنهم من يقول  :قربوا يكتب لكم
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ،ومنهم من يقول ما قال عمر ،فلما
أكثروا اللغط واالختالف كما في البخاري 3053/عن ابن عباس قال
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  :قوموا عني )
وأوصى في ذلك اليوم بثالث  :أوصي بإخراج اليهود والنصارى
والمشركين من جزيرة العرب  ،وأوصي بإجازة الوفود بنحو ما كان
يجيزهم  ،أما الثالث فنسيه الراوي  .ولعلها :
-١الوصية باالعتصام بالكتاب والسنة
-٢أو تنفيذ جيش أسامة
-٣أو هي  ( :الصالة وما ملكت أيمانكم )
والنبي صلى اهللا عليه وسلم مع ما كان به من شدة المرض كان
يصلي بالناس جميع صلواته حتى ذلك اليوم  ،يوم الخميس قبل الوفاة
بأربعة أيام  ،وقد صلي بالناس ذلك اليوم صالة المغرب  ،فقرأ فيها
بالمرسالت عرفا ً
وعند العشاء ازد ثقل المرض  ،بحيث لم يستطع الخروج إلى المسجد
صلى الناس ؟ )
فقالت عائشة قال النبي صلى اهللا عليه وسلم  ( :أ َ
قلنا  :ال يا رسول اهللا  ،وهم ينتظرونك  .قال  ( :ضعوا لي ماء في
ضب ) ،ففعلنا  ،فاغتسل  ،فذهب لينوء فأغمي عليه .
ال ِم ْخ َ
ثم أفاق فقال  ( :أصلى الناس ؟ ) البخاري 664/ومسلم418/
ومالك473/
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ووقع ثانيا ً  ،وثالثا ً  ،كما وقع في المرة األولي من االغتسال ثم
اإلغماء حينما أراد أن ينوء فأرسل إلى أبي بكر أن يصلي بالناس ،
فصلي أبو بكر تلك األيام ما عدده  ٧١صالة في حياته صلى اهللا عليه
وسلم  ،وهي صالة العشاء من يوم الخميس  ،وصالة الفجر من يوم
االثنين  ،وخمس عشرة صالة فيما بينها .
وارجعت عائشة النبي صلى اهللا عليه وسلم ثالث أو أربع مرات ؛
ليصرف اإلمامة عن أبي بكر حتى ال يتشاءم به الناس  ،فأبي وقال :
( إنكن ألنتن صواحب يوسف ،مروا أبا بكر فليصل بالناس )
= ثالثة أيام قبل الوفاة :
قال جابر  :سمعت النبي صلى اهللا عليه وسلم قبل موته بثالث وهو
يقول  ( :أال ال يموت أحد منكم إال وهو يحسن الظـن باهللا )
 #ما أجملها من وصية وهي مصداق الحديث القدسي وفيه يقول اهللا
رواه البخاري 7505/ومسلم2675/
تعالى ( أنا عند ظن عبدي بي )
والترمذي2388/

= قبل الوفاة بيوم أو يومين :
يوم السبت أو األحد وجد النبي صلى اهللا عليه وسلم في نفسه خفة ،
فخرج بين رجلين لصالة الظهر  ،وأبو بكر يصلي بالناس  ،فلما رآه
أبو بكر ذهب ليتأخر ،فأومأ إليه بأال يتأخر  ،قال  ( :أجلساني إلى
جنبه )  ،فأجلساه إلى يسار أبي بكر ،فكان أبو بكر يقتدي بصالة
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ويسمع الناس التكبير .
= قبل الوفاة بيوم :
في يوم األحد أعتق النبي صلى اهللا عليه وسلم غلمانه كلهم  ،وتصدق
بستة أو سبعة دنانير كانت عنده  ،ووهب للمسلمين أسلحته  ،وفي
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الليل أرسلت عائشة بمصباحها إلى امرأة من النساء تستعير منها زيتا ً
للمصباح .
وكانت درعه صلى اهللا عليه وسلم مرهونة عند يهودي بثالثين
صاعا ً من الشعير  ،وفي هذا جواز المعاملة مع أهل الكتاب
= آخر يوم من الحياة :
روي أنس بن مالك  :أن المسلمين بينا هم في صالة الفجـر من يوم
االثنين ،وأبو بكر يصلي بهم  ،لم يفجأهم إال رسول اهللا صلى اهللا
عليه وسلم كشف ستر حجرة عائشة فنظر إليهم  ،وهم في صفوف
الصالة ،ثم تبسم يضحك  ،وظن أبو بكر أن رسول اهللا صلى اهللا
عليه وسلم يريد أن يخرج إلى الصالة  ،فنكص أبو بكر على عقبيه ؛
ليصل إلى الصف  ،ويخلي مقام اإلمامة للنبي صلى اهللا عليه وسلم ،
فقال أنس  :وهَم المسلمون أن يفتتنوا في صالتهم  ،فَ َرحًا برسول اهللا
صلى اهللا عليه وسلم ،فأشار إليهم بيده رسول اهللا صلى اهللا عليه
وسلم أن أتموا صالتكم ،ثم دخل الحجرة وأرخي الستر  .ثم لم يأت
على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقت صالة أخرى
ولما ارتفع الضحى  ،دعا النبي صلى اهللا عليه وسلم فاطمة ف َسارها
بشيء فبكت ،ثم دعاها  ،فسارها بشيء فضحكت  ،قالت عائشة :
فسألنا عن ذلك ـ أي فيما بعد ـ فقالت  :سارني النبي صلى اهللا عليه
وسلم أنه يقبض في وجعه الذي توفي فيه  ،فبكيت  ،ثم سارني
فأخبرني أني أول أهله يتبعه فضحكت  .وبشرها بأنها سيدة نساء
العالمين  .ورأت فاطمة ما برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من
الكرب الشديد الذي يتغشاه  .فقالت  :وا كرب أباه .فقال لها  :ليس
على أبيك كرب بعد اليوم  .ودعا الحسن والحسين فقبلهما  ،وأوصي
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بهما خيراً ،ودعا أزواجه فوعظهن وذكرهن وطفق الوجع يشتد ويزيد
 ،وقد ظهر أثر السم الذي أكله بخيبر حتى كان يقول  ( :يا عائشة ،
ما أ زال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر  ،فهذا أوان وجدت ا)
ْهري من ذلك السم
رواه البخاري  4428/كتاب المغازي نقطاع أب ِ
صة له على وجهه  ،فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه ،
وقد طرح َخ ِمي َ
فقال وهو كذلك ـ وكان هذا آخر ما تكلم وأوصي به الناس :
( لعن اهللا اليهود والنصارى  ،اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ـ يحذر
ما صنعوا ( ال يبقين دينان بأرض العرب ) البخاري1330/
ومسلم 529/والنسائي703/
وأوصى الناس فقال  ( :الصالة ،الصالة اتقوا هللا فيما ملكت أيمانكم
) رواه أبو داوود  5156/واللفظ له وابن ماجة 2698/وأحمد585/
كرر الرسول هذا الكالم مرارا

= االحتضــــــار :
وبدأ االحتضار ،فأسندته عائشة إليها ،وكانت تقول  :إن من نعم اهللا
على أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم توفي في بيتي وفي يومي
وبين َسحْ ِري َونَحْ ِري ،وأن اهللا جمع بين ريقي وريقه عند موته  .فقد
دخل عبد الرحمن بن أبي بكر وبيده السواك ،وأنا مسندة رسول اهللا
صلى اهللا عليه وسلم ،ف أريته ينظر إليه ،وعرفت أنه يحب السواك،
فقلت  :آخذه لك ؟ فأشار برأسه أن نعم  ،فتناولته فاشتد عليه ،
وقلت  :ألينه لك ؟ فأشار برأسه أن نعم  ،فلينته  ،فاستن به كأحسن
ما كان مستنا
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ليلقى اهللا طيبا ً  ،فإن حياته طيبة  ،ووفاته طيبة ( يَا أَيتهَا الن ْفسُ
ْال ُم ْ
ضيةً  .فَا ْد ُخلِي فِي ِعبَا ِدي.
اضيَةً َمرْ ِ
بك َر ِ
ط َمئنةُ  .ارْ ِج ِعي إِلى َر ِ
جنتي ) الفجر30:28/
َوا ْد ُخلِي َ
وكان بين يديه َر ْك َوة فيها ماء ،فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح به
وجهه  ،يقول ( ال إله إال اهللا ،إن للموت سكرات ) ...
وما أن فرغ من السواك حتى رفع أصبعه  ،وشخص بصره نحو
السقف  ،وتحركت شفتاه  ،فأصغت إليه عائشة وهو يقول  ( :مع
الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ،
اللهم اغفر لي وارحمني  ،وألحقني بالرفيق األعلى  .اللهم ،الرفيق
األعلى )
كرر الكلمة األخيرة ثالثا ً  ،ومالت يده ولحق بالرفيق األعلى  .إنا هللا
وانا إليه راجعون
وقع هذا الحادث حين اشتدت الضحى من يوم االثنين  12ربيع األول
سنة ١١هـ  ،وقد تم له صلى اهللا عليه وسلم ثالث وستون سنة وزادت
أربعة أيام
قال أنس  ( :ظننا أن القيامة قامت يوم توفي رسول اهللا صلى اهللا
عليه وسلم )
صيبَةٌ قَالوا إنا
نقول  :إنا هللا وانا إليه ارجعون ! (ال ِذ َ
ين إِ َذا َأَ َ
صابَ ْته ْم ُم ِ
ات ِم ْن َرب ِه ْم ورحْ َمةٌ
لو ٌ
ُون * أُ َُولَئِ َ
اجع َ
ك َعل ْي ِه ْم َ
ص َ
ِهللِ ِوانا إِلَ ْي ِه َر ِ
البقرة 156/
ون)
ك هُ ُم ْال ُمهْت ُد َ
وأُولئِ َ
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= الفراق األليم :
وتسرب النبأ الفادح ،وأظلمت على أهل المدينة أرجاؤها وآفاقها .
وبقي جثمانه الشريف في غرفة عائشة رضي اهللا عنها وأرضاها ،
ولكن ما هو حال الصحابة ؟
وقف الصحابة في موقف ال يعلمه إال اهللا  ،وفي دهشة ال يعلمها إال
الحي القيوم ،كلهم يكذب الخبر  ،وال يصدق إال من أتاه اليقين ..
وقفوا حول مسجده صلى اهللا عليه وسلم  ،وأغلق بابه الشريف على
جثمانه  ،وبقيت عائشة رضي اهللا عنها وأرضاها تبكي مع النساء ،
أما السكك فقد امتألت بالبكاء والعويل والنحيب.
وأما عمر رضي اهللا عنه وأرضاه فوقف عند المنبر يسل سيف
اإلخالص والصدق الذي نصر به دين اهللا  ،ويقول  :يا أيها الناس :
من كان يظن أن رسول اهللا قد مات  ،ضربت عنقه بهذا السيف
قال أنس  :ما أريت يوما ً قط كان أحسن وال أضوأ من يوم دخل
علينا فيه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ،وما أريت يو ًما كان أقبح
وال أظلم من يوم مات فيه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
ولما مات قالت فاطمة  :يا أبتاه  ،أجاب ربا دعاه  .يا أبتاه َ ،م ْن جنة
الفردوس مأواه  .يا أبتاه  ،إلى جبريل ننعاه
أورد صاحب مجمع الزوائد عن عثمان رضي اهللا عنه وأرضاه ،أن
عمر مر به فسلم عليه بعد وفاة الرسول صلى اهللا عليه وسلم ،فلم يرد
عليه السالم ،فذهب عمر إلى أبي بكر فاشتكى عثمان وقال  :سلمت
عليه فلم يرد علي السالم ،فاستدعاه أبو بكر ،وقال :يا عثمان! سلم
عليك أخوك عمر فلم ترد عليه السالم ،فقال  :يا خليفة رسول اهللا !
واهللا ما علمت أنه سلم علي قال :
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لعلك داخلك ذهول أو دهش من وفاته صلى اهللا عليه وسلم قال  :إي
واهللا  ،فجلسوا يبكون
وفي الصحيحين من حديث أنس قال  ( :قال أبو بكر لـعمر رضي
اهللا عنه وأرضاه يا عمر ! اذهب بنا إلى أم أيمن -هذا بعد وفاة رسول
اهللا ،وهي موالة كانت مرضعة لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ،
عجوز مسنة كان يزورها صلى اهللا عليه وسلم في حياته -قال :
اذهب بنا إلى أم أيمن نزورها كما كان صلى اهللا عليه وسلم يزورها..
يا للتواضع ! يا للتمسك بالسنة ! يا للحرص على األثر! فذهبا
رضوان اهللا عليهما  ،فلما وصال إلى أم أيمن بكت  ،فقاال  :ما يبكيك
يا أم أيمن ؟ قالت  :أبكي على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قاال :
أما تعلمين أن ما عند اهللا خير لرسوله صلى اهللا عليه وسلم ؟ قالت :
واهللا إني أعلم ذلك  ،ولكن أبكي على أن الوحي انقطع من السماء.
فهيجتهما على البكاء فجعال يبكيان رضوان اهللا عليهما )
= الثبات العظيم :
أما أبو بكر فكان غائبا ً في ضاحية من ضواحي المدينة في مزرعته ،
ما يظن أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يتوفى في ذلك اليوم ،
بأبي هو وأمي ! فسمع الخبر فأتى على فرسه  ،وقد ثبته اهللا يوم أن
يثبت أهل طاعته  ،وقد سدده اهللا يوم أن يسدد أهل التوحيد.
فأتى بسكينة ووقار ،كان رجل المواقف ،ورجل الساعة  ،وكان
اختياره صلى اهللا عليه وسلم موفقا ً في إمامة أبي بكر  ،فأتى واذا
الناس ال يزدادون من البكاء إال بكاء ،وال من العويل إال عويالً  ،وال
من النحيب إال نحيباً ،فقال  :ماذا حدث ؟ قالوا  :توفي رسول اهللا
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صلى اهللا عليه وسلم  ،مات رسول اهللا  ،أتدرون ماذا قال ؟ قال  :اهللا
المستعان ! ثم قال  :إنا هللا وانا إليه ارجعون !.
ثم دخل وشق الصفوف في سكينة على فرس له  ،وبيده عصا  ،ويشق
الصفوف بسكينة ووقار ،حتى وصل إلى البيت ففتح الباب  ،ثم أتى
إليه صلى اهللا عليه وسلم ،فكشف الغطاء عن وجهه  ،ثم قبله وبكى
ودمعت عيناه الشريفتان على وجه الرسول صلى اهللا عليه وسلم  ،ثم
قال  ( :بأبي أنت وأمي يا رسول اهللا ! ما أطيبك حيا ً وما أطيبك ميتا ً
 ،أما الموتة التي كتبت عليك فقد ذقتها  ،ولكن واهللا ال تموت بعدها
أبداً  ،واهللا ال تموت بعدها أبداً  ،واهللا ال تموت بعدها أبدا ).
ثم خرج رضي اهللا عنه وأرضاه إلى الناس وعصاه بيده ،فأسكتهم ،
وقال لـعمر :يـا بن الخطاب ! اسكت
فلما سكت الناس  ،وهم ينظرون إلى القائد الجديد الملهم  ،إلى هذا
اإلمام الموفق ،إلى هذا الخليفة الراشد  ،وهو يتخطى الصفوف حتى
صعد المنبر ،فيستفتح خطابه بحمد اهللا والثناء على اهللا  ،ثم يقول  :يا
أيها الناس ! من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات  ،ومن كان يعبد
اهللا فإن اهللا حي ال يموت !!
( َو َما ُم َحم ٌد إِال َرسُو ٌل ق ْد َخ ْ
لت ِم ْن ق ْبلِ ِه الر ُس ُل أَفإِ ْن َم َ
قتل
ات أَ ْو َ
ضر هللاَ َشيْئا ً
ا ْنقَلبْ تُ ْم َعلَى أَ ْعقاب ُك ْم َو َم ْن يَ ْنقَلبْ َعلى َعقِبَ ْي ِه فَلَ ْن يَ ُ
آل عمران 144/
ين).
َو َسيَجْ ِزي هللاُ الشا ِك ِر َ
فكأن الناس سمعوها ألول مرة ،وكأنها ما مرت على أذهانهم  ،ثم
عاد رضي اهللا عنه وأرضاه.
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= التجهيز وتوديع الجسد الشريف إلى األرض
ويوم الثالثاء غسلوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من غير أن
يجردوه من ثيابه ،
قال علي رضي هللا عنه  :اختلفنا في كيفية تغسيل رسول اهللا صلى
اهللا عليه وسلم ،فألقي علينا النعاس  ،ونحن بالماء حوله صلى اهللا
عليه وسلم  ،حتى نمنا وان لحية أحدنا إلى صدره  ،فسمعنا هاتفا ً يقول
 { :اغسلوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من فوق ثيابه } وهذا
سند صحيح  ،فغسلوه من فوق ثيابه  ،طيبا ً مباركا ً مهديا ً  ،عليه السالم
يوم ولد  ،وعليه السالم يوم بعث  ،وعليه السالم يوم مات  ،وعليه
السالم يوم يبعث حيا ً
وكان القائمون بالغسل  :العباس وعليّا  ،والفضل وقُثم ابني العباس ،
و ُش ْق َران مولي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ،وأسامة بن زيد ،
وأوس بن َخ ْولي  ،فكان العباس والفضل وقثم يقلبونه ،وأسامة
وشقران يصبان الماء ،وعلى يغسله ،وأوس أسنده إلى صدره
وس ْدر  ،وغسل من بئر يقال لها :
وقد غسل ثالث غسالت بماء ِ
الغَرْ س لسعد بن َخيْث َمة بقبَاء وكان يشرب منها
ثم كفنوه في ثالثة أثواب يمانية بيض َسح ُِولية من ُكرْ سُف  ،ليس فيها
قميص وال عمامة  .أدرجوه فيها إدراجا
واختلفوا في موضع دفنه ،فقال أبو بكر  :إني سمعت رسول هللا
صلى اهللا عليه وسلم يقول  ( :ما قبض نبي إال دفن حيث يـقبض )
رواه ابن ماجة1628/

فرفع أبو طلحة فراشه الذي توفي عليه ،فحفر تحته ،وجعل القبر
لحداً
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ودخل الناس الحجرة أرساالً  ،عشرة فعشرة  ،يصلون على رسول
ّ
هللا صلى اهللا عليه وسلم أفذاذاً  ،ال يؤمهم أحد  ،وصلي عليه أوالً
أهل عشيرته  ،ثم المهاجرون  ،ثم األنصار ،ثم الصبيان  ،ثم النساء ،
أو النساء ثم الصبيان
ومضى في ذلك يوم الثالثاء كامالً  ،ومعظم ليلة األربعاء  ،قالت
عائشة  :ما علمنا بدفن رسول هللا صلى اهللا عليه وسلم حتى سمعنا
صوت المساحي من جوف الليل ـ وفي رواية  :من آخر الليل ـ ليلة
األربعاء
,دفن في قبره عليه الصالة والسالم  ،ورد عليه التراب ودفن كما
يدفن اإلنسان بعدما صلى عليه الناس جماعات وفرادي
ذكر الشوكاني في نيل األوطار  :أن من صلى عليه صلى اهللا عليه
وسلم يبلغون سبعة وثالثين ألفا ً من الرجال والنساء  ،من المهاجرين
واألنصار  ،ما كان لهم إمام يصلي بهم  ،بل صلى كل إنسان منهم
على حدة ،وكان في الصف األول أبو بكر وعمر ،حفظ من دعائهما
رضي اهللا عنهما أنهما قاال  ( :صلى اهللا وسلم عليك يا رسول اهللا ،
نشهد أنك بلغت الرسالة  ،وأديت األمانة  ،ونصحت األمة وجاهدت
في اهللا حتى أتاك اليقين )
= التـــــركـــة :
وهكذا كانت وفاة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقد مات وما خلف
درهما ً وال دينارا  ،وال عقاراً وال قصورا وال مناصب ،وانما ذهب
كما أتى  ،ذهب سليم اليد  ،أبيض الوجه  ،طاهر السريرة  ،ولكن
خلف دينا ً خالداً وخلف رسالة  ،مات الداعية ولكن ما ماتت الدعوة ،
مات الرسول صلى اهللا عليه وسلم ولكن ما ماتت الرسالة  ،مات
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البشير النذير  ،ولكن ما ماتت البشارة والنذارة  ،ترك لنا تراثا أيما
اط ُل ِم ْن بَي ِْن يَ َد ْي ِه وال ِم ْن َخ ْلفِ ِه
تراث !! قرآنا ً حكيما ً ( ال يَأْتي ِه ْالبَ ِ
ت ْن ِزي ٌل ِم ْن َح ِكيم َح ِميد )
وأتى أبو بكر فقال لقرابته ولبناته صلى اهللا عليه وسلم لما طلبوه
الميراث قال  :سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول " :إنا ال
نورث  ،ما تركناه صدقة "،
رواه البخاري 3094/ومسلم 1757/والنسائي 4148/واحمد333/

= خاتمة :
فإنه قد ورد عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه قال  { :يا أيها الناس  :من
أصيب بمصيبة فليتعز بي  ،فإني عزاء لكل مسلم } إي واهللا
تذكر أنه مات  ،وأنه صلى اهللا عليه وسلم عند ربه  ،يستشهده اهللا
علينا هل بلغنا ما علينا ؟ ويستشهده اهللا علينا هل سمعنا وأطعنا أم ال
ك َعلى هَؤال ِء َش ِهيداً )
ْف إ َذا ِج ْئنَا ِم ْن ُكل أُمة بِ َش ِهيد َو ِج ْئنَا بِ َ
؟ ( فَ َكي َ
النساء41/

وهــذا آخــر ما يســر هللا جمعه
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إهــداء وإعـــتراف
قـال صلي اهلل عليه وسلم  ( :ومن لم يشكر الناس لم يشكر هللا

) رواه

أحمد والترمذى وصححه األلباني في صحيح الجامع برقم 6541

 ومن هذا المنطلق فإني أتوجه بالشكر ألصحاب الفضل الذين أحبهم :وهم
( إلي أبي وأمي وإخوتي وزوجتي وأوالدي وأقاربي وأصدقائي
وأحبابي )  :أسأل هللا أن يبارك في أعماركم ويحفظكم بحفظه
ويجمعنا وإياكم في جنته ومستقر رحمته .
( إلي أساتذتي وشيوخي من العلماء األفاضل )  :أسأل هللا أن يزيدكم
من فضله العظيم وأن يبارك في أعماركم وأرزاقكم فلقد تعلمت منكم
الكثير فجزاكم هللا عني خير الجزاء .
( إلي الدعاة والخطباء ورثة األنبياء وإلي القراء األعزاء )  :أسأل
هللا أن ينفعنا وإياكم بهذا العلم ويرزقنا جميعا اإلخالص في القول
والعمل ويجعلنا هداة مهديين غير ضالين وال مضلين .
( إلي كل مسلم ومسلمة )  :تاهلل إني أحبكم في هللا فال تنسوني من
خالص دعائكم بظهر الغيب .
( إلي كل من ساهم وبذل وأنفق من أجل إخراج هذا العمل إلي النور :
أسأل هللا أن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم وجزاكم هللا عني وعن
اإلسالم خير الجزاء .
وكتبه  :حسن بن حمدي جاد
إمام وخطيب ومدرس بوزارة األوقاف المصرية
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