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المقدمة
احلمد هلل الذي أكمل الدين وأمت النعمة على عباده أمجعني ،والصالة والسالم على املبعوث رمحة
للعاملني ومرشد البشرية إىل دروب الفائزين  ،وبعد
جاء رجل من اليهود إىل عمر بن اخلطاب فقال :يا أمري املؤمنني ،إنكم تقرؤون آية يف
كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت ،الختذنا ذلك اليوم عيداً .قال :وأي آية ؟ قال :قوله
ت َعلَْي ُكم نِ ْعمتِي ور ِ
يت لَ ُك ُم ِْ
ال ْلْس َما َم ِدين " 1فقال
ض ُ
ْت لَ ُك ْم ِدينَ ُك ْم َوأَتْ َم ْم ُ
"الْيَ ْو َم أَ ْك َمل ُ
ْ َ ََ
عمر : - -واهلل إين ألعلم اليوم الذي نزلت على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،والساعة
اليت نزلت فيها على رسول اهلل  :عشية عرفة يف يوم مجعة ويف رواية أخرى قال عمر :
كالمها عيد واحلمد هلل .يعين أن يوم عرفة لنا ( حنن املسلمون ) عيد وكذلك يوم اجلمعة .2
نعم إهنا النعمة الكربى اليت امنت اهلل هبا على عباده وهي إمتام النعمة واكتمال الدين،
فأصبح الدين كامالً ال نقص فيه  ،والكمال هنا كمال رباين أي ال ميكن أن يعرتيه أي نقص
وبأي وجه من الوجوه.
لذا وجب على كل مسلم تعلم هذا الدين أن يدرسه ويطبقه يف حياته ليس من أجل النجاة
يف اآلخرة فقط بل من أجل السعادتني الدنيوية واآلخروية ،فال سعادة وال فالح إال بالسري على
طريق هذا الدين .
إن اهلل أكمل الدين ليكون ديناً شامالً لكل أنواع الشمول :مشولية الزمان ،ومشولية املكان،
ومشولية املوضوعات  ،فإليك بيان ذلك :

 1المائدة 3
 2رواه البخاري

2

فشمولية الزم ن تعين أنه دين صاحل لكل زمان ،فهو دين املاضي ودين احلاضر ودين املستقبل،
ومن املظاهر يف ذلك :
 وضع تشريعات ثابتة ال تتغري مع تغري الزمان ،لعلم اخلالق سبحانه بضرورهتا لكل زمان
مثل  :احلدود الشرعية والفرائض األساسية والقوانني العامة .
 فسح اجملال لعلماء كل زمان يف االجتهاد ملا ينزل هبم من حوادث ومتغريات مبا
يتناسب مع بيئتهم وواقعهم وفق ضوابط عامة وأسس شرعية( ليس اجملال يف احلديث
عنها ) مستقاة من الكتاب والسنة فهي املصدر األساس .
 الدعوة إىل التزود بالعلم والسعي يف توظيفه خلدمة البشرية ،فاملسلم يسعى جاهداً
للزيادة من العلم والتعلم واملسابقة العاملية يف ذلك ،فاألمة املسلمة جيب أن تكون
األوىل دائماً يف خمتلف اجملاالت كاجملال العلمي واجملال االقتصادي  ،ونقصد بالعلم
هنا :هو كل علم نافع ميكن أن يسهم يف رقي احلياة اإلنسانية ونيل كرامتها وحتقيق
رضاها على الكرة األرضية  ،وليعلم كل مسلم أن الدال على اخلري كفاعلة ،فمن دل
على خري أو علم نافع فله أجره وأجر من بعد ال ينقص ذلك من أجورهم شيئاً
.والواقع خري شاهد على ذلك ،فها قد مضى على بعثة حممد  أكثر من  1400سنة
وال تزال قواعد الشريعة الثابتة مل تتغري ،بل إهنا قد سامهت مسامهة كبرية يف تقدم األمة
اإلسالمية يوم أن متسكت هبا ،وهي دعوة للبشرية مجعاء إىل التمسك بتلك الشريعة
الربانية فهي املخلص الوحيد هلذه البشرية لتظفر بالسعادة األبدية .
أما مشولية المك ن فتعين أن هذا الدين مناسب لكل مكان يف هذه األرض املعمورة
،فحيثما وجد إنسان فهو مدعو إىل اإلميان باهلل وااللتزام باإلسالم  ،ومما هو معروف أن هذا
الدين للبشر كافة بال متيز و ال تفرقة وال تعصب ،وهذا يقتضي أن يكون هذا الدين مناسباً لكل
أولئك البشر ،ومن مقتضيات الشمول املكاين أن بعض األحكام قد ختتلف من مكان إىل آخر
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نتيجة الختالف الظروف املختلفة وقد راعى اإلسالم ذلك فالكثري من املسائل وخاصة الفقهية
جند أن فيها أكثر من قول وكلها مبنية على الكتاب والسنة وفهم السلف الصاحل ،ولعل من
حكم ذلك – واهلل أعلم  -أن جيتهد علماء كل مكان يف اختيار أنسب األقوال يف املسألة،
واليت تـكون أقرب يف حتقيق املراد الشرعي ألهل تلك البالد .
ومثة أمر آخر يشري إىل مشولية املكان وهو :فتح باب االجتهاد يف املسائل املتجددة
واملتعلقة باحلياة اليومية لعموم الناس أو خلاصتهم ،فاإلسالم مل يكن جامداً ومل يطلب من أتباعه
عدم التفكري فيها بل أمر بالسعي احلثيث حنو حتقيق املقاصد الشرعية يف كل قضية  ،ولعل هذا
أ حد أهم األسباب يف ظهور اجملامع الفقهية ومناقشتها للكثري من املسائل املستجدة يف حياة
الناس ويف كل مكان .
ومن املؤشرات على عاملية هذا الدين دخول الكثري من خمتلف األجناس ومن شىت األماكن
يف هذا الدين ،واخنراطهم يف تعاليمه والتزامهم بأوامره وهم يف أماكنهم ويف أعماهلم .
أما مشولية الموضوع ت ففيه تنظيم لتعامل اإلنسان مع نفسه ومع اآلخرين ،ليس البشر فقط
بل حىت مع احليوانات واجلمادات والنباتات فهي أوضح وأنصع ولعل ما سنتحدث عنه يف هذا
الكتاب سيجيب بوضوح عن هذا الشمول بالذات ،باإلضافة إىل تنظيم احلقوق والواجبات بني
خمتلف فئات اجملتمع مبا حيقق السعادة للجميع ،فال ظلم وال غش وال كذب وال احتقار وال
...بل عدل وصدق واحرتام حلقوق العباد و  ....مهما كان لونه وجنسه ودينه فمن ذلك قول
الرسول الكرمي  " : -  -حق املسلم على املسلم ست  .قيل  :ما هن ؟ يا رسول اهلل ! قال
 :إذا لقيته فسل م عليه  .وإذا دعاك فأجبه  .وإذا استنصحك فانصح له  .وإذا عطس فحمد اهلل
فشمته 3وإذا مرض فعده . 4وإذا مات فاتبعه ". 5
 3أي قل له  :يرحمك هللا .
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و يف اجلانب االجتم عي حث على حسن اخللق مثل الصدق والوفاء بالعهد حلو الكالم،
تأمل هذا احلديث الشريف " :إن من أحبكم إّل وأقربكم مين لجلساً يوم القيامة أحاسنكم
أخالقا" " 6هل الحظت " أحبكم إّل " و " أقربكم مين لجلساً يوم القيامة " فهي منزلة عظيمة
نسأل اهلل أن يرزقنا وإياكم هذه املنزلة ،ويف املقابل التحذير من الكذب والغش واخلداع وسوء
اخللق مع املقابل حىت عندما يعاملك اآلخر بالسوء  ،فاملسلم يعامل الناس بأخالقه ال بأخالقهم
 ،فعن أيب هريرة عن النيب  قال  " :أد األمانة إىل من ائتمنك وال ختن من خانك ". 7
وضع اإلسالم احلدود والعقوبات لكل من يتجاوز و يعتدي على اآلخرين أو يرتكب جرمية
 ،فمن معجزات هذا الدين التشريع احلكيم يف العقوبات  ،حىت أن الكثري من الدول املتقدمة
استفادت من ذاك التشريع نظراً لدقته وعنايته جبميع األمور واملصاحل
كما نظم اإلسالم األمور االقتصادية يف التعامل بني الناس عموماً ،فوضع الزكاة وهي مقدار
معني من أموال األغنياء يأخذ منهم ليعطى للفقراء واحملتاجني،مسامهة يف تطهري النفوس ،وحتقيق
التكافل االجتماعي ،كما أن اإلسالم رغب يف الصدقات وحث عليها ورتب عليها األجر
الكبري،ويف املقابل هنى عن الربا و الغش والتالعب يف األوزان وغريها مما هو منثور يف كتب
اإلسالم االقتصادية .
كما نظم اإلسالم العالقات السياسية بني احلاكم واحملكوم وبني حقوق وواجبات كل فريق
 ،ورسم طريقة التعامل مع اآلخرين يف حالة السلم واحلرب ،وطبق ذلك الرسول الكرمي - -
وصحابته الكرام من بعده وأمته.
 4أي زيارته
 5رواه مسلم
 6رواه الترمذي وصححه األلباني
 7رواه الترمذي
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أما يف موضوع املرأة فال يوجد  -ولن يوجد  -تشريع أعطى املرأة حقوقها ونظم شؤوهنا
كما فعل اإلسالم ،فهي أم وهي زوجة وهي بنت ،ويف كل هلا حقوق كحق النفقة عليها ،وحق
االحرتام والتقدير وحق امللكية فلها أن تتملك ما شاءت وهلا أن تعمل وتسعى مبا ال يتعارض
مع الشريعة بل هي شقيقة الرجال ،ألن اخلطاب الشرعي واإلسالمي خطاب تشرتك فيه املرأة
والرجل إال ما دل عليه الدليل من ختصيص املرأة بأمر دون الرجل أو العكس ،وذلك نتيجة
لالختالف التكويين واجلسدي لكل منهما وحلحكم أخرى ليس لجال احلديث عنها اآلن .
ولعلنا خنتم احلديث عن " مشولية اإلسالم " يف بيان اهتمام اإلسالم ليس باإلنسان فقط بل جتاوزه إىل
الرفق باحليوان وكذلك النبات بل وكل املخلوقات وإليكم بعض األحاديث يف هذا  :فعن أيب هريرة
 عن رسول اهلل قال" :غفر ألمرأة مومسة( زانية ) ،مرت بكلب على رأس ركي( بئر ) ،
يلهث ،قال :كاد يقتله العطش ،فنزعت خفها ،فأوثقته خبمارها ،فنزعت له من املاء ،فغفر هلا بذلك"
رواه البخاري.وعن أيب هريرة  أن رسول اهلل قال " :بينما رجل ميشي بطريق ،إذ اشتد عليه
العطش ،فوجد بئراً فنزل فيها ،فشرب مث خرج ،فإذا كلب يلهث ،يأكل الثرى من العطش ،فقال
الرجل :لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ يب ،فنزل البئر فمأل خفه مث أمسكه
بفيه ،فسقى الكلب فشكر اهلل له فغفر له) .قالوا :يا رسول اهلل ،وإن لنا يف البهائم أجراً؟ فقال( :يف
كل ذات كبد رطبة أجر"

رواه البخاري

ومن هنا كانت فكرة هذا الكتاب ،للتعرف على هذا الدين يف خمتلف جوانبه و نظرته ملا بعد
املوت ومصري العباد  ،وملا كان من الصعب اإلملام بكل هذه التفاصيل يف كتاب واحد فيصبح من
الصعب قراءته فإنا سنكتفي بالبيان املوجز لتعني – بعد اهلل  -للسري على طريق الناجني على منهج
سيد األولني واآلخرين للفوز بالسعادة يف الدارين.
أسأل اهلل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصاحل  ،وأن جيعنا دعاة مهتدين غري ضالني وال
مضلني إنه اهلادي إىل سواء السبيل.
الفقري إىل عفو ربه  :د .مجال اهلميلي
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لكل قضية أركان أساسية ال ميكن االستغناء عنها وفقد بعضها يعين فقد ذلك األمر جزئياً أو
كلياً  ،كذلك يف اإلسالم هناك أركان وأسس متثل األعمدة والقواعد اليت يقوم عليها ،وفقد
واحد منها أو أكثر يعين فقد شيء كبري ومهم من الدين ورمبا فقد الدين بالكامل  ،ونظراً ألمهية
وخطورة تلك األركان فقد أرسل اهلل أفضل مالئكته إىل أفضل رسله  ليعلمنا أركان ديننا،
وإليك القصة كما رواها عمر بن اخلطاب  حيث قال :
" بينا حنن عند رسول اهلل  إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر ال
يرى عليه أثر السفر وال نعرفه  ،حىت جلس إىل النيب  فأسند ركبتيه إىل ركبتيه ووضع كفيه
على فخذيه  ،وقال  :يا حممد  ،أخربين عن اإلسالم  ،فقال رسول اهلل  : اللْسمام أن تشهد
أن ال إله إال اهلل وأن محمدا رلْسول اهلل  ،وتقيم الصماة  ،وتؤتي الزك ة  ،وتصوم رمض ن ،
وتحج البيت إن الْستطعت إليه لْسبيما  .قال  :صدقت ...،مث قال  :يا عمر  ،هل تدري من
الس ئل ؟ قلت  :اهلل ورسوله أعلم  ،قال  :فإنه جبريل أت كم يعلمكم دينكم".
لقد بني الرسول الكرمي  أن أركان اإلسالم مخسة وهي  :الشهادتني و إقامة الصالة وإيتاء
الزكاة وصوم رمضان وحج البيت ملن استطاع إليه سبيالً .فعلى كل مسلم أن يتعرف على تلك
األركان ويفهمها ،ويلتزم هبا منهجاً وسلوكاً  ،ومن أجل ذلك سنسعى يف توضيح تلك األركان
وبياهنا بصورة لجملة لتكون سبباً لك – بإذن اهلل – يف االلتزام هبذا الدين والعمل به ،ومن مث
الفوز باحلياة الطيبة يف الدنيا واجلنة العليا يف الدار اآلخر
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الفصل األول  :الشهادتين
الشهادتان هي الركن األول من أركان اإلسالم اخلمسة واليت بين عليها هذا الدين العظيم ،وهي
املدخل إىل ذلك الدين الفسيح.
وهاتان الشهادتان مها :
 .1شه دة أن ال إله إال اهلل

 / 2شه دة أن محمدا رلْسول اهلل .

فالشهادة األوىل تعين  :نفي اإللوهية لغري اهلل وإثباهتا هلل وحده فال معبود حبق إال اهلل .
فاهلل هو الذي خلق اإلنسان ،وهو الذي يرزق ،وهو ألذي يعطى ،ومن الطبيعي أن الذي خلق
ورزق وأعطى هو الذي يستحق أن نتوجه له بالشكر والعرفان والعبادة ،وهكذا يتحرر اإلنسان
ويصبح عبداً هلل وحده وليس لبشر مثله أو لكائنات أو ملخلوقات ال تضر وال تنفع ،فالعاقل هو
الذي يدرك هذا املعىن يف فطرته منذ نعومة أظفاره .
فاإلسالم يرتقي باإلنسان فيجعله سيداً وحراً وليس أسرياً لغريه وال لشهواته ،فكم نرى
فتسريه حيث شاءت مهما كانت
ونسمع عمن أصبح أسرياً لشهواته وعبداً هلا أو عبداً لنزواته ُ
النتائج ،فاهلل هو رب اجلميع ،فالكل جيب أن يتوجه إليه ،والكل جيب أن يكونوا عبيد له
وحده.
ومن مستلزمات هذه الشهادة أن تكون حي ة العبد كله وفق مراد اهلل ،فالسياسة
واالقتصاد واالجتماع ،والتعامل والذهاب واإلياب ،واألكل والشرب واللعب والنوم وكل ما يتعلق
حبياة " اإلنسان " اخلاصة والعامة من األمور القلبية كاخلوف والرجاء واحملبة والتوكل ،واإلنابة
واخلشية وغري ذلك من أعمال القلوب  ،أو األمور املتعلقه بأعمال اجلوارح كالنظر والسماع
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والبطش و ..إخل فكلها تسري وفقه منهج " اهلل " وكما أراده " اهلل " وبكلمة موجزة فإن " ال إله
إال اهلل " منهج حياة متكامل خمتلف عن كل منهاج البشر فهو من اهلل وهلل وباهلل.
ويف املقابل فهذه الكلمة تعين ترك أي عبادة غري اهلل والتربء منها  ،وهذا هو منهج إبراهيم
ِ ِ
ِ
يم ِِلَبِ ِيه َوقَ ْوِم ِه إِنَّنِي بَ َراءٌ ِم َّم تَ ْعبُ ُدو َن
 كما قال اهلل يف كتابه:
" َوإ ْذ قَ َل إبْ َراه ُ
( )26إَِّال الَّ ِذي فَطََرنِي فَِإنَّهُ َلْسيَ ْه ِدي ِن (َ )27و َج َعلَ َه َك ِل َمة بَ قِيَة فِي َع ِقبِ ِه لَ َعلَّ ُه ْم يَ ْرِجعُو َن
( 8)28فهذه صرخة يعلنها أبو األنبياء إبراهيم  ألبيه وقومه إنه يتربأ من كل ما يعبدون ،مث

يوضح االستثناء بقوله " إال " و يبني سبب عبوديته هلل بأنه " فطرني " أي خلقين وهو الذي
يهديين ويرشدين ،مث جعل هذه الكلمة " ال إله إال اهلل " باقية يف ذريته ولكل من هداه اهلل
وأرشده إىل طريق الصواب واخلري  ،فال عبودية لألوثان وال للحيوان وال لإلنسان وإمنا هلل وحده
ال شريك له .
9

وملا كان منهج إبراهيم  هو املنهج السليم فقد أمر اهلل نبيه حممد  بإتباع ملته
ِ
ِ
ك أِ
َن اتَّبِ ْع ِملَّةَ إِبْ ر ِاه ِ
ين " ، 10لذا
فقال تعاىل  " :ثُ َّم أ َْو َح ْي نَ إِلَْي َ
يم َحنيف َوَم َك َن م َن ال ُْم ْش ِرك َ
َ َ
جاء خامت الرسل أمجعني حممد ، ليثبت ذلك املنهج ويزيده وضوحاً ويسري على درهبم ،ويعلن
أنه ال آهلة وإمنا إله واحد – سبحانه – كما قال تعاىل " :أَجعل ْاْلَلِه َة إِلَه و ِ
احدا إِ َّن َه َذا
ََ َ َ
َ
ب " ، 11نعم إنه عجيب من أهل الشرك فهم مؤمنون بتعدد األهلة مع أهنا كلها
لَ َ
ش ْيءٌ ُع َج ٌ
ي عقل
ك يَ ْف َعلُو َن " ، 12سبحان اهلل فأ ُ
باطلة وال دليل عليها وإمنا " قَ لُوا بَ ْل َو َج ْدنَ آَبَ َءنَ َك َذلِ َ
 8سورة الزخرف آية 28 - 26
 9ملته أي طريقته .
 10سورة النحل آية 123
 11سورة ص آية 15
12سورة الشعراء آية 74
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وأي تفكري هذا الذي جيعل اإلنسان الذي وهبه اهلل العقل أسرياً لعادات وموروثات ال دليل
عليها ،بل هناك الكثري والكثري من األدلة على بطالهنا  ،فياله من سخف وياله من هبوط يف
الفكر والعقل .
وهذا هو منهج الركب الكرمي ركب األنبياء والصاحلني على مر الدهور والسنني ،كما قال
ول إَِّال نُ ِ
وحي إِلَْي ِه أَنَّهُ َال إِلَهَ إَِّال أَنَ فَ ْعب ُد ِ
ك ِم ْن ر ُلْس ٍ
ون "، 13
تعاىل َ ":وَم أ َْر َلْسلْنَ ِم ْن قَ ْب ِل َ
ُ
َ
فطريق التوحيد والشهادة هلل بالوحدانية طريق األنبياء والرسل – عليهم السالم  ، -فالسري على
هذا الطريق شرف لكل السائرين ومكرمة من رب العاملني وتوفيق من أرحم الرامحني  ،فاحلمد هلل
على " ال إله إال اهلل " .
أما الشهادة الثانية "أشهد أن محمدا رلْسول اهلل " فهي تعين :اإلقرار حملمد بن عبد اهلل
  - بالرسالة و بأنه نيب مرسل من اهلل إىل الناس كافة ،فهو وإن كان واحداً من البشر إالأن اهلل أختاره ليكون رسوالً للعاملني .
ومن مقتضيات ذلك تصديقه في كل م أخبر به من أخبار سابقه وحالية ومستقبلية ،ومن
مقتضيات ذلك ط عته في أمره به وااللتزام به وتجنب كل م نهى عنه فهو ال يتكلم من
14
ِ
وحى (")4
عند نفسه  ،بل كما قال ربنا " َوَم يَ ْنط ُق َع ِن ال َْه َوى ( )3إِ ْن ُه َو إَِّال َو ْح ٌي يُ َ
ومن هنا فاملسلم احلق هو الذي يلتزم بكل ما أمر به رسوله  بقدر استطاعته ،وينتهي عن كل
ما هنى عنه رسوله  ،ومن مستلزمات الشهادة حملمد بالرسالة أال نعبد اهلل إال ب لطريقة التي
يرلْسمه لن  ،فليس ألحد مهما كان شأنه ومهما كانت منزلته أن حيدد للمسلم طريقة عبادة
 13سورة األنبياء آية 25
 14سورة النجم
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معينة أو أسلوب خمصص للوصول إىل مرضاة الرب ،وإمنا ذلك كله خاص بالرسول حممد -
 -ألنه الوحيد الذي يتصل بالسماء فما يقوله ليس بآرائه الشخصية وال تبعاً لشهواته
ورغباته بل هو ملتزم مبا حدده اهلل له عن طريق الوحي  ،وقد بني ذلك ربنا يف كتابه حيث قال
 " :إِنَّهُ لََق ْو ُل ر ُلْس ٍ
ول َك ِر ٍيم (َ )40وَم ُه َو بَِق ْو ِل َش ِع ٍر قَلِيما َم تُ ْؤِمنُو َن (َ )41وال بَِق ْو ِل
َ
ِ ِ
ِ
ض
يل ِم ْن َر ِّ
ين (َ )43ولَ ْو تَ َق َّو َل َعلَْي نَ بَ ْع َ
ب ال َْع لَم َ
َك ه ٍن قَليما َم تَ َذ َّك ُرو َن ( )42تَ ْن ِز ٌ
ِ
ِ
يل (َِ )44ل َ ِ ِ ِ
ْاِلَقَ ِو ِ
ين ( 15)46والوتني هو العحرق
َخ ْذنَ م ْنهُ ب لْيَمي ِن ( )45ثُ َّم لََقطَ ْعنَ م ْنهُ ال َْوت َ
املعلق بالقلب ،وقطعه يعين توقف القلب مث موت اإلنسان .
وهكذا اجتمع يف الشهادتني إفراد العبودية هلل وحده واإلقرار حملمد  بالرسالة ،فاملعبود هو اهلل
وطريقة العبادة على منهج رسول اهلل ،فاحلمد هلل .

 15سورة الحاقة
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إقامة الصالة

الفصل الثاني

يف مكة املكرمة ويف بداية دعوة الرسول  لقومه  ،ويف ليلة حمددة حيدث أمر خطري وحدث
جليل للرسول الكرمي  ، يتضح لنا هذا احلدث من خالل حديث النيب الكرمي  حيث
يقول "..أتيت بالرباق وهو دابة أبيض فوق احلمار ودون البغل ،يضع حافره عند منتهى طرفه،
فركبته فسار يب حىت أتيت بيت املقدس ،فربطت الدابة باحللقة اليت يربط فيها األنبياء ،مث
دخلت فصليت فيه ركعتني ،مث خرجت .فأتاين جربيل بإناء من مخر وإناء من لنب ،فاخرتت
اللنب .قال جربيل" :أصبت الفطرة" قال" :مث ع حرج يب إىل السماء الدنيا ،فاستفتح جربيل ،فقيل:
من أنت؟ قال :جربيل .فقيل :ومن معك؟ قال :حممد .قيل :وقد أرسل إليه؟ قال :قد أرسل
إليه .ففتحح لنا ،فإذا أنا بآدم ،فرحب ودعا ّل خبري.وهكذا يف بقية السموات السبع  ..مث عال به
فوق ذلك ،مبا ال يعلمه إال اهلل -عز وجل -حىت جاء حس ْدرة املنتهى ،ودنا اجلبار رب العزة

فتدىل ،حىت كان منه قاب قوسني أو أدىن ،فأوحى اهلل إليه فيما يوحى :مخسني صالة على
أم تك كل يوم وليلة .مث هبط به حىت بلغ موسى فاحتبسه موسى فقال" :يا حممد ،ماذا عهد
إليك ربك؟" قال" :عهد إّل مخسني صالة كل يوم وليلة" قال ":إن أمتك ال تستطيع ذلك
فارجع فليخفف عنك ربك وعنهم" .فالتفت النيب إىل جربيل كأنه يستشريه يف ذلك ،فأشار
إليه جربيل :أن نعم ،إن شئت .فعال به إىل اجلبار تعاىل ،فقال وهو يف مكانه" :يا رب ،خفف
عنا ،فإن أميت ال تستطيع هذا" فوضع عنه عشر صلوات ،مث رجع إىل موسى فاحتبسه ،فلم يزل
يردده موسى إىل ربه حىت صارت إىل مخس صلوات .مث احتبسه موسى عند اخلمس فقال" :يا
حممد ،واهلل لقد راودت بين إسرائيل قومي على أدىن من هذا ،فضعفوا فرتكوه ،فأمتك أضعف
أمساعا ،فارجع فليخفف عنك ربك" كل ذلك يلتفت النيب 
ً
أبصارا و ً
أجسادا وقلوبًا وأبدانًا و ً

13

إىل جربيل ليشري عليه ،وال يكره ذلك جربيل ،فرفعه عند اخلامسة فقال" :يا رب ،إن أميت
ضعفاء أجسادهم وقلوهبم وأمساعهم وأبداهنم فخفف عنا" فقال :اجلبار" :يا حممد ،قال:
"لبيك وسعديك" قال :إنه ال يبدل القول لدي ،كما فرضت عليك يف أم الكتاب :كل حسنة
بعشر أمثاهلا ،فهي مخسون يف أم الكتاب وهي مخس عليك" ،فرجع إىل موسى فقال" :كيف
فعلت؟" فقال" :خفف عنا ،أعطانا بكل حسنة عشر أمثاهلا".

16

فاحلمد هلل مخس صلوات أداءاً ومخسون أجراً  ،كانت تلك قصة فرض الصالة على املسلمني ،
فهي الفرض الوحيد الذي جاء مباشرة من الرب – سبحانه -إىل رسولنا  ، --وقد جاءت
آيات قرآنية كثرية وأحاديث نبوية عديدة يف بيان فضل الصالة وأمهيتها وأحكامها وكل ما يتعلق
هبا .
والصالة الواجبة هي مخس صلوات يف اليوم والليلة فقد جاء أعرايب فقال :يا رسول اهلل 
! ماذا فرض اهلل علي من الصالة ؟ قال":مخس صلوات يف اليوم والليلة " قال :هل علي غريهن؟
قال  ":ال! إال أن تطوع شيئا " .17

ولكل صالة عدد معني من الركعات بينها الرسول الكرمي  - -على النحو التاّل :
ت

الصماة

عدد ركع ته

1

الفجر

2

2

الظهر

4

3

العصر

4

4

المغرب

3

5

العش ء

4

 16رواه مسلم
 17رواه البخاري
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ومن رمحة رب العاملني وفضله أن شرع لنا صلوات أخرى نافلة  ،ليست فرضاً وإمنا زيادة خري
ملن يرغب ،وفتح باب للتنافس ،وجرباً ملا قد حيصل من تقصري يف الصلوات املفروضة  ،ومن
هذه النوافل السنن الرواتب وهي :ركعتني قبل الفجر وأربع ركعات قبل الظهر وركعتني بعدها
وركعتني بعد املغرب وركعتني بعد العشاء
ومما يشرع يف أداء الصالة وخاصة للرجال أن تصلى مجاعة يف املسجد حبيث يكون هناك التقاء
بني املسلمني وتعارف وتبادل األخبار وغريها .
ومن حرص اإلسالم على هذه الفريضة جعل هلا آداباً وطريقة أداء ومقدمات وهتيئةً قلبيةً وهتيئةً
بدنيةً ،فالصالة مبثابة اتصال بني العبد وربه،ومناجاة للرب سبحانه ،وانكسار بني يدي اهلل ،
ومن هنا فقد شرع اإلسالم شروطاً للصالة تكون قبل البدء بالصالة وهي :

ت َعلَى
 دخول وقت الصالة  ،فلكل صالة وقت معني كما قال تعاىل :إِ َّن َّ
الص َماةَ َك نَ ْ
ِِ
ين كِتَ ب َم ْوقُوت (.18")103
ال ُْم ْؤمن َ
 سرت العورة وهو اللبس الذي يسرت بدن املصلي ويفضل التزين للصالة لقوله تعاىل" :يَ بَنِي
ِ
ين
َد َم ُخ ُذوا ِزينَتَ ُك ْم ِع ْن َد ُك ِّل َم ْس ِج ٍد َوُكلُوا َوا ْش َربُوا َوَال تُ ْس ِرفُوا إِنَّهُ َال يُ ِح ُّ
آَ
ب ال ُْم ْس ِرف َ
(. 19)31

 طهارة املكان والثياب والبدن .
 الطهارة من احلدث وهو على نوعني  :حدث أكبر وهو ما يوجب الغسل (مثل اجلماع
واالحتالم ) وحدث اصغر وهو ما يوجب الوضوء فقط ( مثل البول والغائط  ، ).والتطهر
 18سورة النساء
 19سورة األعراف
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من احلدث األكرب يكون بالغسل وهو تعميم البدن باملاء  ،أما التطهر من احلدث الصغر
فيكون بالوضوء على النحو التاّل :غسل الكفني مث املضمة واالستشنشاق مث غسل الوجه مث
غسل اليدين إىل املرفقني مث مسح الرأس واألذنني وأخريا غسل القدمني إىل الكعبني .
وبعد هذا الوضوء يصبح املسلم مهيئاً للدخول يف الصالة  ،وقبل أن يكرب بادئاً يف الصالة البد
من استقبال القبلة وهو التوجه حنو الكعبة املشرفة يف مكة املكرمة  ،يبدأ املسلم الصالة بالطريقة
التاّل أرشدنا إليها  حيث قال " :صلوا كم رأيتموني أصلي " 20وقد نقل الصحابة الكرام
صالته  على النحو التاّل :
1

الوقوف باجتاه الكعبة يف مكة املكرمة مث التكبري (قول اهلل أكرب ) ووضع اليد اليمىن على اليسرى.

2

قراءة دعاء استفتاح مثل (سبحانك اللهم وحبمدك  ،وتبارك امسك  ،وتعاىل جدك  ،وال إله غريك
) مث قراءة سورة الفاحتة مث قراءة ما يتيسر من القرآن.

3

التكبري والركوع وقول سبحان ريب العظيم يف الركوع  3مرات أو أكثر.

4
5

يرفع رأسه من الركوع قائالً ( :مسع اهلل ملن محده ربنا و لك احلمد محداً كثرياً طيباً مباركاً فيه).

يكرب ويسجد على أعضاءه السبعة ( اليدين والركبتني والقدمني واجلبهة واألنف ) ويقول :
(سبحان ريب األعلى)  3مرات على األقل.

6

يرفع رأسه مع التكبري وجيلس بني السجدتني يدعو لنفسه مثل(رب اغفر ّل وارمحي واجربين
واهدين) .

7

يكرب ويسجد السجدة الثانية ويفعل كما فعل بالسجدة األوىل.

8
9

ينهض من السجود إىل الركعة الثانية قائالً  :اهلل اكرب

يفعل بالركعة الثانية كما فعل بالركعة األوىل عدا دعاء االستفتاح فيقرأ سورة الفاحتة  +سورة أخرى

10

بعد السجدة الثانية من الركعة الثانية يكرب وجيلس ويقرأ التشهد األول وهو :التحيات هلل والصلوات
والطيبات،السالم عليك أيها النيب ورمحة اهلل وبركاته  ،السالم علينا وعلى عباد اهلل الصاحلني،
أشهد أن ال إله إال اهلل وأشهد أن حممداً عبده ورسوله .

 20رواه البخاري
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12

 إذا كانت الصالة ثنائية ( كالفجر ) فإنه بعد التشهد األول يقول :اللهم صل على حممد
وعلى آل حممد  ،كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك محيد لجيد  ،وبارك على
حممد وعلى آل حممد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك محيد لجيد) ويفضل
إضافة ( :اللهم إين أعوذ بك من عذاب جهنم  ،ومن عذاب القرب  ،ومن فتنة احمليا واملمات
 ،ومن فتنة املسيح الدجال) مث يسلم عن ميينه قائالً :السالم عليكم ورمحة اهلل ،وعن يساره
كذلك وتنتهي الصالة .
 إذا كانت الصالة ثالثية أو رباعية فإنه يقرأ التشهد األول فقط مث ينهض قائالً  :اهلل اكرب.

يفعل بالركعة الثالثة كما فعل بالركعة الثانية وبعد السجدة الثانية من الركعة الثالثة:
 إذا كانت الصالة ثالثية ( املغرب مثالً) فإنه جيلس ويفعل كما فعل يف الركعة الثانية من
الصالة الثنائية إىل التسليم وتنهي الصالة .
 إذا كانت الصالة رباعية ( الظهر مثالً ) فإنه ينهض للركعة الرابعة قائالً  :اهلل أكرب .
يفعل بالركعة الرابعة كما فعل يف الركعات السابقة مث جيلس بعد السجدة الثانية ويفعل كما
فعل يف الركعة الثانية من الصالة الثنائية إىل التسليم وتنهي الصالة

وهكذا نكون قد أقمنا الصالة وأديناها إتباعاً لرسول اإلسالم . 
ومما يشرع بعد الصالة قراءة أذكار معينة علمنا إياها رسولنا  منها :
قول  (:استغفر اهلل  ،استغفر اهلل  ،استغفر اهلل  ،اللهم أنت السالم ومنك السالم تباركت ياذا
اجلالل واإلكرام ).
وقول( :ال إله إال اهلل وحده ال شريك له  ،له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير ،
اللهم ال مانع ملا أعطيت وال معطي ملا منعت وال ينفع ذا الـجد منك الـجد
وقول ( :ال إله إال اهلل وحده ال شريك له  ،له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير  ،ال
إله إال اهلل وال نعبد إال إياه  ،له النعمة وله الفضل وله الثناء احلسن  ،ال إله إال اهلل خملصني له
الدين ولو كره الكافرون ) .
مث يقول  ( :سبحان اهلل واحلمد هلل واهلل أكرب ) ( )33مرة  ،ويقول بعدها مرة واحدة ( ال إله
إال اهلل وحده ال شريك له  ،له امللك وله احلمد  ،وهو على كل شيء قدير ) .
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ْخ ُذهُ ِلْسنَةٌ َوَال نَ ْوٌم لَهُ َم ِفي
وم َال تَأ ُ
ْح ُّي الْ َقيُّ ُ
ويقرأ آية الكرسي" اللَّهُ َال إِلَهَ إَِّال ُه َو ال َ
السم و ِ
ات َوَم فِي ْاِل َْر ِ
ض َم ْن ذَا الَّ ِذي يَ ْش َف ُع ِع ْن َدهُ إَِّال بِِإ ْذنِِه يَ ْعلَ ُم َم بَ ْي َن أَيْ ِدي ِه ْم َوَم
َّ َ َ
ِ
شي ٍء ِمن ِعل ِْم ِه إَِّال بِم َش ء و ِلْسع ُكر ِلْسيُّهُ َّ ِ
ض َوَال
الس َم َوات َو ْاِل َْر َ
َخ ْل َف ُه ْم َوَال يُحيطُو َن بِ َ ْ ْ
َ َ َ َ ْ
يئ ِ
ِ
ِ
يم ( .21)255وسور { قل هو اهلل أحد }  ،و { قل أعوذ
َُ ُ
ودهُ ح ْفظُ ُه َم َو ُه َو ال َْعل ُّي ال َْعظ ُ
برب الفلق }  ،و { قل أعوذ برب الناس } .

ومما جتدر اإلشارة إليه يف موضوع الصالة قضية الخشوع في الصماة وهي تعين التدبر والتفكر
فيما يقرأ العبد يف صالته من آيات شريفة وأذكار مجيلة  ،فإن منزلة اخلشوع منزلة عظيمة
ويكفي فيها أن اهلل قد أعدها أول صفات أهل الفالح من املؤمنني فقال يف كتابه العزيز "َ :ق ْد
ِ
ِ
َّ ِ
ص َماتِ ِه ْم َخ ِشعُو َن ( ، 22" )2ومما يعني – بعد اهلل –
ين ُه ْم في َ
أَفْ لَ َح ال ُْم ْؤمنُو َن ( )1الذ َ
على اخلشوع كثرة الطاعات واالبتعاد عن السيئات ومعرفة معاين اآليات .
ومثة صلوات أخرى هلا كيفية خمتلفة مثل الصالة على امليت وصالة االستسقاء سنؤجل احلديث
عنها الحقاً .
نسأل اهلل أن يعيننا على إقامة الصالة واحملافظة عليها وأن يرزقنا اخلشوع فيها .
ويف ختام موضوع الصالة نقول  :لئن كانت الشهادتان مها مدخل اإلسالم فإن الصالة هي ركنه
العملي العظيم فهي متثل الصلة بالرب سبحانه  ،وهي الركن الوحيد الذي يتكرر يومياً وال
يسقط عن العبد يف سفره و ال مرضه إال إذا عجز عنها  ،كل هذا  -واهلل أعلم -لعلم اهلل
سبحانه حباجتنا الدائمة إليها  ،فهي األنس والراحة للمسلم  ،فما أعظمها من نعمة وما أسعدنا
هبا ،فاحلمد هلل على فريضة الصالة .
 21سورة البقرة
 22سورة المؤمنون
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إيتاء الزكاة

الفصل الثالث

من احلكم الربانية يف هذه احلياة الدنيا التفاضل بني الناس ،فالبشر خيتلفون يف أشياء كثرية منها
الرزق الذي يهبه اهلل لعباده،فبعض الناس يبسط له يف رزقه ويزداد ماله ( طبعاً بأسباب معينة
كالتجارة والصناعة وغريها ) وتتضاعف أعماله ،واإلسالم حيث على العمل ويشجع عليه  ،ويف
املقابل هناك فريق من الناس وأصناف ال حيصلون على أموال وأرزاق كما حيصل للفريق األول
مع عملهم وجهدهم  ،وهذا مشاهد ومألوف ومقبول يف عموم اجملتمعات .
واإلسالم دين يسعى يف تزكية النفس واالرتقاء هبا من خالل برامج عملية أوجبها على أتباعه،
وهي يف الوقت ذاته تسهم بدرجة كبرية يف تنمية اجملتمع وزيادة الرتابط بني أفراده ،وفائدة أخرى:
وهي حتريك املال حىت ال يبقى يف أيدي أناس معينني ،وفائدة أيضاً:وهي املسامهة يف توفري حياة
كرمية لكل أتباعه دون قدح يف كرامة اإلنسان أو إقالل من شأنه ،و من تلك الربامج (الزكاة) .
والزكاة هي مقدار معني من مال األغنياء فرضه اهلل عليهم ،يؤخذ منهم فيعطى للفقراء
واملستحقني .
والزكاة ال تؤخذ من كل من لديه مال  ،بل ممن ميلك مقدار معني يسمى ( النصاب )  ،كما
أن هذا النصاب يكون من املال الزائد لدى الغين وليس من ماله اليومي ،ومثة شرط آخر وهو أن
مير على هذا املال سنة كاملة دون أن حيتاج إليه  ،واملبلغ الذي يؤخذ من الغين بعد توفر هذه
الشروط تكون نسبته قليلة فهي  % 2،5فقط ،وال جيوز أخذ أكثر من هذه النسبة  ،وهكذا
نرى أن الشريعة اإلسالمية تراعي مصاحل األغنياء كما تراعي مصاحل الفقراء واحملتاجني ،ودليل
ذلك ما قاله الرسول الكرمي حني أرسل الصحايب اجلليل معاذ بن جبل  إىل اليمن
للدعوة إىل اهلل حيث قال له " :إنك تأيت قوماً من أهل الكتاب  ،فليكن أول ما تدعوهم إليه
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هو شهادة أن ال آله إال اهلل وأين رسول اهلل  ،فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن اهلل تعاىل
افرتض عليهم مخس صلوات يف كل يوم وليلة فإن هم أطاعوك فأعلمهم أن اهلل افرتض عليهم
صدقة تأخذ من أغنيائهم فرتد على فقرائهم فإن هم أطاعوك فإياك وكرائم أمواهلم  ،واتق دعوة
املظلوم فإنه ليس بينها وبني اهلل حجاب "
ما أمجله من تعبري " أن اهلل افترض " اهلل هو الذي افرتض على العباد وليس غريه ،واهلل هو
الذي ينبغي أن نعمل ألجله ،ذلك أن اهلل هو الذي رزقنا وأعطانا ووفقنا فمن الواجب طاعته
وامتثال أمره .
وتعبري آخر " تؤخذ من أغني هم فترد على فقرائهم " هكذا ال يذهب املال بعيداً بل هو يف
اجملتمع نفسه  ،وهذا بال شك جيعل اجملتمع متكافالً متعاوناً ،فالفقراء يرون األغنياء وقد يسعون
يف أذيتهم واألخذ من أمواهلم ولو بطريقة غري شرعية ،ولكنهم حني يدركون أن شيئاً من أموال
هؤالء األغنياء عاد إليهم دون أن يطلبوه منهم سيجعلهم ينظرون إليهم نظرة خمتلفة .
وكلمة مجيلة أخرية تبني منهج الوسطية اإلسالمية وهي قوله  " إي ك وكرائم أموالهم "
أي حني تأخذ من أمواهلم للزكاة ال تأخذ من أفضل ما لديهم وال أقل ما لديهم بل تأخذ من
أوسط أمواهلم مراعاة جلانب األغنياء يف عدم األخذ من األفضل ،ومراعاة جانب الفقراء يف عدم
أخذ األسوأ  ،فيا له من تشريع حكيم .
ختيل أيها اإلنسان لو أن كل أغنياء العامل أخرج املقدار احملدد وصرفه فيما أمر اخلالق ،
ترى هل يبقى هناك فقراء وحمتاجني ؟
هذا ال يعين أن نساعد الفقري على عدم العمل  ،بل على العكس متاماً فالزكاة ال تعطى
للقادر على العمل فقد جاء رجالن إىل رسول اهلل  يسأالنه من الصدقة ،فقلب فيهما البصر
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وخفضه فرآمها جلدين

23

فقال رسول اهلل  ":إن شئتما وال حظ فيهما لغين وال لقوي

مكتسب" .
لقد أوضح اإلسالم دورة املال بني الناس  ،فالكل يعمل وجيتهد يف حتصيل رزقه ،وهناك
فريق يوفق وحيصل على مال أكثر وهناك فريق ال يوفق لسبب أو آلخر ،أو قد يعجز عن العمل
وكسب الرزق فيعطى من أموال أخوانه األغنياء ،فتتطهر قلوب األغنياء من الشح والبخل
ويكسبون األجر الوفري ويكون ذلك سبباً يف زيادة أمواهلم والربكة فيها  ،يف حني حيصل الفقراء
على ما مينعهم من التسول أو االعتداء على األغنياء أو السرقة ونشر الرعب بني أفراد اجملتمع ،
وهكذا تكون دورة املال سبباً يف زيادة استقرار اجملتمع وترابط اإلنسان مع أخيه اإلنسان.
وقبل أن خنتم الكالم عن الزكاة البد من التذكري بأن الزكاة واجبة على املزروعات واملواشي أيضاً
بنظام خيتلف عن نظام األوراق املاليه ال يتسع اجملال للحديث عنها يف هذه الورق.

 23يعني قويين
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الحج

الفصل الرابع

الركن الرابع هو احلج ،وهو أحد أركان اإلسالم ومبانيه العظام  ،وهو واجب على كل مسلم
24
س ِح ُّج الْب ْي ِ
ومسلمة مستطيع لقوله تعاىلَ :ولِلَّ ِه َعلَى النَّ ِ
ع إِلَْي ِه َلْسبِيما "
الْستَطَ َ
ت َم ِن ْ
َ
والفرض مرة واحدة يف العمر؛ ملا جاء يف احلديث:أن رسول اهلل  قال ":ي أيّه النّ س قد

فح ُّجوا " فقال رجل :أكل عام يا رسول اهلل  ؟ فسكت  ،حىت
الحج ُ
فرض اهلل عليكم ّ
قاهلا ثالثاً .فقال رسول اهلل  ":لو قلتُ نعم لوجبت  ،ولم الْستطعتم "....

ومع أنه فرض فإن اهلل يعطي عليه األجر الكبري فقد قال  " احلج املرور ليس له إال
اجلنة " واحلج املربور هو الذي اجتمعت فيه أمور وهي :
األول  :اإلخالص هلل تعاىل وهو أن يريد املسلم من حجه ابتغاء رضوان اهلل وال يريد رياءً وال

مسع ًة وال نزهةً.

الثاين  :تكون صفة احلج على هدي النيب  وشرعه .
الثالث :حيج مبال مباح ليس حراماً.
الحج فما
فيهن ّ
الرابع :أن جيتنب فيه الرفث والفسوق واجلدال لقول اهلل تعاىل  ":فمن فرض ّ
الحج"  .الرفث  :اجلماع ودواعيه  .والفسوق :قد يكون
رفث وال فسوق وال جدال في
ّ

بالقول احملرم ،كالغيبة والنميمة والكذب أو بالفعل  :كالنظر إىل النساء وما أشبه ذلك  .واجلدال
 :اجملادلة واملنازعة بني الناس يف احلج  ،هذه تنقص احلج كثريا .
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أما قصة احلج فقد بدأت مع خليل الرمحن ابراهيم –  – منذ قدمي الزمان حيث قال اهلل
تعاىل يف كتابه العزيز ":وإِ ْذ ب َّوأْنَ ِِلبْ ر ِاهيم م َك َن الْب ْي ِ
ت أَ ْن َال تُ ْش ِر ْك بِي َش ْيئ َوطَ ِّه ْر بَ ْيتِ َي
َ
َ َ َ
َ َ
السج ِ
ِ َّ ِِ
ِِ
ود (َ )26وأَذِّ ْن فِي النَّ ِ
وك ِر َج ال َو َعلَى ُك ِّل
ْح ِّج يَأْتُ َ
ين َو ُّ
س بِ ل َ
الرَّك ِع ُّ ُ
ين َوالْ َق ئم َ
للط ئف َ
َِ ِ
ين ِم ْن ُك ِّل فَ ٍّج َع ِم ٍ
يق (. 25")27فهنا يذكر تعاىل عظمة البيت احلرام وجاللته
ض م ٍر يَأْت َ
وعظمة بانيه ،وهو خليل الرمحن ،فقال" :وإِ ْذ ب َّوأْنَ لبْ ر ِاهيم م َك َن الْب ْي ِ
ت " أي :هيأناه له،
َ
َ َ َ
َ َ
وأنزلناه إياه ،وجعل قسماً من ذريته من سكانه ،وأمره اهلل ببنائه ،فبناه على تقوى اهلل ،وأسسه

على طاعة اهلل ،وبناه هو وابنه إمساعيل ،وأمره أن ال يشرك به شيئا ،وأعماله هلل وحده دون
سواه ،ويبنيه على اسم اهلل.

" َوطَ ِّه ْر بَ ْيتِ َي " أي :من الشرك واملعاصي ،ومن األجناس  ،وأضافه الرمحن إىل نفسه؛ لشرفه
وفضله ،ولتعظم حمبته يف القلوب ،وتنصب إليه األفئدة من كل جانب ،وليكون أعظم لتطهريه
وتعظيمه ،لكونه بيت الرب ،مث قال َ " :وأَذِّ ْن فِي النَّ ِ
وك ِر َج ال " أي :أعلمهم به،
ْح ِّج يَأْتُ َ
س بِ ل َ
وادعهم إليه ،وبلغ دانيهم وقاصيهم فرضه وفضيلته ،فإنك إذا دعوهتم ،أتوك حجاجاً وعماراً،
ض ِم ٍر " أي :ناقة ضامر ،تقطع الطرق،
رجاالً أي :مشاة على أرجلهم من الشوقَ " ،و َعلَى ُك ِّل َ
وتواصل السري ،حىت تأيت إىل أشرف األماكنِ " ،م ْن ُك ِّل فَ ٍّج َع ِم ٍ
يق " أي :من كل بلد بعيد وقد
فعل ذلك اخلليل  ،--مث األنبياء من بعده مث خامت األنبياء حممد  ،وأصحابه وإتباعه

إىل وقتنا احلاضر .
واحلج هو  :قصد مكة للتعبد هلل سبحانه بأداء املناسك  .فهو رحلة ربانية من بدايتها إىل
هنايتها ،فتبدأ بإخالص النية هلل تعاىل  ،مث تتجه إىل مكان حمدد ( مكة املكرمة ) ؛ ألداء
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مناسك حمددة بطريقة مرسومة من قبل الرب سبحانه مث تنتهي بالعودة إىل البلد ودعاء اهلل
باالستجابة والقبول.
ويف القيام بتأدية الشعائر اإلسالمية يف رحاب هذا البيت  ،جتديد لذكرى النعمة اليت
شرف اهلل هبا خليله إبراهيم عليه السالم  ،وختليد ملبدأ الوحدة للواحد األحد .
ويف الطواف بالبيت واستالم أركانه معىن من معاين التوحيد  ،واالستسالم لرب هذا البيت
 ،واإلذعان لطاعته ،وتضرعهم هلل يف يوم عرفات مظهر العبودية لرب العباد ،تراهم بعرفات
حمرمني  ،خاشعني متذللني ،داعني ومهللني ومستغفرين تائبني قد طرحوا الدنيا وراءهم وأقبلوا
على اهلل ،تعالت منهم األصوات بالتلبية استجابة لداعي اهلل :لبيك اللهم لبيك  ،لبيك ال
شريك لك لبيك  ،إن احلمد والنعمة لك وامللك ال شريك لك.
ومن منافع احلج اجتماع املسلمني يف هذه املشاعر العظيمة  ،وجتديد لرابطة اإلسالم
وأخوة الدين ،والتعارف والتقارب بني أفراد األمة اإلسالمية املتفرقة يف أقاصي الدنيا  ،والتناصح
والتعاطف ،والتضامن والتعاقد على الوفاء بالعهد لتحقيق أهداف اإلسالم ونشر تعاليمه
الصحيحة  ،وإقامة األمر باملعروف والنهي عن املنكر ،وحتقيقا للمنافع اليت أشار تعلى بقوله ":
فج عميق ليشهدوا من فع
كل ّ
وأذّن في الن س ب ّ
كل ض مر يأتين من ّ
لحج يأتوك رج ال وعلى ّ
لهم "  .بل حىت املنافع الدنيوية يف احلج مباحة حيث قال تعاىل " :لِيَ ْش َه ُدوا َمنَ فِ َع لَ ُه ْم " أي:
لينالوا يف قصدهم بيت اهلل منافع دينية ،كالعبادات الفاضلة ،والعبادات اليت ال تكون إال فيه،
ومنافع دنيوية ،من التكسب ،وحصول األرباح الدنيوية.
وأعظم منفعة املنفعة اإلميانية املتعلقة بالعبادة واإلخالص فيها  ،وبأداء النسك على الوجه
ض ْيتُ ْم َمنَ ِلْس َك ُك ْم
األمت املشروع ،وبطلب القبول واملغفرة والرضوان قال اهلل تعاىل  ":فَِإذَا قَ َ
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فَ ذْ ُك ُروا اللَّهَ َك ِذ ْك ِرُك ْم آَبَ َء ُك ْم أ َْو أَ َش َّد ِذ ْكرا فَ ِم َن النَّ ِ
ول َربَّنَ آَتِنَ فِي ُّ
س َم ْن يَ ُق ُ
الدنْيَ َوَم لَهُ
فِي ْاْل ِ
َخ َرةِ ِم ْن َخ َما ٍق (.26" )200
واحلج له أوقات حمدده تتكرر كل عام وهو شهر ( ذو احلجة ) من التاريخ اهلجري إهنا رحلة
إميانية مجيلة وعظيمة ( ال يدركها إال من جرهبا ) فهي رحلة حين إليها قلب كل مسلم ويتمىن

أن ينال شرف احلج إىل بيت اهلل العتيق .
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الفصل الخامس

صوم رمضان

لكل أمة من األمم تواريخ مهمة وأحداث حافلة حتيا ذكراها بطريقة معينة  ،فهي تنظر إىل ذلك
احلدث على أنه نقطة أو منعطف يف تاريخ البلد غري لجرى مسريهتا .
واألمة اإلسالمية لديها أحداث غريت لجرى التاريخ ،ليس تارخيها فقط بل تاريخ البشرية كافة
 ،ومن تلك التواريخ املهمة هو تاريخ نزول القرآن الكرمي ،الكتاب الرباين الذي مل تر البشرية
ولن تعرف مثله .
لقد شاء اهلل أن يكون نزول القرآن الكرمي يف شهر رمضان ( الشهر التاسع من األشهر العربية )
قال اهلل تعاىل " شهر رمض ن الذي أُن ِزل فيه القرآن "

27

 ،وملا كانت تلك نعمة ربانية عظمى

فإن واجبنا حنو النعمة هو شكر الرب سبحانه و من الشكر (العمل الصاحل) ومن هنا فإن
املسلمني يصومون ذلك الشهر استجابة هلل وطاعة ألمره و أداءً لفرضه عليهم.

فصيام شهر رمضان واجب على كل مسلم ومسلمة( غري حائض وال نفساء ) بالغ عاقل
َّ ِ
َّ ِ
ِ
ِ
ين ِم ْن
ب َعلَْي ُك ُم ِّ
ب َعلَى الذ َ
الصيَ ُم َك َم ُكت َ
ين آ ََمنُوا ُكت َ
يف كل عام  ،قال تعاىل " يَ أَيُّ َه الذ َ
قَ ْبلِ ُك ْم لَ َعلَّ ُك ْم تَتَّ ُقو َن (28 )183فاآلية تشري بوضوح إىل احلكمة من تشريع الصيام وهي
التقوى  ،والتقوى حملها القلب وهي تدفع العبد إىل العمل الصاحل وتبعده عن غري ذلك  ،وعده

الرسول الكرمي  من أركان اإلسالم ومبانيه العظام فقال :ط ب حين اإلسالم على مخس :شهادة
أن ال إله إال اهلل وأن حممدا رسول اهلل و إقامة الصالة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان".
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وملا كان العبد قد يتعرض للطوارئ يف حياته فقد أباح اهلل للمسلم أو املسلمة أن يفطر يف
تلك الظروف على أن يصوم يف أيام أخرى من السنة حيددها هو بنفسه ،ومن تلك الظروف
السفر واملرض ،فاملسافر واملريض له أن يفطر يف رمضان ويصوم بعد ذلك مىت شاء ،فاهلل يريد
ض َن الَّ ِذي أُنْ ِز َل فِ ِيه
باملسلمني اليسر وال يريد هبم العسر والتضييق قال تعاىل َ " :ش ْه ُر َرَم َ
ِ
س وب يِّ نَ ٍ
ت ِم َن ال ُْه َدى َوالْ ُف ْرقَ ِن فَ َم ْن َش ِه َد ِم ْن ُك ُم َّ
ص ْمهُ َوَم ْن َك َن
الش ْه َر فَ لْيَ ُ
الْ ُق ْرَآ ُن ُهدى للنَّ ِ َ َ
29
ُخ َر يُ ِري ُد اللَّهُ بِ ُك ُم الْيُ ْس َر َوَال يُ ِري ُد بِ ُك ُم الْعُ ْس َر " ..
َم ِريض أ َْو َعلَى َلْس َف ٍر فَ ِع َّدةٌ ِم ْن أَيَّ ٍم أ َ
والصوم هو  :االمتناع عن املفطرات من أذان الفجر ( قبل طلوع الشمس) إىل غروب الشمس
أما املفطرات فهي ثالثة أساسية :
 .1األكل .

 / 3اجلماع .

 / 2الشرب

فعلى املسلم االمتناع عن هذه الثالثة خالل هنار رمضان إىل غروب الشمس  ،مث له أن يأكل
ويشرب وجيامع إىل أذان الفجر من اليوم الثاين وهكذا حىت هناية شهر رمضان .
باإلضافة إىل حتقيق االستجابة هلل يف صيام رمضان فإن فضله كبري وأجره جزيل فمن ذلك
قول الرسول الكرمي " : من صام رمضان إمياناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه " .إمياناً بأن
اهلل أوجبه واحتساباً أي طلباً لألجر من اهلل وحده  ،فياله من فضل فكل ما مضى عن املسلم
من ذنوب وتقصري ومعاصي يكفرها اهلل عنه إذا التزم بصيام رمضان إمياناً واحتساباً .
وملا كان اهلدف األمسى من الصيام هو احلصول على التقوى فقد حث اهلل املسلمني على
التزود من األعمال الصاحلة عموماً ويف شهر رمضان خصوصاً ،وشرع قيام الليل وهي :صالة
تؤدى يف لياّل رمضان ،ورغب يف احملافظة عليها طيلة الشهر الكرمي فقال " : من قام رمضان
إمياناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه " ،كذلك الصدقات ،وقراءة القرآن الكرمي بالتدبر،
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واإلكثار من التسبيح ،والتحميد ،والتهليل ،والتكبري ،واالستغفار ، ،واإلحسان إىل الفقراء
واملساكني واأليتام ،ويف املقابل فقد حذر من السلوكيات املشينة فقال  " : من مل يدع قول
الزور والعمل به واجلهل ،فليس هلل حاجة يف أن يدع طعامه وشرابه " وقول الزور هو :القول
الباطل وقال أيضاً  " :الصيام جنة ،فإذا كان يوم صوم أحدكم فال يرفث وال يصخب ،فإن
سابه أحد أو قاتله فليقل :إين امرؤ صائم " وهذه السلوكيات يرفضها اإلسالم يف رمضان
وغريها ولكنها تتأكد أكثر يف رمضان .
ولقد فتح اهلل لعباده املسلمني باب خري آخر بأن شرع هلم الصيام طيلة العام ( عدا أيام
العيدين ) ،ورغب فيه دون أن يفرضه عليهم فقال " :من صام يوما يف سبيل اهلل،باعد اهلل
وجهه عن النار سبعني خريفاً"  ،فاملسلم حيرص على أن يكون له نصيباً من الصيام للحصول
على هذه األجر وتربيةً لنفسه .
وهكذا فإن الصيام يريب املسلم ويهذب أخالقه ويقربه إىل اهلل ،ويزرع فيه قضية مهمة جداً
حيتاجها كل إنسان وهي قضية املراقبة الذاتية  ،فاملسلم أثناء صيامه ال يطلع عليه أحد فيمكنه
أن يأكل أو يشرب دون أن يراه أحد لكنه بيقينه أن اهلل مطلع عليه وعامل مبا يعمل يرتك ذلك،
ويصرب على اجلوع والعطش  ،طلباً ملرضاة اهلل ،وكل إنسان حباجة ماسة إىل يكون هو رقيب
نفسه حبيث يسري على األخالق احلسنة دون حسيب أو رقيب .
وقبل أن خنتم الكالم عن رمضان البد من اإلشارة إىل فضل عظيم ونعمة كربى وهدية
ربانية للمسلمني أخربنا اهلل هبا يف كتابه الكرمي  ،فقال تعاىل  " :إِنَّ أَنْ َزلْنَ هُ فِي لَْي لَ ِة الْ َق ْد ِر
اك م لَْي لَةُ الْ َق ْد ِر ( )2لَْي لَةُ الْ َق ْد ِر َخ ْي ر ِمن أَل ِ
ْف َش ْه ٍر ( ،30 ")3ليلة القدر هي
ٌ ْ
(َ )1وَم أَ ْد َر َ َ
الليلة اليت أنزل اهلل فيها القرآن الكرمي لذلك فقد ضاعف اهلل فيها األجر للعاملني بأكثر من
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ألف شهر ( أكثر من  83سنة ) ومبعىن آخر من عمل صاحلاً يف تلك الليلة فإن أجر ذلك
العمل أكثر من أجر نفس العمل ألكثر من  1000شهر !!!!!يف تلك اللليلة  ،وفضل آخر
أخرب به الرسول الكرمي  فقال  " :من قام ليلة القدر إمياناً واحتساباً غفر له ما تقدم من
ذنبه " .
وهكذا يكون ختام أركان اإلسالم بتنوعها فالشهادتان هي املدخل للدين وبوابته
العظيمة واليت جيب أن تستمر مع العبد طيلة حياته وال ينفك عنها أبداً ،مث الركن الثاين الذي
يتكرر يومياً مخس مرات على األقل وهو واجب على كل مسلم ومسلمة ،مث ينتقل الشرع
احلكيم إىل فرض يتكرر يف السنة مرة واحدة  ،مث ينتقل إىل واجب يف العمر مرة واحدة وهو
احلج ،وهكذا نرى التنوع يف هذه األركان من حيث تكرارها وتنوعها .
وهناك تنوع آخر يف هذه األركان وهو التنوع العبادي ،فالشهادتان بني العبد وربه  ،والصالة
ظاهرة أمام الناس ( غالباً )  ،والصوم خاصة وعامة فهو ميتنع عن املفطرات ظاهراً وباطناً ،والزكاة
األصل فيها أهنا ظاهرة للعموم  ،واحلج يشرتك فيها كل احلجاج مع بعضهم.
وتنوع ثالث وهو الرتبية اإلميانية ،فالصالة تنمي اخلشوع واخلضوع هلل ،والصيام يزرع التقوى
واملراقبة الذاتية ،والزكاة حتارب األنانية وتريب تزكية النفوس وتساعدها يف اخلروج من سيطرة
الشح وحب املال وتربط بني األغنياء والفقراء ،واحلج جيمع بني العبادة اإلميانية والعبادة املالية .
هذا جزء من بيان عظمة هذا التشريع الرباين ومن حكمه الكثرية  ،فاحلمد هلل على ذلك
،واسأل اهلل أن جيعلنا من امللتزمني هبذا الدين واملداومني على ذلك ،وأن يرزقنا الثبات عليه حىت
نلقاه .
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يف بريطانيا حيث التقدم املادي والرقي احلضاري والتطور اإلنساين حدثت قصتنا  ،دخلت
الشرطة يوماً إىل شقة مهندس كبري فوجدوه ميتاً  ،وبعد البحث والتحري عثروا يف شقته على
رسالة من املهندس يذكر فيها أنه انتحر ومل يقتله أحد،وهنا اندهش اجلميع ؛ مهندس مشهور
ولديه من املال واجلاه الشيء الكثري فلماذا ينتحر؟ وقد كانت اإلجابة من املهندس نفسه فقد
كتب يف رسالته :
لقد فكرت يف أمري ،فقلت :ملاذا درست وتفوقت ؟ فكانت اإلجابة؛ للحصول على وظيفة
مرموقة ،ومال وفري وشهرة كبرية  .مث فكرت ملاذا أرغب يف احلصول على املال واجلاه والشهرة ؟
فكانت اإلجابة؛ ألعيش كما أحب  .مث فكرت ملاذا أعيش ؟ وبعد طول تفكري وتأمل مل أجد
إال إجابة واحدة على هذا السؤال الكبري وهي أين أعيش لكي أموت !! فقررت أن أختصر
الطريق وأموت من اآلن .
" أونسيس " ابنة املليونري اليوناين الشهري  ،ورثت من أبيها مليارات الدوالرات  ،وحبثت عن
السعادة يف كل طريق وعملت كل ما ميكن أن تعمله أي امرأة ،سافرت وبنت القصور ،
وامتلكت أفخم السيارات ،وأحاطت نفسها باإلعالم  ،وعملت املنكرات ،و يف هناية املطاف
قالت إهنا مل جتد السعادة فانتحرت .

"كارينجي" أكرب عامل نفس أمريكي يف زمانه ،

وصاحب الشهرة الكبرية واملال الوفري ،واملؤلفات الكثرية ومنها كتابه املشهور " دع القلق وابدأ
احلياة " وحجد منتحراً بعد مشوار الشهرة واملال .يا ترى ملاذا انتحر هؤالء وغريهم؟ أمل حيصلوا
على املال ! أمل حيصلوا على الشهرة !! أمل حيصلوا على القصور !!!
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نعم حصلوا على كل هذا ولكنهم مل جيدوا ما كانوا يبحثون عنه إهنا السعادة  ،فلو سألت
كل من تعرف ومن ال تعرف ولو سألت نفسك قبل اآلخرين  :ماذا تريد يف حياتك ؟ وما
أهم ما تسعى إليه ؟
ستجد إج ابات خمتلفة ومتفاوتة ( املال  ،اجلاه  ،الزواج  ،الرفاهية  )... ،لكنها تتفق على
القضية اجلوهرية لإلنسان وهي حتقيق السعادة  ،فاملال والزواج واجلاه كلها وسائل يتوقع املتحدث
أهنا حتقق له السعادة يف هذه احلياة الدنيا  ،فال خري يف مال جيلب التعاسة وكذلك اجلاه وأيضا
الزواج ومثله الرفاهية ،وهكذا فاملطلب الذي يسعى إليه اجلميع هو السعادة ،فهل طريق
السعادة هو هذه األمور ( املال  ،الزواج  ).... ،؟
إن النماذج اليت ذكرناها يف البداية توضح أن طريق السعادة ليس ذلك ،ويف اجلانب اآلخر
نقرأ لسري أناس مل ميلكوا املال الكثري ومل حيصلوا على الشهرة العظيمة ومع ذلك كان يقول
أحدهم :حنن يف سعادة لو علم عنها امللوك وأبناؤهم لقاتلونا عليها بالسيوف  .وآخر ال جيد من
املأكل إال ما يسد جوعه ومن امللبس ما ال يسرت بدنه ومن املركب إال قدميه وهو يعيش سعيداً
وميوت محيداً.
إن الفرق بني الفريق األول والفريق الثاين هو ما يف القلوب ،فالفريق األول قلوهبم خاوية
من اإلميان ،والفريق اآلخر قلوهبم مملوءة باإلميان ،فخسر السعادة الفريق األول وفاز هبا الفريق
الثاين ،ولعل السر يف ذلك أن السعادة تكون يف القلب والقلب ال يسيطر عليه إال خالقه
سبحانه ،ومبعىن آخر :السعادة هبة ربانية ونعمة إهلية يعطيها اهلل  ملن عرف طريقها وسار
عليه مهما كان وضعه ومهما كانت ظروفه ،ومينعها عن كل من ال يسلك طريقها ولو كان أغين
عباد اهلل وأقواهم وأكثرهم جاهاً  ،فالعاقل يطلب السعادة من واهبها بالطريق الذي رمسه خالق
اإلنسان ،والتعيس هو الذي يبحث عنها يف غري هذا الطريق .
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وقد رسم لنا اهلل طريق السعادة وطريق احلياة الطيبة ،كما بني طريق التعاسة واحلياة النكد
ِ
ص لِح ِم ْن ذَ َك ٍر أ َْو أُنْثَى َو ُه َو
وعلى العبد أن خيتار أي الطريقني يريد قال تعاىلَ ":م ْن َعم َل َ
31
ِ
س ِن َم َك نُوا يَ ْع َملُو َن (")97
َج َرُه ْم بِأ ْ
َّه ْم أ ْ
ُم ْؤم ٌن فَ لَنُ ْحيِيَ نَّهُ َحيَ ة طَيِّبَة َولَنَ ْج ِزيَن ُ
َح َ
فقد ذكر اهلل سبحانه شرطني للحصول على احلياة الطيبة السعيدة مها  :اإلميان  +العمل

الصاحل .
كما أشار سبحانه إىل أن هذه الشروط ليست خاصة بالذكر بل تشمل األنثى أيضاً ،وهي
من اآليات القليلة اليت بذكر فيها الذكر واألنثى بالنص.
ويف اآلية بيان لنتيجة حتمية ال تقبل الشك " ََلَنُ ْحيِيَ نَّهُ " والذي جزم هو الذي بيده مفاتيح

ض َع ْن
القلوب وبيده تصريفها كما يشاء  .وأما الفريق اآلخر :فيقول اهلل تعاىل " َوَم ْن أَ ْع َر َ
ش ُرهُ يَ ْو َم ال ِْقيَ َم ِة أَ ْع َمى (32)124فالقاعدة الربانية لكل من
ض ْنك َونَ ْح ُ
ِذ ْك ِري فَِإ َّن لَهُ َم ِعي َ
شة َ
أعرض عن ذكر اهلل تقول :أنه سيعيش ولكن حياته ستكون ضنكا ،والضنك هو :احلياة بال

اطمئنان وال راحة وال سعادة ،فهو لن ميوت ( إال أن يشاء اهلل ) ولكنه سيعيش هبذه الصورة .
وبعد هذا البيان الرباين البد أن نتحدث عن حقيقة اإلميان والعمل الصاحل ،لنعمل هبما
فنحصل على احلياة الطيبة.
أما اإلميان فقد بينه الرسول الكرمي  حني سأله جربيل  :ما اإلميان ؟ فقال – -
 :اإلميان أن تؤمن باهلل ومالئكته وكتبه ورسله وباليوم اآلخر وتؤمن بالقدر خريه وشره " فهي
ستة أركان لإلميان :
 .1اإلميان باهلل
 31سورة النحل
 32سورة طه
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 .2اإلميان باملالئكة
 .3اإلميان بالكتب
 .4اإلميان بالرسل
 .5اإلميان باليوم اآلخر
 .6اإلميان بالقدر خريه وشره .
ومن القواعد املهمة جداً هنا اإلجابة على سؤال عظيم وهو  :هل اإلميان يزيد وينقص ؟
واجلواب  :نعم إنه قابل للزيادة والنقص على حسب ما وقر يف قلب العبد وعلى مقدار أعماله
 ،وباجلملة فاإلميان يزيد بالطاعات ( مثل الصلوات والصيام  ،وقراءة القرآن ومساعدة املسلمني،
والصدق واإلخالص و  )...وينقص باملعاصي ( مثل الزنا وشرب اخلمر ،والغيبة والنميمة،
والغش والكذب و  ، )....فعلينا مالحظة أنفسنا يف كل وقت والسعي احلثيث حنو زيادة
الطاعات ،والتقليل من املعاصي واملبادرة للتوبة منها .
أما العمل الصاحل فهو كل عمل حيبه اهلل ويرضاه من األعمال الظاهرة والباطنة ،الفردية
أو اجلماعية ،بشرط أن تكون هلل وحده وليس لغريه ،وال يوجد حصر لألعمال الصاحلة فهي يف
زيادة ويف تنوع حبسب الزمان واملكان والظروف  ،ولعل هذا أحد أسرار الشريعة اإلسالمية يف
قابليتها لكل زمان ومكان ولكل البشر .وقبل أن خنتم احلديث عن األعمال الصاحلة امسح ّل
عزيزي القارئ ّل أن أزف إليك هذه البشرى  :فمن رمحة اهلل بعبادة أنه فتح هلم باباً عظيماً
لكسب األجور أال وهو حتويل العادات إىل عبادات ،فاألكل والشرب والنوم ومالعبة األوالد
والزوجة وغريها كثرية يف حياتنا  ،فكل هذا ميكنك أن حتصل منه على أجر رباين يزيد من إميانك
وذلك بشرطني :
أوهلما :أن ال يكون العمل معصية بذاته مثل :الكذب والنميمة وشرب اخلمر
وثانيهما  :أن خيلص النية يف عمله هلل فال يكون قصده غري رضا اهلل .
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أما مثرات اإلميان فهي أكثر من أن حتصى وسنكتفي بذكر أمهها :
 اإلجابة عن األسئلة احملرية لكل إنسان ،وهذه األسئلة هي اليت سببت القلق لدى الكثري لعدم
معرفة اإلجابة الصحيحة عليها وهي  :من الذي خلقنا ؟ وملاذا خلقنا ؟ وما مصرينا بعد املوت
واإلميان الصحيح جييب عنها فالذي خلقنا هو اهلل  ،وقد خلقنا لنعبده كما قال تعاىل " َوَم
النْس إَِّال لِي ْعب ُد ِ
َخلَ ْق ُ ِ
ِ
ون ( 33" )56والعبادة هي كل عمل حيبه اهلل ويرضاه ،أما
َُ
ت الْج َّن َو ْ َ

مصرينا بعد املوت فقد بينه القرآن الكرمي يف آيات كثرية والسنة الصحيحة يف أحاديث
مستفيضة يعرفها كل مسلم  ،فاجلميع سيموت واجلميع سيحاسب واجلميع سيجازى ويف
النهاية إما خلود يف جنة عرضها السماوات واألرض  -نسأل اهلل من فضله – وإما خلود يف
جهنم وبئس املصري  ،كما بني لنا اهلل طريق اجلنة وطريق النار .
 الراحة واالطمئنان لكل ما حيدث للعبد يف حياته لعلمه بأن املتصرف يف هذا الكون هو أرحم
الرامحني ،بل إنه ( املؤمن ) حيصل على اخلري يف كل أموره خريها وشرها ،كما قال الرسول
الكرمي  " - -عجباً ألمر املؤمن إن أمره كله له خري إن أصابته سراء شكر فكان خري له
وإن إصابته ضراء شكر فكان خرياً وليس ذلك ألحد إال للمؤمن "
 التفاؤل يف احلياة والسعي احلثيث حنو العمل ،واجلد واالجتهاد يف كل أموره اخلاصة والعامة فهو
يف عمله ووظيفته لجد وخملص ويبذل قصارى جهده وهو مع أهله وجريانه يتعامل معهم
أحسن التعامل فال غش و ال كذب وال نفاق ،ألنه يف كل ذلك حيتسب األجر عند اهلل وهو
حياول تطبيق قول الرسول الكرمي  " : - -إن اهلل حيب إذا عمل أحدكم عمالً أن يتقنه"
فهو ليس يعمل فقط بل يتقن ،ليحصل على حمبة اهلل .
ومن أجل احلصول على هذه الثمار وغريها  ،علينا التعرف على أركان اإلميان والسعي يف تطبيقها.
 33سورة الذاريات
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اإليمان باهلل

الفصل األول

مما يذكر يف التاريخ  :أن أحد احلكماء جتادل مع قوم يف وجود خالق هلذا الكون ،فهم ينفون
وجود خالق هلذا الكون  ،فاتفقوا على موعد معني للمناظرة وحبضور لجموعة من الناس كشهود
.
ويف اليوم احملدد تأخر احلكيم يف احلضور فقال خصومه  :لقد تأخر خلوفه من املناظرة .
وبعد انتظار وصل احلكيم  ،فبادره خصومه  :تأخرت عمداً خلوفك من املناظرة !
فأجاهبم  :بل كنت يف الطريق إليكم ولكين رأيت عجباً أوقفين فتأخرت عليكم !
فقال اجلميع  :ماذا رأيت ؟ فقال  :رأيت خشباً سقط من األشجار  ،مث تقطع على شكل
ألواح ،مث جاءت املسامري وبدأت تعمل مع األلواح  ،وبعد فرتة وجيزة أصبحت سفينة تسري يف
النهر ،وتنقل الناس من ضفة إىل أخرى دون أن يكون هلا قائد يتحكم هبا أو يسريها فوقفت
مندهشاً فسرقين الوقت فلم انتبه ! .
وهنا وقف اخلصوم أمام اجلميع وقد بدا عليهم عالمات النصر  ،فقال أحدهم  :أهذا حكيمكم
!! أي عقل هذا الذي يصدق مثل هذا الكالم أشجار تتقطع ومسامري تتحرك وسفينة جتري كل
هذا دون قائد أو مدبر ! ما بالكم ياناس ! أتصدقون ذلك ؟! .
عندها وقف احلكيم شاخماً فقال  :يا هذا إذا كان هذا ال ميكن لسفينة واحدة فكيف بك
بسما وات وأرض وجبال وأهنار و .....أيعقل أن يكون كل هذا بال خالق ! أيعقل أن يكون
هذا الكون بال خالق ! أميكن تسري كل هذا الكون الفسيح بال مدبر ! أيهما أوىل بعدم العقل.
نعم ال يعقل وال يتصور أن ال يكون هناك خالق ومدبر هلذا الكون الفسيح .
ومن هنا كان مفتاح اإلميان وأول أركانه وبابه الذي يدخل منه لبقية األركان بل وللحياة
كلها هو (اإلميان باهلل)  ،لذا كان جواب الرسول العظيم  حني سأله جربيل عن اإلميان

36

قال " :اإلميان أن تؤمن باهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر وتؤمن بالقدر خريه وشره ".فبدأ
باإلميان باهلل فمن مل يؤمن باهلل ال ميكن أن يؤمن بكتبه ورسله واليوم اآلخر والقدر  ،والعكس
صحيح فمن آمن باهلل حق وحقيقة فإنه يؤمن باملالئكة والرسل والكتب واليوم اآلخر والقدر،
ألهنا كلها من عند اهلل فكيف لنا أن نعرف املالئكة إال من اهلل ،وكيف لنا أن نتعرف على
الرسل إال بالتأييد الرباين ،وكيف لنا أن نتعرف على الكتب السماوية إال من اهلل ،وكيف لنا أن
نوقن بيوم القيامة إال مبا اخربنا به اهلل ،وكيف لنا أن نؤمن بالقدر إال إذا كان من اهلل ،فكان
مرجع اإلميان كله وأركانه إىل اإلميان باهلل  ،فعلى كل إنسان أن يتفكر ويقلب فكره ويتأمل يف
هذه املخلوقات ليعرف ربه وخالقه  ،وعلى املسلم اخص أن يعرف حقيقة اإلميان باهلل وما
يقتضيه هذا اإلميان ؛ليلتزم به قوالً وفعالً واعتقاداً .
فالنتيجة املنطقية أن يكون هناك خالق وهو اهلل سبحانه وتعاىل،وملا كان يتعذر وجود
قائدين للسيارة أو للسفينة أو للطائرة أو للمركبة أو للدراجة أو يف أي عمل فكيف بتسيري أمور
الكون بانتظام وتدبري ودقة فالبد أن يكون ذلك خلالق واحد وليس أكثر ،كما قال تعاىل َ " :م
َّ ِ
ٍ
ِ ٍِ ِ
ض ُه ْم َعلَى
ب ُك ُّل إِلَ ٍه بِ َم َخلَ َق َولَ َع َما بَ ْع ُ
اتَّ َخ َذ اللهُ م ْن َولَد َوَم َك َن َم َعهُ م ْن إلَه إذا لَ َذ َه َ
ض لْس ْبح َن اللَّ ِه َع َّم ي ِ
ص ُفو َن (َ )91ع لِ ِم الْغَْي ِ
ب َو َّ
الش َه َدةِ فَ تَ َع لَى َع َّم يُ ْش ِرُكو َن ()92
بَ ْع ٍ ُ َ
َ
34
" .إذ لو كان هناك إهلني حلاول كل منهما أن تكون له الغلبة  ،ولنفرتض أن أحدمها أراد أمراً
لكن اآلخر ال يريده فما النتيجة؟ البد أن حيدث هذا األمر أو ال حيدث فإن حدث فقد تغلب
األول  ،وإن مل حيدث فقد تغلب الثاين ،وهكذا سيعلو ( يتغلب ) أحدمها على اآلخر فيكون
الغالب هو اإلله والثاين ليس بإله  ،فاإلله ال يغلبه أحد  ،ومقتضى ذلك أن يكون هناك إله
واحد فقط ويستحيل وجود إهلني اثنني ومن باب أوىل أكثر من اثنني.
 34سورة المؤمنون
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ومن األدلة على اإلميان باهلل  :النظر والتفكر يف املخلوقات عموماً ويف اإلنسان
خصوصاً ،فمن تفكر يف نفسه وخلقه وحسن ذلك ودقته وعظمته أيقن وبال شك أن مثة خالق
حكيم عليم عظيم هو الذي أوجد اإلنسان ودبر أموره  ،وحنن نسمع كثرياً عن بعض علماء
الغرب يف هذا امليدان بالذات كيف وصلوا إىل تلك احلقيقة الربانية وأيقنوا هبا ،والشواهد على
ذلك كثرية معروفة .
واإلميان باهلل يتضمن أربعة أمور ذكرها سلفنا الصاحل وعملوا هبا وبينها علماؤنا هي :
_1اإلميان بوحدانية اهلل.
_2اإلميان بربوبيته.
_3اإلميان بأمسائه وصفاته.
_4اإلميان بألوهيته.
وملا كان اهلل هو اخلالق سبحانه فهو الوحيد الذي يستحق أن يعبد  ،وهذا أحد معاين
اإلميان باهلل وهو اإلميان بإلوهيته ،واملقصود هبا أن تكون عبادتنا وتوجهنا يف أعمالنا ويف كل
عباداتنا هلل وحده ال شريك له ،وهذا النوع من التوحيد هو الذي رفضه املشركون على عهد
رسول اهلل  فإهنم أقروا باإلميان بوجود اهلل ولكنهم أشركوا مع اهلل يف عباداهتم .
وال يكفي أن نؤمن بوجود اهلل وبوحدانيته بل البد من توحيده يف العبادة فال تصرف
العبادة إال هلل وحده " قُل إِ َّن ص َماتِي ونُ ِ
ِ
ين (َ )162ال
ي َوَم َم تِي لِلَّ ِه َر ِّ
َ
ب ال َْع لَم َ
سكي َوَم ْحيَ َ
ْ
َ ُ
ِِ
ين ( 35")163هكذا قاهلا إبراهيم  - -وهكذا
ك أ ُِم ْر ُ
يك لَهُ َوبِ َذلِ َ
َش ِر َ
ت َوأَنَ أ ََّو ُل ال ُْم ْسلم َ

جيب أن يقوهلا ويطبقها كل مؤمن باهلل .

 35سورة األنعام

38

ِ َّ ِ
فالدعاء ال يكون إال هلل كما قال تعاىل " :وقَ َل ربُّ ُكم ا ْدعُونِي أ ْ ِ
ين
َلْستَج ْ
ب لَ ُك ْم إ َّن الذ َ
َ َ ُ
يست ْكبِرو َن عن ِعب دتِي لْسي ْد ُخلُو َن جهن ِ
ين ( ")60غ فر َوأ َّ
س ِج َد لِلَّ ِه فَ َما تَ ْدعُوا
َ ْ َ ُ َ ْ َ َ ََ
َّم َداخ ِر َ
َن ال َْم َ
ََ َ
36
الشيطَ ُن ي َخ ِّو ُ ِ
ِ
ِ
وه ْم
ف أ َْوليَ َءهُ فَ َما تَ َخ فُ ُ
َحدا ( )18واخلوف من اهلل " إِنَّ َم ذَل ُك ُم َّ ْ ُ
َم َع اللَّه أ َ
ِِ
ِ ِ
ين ( 37)175والرجاء واحملبة الكاملة وغريها من األعمال القلبية كلها
َو َخ فُون إ ْن ُك ْنتُ ْم ُم ْؤمن َ
تصرف هلل ويف اهلل كما قال الرسول الكرمي –  " : - من أحب يف اهلل وأبغض يف اهلل وأعطى
هلل ومنع هلل فقد استكمل اإلميان".
كذلك الصالة والصيام والزكاة واحلج والصدقة وقراءة القرآن و غريها من أعمال اجلوارح
كلها تكون هلل وحده ال شريك له .
أما اإلميان بأمسائه وصفاته فمعناه :أن نوقن أن هلل أمساءً وصفات تليق به سبحانه  ،وال

نستطيع أن حنيط بكل أمسائه وصفاته بل لنا أن نؤمن مبا اخربنا به عن نفسه يف كتابه ( القرآن
الكرمي ) وعلى لسان رسوله –  - فنتقيد بذلك وال نتجاوزه إىل غريه ،فكل ما أخرب به
عن نفسه نؤمن به ونوقن به ونعمل به مثل السميع العليم احلكيم الرزاق الرمحن الرحيم وهكذا
وليس ألحد مهما كان أن يضيف أمساءً جديدة من عنده .
وأمساء اهلل كثرية ال نعرفها كلها منها ما أشري إليه يف احلديث حيث قال الرسول الكرمي –
 " : - إن هلل تسعاً وتسعني امساً من أحصاها دخل اجلنة  ".نسأل اهلل أن يعيننا على
معرفتها وحفظها والعمل هبا لعلها تكون سبباً يف دخولنا اجلنة.
أما اإلميان بالصفات فيقتضي اإلميان بالصفة وبآثارها ونتعبد اهلل بتلك الصفة ،فمثالً
صفة الرمحة تقتضي اإلميان برمحة اهلل وبآثار تلك الرمحة على املخلوقات عموماً من البشر
 36سورة الجن
 37سورة آل عمران

39

وغريهم من املخلوقات ،مث نتقرب إىل اهلل بطلب رمحته من خالل األعمال الصاحلة ،كما نفرح
بتلك الرمحة الواسعة اليت وسعت كل شيء ،وهكذا بقية الصفات الربانية .
تلك هي حقيقة اإلميان باهلل  :اإلميان بوجوده ووحدانيته ،واإلميان بألوهيته واإلميان بأمسائه
وصفاته  ،فمن حققها والتزم هبا قوالً وفعالً فقد حقق اإلميان باهلل على ما أمر اهلل ورسوله ،
وليبشر بالثمار العظيمة واليت من أعظمها الراحة واالطمئنان والسعادة اليت جيدها املؤمن يف
نفسه  ،فهو يعلم أن اخلالق املتصرف لكل أمور احلياة هو الرحيم الذي بيده مفاتيح القلوب،
وهو احلكيم الذي له احلكمة املطلقة والقاهر الذي يقهر الظاملني يف الدنيا واآلخرة وهو ميلك
العدل املطلق فال يظلم عنده أحد  ،فإذا كان كل هذا وغريه فلم اهلم واحلزن املستمرين بل ومل
االنتحار؟.
هذا هو الركن األول والقطب األعظم من أركان اإلميان الستة  ،واهلل نسأل أن يرزقنا اإلميان به
ومجيل التوكل عليه وأن يفتح قلوبنا ويزيدنا إمياناً وتسليماً .
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اإليمان بالمالئكة

الفصل الثاني

عن أيب هريرة  - -عن النيب" -  -أن رجالً زار أخاً له يف قرية أخرى .فأرصد اهلل له على
مدرجته ملكاً .فلما أتى عليه قال :أين تريد؟ قال :أريد أخاً ّل يف هذه القرية .قال :هل لك
عليه من نعمة ترهبا؟ قال :ال .غري أين أحببته يف اهلل عز وجل .قال :فإين رسول اهلل إليك ،بأن
اهلل قد أحبك كما أحببته فيه"38 .
اهلل أكرب يرسل اهلل له ملك !! سبحان اهلل ما أعظمها من نعمة وما أفضلها من بشرى ،
بشرى حبب الباري لك إذا كنت حتب فالناً يف اهلل وهكذا من يسري يف طريق الفاحلني ومع
الفاحلني -اسأل اهلل أن نكون مجيعاً كذلك.
لقد أرسل اهلل هلذا العبد الصاحل ملك من املالئكة  ،فمن هم املالئكة؟ ومن أين خلقوا ؟
وكم عددهم ؟ وما وظائفهم ؟ وما مثار اإلميان هبم ؟ وهل لديهم القدرة على مساعدة البشر ،
وما مقدار قوهتم ؟  ..هذا هو موضوع حديثنا يف هذه احللقة – بإذن اهلل  -فنقول مستعينني
باهلل:
املالئكة  :خلق من خلق اهلل هلم صفات حمددة ولديهم قدرة على التغيري ،ال يعصون اهلل
ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون .
س الْبِ َّر أَ ْن تُ َولُّوا
واإلميان باملالئكة ركن من أركان اإلميان الستة قال تعاىل  " :لَْي َ
ِ ِ
َخ ِر والْم َمائِ َك ِة وال ِ
ِ ِ
وه ُكم قِبَل الْم ْش ِر ِق والْمغْ ِر ِ ِ ِ
ْكتَ ِ
ب
َ
ب َولَك َّن الْب َّر َم ْن آ ََم َن ب للَّه َوالْيَ ْوم ْاْل َ َ
َ َ
ُو ُج َ ْ َ َ
ِ
ين (39")177فقد ذكره على أنه من الرب وأتى به بعد اإلميان باهلل واليوم اآلخر مما يعين
َوالنَّبيِّ َ
 38رواه مسلم
 39سورة البقرة
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ول بِ َم أُنْ ِز َل إِلَْي ِه ِم ْن َربِِّه َوال ُْم ْؤِمنُو َن ُكلٌّ آ ََم َن بِ للَّ ِه
الر ُلْس ُ
أنه قرين لذلك  ،وقال أيضاً " :آ ََم َن َّ
ِ ِِ ِ ِِ
ك
ك َربَّنَ َوإِلَْي َ
َح ٍد ِم ْن ُر ُلْسلِ ِه َوقَ لُوا َلْس ِم ْعنَ َوأَطَ ْعنَ غُ ْف َرانَ َ
َوَم َمائ َكته َوُكتُبِه َوُر ُلْسله َال نُ َف ِّر ُق بَ ْي َن أ َ
الْم ِ
ص ُير " ()285
َ
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ويف حديث جربيل املشهور ،قال  عندما سئل عن اإلميان ( :اإلميان

:أن تؤمن باهلل ومالئكته ،وكتبه ،ورسله ،واليوم اآلخر ،والقدر خريه وشره ).41
واإلميان باملالئكة يعين :اإلميان بوجودهم كما ذكره اهلل عنهم يف كتابه أو على لسان رسوله .
ولتحقيق اإلميان باملالئكة س نتعرف على بعض صفاهتم وما جاء يف شأهنم من كتاب اهلل وسنة
رسوله :
 خلق اهلل املالئكة من النور  ،فعن عائشة  --قالت :قال رسول اهلل :- -
"خلقت الممائكة من نور  .وخلق الج ن من م رج من ن ر .وخلق آدم مم وصف
لكم".

42

ك لِل َْم َمائِ َك ِة
 خلقت املالئكة قبل خلق آدم  بدليل قوله تعاىلَ " :وإِ ْذ قَ َل َربُّ َ
إِنِّي َج ِع ٌل فِي ْاِل َْر ِ
ِّم َء
ض َخ ِلي َفة قَ لُوا أَتَ ْج َع ُل فِ َيه َم ْن يُ ْف ِس ُد فِ َيه َويَ ْس ِف ُ
ك الد َ
43
ِ ِ
ك قَ َل إِنِّي أَ ْعلَ ُم َم َال تَ ْعلَ ُمو َن " ()30
ِّس لَ َ
سبِّ ُح ب َح ْمد َك َونُ َقد ُ
َونَ ْح ُن نُ َ
فخاطبهم قبل خلق آدم مما يدل على وجودهم قبل آدم .

 املالئكة خلق عظيم ال يعلم عظمهم إال اهلل وحده ،فقد ذكر الرسول الكرمي  أنه
رأى جربيل ( أحد املالئكة) ليلة اإلسراء وله ستمائة جناح ،بني كل جناحني كما بني
املشرق واملغرب.

 40سورة البقرة
 41رواه مسلم
 42رواه مسلم
 43سورة البقرة
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 عدد املالئكة كثري جداً ال حيصيهم إال من خلقهم – سبحانه ، -فقد قال تعاىل " :
وم يعلم جنود ربك إال هو "

44

وقال  -  -يف وصف البيت املعمور يف السماء

وهو بيت يقابل الكعبة يف األرض " :يدخله يف كل يوم سبعون ألف ملك ،ال يعودون
إليه" ،45ال حظ ال يعودون إليه أي يأيت مالئكة آخرون كل يوم فيا سبحان اهلل،بل
إن نبينا  ذكر لنا عدد املالئكة الذين يسحبون جهنم – نعوذ باهلل منها  -كم
تتوقع ؟ استمع هلذا احلديث " :يؤتى بجهنم يومئذ له لْسبعون ألف زم م مع كل زم م
لْسبعون ألف ملك )

46

يعين أربع مليار وتسعمائة مليون ملك  .فما أعظم اخلالق

سبحانه !
صو َن اللَّهَ َم أ ََم َرُه ْم
 أهنم معصومون من الذنوب واملعاصي ال يقربوهنا،قال تعاىلَ ":ال يَ ْع ُ
َويَ ْف َعلُو َن َم يُ ْؤَم ُرو َن ( .47")6وهم مع عصمتهم من الذنوب واملعاصي دائموا الطاعة
َّه َر َال يَ ْفتُ ُرو َن ()20
سبِّ ُحو َن اللَّْي َل َوالن َ
هلل سبحانه ،قال تعاىل  ":يُ َ

48

 هلم قدرة على التشكل بصورة بشر  ،ففي قصة إبراهيم  قال تعاىل َ " :ه ْل أَتَ َك
ِ
يث َ ِ ِ ِ
ين ( )24إِ ْذ َد َخلُوا َعلَْي ِه فَ َق لُوا َلْس َمام قَ َل َلْس َما ٌم
َح ِد ُ
يم ال ُْم ْك َرم َ
ض ْيف إبْ َراه َ
غ إِلَى أ َْه ِل ِه فَ َج َء بِ ِع ْج ٍل َلْس ِمي ٍن ( )26فَ َق َّربَهُ إِلَْي ِه ْم قَ َل أ ََال
قَ ْوٌم ُم ْن َك ُرو َن ( )25فَ َرا َ
49
ف َوبَ َّ
ش ُروهُ بِغَُماٍم َع ِل ٍيم (" )28
س ِم ْن ُه ْم ِخي َفة قَ لُوا َال تَ َخ ْ
تَأْ ُكلُو َن ( )27فَأ َْو َج َ
 44سورة المدثر 31
 45رواه مسلم
 46رواه مسلم
 47سورة التحريم
 48األنبياء

 49سورة الذاريات 28-24 :
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فهم قد دخلوا على إبراهيم بصورة بشر لذا قدم هلم الطعام ،وكذلك حني جاء جربيل
شرا
َّل لَ َه بَ َ
 إىل مرمي العذراء -عليها السالم  -يف صورة بشر ،قال تعاىل ":فَ تَ َمث َ
َلْس ِويًّ ( . 50 ")17وغريها
 املالئكة ال يأكلون وال يشربون ،ففي قصة املالئكة مع إبراهيم  السابقة ... " :
ِِ
ِ
ِ ِ
س ِم ْن ُه ْم ِخي َفة
فَ َج َء بع ْج ٍل َلْسمي ٍن ( )26فَ َق َّربَهُ إلَْيه ْم قَ َل أ ََال تَأْ ُكلُو َن ( )27فَأ َْو َج َ
ف َوبَ َّ
ش ُروهُ بِغُ َماٍم َع ِل ٍيم (. 51")28
قَ لُوا َال تَ َخ ْ
أما وظائف وأعمال املالئكة فهي كثرية منها :
 .1حفظ العباد  :قال تعاىل  " :وهو الق هر فوق عب ده ويرلْسل عليكم حفظة
"...

52

 .2كتابة وإحصاء أعمال املكلفني من خري أو شر ،قال تعاىل" :م يلفظ من قول
إال لديه رقيب عتيد " ،53قال تعاىل" :كرام ك تبين يعلمون م تفعلون ".54

ففي هذا رسالة لنا مجيعاً يف أن نراقب وحناسب يف كل أقوالنا وأعمالنا فهي مكتوبة

ومسجلة ،فهال حرصنا على تسجيل كل خري وجتنب كل شر!!
 .3تتبع ححلق الذ ْكر ،فقد قال رسول اهلل  ( :إن هلل ممائكة يطوفون في الطرق
يلتمسون أهل الذكر .فإذا وجدوا قوم يذكرون اهلل تن دوا هلموا إلى

ح جتكم.55) ...
 .4نصرة املؤمنني :قال تعاىل" :إذ تستغيثون ربكم ف لْستج ب لكم أني ممدكم بألف من
الممائكة مردفين "

56

 ،قال الربيع بن أنس " :ففي غزوة بدر وبينما رجل من

 50سورة مرمي
 51سورة الذاريات
 52سورة األنعام61
 53سورة ق 18
 54سورة اإلنفطار 12- 11
 55رواه البخ ري
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املسلمني يشتد يف أثر رجل من املشركني أمامه ،إذ مسع ضربة بالسوط فوقه ،وصوت
الفارس يقول" :أقدم حْيـزوم إذ نظر إىل املشرك أمامه ،فخر مستلقياً قال :فنظر إليه،
فإذا هو قد خ حطم ( قطع ) أنفه ،وشق وجهه كضربة السوط ،فاخضر ذلك أمجع،
فجاء األنصاري فحدث ذلك رسول اهلل  ،فقال" :صدقت ،ذلك من مدد السماء
الثالثة". 57
 .5االستغفار للمؤمنني ،قال تعاىل " :ويستغفرون للذين آمنوا ربن ولْسعت كل شيء
رحمة وعلم ف غفر للذين ت بوا واتبعوا لْسبيلك وقهم عذاب الجحيم " .58احلمد هلل
على نعمه ،فقد جعل مالئكةً تستغفر لنا؛ وما ذاك إال ألنا مؤمنني فلك احلمد والشكر
يا رب ونسألك الثبات حىت املمات على ذلك .
 .6ابتالء واختبار العباد  ،واستمع لتلك القصة الغريبة  :عن أيب هريرة  : -  -أنه مسع
رسول اهلل  يقول" :إن ثالثة من بين إسرائيل :أبرص وأقرع وأعمى أراد اهلل أن يبتليهم ،
فبعث إليهم ملكاً فأتى األبرص ،فقال له :أي شيء أحب إليك؟ فقال لون حسن وجلد
حسن ويذهب عين هذا الذي قد قذرين الناس .قال :فمسحه امللك :فذهب عنه فأعطي
لوناً حسناً وجلداً حسناً .فقال له امللك :وأي املال أحب إليك؟ فقال :اإلبل ،فأعطاه ناقة
ي شيء أحب إليك؟
عشراء ،وقال :بارك اهلل فيها.وأتى -أي امللك -األقرع ،فقال :أ ُ
فقال :شعر حسن ويذهب عين هذا الذي قذرين الناس .فمسحه -أي امللك -فذهب
ي املال أحب إليك؟ فقال :البقر ،فأعطاه بقرة حامالً،
وأعطي شعراً حسناً ،فقال امللك :فأ ُ
وقال :بارك اهلل لك فيها.وأتى -أي امللك -األعمى ،فقال :أي شيء أحب إليك؟ قال:
يرد اهلل علي بصري فأبصر به الناس ،قال :فمسحه امللك ،فرد اهلل إليه بصره ،قال :فأي

 56لْسورة اِلنف ل 9
 57رواه مسلم
 58لْسورة غ فر 7
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أحب إليك؟ قال :الغنم ،فأعطاه شا ًة والداً.فأنتج هذان وولد هذا ،فكان هلذا واد من
املال ُ

إبل وهلذا واد من بقره ،وهلذا واد من غنم.مث إنه -أي امللك -أتى األبرص يف صورته -أي
يف صورة األبرص حني كان أبرص -وهيئته ،فقال -امللك -له :رجل مسكني انقطعت به
احلبال فال بالغ له اليوم إال باهلل مث بك ،أسألك بالذي أعطاك اللون احلسن واجللد احلسن
واملال ،أسألك بعرياً أتبلغ به يف سفري ،فقال له األبرص :إن احلقوق كثرية ،فقال له -
امللك -كأين أعرفك تكن أبرص يقذرك الناس ،فقرياً فأعطاك اهلل تعاىل؟ فقال األبرص :إمنا
ورثت هذا املال كابراً عن كابر فقال له امللك :إن كنت كاذباً صريك اهلل إىل ما كنت وأتى
األقرع يف صورته وهيئته ،فقال له مثل ما قال لألبرص فرد عليه األقرع مثل ما رد على
األبرص ،فقال له امللك :إن كنت كاذباً فصريك اهلل إىل ما كنت وأتى األعمى يف صورته
وهيئته فقال له :رجل مسكني وابن سبيل ،انقطعت يب احلبال يف سفري فال بالغ اليوم إال
باهلل مث بك ،أسألك بالذي رد عليك بصرك شا ًة أتبلغ هبا يف سفري ،فقال له األعمى :قد

كنت أعمى فرد اهلل علي بصري وفقرياً فقد أغناين ،فخذ ما شئت فو اهلل ال أجهدك
بشيء أخذته هلل ،فقال :أمسك مالك ،فإمنا ابتليتم ،فقد رضي اهلل عنك وسخط على
صاحبيك".

59

ومن اإلميان باملالئكة اإلميان مبن ذكر اهلل لنا امسه يف القرآن و السنة الصحيحة ومنهم :
 جربيل  - -أمني الوحي ،وميكال أمني القطر  - -قال تعاىل " :من ك ن
عدوا هلل وممائكته ورلْسله وجبريل وميك ل فإن اهلل عدو للك فرين "

60

.

 وممن ذكر امسه يف السنة املطهرة منكر ونكري  -عليهما السالم  ، -ومها امللكان
املوكالن بسؤال العبد يف قربه كما قال رسول اهلل (: إذا قُبر أحدكم أت ه ملك ن
ألْسودان أزرق ن يق ل ِلحدهم المنكر واْلخر النكير .61) ..
 59رواه البخ ري
 60لْسورة البقرة 98
 61رواه الترمذي وصححه اِللب ني
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وقبل أن خنتم قولنا هذا البد من يبان بعض مثرات اإلميان باملالئكة الكرام -عليهم السالم:
 تعظيم اخلالق سبحانه حيث خلق هذا اخللق العظيم والكثري ،فهو على كل شيء
قدير.
 توحيد اخلالق سبحانه وصرف العبادة له وحده ال شريك له  ،فكل خملوق مهما كان
فالبد من افتقاره للخالق ،فال ميكن للمخلوق أن يستغين عن اخلالق ،فهذه املالئكة
مع عظم قدرها وخلقها فإهنم يعبدون اهلل وحده ال يفرتون وال يتوقفون .
 دفع الغرور عن النفس ،واالفتخار بالعمل ،فاملالئكة على دوام طاعتهم خاضعني له
سبحانه كما قال تعاىل  ":يسبحون الليل والنه ر ال يفترون "

62

 ،وهم مع ذلك

يسألونه الصفح واملغفرة عن التقصري يف العمل ،كما ثبت أن املالئكة تقول لرهبا:
"سبحانك ما عبدناك حق عبادتك".63
 االجتهاد يف البعد عما حرمه اهلل ،خوفاً من اهلل أوالً ،مث حياءً من املالئكة الذين ال
يفارقون بين آدم ،ويكتبون ويسجلون أعماهلم.
االقتداء هبم يف حسن نظامهم ،وإتقان أعماهلم :فقد قال  ( أال ت ح
ص ُفون كما تصف املالئكة
عند رهبا ،فقلنا :يا رسول اهلل ،وكيف تصف املالئكة عند رهبا ؟ قال :يتمون الصفوف األو ْل،
ويرتاصون يف الصف ) وهذا ال خيتص بالصالة فقط بل يف كل شؤون حياتنا .

 62سورة األنبياء 20
 63صحيح الترغيب والترهيب
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اإليمان بالكتب

الفصل الثالث

لقد ظلت البشرية لقرون طويلة وأزمان عديدة تبحث عن منهج حيقق هلا السعادة  ،وكتاب
يرشدها إىل طريق الصواب ،وقد حاول البشر وال يزالون حياولون أن يضعوا هلم منهجاً يسريون
عليه يف حياهتم ليأخذ هبم إىل بر األمان .
وما علحم هؤالء أن اخلالق سبحانه مل يرتك عباده مهالً بال منهج وال كتاب ،فمن رمحته وحكمته
أن أرسل لنا كتباً مع أنبياءه ورسله توضح لكل البشرية الطريق القومي واحلق املبني  ،وملا كان
حممداً  آخر الرسل واألنبياء  ،ورسالته شاملة جلميع الرساالت السابقة  ،كان من أركان
اإلميان عندنا ( حنن املسلمني ) اإلميان بكل الكتب السماوية السابقة  ،فمن مزايا ديننا
اإلسالمي أنه يدعو أتباعه لإلميان جبميع الكتب السماوية بال استثناء  ،يدعو إىل اإلميان بالتوراة
املنزلة على موسى  ،وباإلجنيل املنزل على عيسى ، و الزبور املنزل على داود ، 
والقرآن املنزل على حممد  ، بل وجعل اإلميان بالكتب هو الركن الثالث من أركان اإلميان الستة
 :ففي احلديث عن عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه حينما أتى جربيل  - -إىل النيب 
وقال له:أخربين عن اإلميان ،قال":أن تؤمن باهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر والقدر خريه
وشره " قال :صدقت.

64

إن اإلميان بالكتب يتضمن عدة أمور منها :


التصديق واليقني بأن اهلل أنزل كتباً على أنبياءه رمحة للخلق وهداية هلم ،ليصلوا هبا إىل
السعادتني يف الدنيا ويف اآلخرة .

 64رواه مسلم
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حنن ال نعرف مجيع الكتب  ،بل نعرف منها  :التوراة على موسى  ،اإلجنيل على



عيسى  ،والزبور على داود  ،صحف إبراهيم وموسى  ،والقرآن الكرمي على حممد .
ختتلف هذه الكتب يف بعض شرائعها التفصيلية ،فليست مجيعها بنفس التشريع



حسب ظروف املرسل إليهم وما تقتضيه احلكمة اإلهلية.
ومن أجل مصلحة البشرية  ،ومن حكمة الباري – سبحانه  -أن تكفل اهلل حبفظ آخر كتبه
ودستور البشرية الدائم (القرآن الكرمي) حىت ال حيدث له ما حدث للكتب السابقة من حتريف
حني وكحل حفظها للبشر فقال تعاىل " إِنَّ نَ ْح ُن نَ َّزلْنَ ِّ
الذ ْك َر َوإِنَّ لَهُ لَ َح فِظُو َن (، 65" )9
فالذي أنزله هو الذي تكفل حبفظه  ،وها حنن اآلن وبعد أكثر من  1400سنة من بداية نزول
القرآن الكرمي ومل حيصل له حتريف،نعم كانت هناك حماوالت من بعض احلاقدين ولكنها مل
تفلح ولن تنجح  ،فقد سلمه اهلل من كل حتريف وبقي دستوراً خالداً للبشرية مجعاء وسيظل
كذلك .
وملا كان القرآن الكرمي آخر الكتب كان من املهم أن يستوعب مجيع ما يف الكتب السماوية،
ويكون هو املرجع يف كل القضايا حىت لو كانت مذكورة يف الكتب السماوية السابقة كما قال
ْكتَ ب بِ لْح ِّق مصدِّق لِم ب ين ي َدي ِه ِمن ال ِ
تعاىل " :وأَنْ زلْنَ إِلَي َ ِ
ْكتَ ِ
ب َوُم َه ْي ِمن َعلَْي ِه
َ َ ْ
ك ال َ َ ُ َ
َ َْ َ َ ْ َ
ِ
ِ
ِ
َّ
ْح ِّق لِ ُك ٍّل َج َعلْنَ ِم ْن ُك ْم
اء ُه ْم َع َّم َج َء َك م َن ال َ
فَ ْح ُك ْم بَ ْي نَ ُه ْم ب َم أَنْ َز َل اللهُ َوَال تَتَّب ْع أ َْه َو َ
ِشرعة وِم ْن ه ج ولَو َش ء اللَّه لَجعلَ ُكم أ َُّمة و ِ
اح َدة َولَ ِك ْن لِيَْب لُ َوُك ْم فِي َم َآتَ ُك ْم فَ ْلْستَبِ ُقوا
َْ َ َ َ ْ َ ُ ََ ْ
َ
الْ َخ ْي ر ِ
ات إِلَى اللَّ ِه َم ْرِجعُ ُك ْم َج ِميع فَ يُ نَبِّئُ ُك ْم بِ َم ُك ْنتُ ْم ِف ِيه تَ ْختَِل ُفو َن (.66")48
َ
 65سورة الحجر
 66سورة المائدة
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فالقرآن مهيمن وهذا أمشل من معىن التصديق ،فاهليمنة تشمل التصديق وغريها من املعاين من
السيطرة والرقابة واحلفظ والشهادة  ،كما أن القرآن مصدق للكتب السابقة معرتف أهنا من
عند اهلل تعاىل أنزهلا على رسله  -عليهم السالم  -وعلينا اإلميان مبا علحمنا امسه منها كالتوراة
واإلجنيل والزبور ،وأما ماال نعرفه منها فنؤمن به إمجاالً.
والقرآن يصدق ذلك ويصدق ما صح من أخبار الكتب السماوية السابقة ،كاألخبار اليت مل
حترف من التوراة مثل الرجم .كما وأن القرآن يصدق مبا فيها من العقائد الصحيحة ويتفق مع
الكتب السماوية السابقة بالدعوة إىل اإلميان باهلل تعاىل وكتبه ورسله واليوم اآلخر ،ويتفق معها
َّ ِ
ِ
ب َعلَْي ُك ُم
ين آ ََمنُوا ُكت َ
يف أصول الشرائع كالصالة والصيام والزكاة قال اهلل تعاىل  ":يَ أَيُّ َه الذ َ
َّ ِ
ِ
ين ِم ْن قَ ْبلِ ُك ْم لَ َعلَّ ُك ْم تَتَّ ُقو َن ( 67" )183وكذلك أخرب القرآن
ِّ
ب َعلَى الذ َ
الصيَ ُم َك َم ُكت َ
َخ ْذنَ ِميثَ َق بَنِي
عن الصالة والزكاة و أن اهلل عز وجل تعبد هبا من قبلنا يف قوله تعاىلَ ":وإِ ْذ أ َ
ِ
ِ ِ
ِ َّ ِ ِ ِ
س كِي ِن َوقُولُوا
س ن َوذي الْ ُق ْربَى َوالْيَتَ َمى َوال َْم َ
يل َال تَ ْعبُ ُدو َن إ َّال الل َه َوب ل َْوال َديْ ِن إ ْح َ
إ ْلْس َرائ َ
ِ
الص َما َة َوَآتُوا َّ
لِلنَّ ِ
الزَك ةَ ( 68" )83وتتفق الكتب املنزلة يف الدعوة إىل
يموا َّ
س ُح ْسن َوأَق ُ
الفضائل  ،والرتغيب فيها  ،والرتهيب من الرذائل والتنفري ،منها فكل كتب اهلل تعاىل تدعو إىل
حب اخلري  ،واألمر باملعروف والنهي عن املنكر  ،وإقامة العدل  ،وإحقاق احلق  ،واإلحسان ،
والصدق ،والصرب  ،واألمانة ،والوفاء  ،والرمحة ،وما إىل ذلك من الفضائل  ،ومكارم األخالق
اليت تسعد هبا البشرية يف كل زمان ومكان  ،كما وأن كل كتب اهلل تعاىل هنت عن الظلم ،
واخليانة  ،والكذب ،والغدر  ،والقسوة  ،وما إىل ذلك من الرذائل اليت توحرد البشرية موارد
اهلالك.

 67سورة البقرة
 68سورة البقرة
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ولإلميان بالكتب مثرات كثرية منها :
 العلم بعناية اهلل لعبادة حيث أنزل هلم كتباً .
 حمبة اهلل ملا أنعم علينا به من إنزال الكتاب ( القرآن الكرمي ) وهذه من أجل النعم
 التعرف على شيء من حكمة اهلل يف شرعه  ،حيث شرع لكل قوم ما يناسبهم
 شكر اهلل على هذه النعمة العظيمة وذلك بالعمل مبا يف هذا القرآن الكرمي .
 حمبة واحرتام وتقدير ذلك الكتاب العزيز ألنه من العزيز الكرمي .

51

اإليمان بالرسل

الفصل الرابع

لقد اقتضت حكمة الباري – سبحانه – وعدله أال يعذب أحد من الناس حىت تقوم عليه
أج حل إقامة احلجة فقد تكفل اهلل بإرسال الرسل كما قال تعاىل يف كتابه الكرمي "
احلجة  ،ومن ْ
ِ
ين لِئَ َّما يَ ُكو َن لِلنَّ ِ
ُر ُلْسما ُمبَ ِّ
الر ُلْس ِل َوَك َن اللَّهُ َع ِزيزا َح ِكيم
س َعلَى اللَّ ِه ُح َّجةٌ بَ ْع َد ُّ
ين َوُم ْنذ ِر َ
ش ِر َ
( ، 69)165ومن هنا فإن اإلميان بالرسل يعترب من القضايا األساسية واملهمة والضرورية لدى
املسلم بل هو أحد أركان اإلميان الستة .
واإلميان بالرسل يتضمن :
 االميان بأن اهلل أرسل رسوالً أو نذيراً لكل أمة وهذا ما أشار إليه القرآن الكرمي بقوله :
" َوإِ ْن ِم ْن أ َُّم ٍة إَِّال َخ َما ِف َيه نَ ِذ ٌير ( 70")24وق ل أيض َ " :ولََق ْد بَ َعثْ نَ فِي ُك ِّل أ َُّم ٍة َر ُلْسوال
ِ
وت ، 71) 136 ( ...لذا كان عدد األنبياء والرسل كثري
اجتَنِبُوا الطَّ غُ َ
أَن اُ ْعبُ ُدوا اللَّ َه َو ْ
.
 اإلميان جبميع الرسل واألنبياء عليهم السالم بال تفريق بينهم يف اإلميان ،فالكل مرسل من
الر ُلْس ُ
آم َن َّ
ول بِ َم أُن ِز َل إِلَْي ِه ِم ْن َربِِّه َوال ُْم ْؤِمنُو َن ُكلٌّ
عند اهلل كما قال تعاىل يف كتابه العزيز " َ
ِ ِِ ِ ِِ
ِ
َح ٍد ِم ْن ُر ُلْسلِ ِه  .72"..فقوله " ال نفرق
آم َن بِ للَّه َوَممائ َكته َوُكتُبِه َوُر ُلْسله ال نُ َف ِّر ُق بَ ْي َن أ َ
َ
بين أحد من رلْسله " مبعىن أنا ال نفرق بينهم من ناحية اإلميان هبم وإن اختلفوا يف أزماهنم

وشرائعهم .
 69سورة النساء
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الر ُلْس ُل فَ َّ
ْك ُّ
 اإلميان بأن اهلل  -  -فضل بعض الرسل على بعض كما قال " تِل َ
ضلْنَ
ضلْنَ بَ ْع َ ِ
ض ُه ْم َعلَى بَ ْع ٍ
ض ، 73")253( ....وقال أيضاً َ " :ولََق ْد فَ َّ
ين َعلَى
بَ ْع َ
ض النَّبيِّ َ
74
بَ ْع ٍ
ض " )55 ( ..

 النبوة والرسالة اصطفاء من اهلل تعاىل ال تنال بالعمل وال بالقول وال بأي طريق آخر ،فهي
صطَِفي ِم َن ال َْم َمائِ َك ِة
منة ونعمة من اهلل يهبها ملن يشاء من عباده قال تعاىل  " :اللَّهُ يَ ْ
75
يع ب ِ
ِ
ُر ُلْسما َوِم َن النَّ ِ
ص ٌير ( ")75أي أن اهلل خيتار من الناس رسالً
س إِ َّن اللَّهَ َلْسم ٌ َ
يكونون أزكى ذلك النوع ،وأمجعه لصفات اجملد ،وأحقه باالصطفاء ،فالرسل ال يكونوا إال

صفوة اخللق على اإلطالق ،ومن هنا كان مناسباً ختم اآلية بقوله "السميع البصير"
فالذي اختارهم واصطفاهم عامل فقد أحاط علمه ومسعه وبصره جبميع األشياء ،فاختيارهم
ث يَ ْج َع ُل ِر َلْس لَتَهُ (.76")124
كما قال تعاىل :اللَّهُ أَ ْعلَ ُم َح ْي ُ
 األنبياء والرسل بشر مثل بقية البشر يأكلون ويشربون ويتعبون ويتزوجون ..إخل وفرقهم
األساسي أهنم يوحى إليهم من اهلل فال علم هلم إال ما علمهم اهلل كما قال تعاىل  " :قُ ْل
شر ِمثْ لُ ُكم يوحى إِلَي أَنَّم إِلَه ُكم إِلَهٌ و ِ
اح ٌد  ، 77")110( ..ويقول تعاىل
إِنَّ َم أَنَ بَ َ ٌ
ْ ُ َ َّ َ ُ ْ َ
ِ
يح ابْ ُن َم ْريَ َم إَِّال َر ُلْس ٌ
ت ِم ْن قَ ْبلِ ِه ُّ
ول قَ ْد َخلَ ْ
الر ُلْس ُل َوأ ُُّمهُ
معاتباً بعض الكفار َ " :م ال َْمس ُ
78
ِ
صدِّي َقةٌ َك نَ يَأْ ُك َما ِن الطَّ َع َم انْظُْر ()75
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 األنبياء ال ميلكون ألنفسهم نفعاً وال ضراً  ،ومن باب أوىل نفع الغري أو دفع الشر عنهم ،
ك لِنَ ْف ِسي نَ ْفع
فتلك مسألة خيتص هبا اهلل وحده دون غريه كما قال تعاىل  " :قُ ْل َال أ َْم ِل ُ
سنِ َي ُّ
ت ِم َن الْ َخ ْي ِر َوَم َم َّ
ب َال ْلْستَ ْكثَ ْر ُ
ض ًّرا إَِّال َم َش َء اللَّهُ َولَ ْو ُك ْن ُ
َوَال َ
السوءُ
ت أَ ْعلَ ُم الْغَْي َ
إِ ْن أَنَ إَِّال نَ ِذ ٌير َوبَ ِش ٌير لَِق ْوٍم يُ ْؤِمنُو َن ( 79)188واخلطاب يف اآلية لنبينا حممد --
وكذلك بقية األنبياء .
 كل األنبياء يعطون من اآليات والدالئل والرباهني اليت تؤيد نبوهتم وجتعل الناس يؤمنون
بأهنم أنبياء يوحى إليه من اهلل  ،وهذه اآليات واملعجزات ختتلف باختالف األنبياء والرسل،
وباختالف األقوام  ،وباختالف األزمان ،أي حبسب ما يقتضيه احلال  ،قال الرسول  -
  " :ما من األنبياء نيب إال أعطي من اآليات ما مثله أومن  ،أو آمن  ،عليه البشر " . دين األنبياء واحد ودعوهتم واحدة لكل البشر  ،فقد كان خطاب األنبياء للناس كافة
ولكل قوم " أن اعبدوا اهلل " كما قال تعاىل  " :ولََق ْد ب عثْ نَ فِي ُك ِّل أ َُّم ٍة رلْسوال أ ِ
َن اُ ْعبُ ُدوا
َ ََ
َُ
وت ( ، 80")36نعم قد ختتلف الشرائع و القوانني ولكن تبقى القضية
اجتَنِبُوا الطَّ غُ َ
اللَّهَ َو ْ
األساسية وهي عبادة اهلل وحده ال شريك له فاألنبياء كأهنم أخوة ألب واحد وأمهات

خمتلفة كما قال الرسول الكرمي  " :- -األنبياء أخوة لعالت  ،أمهاهتم شىت ودينهم
واحد".81

 79سورة األعراف
 80سورة النحل
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 األنبياء يصيبهم ما يصيب البشر من املوت  ،فاملوت أمر حتمي كتبه اهلل على كل اخللق
ت
ك َميِّ ٌ
بال استثناء  ،فها هو القرآن الكرمي خياطب الرسول الكرمي  - -قائالً له  " :إِنَّ َ

َوإِنَّ ُه ْم َميِّتُو َن ( ، 82 ")30فاجلميع سيموت مث اجلميع سيبعث مرة أخرى .

 من احلكم الربانية  ،ومن علم اهلل املطلق بكل ما حدث وسيحدث يف العامل فقد ختم
الرسالة والنبوة يف حممد  --فكان هو آخر األنبياء والرسل الكرام – عليهم السالم –
َح ٍد ِم ْن ِر َج لِ ُك ْم َولَ ِك ْن
فال نيب وال رسول بعده كما قال تعاىل َ " :م َك َن ُم َح َّم ٌد أَبَ أ َ
رلْس َ َّ ِ
ِ
ين َوَك َن اللَّهُ بِ ُك ِّل َش ْي ٍء َع ِليم ( ،83")40وقال  " : -  -إن
َُ
ول الله َو َخ تَ َم النَّبيِّ َ
مثلي مثل األنبياء من قبلي  ،كمثل رجل بىن بيتا  ،فأحسنه وأمجله إال موضع لبنة من زاوية
 ،فجعل الناس يطوفون به  ،ويعجبون له ويقولون  :هال وضعت هذه اللبنة ؟ قال :فأنا
اللبنة  ،وأنا خامت النبيني " .84ومن لوازم ختم النبوة والرسالة حملمد  -  -أن كانت
رسالته للناس كافة خبالف األنبياء قبله فقد كان النيب يرسل لقومه خاصة كما قال  -
  " :أعطيت مخسا  ،مل يعطهن أحد من األنبياء قبلي  :وذكر منها وكان النيب يبعث إىلقومه خاصة  ،وبعثت إىل الناس كافة".
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 من مهام األنبياء تبيني اخلري للناس وحتذيرهم من كل شر كما قال ":- -إنه مل يكن نيب
قبلي إال كان حقاً عليه أن يدل أمته على خري ما يعلمه هلم وينذرهم شر ما يعلمه
هلم" ،86وكذلك نبينا حممد  --أرشدنا إىل كل خري وأنذرنا من كل شر ،فكل خري يف
إرشاداته وكل شر يف حتذيراته .

 82لْسورة الزمر
 83لْسورة اِلحزاب
 84رواه البخ ري

 85رواه البخاري
 86ذكره األلباين يف صحيح اجلامع الصغري
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 األنبياء ال يستطيعون أن حيدثوا تغيرياً أو تبديالً أو حتويراً أو تعديالً يف أحكام اهلل وأوامره ،
وإمنا هم متبعون ملا يوحى إليهم كما قال اهلل تعاىل لرسوله { : - -قُ ْل َم يَ ُكو ُن لِي
ِ ِ ِ ِ
اب
َخ ُ
ص ْي ُ
وحى إِلَ َّي إِنِّي أ َ
ت َربِّي َع َذ َ
ف إِ ْن َع َ
أَ ْن أُبَ ِّدلَهُ م ْن ت ْل َق ء نَ ْفسي إِ ْن أَتَّبِ ُع إِال َم يُ َ
يَ ْوٍم َع ِظ ٍيم(  87)15بل جاء التهديد والوعيد له يف تغيري أو تبديل أو زيادة ما يبلغ به قال
يل (َِ )44ل َ ِ
ض ْاِلَقَ ِو ِ
َخ ْذنَ م ْنهُ بِ لْيَ ِمي ِن ( )45ثُ َّم لََقطَ ْعنَ
تعاىل َ " :ولَ ْو تَ َق َّو َل َعلَْي نَ بَ ْع َ
ِم ْنهُ ال َْوتِي َن ( ، 88)46و الوتني هو:العرق الذي يغذي القلب  ،وهذا جيعلنا على يقني تام
بكل ما صح عن الرسول الكرمي  - -بأنه من عند اهلل وليس من عنده . -  -
تلك هي عقيدتنا يف الرسل واألنبياء فنحن نتقرب إىل اهلل حببهم  ،ونقتدي هبم  ،وجنتهد يف
معرفة سريهم  ،ونصدق بكل ما صح عنهم  ،ونعبد اهلل بالطريقة اليت رمسوها لنا فيما
صح عنهم  .اللهم امجعنا هبم واحشرنا يف زمرته

 87سورة يونس
 88سورة احلاقة
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الفصل الخامس اإليمان باليوم اآلخر
جاء أحد الكفار إىل الرسول –  – وقد أخذ عظماً وفتته أمام الرسول  - -وقال  :يا
حممد هل يستطيع ربك أن حييي هذه ؟ فقال الرسول  : - -نعم حيييها ويدخلك النار .مث
ِ ِ
ِ
ِ
يم
أنزل اهلل هذه اآليات َ " :و َ
ض َر َ
ب لَنَ َمثَما َونَس َي َخ ْل َقهُ قَ َل َم ْن يُ ْحيِي الْعظَ َم َوه َي َرم ٌ
ِ
ٍ
ِ
يم (89)79إلى آخر السورة
( )78قُ ْل يُ ْحيِ َيه الَّ ِذي أَنْ َ
شأ ََه أ ََّو َل َم َّرة َو ُه َو ب ُك ِّل َخل ٍْق َعل ٌ
إهنا القضية الكربى قضية (اإلميان باليوم اآلخر)  ،وهو الركن اخلامس من أركان اإلميان  ،و حق

أن يكون ركناً  ،بل إنه أكثر األركان ارتباطاً مع اإلميان باهلل ،فكثرياً ما نقرأ يف القرآن الكرمي "
من آمن ب هلل واليوم اْلخر " " لمن آمن ب هلل واليوم اْلخر " " لمن ك ن يرجو اهلل والدار
اْلخرة " وغريها كثري .
ومن الدالئل على أمهية هذا الركن وشأنه العظيم  :تعدد أمسائه يف الكتاب والسنة حيث أنه ذكر
بأكثر من (  ) 50مخسني امساً ،وال توجد قضية يف القرآن والسنة ذكرت هبذا الكم من األمساء
 ،و أيضاً مع كثرة األمساء فقد تكرر حذكر بعض األمساء بصورة كبرية فمثالً اسم (اليوم اآلخر)
ذكر أكثر من  100مرة واسم يوم القيامة أكثر من  70مرة و(يوم البعث ،ويوم الدين،
واحلاقة ،والقارعة) وغريها كثري  ،فما اإلميان باليوم اآلخر ؟ وما مراحل ذلك اليوم ؟ وكيف
ننجو يف ذلك اليوم ؟ كل هذا وغريه سنتطرق إليه.
اإلنسان مير خبمس مراحل :

مرحلة العدم :حيث اإلنسان مل خيلق بعد كما قال تعاىل َ " :ه ْل أَتَى َعلَى ِْ
س ِن
النْ َ
90
ِ
ين ِم َن َّ
الد ْه ِر لَ ْم يَ ُك ْن َش ْيئ َم ْذ ُكورا (")1
حٌ

 89سورة يس
 90سورة اإلنسان
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مرحلة احلمل :حني يكون اإلنسان يف بطن أمه " يخلقكم في بطون أمه تكم خلق
من بعد خلق في ظلم ت ثماث"
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مرحلة الدنيا :حني خيرج اإلنسان من بطن أمه" واللَّهُ أَ ْخرج ُكم ِمن بطُ ِ
ون أ َُّم َه تِ ُك ْم َال
ََ ْ ْ ُ
َ
ص َر َو ْاِلَفْئِ َد َة لَ َعلَّ ُك ْم تَ ْش ُك ُرو َن (، 92" )78
تَ ْعلَ ُمو َن َش ْيئ َو َج َع َل لَ ُك ُم َّ
الس ْم َع َو ْاِلَبْ َ

وهذه املرحلة هي اليت عليها مدار السعادة أو الشقاء وهي دار االمتحان واالختبار .
مرحلة الربزخ  :وهي من بعد موت اإلنسان إىل حني قيام الساعة أي مرحلة وضع
خ إِلَى يَ ْوِم
اإلنسان يف قربه حلني بعثه من جديد قال تعاىل َ " :وِم ْن َوَرائِ ِه ْم بَ ْرَز ٌ

يُْب َعثُو َن (" )100
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ك لَ َميِّتُو َن ( )15ثُ َّم إِنَّ ُك ْم يَ ْو َم
مرحلة يوم القيامة قال تعاىل  " :ثُ َّم إِنَّ ُك ْم بَ ْع َد ذَلِ َ
ال ِْقيَ َم ِة تُ ْب َعثُو َن ( ، 94" )16وهي آخر املرحل وفيها السعادة أو الشقاء األبدي

والذي ال بعده سعادة أو شقاء.
واإلميان باليوم اآلخر يتعلق باملرحلة الرابعة واملرحلة اخلامسة ( الربزخ ويوم القيامة ) .
وأهم القواعد اليت جيب اإلميان هبا فيما يتعلق باليوم اآلخر هي :

 اإلميان بأن مجيع البشر بل واملخلوقات ستموت حىت املالئكة الكرام – عليهم السالم –
فإن اهلل قد كتب الفناء على اجلميع فال يبقى إال هو سبحانه كما قال تعاىل ُ " :ك ُّل
س ذَائَِقةُ الْمو ِ
َم ْن َعلَْي َه فَ ٍن ( ، 95" )26وقال تعاىل ُ " :ك ُّل نَ ْف ٍ
ت ثُ َّم إِلَْي نَ
َْ
تُ ْر َجعُو َن (.96")57

 91سورة الزمر 6
 92سورة النحل
 93سورة المؤمنون
 94سورة المؤمنون
 95سورة الرحمن
 96سورة العنكبوت
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ح
َي
س بِأ ِّ
 ال أحد يعلم مىت ميوت فعلم ذلك هلل وحده فقط قال تعاىل َ " :وَم تَ ْد ِري نَ ْف ٌ
97
ِ
أ َْر ٍ
يم َخبِ ٌير ()34
ض تَ ُم ُ
وت إِ َّن اللَّ َه َعل ٌ

 تبدأ قيامة كل عبد بعد موته مباشرة ومبعىن آخر فالقيامة على نوعني :قيامة خاصة لكل
عبد وهي اليت تبدأ بعد موته و قيامة عامة لكل املخلوقات حني يشاء اهلل.
 اإلميان بنعيم القرب وعذابه وأنه حق كما أخرب بذلك القرآن الكرمي وبني ذلك الرسول
العظيم . 
 أن العذاب والنعيم يف القرب يعتمد على إجابة العبد كما أخرب بذلك الرسول الكرمي –
" : -فعن الرباء بن عازب قال :خرجنا مع رسول اهلل  يف جنازة رجل من
األنصار.. ،مث قال « :إن العبد املؤمن إذا كان يف انقطاع من الدنيا وإقبال من اآلخرة،
نزل إليه مالئكة من السماء بيض الوجوه ،كأن وجوههم الشمس معهم كفن من أكفان
اجلنة وحنوط من حنوط اجلنة حىت جيلسوا منه مد البصر  ،مث جييء ملك املوت حىت
جيلس عند رأسه ،فيقول :أيتها النفس الطيبة اخرجي إىل مغفرة من اهلل ورضوان ـ قال ـ:
فتخرج تسيل ،كما تسيل القطرة من يف السقاء ،فيأخذها ،فإذا أخذها مل يدعوها يف
يده طرفة عني حىت يأخذوها فيجعلوها يف ذلك الكفن ويف ذلك احلنوط ،وخيرج منها
كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه األرض ،فيصعدون هبا فال ميرون هبا ،يعين على
مأل من املالئكة ،إال قالوا :ما هذه الروح الطيبة ؟ فيقولون :فالن بن فالن بأحسن
أمسائه اليت كانوا يسمونه هبا يف الدنيا حىت ينتهوا به إىل السماء الدنيا فيستفتحون له،
فيفتح له فيشيعه من كل مساء مقربوها إىل السماء اليت تليها ،حىت ينتهى هبا إىل السماء
السابعة ،فيقول اهلل :اكتبوا كتاب عبدي يف عليني وأعيدوه إىل األرض ،فإين منها
 97سورة لقمان
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خلقتهم وفيها أعيدهم ،ومنها أخرجهم تارة أخرى قال :فتعاد روحه يف جسده ،فيأتيه
ملكان فيجلسانه فيقوالن له :من ربك ؟ فيقول :ريب اهلل ،فيقوالن له :ما دينك ؟
فيقول :ديين اإلسالم ،فيقوالن له :ما هذا الرجل الذين بعث فيكم ؟ فيقول :هو رسول
اهلل ،فيقوالن له :وما علمك ؟ فيقول :قرأت كتاب اهلل فآمنت به وصدقت ،فينادي مناد
من السماء :أن صدق عبدي فأفرشوه من اجلنة ،وألبسوه من اجلنة ،وافتحوا له باباً إىل
اجلنة ـ قال ـ :فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له يف قربه مد بصره ويأتيه رجل حسن
الوجه ،حسن الثياب ،طيب الريح ،فيقول :أبشر بالذي يسرك هذا يومك الذي كنت
توعد ،فيقول له :من أنت فوجهك الوجه الذي يأيت باخلري ؟ فيقول :أنا عملك الصاحل،
فيقول :رب أقم الساعة رب أقم الساعة ،حىت أرجع إىل أهلي وماّل ـ قال ـ :وإن العبد
الكافر إذا كان يف انقطاع من الدنيا وإقبال من االخرة ،نزل إليه مالئكة من السماء سود
الوجوه معهم املسوح ،فجلسوا منه مد البصر ،مث جييء ملك املوت فيجلس عند رأسه،
فيقول :أيتها النفس اخلبيثة ،اخرجي إىل سخط من اهلل وغضب ـ قال ـ :فتفرق يف
جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف املبلول ،فيأخذها فإذا أخذها مل يدعوها
يف يده طرفة عني حىت جيعلوها يف تلك املسوح ،فيخرج منها كأننت ريح جيفة وجدت
على وجه األرض ،فيصعدون هبا فال ميرون هبا على مأل من املالئكة إال قالوا :ما هذه
الروح اخلبيثة ؟ فيقولون :فالن بن فالن بأقبح أمسائه اليت كان يسمى هبا يف الدنيا حىت
ينتهى هبا إىل السماء الدنيا ،فيستفتح له فال يفتح له ـ مث قرأ رسول اهلل  " ال تفتح
هلم أبواب السماء وال يدخلون اجلنة حىت يلج اجلمل يف سم اخلياط " فيقول اهلل :اكتبوا
كتابه يف سجني يف األرض السفلى فتطرح روحه طرحاً ـ مث قرأ " ومن يشرك باهلل فكأمنا
خر من السماء فتخطفه الطري أو هتوي به الريح يف مكان سحيق" فتعاد روحه يف
جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه ويقوالن له :من ربك ؟ فيقول :هاه هاه ال أدري،
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فيقوالن له :ما دينك ؟ فيقول :هاه هاه ال أدري ،فيقوالن له :ما هذا الرجل الذي بعث
فيكم ؟ فيقول :هاه هاه ال أدري ،فينادي مناد من السماء :أن كذب عبدي فأفرشوه
من النار وافتحوا له باباً إىل النار ،فيأتيه من حرها ومسومها ويضيق عليه قربه حىت ختتلف
فيه أضالعه ،ويأتيه رجل قبيح الوجه ،قبيح الثياب ،مننت الريح ،فيقول :أبشر بالذي
يسوؤك ،هذا يومك الذي كنت توعد ،فيقول :ومن أنت ،فوجهك الوجه جييء بالشر ؟
فيقول :أنا عملك اخلبيث ،فيقول :رب ال تقم الساعة».98
 اإلميان مبا يسبق قيام الساعة مما صح يف كتاب اهلل أو سنة رسوله  واليت ذكرها
العلماء –رمحهم اهلل –حتت مسمى  :عالمات الساعة  ،وهي كثرية ال ميكن ذكرها
مجيعاً هنا يف هذه الدقائق ولكن سنشري إىل بعضها واملهم هو اليقني واجلزم مبا صح
منها.
 ال يعلم وقت القيامة الكربى ( الساعة ) إال اهلل وحده ،فال نيب مرسل وال ملك مقرب ،
وحني سئل الرسول الكرمي –  -عن موعد الساعة جاءت اإلجابة ربانية يف قرآن يتلى
ِ
ك َع ِن َّ ِ
ت ِم ْن
إىل يوم القيامة قال تعاىل  " :يَ ْسأَلُونَ َ
يم أَنْ َ
الس َعة أَيَّ َن ُم ْر َلْس َه ( )42ف َ
ك ُم ْنتَ َه َه ( ، 99)44و ملا سأل جربيل رسول اهلل عن وقت
ِذ ْك َر َاه ( )43إِلَى َربِّ َ
الساعة قال  :ما املسؤول عنها بأعلم من السائل .أي أن كالنا ال يعلم وقتها.

 اإلميان بأن مجيع اخللق يعاد خلقهم وبعثهم من جديد استعداداً للحساب واجلزاء قال
الس ِج ِّل لِ ْل ُكتُ ِ
ب َك َم بَ َدأْنَ أ ََّو َل َخل ٍْق نُِعي ُدهُ َو ْعدا
تعاىل  " :يَ ْو َم نَطْ ِوي َّ
الس َم َء َكطَ ِّي ِّ

 98ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجه
 99سورة النازعات
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ِِ
ِ
ين ( 100)104فاهلل – سبحانه – قد وضع لنفسه وعداً وهو إعادة
َعلَْي نَ إنَّ ُكنَّ فَ عل َ
اخللق كما بدأه أول مرة وهو فاعل ذلك بال شك وال ريب فهو على كل شيء قدير .
 اليقني التام بأن بعد البعث يأيت اجلزاء واملناقشة والسؤال  ،وفق قواعد ربانية بينها القرآن
الكرمي والسنة النبوية منها ُ " :ك ُّل نَ ْف ٍ ِ
ت َرِهينَةٌ ( ، 101" )38والعدل
سبَ ْ
س ب َم َك َ
ك بِظََّماٍم لِلْعبِ ِ
املطلق " من َع ِمل ِ ِ ِ ِ
يد (" )46
َلْس َء فَ َعلَْي َه َوَم َربُّ َ
َ
َْ َ َ
ص لح فَلنَ ْفسه َوَم ْن أ َ

 ،102و إطالع العبد على أعماله وإقامة الشهود " ي وم تَ ْشه ُد َعلَي ِهم أَل ِ
ْسنَتُ ُه ْم
َْ َ َ
ْ ْ
103
ِ
ِ
َوأَيْدي ِه ْم َوأ َْر ُجلُ ُه ْم ب َم َك نُوا يَ ْع َملُو َن ( ، " )24وقاعدة الكرم الرباين " َم ْن َج ءَ
لسيِّئَ ِة فَ َما يُ ْج َزى إَِّال ِمثْ لَ َه َو ُه ْم َال يُظْلَ ُمو َن
سنَ ِة فَ لَهُ َع ْش ُر أ َْمثَ لِ َه َوَم ْن َج َء بِ َّ
بِ ل َ
ْح َ
( ،104 )160وأخريا قاعدة السؤال كما قال  " : - -ال تزول قدم ابن آدم يوم
القيامة من عند ربه حىت يسأل عن مخس  :عن عمره فيم أفناه  ،وعن شبابه فيما أباله
 ،وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه  ،وماذا عمل فيما علم ".

 اإلميان باجلزاء الرباين لكل الناس ،فال ينبغي أن يكون هناك تكليف مث حساب ومناقشة
مث ال يتبعها جزاء ،فهذا ال يكون للعاقل من الناس واهلل  من باب أوىل ،بل أخربنا
الرسول الكرمي –  –عن دقة اجلزاء بقوله  " :لتؤدن احلقوق إىل أهلها يوم القيامة ،
حىت يقاد للشاة اجللحاء من الشاة القرناء  .105أي يقتص من الشاة ذات القرون للشاة
اجللحاء ( اليت بال قرون ).
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 الناس من حيث اجلزاء بعد احلساب واملناقشة على قسمني ال ثالث هلما  :فريق يف اجلنة
ِ
وفريق يف النار ( السعري ) "وتُ ْن ِذر ي وم الْجم ِع َال ري ِ ِ
ْجن َِّة َوفَ ِري ٌق فِي
ب فيه فَ ِري ٌق في ال َ
َ َ َْ َ َ ْ
َْ َ
الس ِعي ِر ( 106")7فكل مكلف سيكون مع أحد الفريقني بناءاً على عمله يف الدنيا .
َّ
 اإلميان بأن هذا اجلزاء للعباد سيكون هو مصريهم األبدي ،فهم خالدون خملدون فيه إما
نعيم دائم وإما عذاب دائم ال ينتهي  ،قال تعاىل عن الكافرين  " :إِ َّن اللَّ َه لَ َع َن
ِ
َع َّد لَ ُهم لْس ِعيرا (َ )64خ لِ ِدين ِف َيه أَبدا َال ي ِج ُدو َن ولِيًّ وَال نَ ِ
صيرا
ين َوأ َ
َ
َ
ْ َ
َ َ
َ
الْ َك ف ِر َ
ت لْسنُ ْد ِخلُهم جنَّ ٍ
( 107)65وقال عن املؤمنني  " :والَّ ِذين آَمنُوا و َع ِملُوا َّ ِ ِ
ت
ُْ َ
الص ل َح َ
َ َ َ َ
ِ
ِِ
ِ
ين ِف َيه أَبَدا (.108)122
تَ ْج ِري م ْن تَ ْحت َه ْاِلَنْ َه ُر َخ لد َ

 اإلميان بأن الدار اآلخرة هي دار جزاء وليست دار عمل فما قدمه اإلنسان من عمل يف
حياته جيد نتيجته يف آخرته أي من بعد موته إىل حني حصوله على اجلزاء العادل ،
وقبل أن خنتم الكالم عن هذا الركن املهم امسحوا ّل أن أزف لكم تلك البشرى  ،قال رسول
اهلل – " : سبعة يظلهم اهلل يوم القيامة يف ظله يوم ال ظل إال ظله  :إمام عادل  ،وشاب نشأ
يف عبادة اهلل  ،ورجل ذكر اهلل يف خالء ففاضت عيناه  ،ورجل قلبه معلق يف املسجد  ،ورجالن
حتابا يف اهلل  ،ورجل دعته امرأة ذات منصب ومجال إىل نفسها فقال  :إين أخاف اهلل  ،ورجل
تصدق بصدقة فأخفاها حىت ال تعلم مشاله ما صنعت ميينه.
إنه ظل اهلل  ،وأنا على يقني من قدرتك على أن تكون أحد هؤالء السبعة – بإذن اهلل . -
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اإليمان بالقدر

الفصل السادس

ها حنن نصل إىل الركن السادس واألخري من أركان اإلميان ،وبه تكتمل أركان اإلميان اليت بينها
الرسول الكرمي  حينما أتى جربيل  إىل النيب  وقال له:أخربين عن اإلميان ،قال  ":أن
تؤمن باهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر وبالقدر خريه وشره "  ،فال يتم اإلميان حىت يؤمن
العبد بالقدر خريه وشره.
والنصوص املخربة عن قدر اهلل ووجوب اإلميان به كثرية ،فمن ذلك قوله تعاىل  ":إِنَّ ُك َّل
َش ْي ٍء َخلَ ْقنَ هُ بَِق َد ٍر ( .109")49وقوله َ ":وَك َن أ َْم ُر اللَّ ِه قَ َدرا َم ْق ُدورا (.110")38
ونظراً خلطورة هذا املوضوع وأمهيته وتضارب الناس فيه  ،فأرجو منك الرتكيز والتأمل فيما
سنذكره يف هذه األسطر لعلها تعينك – بعد اهلل – يف حتقيق هذا الركن العظيم وتطبيقه .
اإلميان بالقدر يتضمن أربعة أركان :
الركن األول  :العلم  :وهو اإلميان بعلم اهلل الشامل احمليط ،فهو سبحانه عليم باألمور كلها
دقيقها و جليلها ،سرها وعلنها فال خيفى على اهلل شيء يف األرض وال يف السماء قال اهلل تعاىل
َ ":و ِع ْن َدهُ َم َف تِ ُح الْغَْي ِ
ط ِم ْن َوَرقَ ٍة إَِّال
ب َال يَ ْعلَ ُم َه إَِّال ُه َو َويَ ْعلَ ُم َم فِي الْبَ ِّر َوالْبَ ْح ِر َوَم تَ ْس ُق ُ
ي ْعلَمه وَال حبَّ ٍة فِي ظُلُم ِ
س إَِّال فِي كِتَ ٍ
ض َوَال َرط ٍ
ْب َوَال يَ بِ ٍ
ت ْاِل َْر ِ
ب ُمبِي ٍن (.111")59هل
َ َُ َ َ
َ
ط ِم ْن َوَرقَ ٍة " اهلل أكرب كم ورقة تسقط يف السنة بل يف
الحظت دقة التعبري القرآين " َوَم تَ ْس ُق ُ
الشهر بل يف اليوم ورمبا يف الساعة ،فاهلل سبحانه وتعاىل يعلم مىت وكيف وأين ستسقط هذه
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الورقة  ،باإلضافة إىل " حبَّ ٍة فِي ظُلُم ِ
ض َوَال َرط ٍ
ْب َوَال يَ بِ ٍ
ت ْاِلَ ْر ِ
س " حبة صغرية ويف
َ
َ
ظلمات !! نعم فاهلل يعلم عنها كل تفاصيلها فما أعظم اخلالق سبحانه !!
الركن الثاين :الكت بة

وهي اإلميان بأن اهلل كتب مقادير كل شيء إىل قيام الساعة  ،كما قال

رسول اهلل  يقول ":إن اهلل كتب مقادير اخلالئق قبل أن خيلق السماوات واألرض خبمسني
ألف سنة" .
الركن الثالث :المشيئة اإلميان مبشيئة اهلل العامة وقدرته الكاملة النافذة  ،فكل ما حدث يف
السماوات واألرض كبري أو صغري  ،عظيم أو حقري فإنه مبشيئة اهلل تعاىل وقدره وحتت مسعه
ِ
ين ()29
ش َء اللَّهُ َر ُّ
ش ءُو َن إَِّال أَ ْن يَ َ
وبصره قال اهلل تعاىل َ ":وَم تَ َ
ب ال َْع لَم َ
113
اد
سبحانه َ ":ولَ ْو َش َء َربُّ َ
ك َم فَ َعلُوهُ ( " )112وقال اهلل سبحانه  ":إِنَّ َم أ َْم ُرهُ إِ َذا أ ََر َ
ول لَهُ ُك ْن فَيَ ُكو ُن ( .114" )82وهذا ال ينايف مشيئة البشر وحريتهم بل توافقها ألن
َش ْيئ أَ ْن يَ ُق َ
112

" وقال

اهلل حني خلق اإلنسان وكلفه جعل له حرية االختيار يف سلوك الطريق ،وملا كان علم اهلل مطلق

،فهو يعلم – سبحانه – باختيار كل عبد من عباده ،فهو مكتوب عنده أن فالن سيختار
الطريق الفالين ولكنه – سبحانه – ال جيربه عليه ،وللتقريب نقول لو أن مدرساً كتب يف ورقة
قبل أن خيترب طالبه بأن فالن سينجح و فالن ال ينجح دون أن يعلم الطالب بناءاً على معرفته
هبم فهو أستاذهم  ،مث اخترب الطالب وظهرت النتائج واتضح أن ما توقعه األستاذ كان
صحيحاً،فهل حيق للطالب الراسب أن يعرتض على أستاذه بأنه قد كتبه راسباً !!! هذا ال يعقل
ولو اعرتض فال يقبل اعرتاضه فاألستاذ كتب بناءاً على معرفته بطالبه ،ومل جيرب الطالب على
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عدم اإلجابة  ،فكذلك اهلل ( وهلل املثل العلى ) فاهلل أعلم بعباده فهو الذي خلقهم فالذي خلق
أدرى مبا خلق وأدرى مبا سيختاره هذا املخلوق  ،فكتب ذلك مع إعطاء العبد حرية االختيار .
الركن الرابع  :الخلق أي أن اهلل خالق كل شيء ومقدره وميسره ملا خلق له كما قال تعاىل ":
َواللَّهُ َخلَ َق ُك ْم َوَم تَ ْع َملُو َن (")96
صنعته".

115

وقال الرسول الكرمي  ": إن اهلل خالق كل صانع و

فما أصابك من مرض ورزق وحياة وموت وأكل وشرب وزراعة وصناعة وغريها كلها تنطبق
عليها تلك املراتب األربعة .
أما مثار اإلميان بالقدر فهي كثرية جداً وسنكتفي بذكر بعضها :
 إن اإلميان بالقدر جيعل اإلنسان ميضي يف حياته باستقامة  ،فال تبطره النعمة ألنه يعلم
أن كل ما أصابه من نعم وحسنات هي من اهلل قال اهلل تعاىل َ ":وَم بِ ُك ْم ِم ْن نِ ْع َم ٍة
فَ ِم َن اللَّ ِه ( 116")53إذا أصيب بضراء وبالء فال جيزع وال ييأس بل حيتسب ويصرب ،
بل ينظر إليه على أنه من عند اهلل الرمحن الرحيم احلكيم –سبحانه – وأبعد من ذلك

يعترب البالء فرصة للحصول على األجر الوفري كما قال " : -  -عجباً ألمر املؤمن
إن أمره كله له خري –وليس ذلك ألحد إال للمؤمن : -إن أصابته سراء شكر فكان
خري له وإن أصابته ضراء صرب فكان خري له  ".هذا حال املؤمن إن أصابته الضراء صرب
على أقدار اهلل وانتظر الفرج من اهلل واحتسب األجر فنال أجر الصابرين ،وإن أصابته
سراء من نعمة دينية كالعلم والعمل الصاحل أو نعمة دنيوية كاملال والبنني واألهل شكر
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اهلل وذلك بالقيام بطاعته سبحانه فهو حاصل على األجر يف كال احلالتني  ،والعبد ال
خيلو من هاتني احلالتني يف كل حياته.
 الرضا والطمأنينة لعلمه بل يقينه أن ما أصابه مل يكن ليخطئه وما أخطأه مل يكن
ليصيبه  ،وعلمه برمحة رب العاملني له  ،فحىت لو بدى له أن األمر على غري ما يريد
فهو على يقني من أن هناك مكان آخر يكتمل فيه احلساب واجلزاء وهو اليوم اآلخر،
فيلقي السكينة على قلبه ويتقبل كل ما يأتيه قال اهلل تعاىل ":م أَص ب ِمن م ِ
صيبَ ٍة فِي
َ َ َ ْ ُ
ض َوَال فِي أَنْ ُف ِس ُك ْم إَِّال فِي كِتَ ٍ
ْاِل َْر ِ
ك َعلَى اللَّ ِه يَ ِس ٌير
ب ِم ْن قَ ْب ِل أَ ْن نَ ْب َرأ ََه إِ َّن َذلِ َ

(.117)22

 واإلنسان إذا رضي بالقدر اسرتاح من احلزن واهلم قال رسول اهلل  ": املؤمن القوي
خري وأحب إىل اهلل من املؤمن الضعيف ويف كل خري ،احرص على ما ينفعك واستعن
باهلل وال تعجز  ،وإن أصابك شيء فال تقل  :لو أين فعلت كان كذا وكذا ولكن قل :
قدر اهلل وما شاء فعل  .فإن لو تفتح عمل الشيطان " ،ويف املقابل نسمع كثرياً عن
حاالت االنتحار يف الشرق أو الغرب فهاهي أفضل دولة يف العامل من حيث الدخل
املادي للفرد( السويد ) تسجل أعلى نسبة انتحار يف العامل  ،فمع توفر املادة وتطور
احلياة والرفاهية إال أن ذلك مل جيعل العبد سعيداً ،ولعل من أهم أسباب ذلك – واهلل
العلم -عدم اإلميان بالقدر ،فاحلمد هلل على نعمة اإلسالم واحلمد هلل على نعمة
اإلميان  ،واحلمد هلل على نعمة اإلميان بالقدر خريه وشره .
أخي املسلم أخيت املسلمة على املرء أن يستعيذ من سوء القضاء فقد ورد يف احلديث عن النيب
 ":اللهم إين أعوذ بك من جهد البالء ،ودرك الشقاء ،وسوء القضاء ،ومشاتة األعداء "
.وكذلك ورد عن النيب  االستعاذة من شر القضاء يف دعاء الوتر  ":اللهم اهدين فيمن
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هديت  ،وعافين فيمن عافيت ،وتولين فيمن توليت ،وبارك ّل فيما أعطيت  ،وقين شر ما
قضيت ،إنك تقضي وال يقضى عليك  ،و إنه ال ي حذ ُل من واليت وال يعحُز من عاديت تباركت
ربنا وتعاليت " .فاإلميان بالقدر ال يتناىف من االستعاذة من شر القضاء بل إن االستعاذة من
شر القضاء هي من اإلميان بالقدر .
وبذلك تكون دائرة اإلميان قد اكتملت بأركاهنا الستة بدأناها باإلميان باهلل وختمناها
باإلميان بالقدر كما جاءت مرتبة على لسان الرسول الكرمي . وقبل ختام الكالم عن اإلميان
البد من التذكري بقضية هامة جداً تتعلق باإلميان أال وهي  :هل اإلميان يزيد وينقص ؟
الس ِكينَةَ
لقد أجا ب القرآن الكرمي عن هذا السؤال يف عدة آيات منهاُ ":ه َو الَّ ِذي أَنْ َز َل َّ
ِ
وب الْم ْؤِمنِ ِ
َّ ِ
ِ
ادوا إِيم ن مع إِ ِ
ِ
ين
ين ليَ ْز َد ُ َ َ َ َ
يم ن ِه ْم "..الفتح  ،وقوله  ":إنَّ َم ال ُْم ْؤمنُو َن الذ َ
في قُلُ ِ ُ َ
يم ن َو َعلَى َربِّ ِه ْم يَتَ َوَّكلُو َن
ت قُلُوبُ ُه ْم َوإِذَا تُلِيَ ْ
إِذَا ذُكِ َر اللَّهُ َو ِجلَ ْ
ت َعلَْي ِه ْم آَيَ تُهُ َز َ
ادتْ ُه ْم إِ َ
( .118)2وغريها من النصوص .
وأما كيف ميكن زيادة أو نقصان اإلميان فنقول :إن اإلميان يزيد بالطاعات( مثل :الصلوات
والذكر والصيام واخللق احلسن و ..وينقص بالعصيان( الزنا والربا وشرب اخلمر والغيبة وعقوق
الوالدين واخللق السيء و. ) ..
و مما يزيد اإلميان كذلك  :صحبة أهل اإلميان والصالح ،فإن صحبتهم ترشد اإلنسان إىل فعل
اخلريات وترك املنكرات ،واإلنسان ضعيف بنفسه حيتاج إىل املقارنة مع غريه ،ولذلك جتد أن
اإلنسان الذي هو يف مجاعة إذا أقبلوا على طاعة كان من املسارعني إليها واملنافسني فيها ،فإذا
انفرد وحده جاءه الكسل والنعاس والنوم ومل يستطع أن يفعل ما كان يفعله يف مجاعة ،إال
ك َم َع
اصبِ ْر نَ ْف َس َ
بتدريب شاق على النفس وجهاد ،ولذلك أمر اهلل بصحبة األخيار ،فقالَ " :و ْ
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َّ ِ
ين
الذ َ
ُّ
الدنْيَ

ي ْدعُو َن ربَّهم بِ لْغَ َد ِاة والْع ِشي ي ِري ُدو َن وجهه وَال تَع ُد َعي نَ َك َع ْن هم تُ ِري ُد ِزينَةَ الْحي ةِ
َ َُْ َ ْ ْ
ََ
َ َ ِّ ُ
َ
ُْ
َُْ
َوَال تُ ِط ْع َم ْن أَ ْغ َفلْنَ قَ لْبَهُ َع ْن ِذ ْك ِرنَ َواتَّبَ َع َه َواهُ َوَك َن أ َْم ُرهُ فُ ُرط ( 119")28فإذا كان

هذا اخلطاب للرسول الكرمي  وهو الذي ينزل عليه الوحي فمن باب أوىل غريه  ،وحنن يف هذا
الزمان أشد حاجة لذلك ،فعلى العاقل أن جيتهد يف معرفة الصاحلني والسري معهم يف " طريق
الفاحلني " وليصرب على ما يالقيه من أذى منهم ( أحياناً )  ،ويف املقابل االبتعاد عن أهل

الفسق والعصيان فإهنم من أعظم السارقني فهم مل يسرقوا منك ماالً بل قد سرقوا أهم وأعظم ما
متلك يف هذه احلياة الدنيا أال وهو اإلميان  ،وال قيمة لعبد بال إميان ألنه سيخسر الدنيا واآلخرة
وذلك هو اخلسران املبني وكن على يقني بأن هذه الدنيا ممر وليست مستقر ،فليتزود من اإلميان
بقدر اإلمكان قبل أن يأتيه ملك املوت حينها يندم يوم ال ينفع الندم .
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إن العمر احلقيقي لإلنسان ليس بعدد السنوات بل مبا حيققه من إجنازات ومبا يساهم فيه لبناء
احلضارات والرقي بالبشرية إىل أمسى الدرجات ،فهناك املاليني بل املليارات من البشر ممن عاش
على هذه األرض لسنوات عديدة لكنه مل يرتك له بصمة فيها  ،ويف املقابل هناك من عاش
سنوات حمدودة لكنه ال يزال يذكر فيشكر وال تزال سريته تروى لألجيال .
ومن البديهي أنه كلما كانت املسامهة يف لجاالت أكرب وأوسع كان الذكر أبقى  ،فمن
ساهم يف لجال اهلندسة والرياضيات والطب سيكون ذكره يف كل هذه اجملاالت ومن ساهم يف
لجال واحد سيكون ذكره أقل ،ليس هذا فحسب بل البد من النظر يف نوعية تلك املسامهة،
ومدى حاجة الناس هلا على خمتلف مستوياهتم وجلميع أجناسهم ،فاإلجناز الذي حيتاج إليه
الناس أكثر وشرحيته أكثر وأمشل ال شك سيكون صاحبه أكثر ذكراً .
وأمر آخر وهو أن خترج تلك املسامهة عن طور النظرية إىل طور التطبيق ،أي أن تكون تلك
املسامهة قابلة للتطبيق وليست كالماً ونظرية لجردة ليس هلا واقع ملموس  ،أو ال ميكن حتقيها
على أرض الواقع  ،فهناك العديد من النظريات احلاملة اليت ظلت يف األدراج والسبب هو عدم
إمكانية تطبيق تلك النظرية؛ تلك أهم صفات اإلجنازات اليت أبقت ذكر أصحاهبا العظماء .
ومن مقتضيات العدل الرباين أال تنحصر مجيع اإلجنازات يف أمة معينة وال زمن حمدد ،
فلكل أمة من األمم عظيم أو أكثر تفتخر بسريهم وأعماهلم وتسطر إجنازاهتم مبداد من الذهب
 ،ألهنم سامهوا بدور يف بناء تلك األمة والرقي يف هنضتها يف زمن ما.
وهناك نوع خاص من البشر وهم قليل جداً جتاوزت إجنازاهتم أمتهم لتشمل البشرية مجيعاً
وظهرت آثارهم يف خمتلف أصقاع األرض  ،فحق على البشرية رُد مجيل هؤالء وشكرهم  ،ومن
شكرهم دراسة سريهتم والنظر والتأمل  ،فيها وتربية األجيال على تلك السري العطرة ؛ لعلها
تساهم يف هنضة البشرية وإخراجها من حبر املتاهات والفوز بالسعادة اإلنسانية .
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وعلى رأس أولئك الصنف وأفضلهم حممد  الذي مل يتجاوز عمره  65عاماً لكنه قدم

للبشرية املنهج النظري والتطبيقي للحصول على السعادة املنشودة والغاية املقصودة لعموم البشر
 ،فكان واجباً على كل مسلم بل وكل إنسان دراسة سرية حممد  وأخذ الدروس والعرب منها
والسعي يف تطبيقها .
وحىت نكون منصفني نرتكك مع مقتطفات من سريته  فهي كفيلة لبيان صدق ما ذكرنا فإىل
ذلك :
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الطفل اليتيم

الفصل األول :

تبدأ قصتنا عام  570م ويف شبه اجلزيرة العربية وهي يف غرب قارة آسيا ،وعند الكعبة املشرفة
حيث كانت تعيش قبيلة تسمى قبيلة قريش ،وهم سادة مكة واملتولني أمرها وأمر البيت املقدس(
الكعبة ) الذي كان العرب حيجون إليه ويعظمونه  ،لذا كانت هذه القبيلة أشرف قبائل العرب
وأفضلها .
وهاهو سيد قبيلة قريش يف زمانه (عبد املطلب) خيتار لولده عبد اهلل وكان لديه  10من
األبناء آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كالب ،وهي يومئذ تعد أفضل امرأة يف
وموضعا ، ،ويتم الزواج ويفرح الزوجان ببعضهما ويعيشان أياماً سعيدة وبعد أيام
قريش نسبًا
ً
متاجرا إىل الشام ( مشال جزيرة العرب )  ،ولالسرتاحة نزل باملدينة وهو
قليلة خرج عبد اهلل
ً
مريض فتويف هبا ،ودفن هناك ،وله إذ ذاك مخس وعشرون سنة.

مسعت الزوجة احلنون مبوت زوجها احلبيب فحزنت حزناً شديداً فقد كانت حتبه مع أهنما

مل ميضيا معاً إال أياماً معدودة  ،لكنها حتملت وتصربت من أجل جنينها من زوجها احلبيب فقد
ثبت هلا أهنا حامل من زوجها عبد اهلل  ،وخالل تلك الفرتة ويف شهر فرباير أو أوائل مارس سنة
 571م حدثت قصة عجيبة يف مكة :
ذلك أن أبرهة بن الصباح احلبشى ،النائب العام عن النجاشى على اليمن ( جنوب شبه اجلزيرة
العربية ) ،ملا رأى العرب حيجون إىل الكعبة بىن كنيسة كبرية بصنعاء ( عاصمة اليمن ) ،وأراد أن
ليال فلطخ قبلتها بالعذرة.
يصرف حج العرب إليها ،ومسع بذلك رجل من بين كنانة ،فدخلها ً
وملا علم أبرهة بذلك ثار غيظه ،وسار جبيش كبري ـ عدده ستون ألف جندى ـ إىل الكعبة
ليهدمها ،واختار لنفسه فيالً من أكرب الفيلة ،وكان يف اجليش  9فيلة أو  13فيالً ،وواصل سريه
حىت بلغ املغمس ( مكان قرب مكة ) وهناك عبأ جيشه وهيأ فيله ،وهتيأ لدخول مكة ،فلما
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كان يف وادى حمسر ( بني مزدلفة ومىن وادي قريب من الكعبة ) برك الفيل ،ومل يقم ليتقدم إىل
الكعبة ،وكانوا كلما وجهوه إىل اجلنوب أو الشمال أو الشرق يقوم يهرول ،وإذا صرفوه إىل
طريا أبابيل ،ترميهم حبجارة من سجيل ،فجعلهم
الكعبة برك ،فبيناهم كذلك إذ أرسل اهلل عليهم ً
كعصف مأكول .وكانت الطري أمثال اخلطاطيف والبلسان ،مع كل طائر ثالثة أحجار؛ حجر
أحدا إال تقطعت أعضاؤه وهلك،
يف منقاره ،وحجران يف رجليه أمثال احلمص ،ال تصيب منهم ً
وليس كلهم أصابت ،وخرجوا هاربني ميوج بعضهم يف بعض ،فتساقطوا بكل طريق ،وأما أبرهة
فبعث اهلل عليه داء تساقطت بسببه أنامله ،ومل يصل إىل صنعاء إال وهو مثل الفرخ ،وانصدع
صدره عن قلبه مث هلك.
وأما قريش فكانوا قد تفرقوا يف الشعاب ،وحترزوا يف رءووس اجلبال خوفًا على أنفسهم ،فلما نزل
باجليش ما نزل رجعوا إىل بيوهتم آمنني.
ونظراً ألمهية هذا احلدث العظيم فقد أرخ العرب هذا العام وأمسوه بعام الفيل  ،ويف هذا العام
وبعد مخسني يوماً أو أكثر بقليل أي يف عام  571م ويف مكة ولدت آمنة بنت وهب وليدها
الوحيد وأرسلته إىل جده عبد املطلب الذي أمساه حممد لعله يكثر حامدوه  ،لقد ولد حممد وأبوه
ميت ومل ير أباه فبقي يف رعاية جده عبد املطلب وبني أحضان أمه آمنة  ،فهل استمر الوضع ؟
لقد كان من عادة العرب أن يعطوا أبنائهم الصغار إىل مرضعات ثقات يف الصحراء يتولن
أمر إرضاعهم ورعايتهم حىت سن معني  ،وكان من نصيب حممد  مرضعة تسمى (حليمة
السعدية ) ولندعها تتحدث عن ذلك فتقول :
خرجت من بلديت مع زوجي وابن ّل صغري أرضعه يف نسوة من بين سعد بن بكر ،نتلمس
الرضعاء .قالت  :وذلك يف سنة شهباء مل تبق لنا شيئًا ،فخرجت على أتان ( أنثى احلمار ) ىل
قمراء ،ومعنا شارف لنا ،واهلل ما تبحض بقطرة ،وما ننام ليلنا أمجع من صبينا الذي معنا ،من

بكائه من اجلوع ،ما يف ثدىي ما يغنيه ،وما يف مكاننا ما يغذيه ،ولكن كنا نرجو الغيث والفرج،
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ت بالركب حىت شق ذلك عليهم ،حىت قدمنا مكة نلتمس
فخرجت على أتاين تلك ،فلقد أذم ْ

الرضعاء ،فما منا امرأة إال وقد عرض عليها رسول اهلل  فتأباه ،إذا قيل هلا :إنه يتيم ،وذلك أنا
كنا نرجو املعروف من أيب الصيب ،فكنا نقول :يتيم! وما عسى أن تصنع أمه وجده ،فكنا
نكرهه لذلك ،فما بقيت امرأة قدمت معي إال أخذت رضي ًعا غريي ،فلما أمجعنا االنطالق قلت

لزوجي :واهلل  ،إىن ألكره أن أرجع من بني صواحيب ومل آخذ رضيعاً ،واهلل ألذهنب إىل ذلك
اليتيم فآلخذنه .قال  :ال عليك أن تفعلي ،عسى اهلل أن جيعل لنا فيه بركة .قالت :فذهبت إليه
وأخذته ،وما محلين على أخذه إال أىن مل أجد غريه ،قالت :فلما أخذته رجعت به إىل رحلي،
فلما وضعته يف حجري أقبل عليه ثديا ي مبا شاء من لنب ،فشرب حىت روى ،وشرب معه أخوه
حىت روى ،مث ناما ،وما كنا ننام معه قبل ذلك ،وقام زوجي إىل شارفنا تلك ،فإذا هي حافل،
فحلب منها ما شرب وشربت معه حىت انتهينا ريا وشبعا ،فبتنا خبري ليلة ،قالت :يقول صاحيب
حني أصبحنا :تعلمي واهلل يا حليمة ،لقد أخذت نسمة مباركة ،قالت :فقلت :واهلل إين ألرجو
ذلك .قالت :مث خرجنا وركبت أنا أتاين ،ومحلته عليها معي ،فواهلل لقطعت بالركب ما ال يقدر
عليه شيء من محرهم ،حىت إن صواحيب ليقلن ّل :يا ابنة أيب ذؤيب ،وحيك! ْأربحعى علينا،
أليست هذه أتانك اليت كنت خرجت عليها؟ فأقول هلن :بلى واهلل  ،إهنا هلي هي ،فيقلن :واهلل
أرضا من أرض اهلل أجدب
إن هلا شأنًا ،قالت :مث قدمنا منازلنا من بالد بين سعد ،وما أعلم ً
ح
باعا لبنـًا ،فنحلب ونشرب ،وما حيلب
منها ،فكانت غنمي تروح على حني قدمنا به معنا ش ً

إنسان قطرة لنب ،وال جيدها يف ضرع ،حىت كان احلاضرون من قومنا يقولون لرعياهنم :ويلكم،
جياعا ما تبض بقطرة لنب ،وتروح
اسرحوا حيث يسرح راعى بنت أيب ذؤيب ،فرتوح أغنامهم ً
شباعا لبنًا .فلم نزل نتعرف من اهلل الزيادة واخلري حىت مضت سنتاه وفصلته ،وكان يشب
غنمي ً
جفرا .قالت :فقدمنا به على أمه وحنن
شبابًا ال يشبه الغلمان ،فلم يبلغ سنتيه حىت كان ً
غالما ً
أحرص على مكثه فينا ،ملا كنا نرى من بركته ،فكلمنا أمه ،وقلت هلا :لو تركت ابين عندي حىت
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يغلظ ،فإين أخشى عليه وباء مكة ،قالت :فلم نزل هبا حىت ردته معنا ومل يستمر األمر طويالً
فقد خشيت حليمة على الطفل فقررت إرجاعه إىل أمة وأرجعته وعمره ست سنوات.
وهكذا عاد الطفل اليتيم إىل أمه بعد الرضاع ليبدأ قصة جديدة ومرحلة صعبة  ،فقد
خرجت أمه من مكة إىل يثرب ( املدينة ) للزيارة فقطعت حنو مخسمائة كيلو مرت ومعها ولدها
شهرا  ،وبينما هي راجعة إذ حلقها
اليتيم ـ حممد ـ وخادمتها أم أمين ،و عبد املطلب ،فمكثت ً

املرض يف أوائل الطريق ،مث اشتد حىت ماتت باألبْـواء بني مكة واملدينة.

وعاد به عبد املطلب إىل مكة ،وكانت مشاعر احلزن يف قلبه حنو حفيده اليتيم الذي أصيب
مبصاب جديد أثار اجلروح القدمية ،فـرق عليه فكان ال يدعه لوحدته  ،بل يؤثره على أوالده،
فكان يوضع لعبد املطلب فراش يف ظل الكعبة ،فكان بنوه جيلسون حول فراشه ذلك حىت خيرج
إجالال له ،فكان رسول اهلل  يأيت وهو غالم صغري حىت
إليه ،ال جيلس عليه أحد من بنيه ً
جيلس عليه ،فيأخذه أعمامه ليؤخروه عنه ،فيقول عبد املطلب :دعوا ابين هذا ،فواهلل إن له
لشأنا ،مث جيلس معه على فراشه ،وميسح ظهره بيده ،ويسره ذلك.
لقد استمر املوت يالحق املقربني هلذا الطفل _ حلكمة ربانية _ فبعد فقد أباه يف بطن أمه
وفقد أمه وهو يف سن السادسة مل متض سنتان أي أن عمر الطفل مثان سنوات يتوىف جده
احلبيب عبد املطلب  ،ويعهد برعايته لعمه ( شقيق أباه) أيب طالب .
وبدأ الطفل يكرب ليصبح شاباً وقد أصبح أفضل قريش أخالقاً فقد عرف بينهم بـ " الصادق
األمني "  ،ويف اخلامسة والعشرين من عمره تسمع به امرأة شريفة يف قريش هلا جتارة راحبة تسمى
(خدجية ) فتطلب منه أن خيرج يف جتارهتا وتعطيه أفضل ما تعطي غريه فوافق وخرج يف ماهلا ،
وخرج معه غالمها ميسرة حىت قدم الشام.
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تاجرا إىل الشام يف مال خدجية  -رضي اهلل عنها  ، -وملا
ويف سن اخلامسة والعشرين خرج ً

رجع إىل مكة ،ورأت خدجية يف ماهلا من األمانة والربكة ما مل تر قبل هذا ،وأخربها غالمها
ميسرة مبا رأى فيه  من صفات كرمية ،وفكر راجح ،ومنطق صادق ،وهنج أمني ،وجدت
ضالتها املنشودة ـ وكان السادات والرؤساء حيرصون على زواجها فتأيب عليهم ذلك ـ فتحدثت مبا
يف نفسها إىل صديقتها  ،اليت ذهبت إليه  تفاحته أن يتزوج خدجية ،فرضى بذلك ،وكلم
أعمامه ،فذهبوا إىل عم خدجية وخطبوها إليه ،وعلى إثر ذلك مت الزواج ،وكانت سنها إذ ذاك
أربعني سنة ،وكانت يومئذ أفضل نساء قومها نسباً وثروًة وعقالًا ،وهي أول امرأة تزوجها رسول
اهلل  ،ومل يتزوج عليها غريها حىت ماتت.
وكل أوالده  منها سوى إبراهيم،ولدت له :أوالً القاسم  ،مث زينب ،ورقية ،وأم كلثوم،
وفاطمة ،وعبد اهلل  ،ومات بنوه كلهم يف صغرهم ،أما البنات فكلهن أدركن اإلسالم فأسلمن
وهاجرن
وقبل أن خنتم احللقة األوىل من حياته  -  -البد من ذكر القصة اليت حدثت حني كان عمر
حممد  مخسة وثالثني سنة  ،لبيان كيف كان عقله  وكيف كانت نظرة قومه إليه :
ففي تلك السنة جاء سيل كبري فهدم الكثري من الكعبة حىت أوشكت على االهنيار،
حرصا على مكانتها ،واتفقوا على أال يدخلوا يف بنائها إال
فاضطرت قريش إىل جتديد بنائها ً
طيباً ،فال يدخلون فيها مهر بغي وال بيع رباً وال مظلمة أحد من الناس ،وكانوا يهابون هدمها،
فابتدأ هبا الوليد بن املغرية املخزومى ،فأخذ املعول وقال :اهلل ال نريد إال اخلري ،مث هدم ناحية
الركنني ،وملا مل يصبه شيء تبعه الناس يف اهلدم يف اليوم الثاين ،ومل يزالوا يف اهلدم حىت وصلوا إىل
قواعد إبراهيم ،مث أرادوا األخذ يف البناء فجزأوا الكعبة ،وخصصوا لكل قبيلة جزءًا منها.
فجمعت كل قبيلة حجارة على حدة ،وأخذوا يبنوهنا ،وتوىل البناء بناء رومي امسه :باقوم .وملا
بلغ البنيان موضع احلجر األسود ( أحد أركان الكعبة ) اختلفوا فيمن ميتاز بشرف وضعه يف
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مخسا ،واشتد حىت كاد يتحول إىل حرب ضروس يف أرض
مكانه ،واستمر النزاع أربع ليال أو ً
احلرم ،إال أن أبا أمية بن املغرية املخزومي عرض عليهم أن حيكموا فيما شجر بينهم أول داخل
عليهم من باب املسجد فارتضوه ،وشاء اهلل أن يكون ذلك رسول اهلل  ،فلما رأوه هتفوا :هذا
األمني ،رضيناه ،هذا حممد ،فلما انتهى إليهم ،وأخربوه اخلرب طلب رداء فوضع احلجر وسطه ،
مجيعا بأطراف الرداء ،وأمرهم أن يرفعوه ،حىت إذا
وطلب من رؤساء القبائل املتنازعني أن ميسكوا ً
أوصلوه إىل موضعه أخذه بيده فوضعه يف مكانه.

وهكذا عاش الطفل اليتيم بني قومه صادقاً أميناً صاحب عقل راجح وذكاء متقد ،لكن
حياته احلقيقية مل تبدأ بعد فثمة أمور وأحداث عظيمة تنتظره  ،فقد كان ذلك كله مقدمة وهتيئة
لتلك النفس الشريفة للقيام بأعظم مهمة عرفها البشر  ،فكيف ستكون البداية هذا ما سنعرفه
يف الورقات القادمة .
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الفصل الثاني

الرسالة

حني بلغ حممد  سن السابعة والثالثني حبب اهلل إليه العزلة عن قومه ،واملكث بعيداً عنهم يف
غار حراء يف جبل النور على بعد حنو ميلني من مكة ( -وهو غار طوله أربعة أذرع ،وعرضه
ذراع وثالثة أرباع الذراع)  -فيقيم فيه شهر رمضان ( الشهر التاسع من األشهر العربية )،
ويقضي وقته يف العبادة والتفكري فيما حوله من مشاهد الكون وفيما وراءها من قدرة مبدعة،
وهو غري مطمئن ملا عليه قومه من عقائد الشرك الواهية ،ولكن ليس بني يديه طريق واضح ،وال
منهج حمدد ،وال طريق يطمئن إليه ويرضاه.
وبعد سنتان ونصف من ذلك ظهرت عالمة أخرى فكان ال يرى رؤيا إال جاءت وظهرت
حقيقة  ،واستمر الوضع هذا ملدة ستة أشهر  ،مث حني بلغ األربعني من عمره ويف شهر رمضان
ويف غار حراء حدث األمر اخلطري ،فقد جاءه احلق كما ذكرت ذلك عائشة – رضي اهلل عنها
– حيث قالت :حىت جاءه احلق وهو يف غار حراء ،فجاءه امللك فقال :اقرأ :قال( :ما أنا
بقارئ) ،قال( :فأخذين فغطين حىت بلغ مىن اجلهد ،مث أرسلين ،فقال :اقرأ ،قلت :مـا أنـا بقـارئ،
قـال :فأخذين فغطين الثانية حىت بلـغ منـى اجلهد ،مث أرسلين فقال :اقرأ ،فقلت :ما أنا بقارئ،
ك الَّ ِذي َخلَ َق َخلَ َق ِْ
نس َن ِم ْن َعلَ ٍق
فأخذين فغطين الثالثة ،ثـم أرسلـين فـقـال ":اق َْرأْ بِ ْلْس ِم َربِّ َ
ال َ
ك ْاِلَ ْك َرُم" ،120فرجع هبا رسول اهلل  يرجف فؤاده ،فدخل على خدجية بنت خويلد
اق َْرأْ َوَربُّ َ
فقال( :زملوين زملوين) ،فزملوه حىت ذهب عنه الروع ،فقال خلدجية( :ما ّل؟) فأخربها اخلرب،

أبدا ،إنك لتصل الرحم،
(لقد خشيت على نفسي) ،فقالت خدجية :كال ،واهلل ما خيزيك اهلل ً
 120سورة العلق اآلية 1
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وحتمل الكل ،وتكسب املعدوم ،وتقري الضيف ،وتعني على نوائب احلق ،فانطلقت به خدجية
حىت أتت به (ورقة بن نوفل ابن أسد) ابن عم خدجية  -وكان امرأ تنصر يف اجلاهلية ،يكتب من
اإلجنيل بالعربانية ما شاء اهلل أن يكتب ،وكان شيخاً كبرياً قد عمي -فقالت له خدجية :يا بن
عم ،امسع من ابن أخيك ،فقال له ورقة :يا بن أخي ،ماذا ترى؟ فأخربه رسول اهلل خرب ما
رأى ،فقال له ورقة :هذا الناموس الذي نزله اهلل على موسى ،يا ليتين فيها جذعا ،ليتىن أكون
حيًا إذ خيرجك قومك ،فقال رسول اهلل ( :أو خمرجي هم؟) قال:نعم ،مل يأت رجل قط مبثل
ح
ب ورقة أن تويف ،وفـرت
مؤزرا ،مث مل يـْنش ْ
نصرا ً
ما جئت به إال عودى ،وإن يدركين يومك أنصرك ً
الوحي.
ولنعد حملمد  حيث يقول ( :جاورت حبراء شهراً فلما قضيت هبطت فنوديت ،فنظرت عن
مييين فلم أر شيئًا ،ونظرت عن مشاّل فلم أر شيئًا ،ونظرت أمامي فلم أر شيئا ،ونظرت خلفي

فلم أر شيئًا ،فرفعت رأسي فرأيت شيئًا ،فإذا امللك الذي جاءين حبراء جالس على كرسي بني
السماء واألرض ،فخشيت على نفسي فذهبت مسرعاً إىل أهلق وقلت(:زملوين ،زملوين)،
فدثروىن فنزلت قوله تعاىل " :ي أَيُّه الْم َّدثِّر قُم فَأ ِ
الر ْج َز
ك فَطَ ِّه ْر َو ُّ
ك فَ َكبِّ ْر َوثِيَ بَ َ
َنذ ْر َوَربَّ َ
َ َ ُ ُ ْ
فَ ْه ُج ْر". 121
قام رسول اهلل  بعد نزول ما تقدم من آيات سورة املدثر ،بالدعوة إىل اهلل سبحانه

وتعاىل؛ وحيث إن قومه ال دين هلم إال عبادة األصنام واألوثان ،وال حجة هلم إال أهنم وجدوا
آباءهم على ذلك ،وكانوا مع ذلك متصدرين للزعامة الدينية يف جزيرة العرب ،وحمتلني مركزها
الرئيس ، ،فقد كان من احلكمة تلقاء ذلك أن تكون الدعوة يف بدء أمرها سرية؛ لئال يفاجئ
أهل مكة مبا يهيجهم.
 121سورة المدثر آية 5 -1
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لقد كان اهلل قادراً على نصرة رسوله من أول يوم يف الرسالة لكنه – سبحانه – أراد أن
يعلم البشر والناس أمجعني أن طريق التغيري وطريق الدعوة ليس سهالً وليس مفروشا بالورود  ،بل
حيتاج إىل تضحية وبذل وصرب ومصابرة ولجاهدة  ،كما أنه مثة سنن كونية وسنن ربانية يسري فيها
هذا الكون ومن ذلك  :التغيري يف النفس البشرية وخاصة التغيري العقائدي فحري بكل داعية
وكل مسلم أن يتعرف على تلك السنن ويلتزم هبا وال حياول اخلروج عنها مهما كان هدفه
وغايته.
وكان من الطبيعى أن يعرض الرسول  اإلسالم أوالً على ألصق الناس به من أهل بيته،
وأصدقائه ،فدعاهم إىل اإلسالم ،ودعا إليه كل من توسم فيه اخلري ممن يعرفهم ويعرفونه ،يعرفهم
حبب احلق واخلري ،ويعرفونه بتحرى الصدق والصالح ،فأجابه من هؤالء مجْع ع حرفوا بالسابقني
األولني ،ويف مقدمتهم زوجة النيب أم املؤمنني خدجية بنت خويلد ،ومواله زيد بن حارثة وابن
عمه علي بن أيب طالب ـ وكان صبيًا يعيش يف كفالة الرسول ـ وصديقه احلميم أبو بكر
الصديق .وهؤالء هم أول من أسلم .
و مرت ثالثة أعوام ،والدعوة مل تزل مقصورة على األفراد ،ومل جيهر هبا النيب ، إال أهنا
كثريا
عرفت لدى قريش ،وفشا ذكر اإلسالم مبكة ،وحتدث به الناس ، ،لكنهم مل يهتموا به ً
حيث مل يتعرض رسول اهلل  لدينهم ،ومل يتكلم يف آهلتهم  ،مث نزل قول اهلل تعاىل  "" :وأ ِ
َنذ ْر
َ

ين"
َع ِش َيرتَ َ
ك ْاِلَق َْربِ َ
وأومن به ،وأتوكل عليه ،وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له) .مث قال( :إن الناصح ال
122

فدعا رسول اهلل  عشريته  ،وقال( :احلمد هلل ،أمحده وأستعينه،

يكذب أهله  ،واهلل الذي ال إله إال هو ،إين رسول اهلل إليكم خاصة وإىل الناس عامة ،واهلل
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لتموتن كما تنامون ،ولتبعثن كما تستيقظون ،ولتحاسنب مبا تعملون ،وإهنا اجلنة أبداً أو النار أبداً
).
فقال أبو طالب :ما أحب إلينا معاونتك ،وأقبلنا لنصيحتك ،وأشد تصديقاً حلديثك.
وهؤالء بنو أبيك لجتمعون ،وإمنا أنا أحدهم ،غري أين أسرعهم إىل ما حتب ،فامض ملا أمرت به.
فواهلل  ،ال أزال أحوطك وأمنعك ،غري أن نفسي ال تطاوعين على فراق دين عبد املطلب.
وبعد تأكد النيب  من تعهد أيب طالب حبمايته وهو يبلغ عن ربه ،صعد النيب  ذات يوم
على الصفا( جبل صغري قرب الكعبة ) ،مث جعل ينادى قريشاً والقبائل يف مكة فلما مسعوا
قالوا :من هذا الذي يهتف؟ قالوا :حممد .فأسرع الناس إليه ،حىت إن الرجل إذا مل يستطع أن
رسوال لينظر ما هو ،فجاء أبو هلب وقريش .فلما اجتمعوا قال( :أرأيتكم لو
خيرج إليه أرسل ً
خيال بالوادي بس ْفح هذا اجلبل تريد أن تغري عليكم أكنتم مصدقي؟).
أخربتكم أن ً
قالوا :نعم ،ما جربنا عليك كذبًا ،ما جربنا عليك إال صدقًا .قال( :إين نذير لكم بني يدي
عذاب شديد مث دعاهم إىل احلق ،وأنذرهم من عذاب اهلل  ،فقال :يا معشر قريش ،اشرتوا
نفعا ،وال أغىن
ضرا وال ً
أنفسكم من اهلل  ،أنقذوا أنفسكم من النار ،فإين ال أملك لكم من اهلل ً

عنكم من اهلل شيئًا.

مث ذكرهم بأمسائهم حىت بلغ ابنته فقال:يا فاطمة بنت حممد  ،سليين ما شئت من ماّل ،أنقذى
نفسك من النار ،فإين ال أملك لك ضراً وال نفعاً ،وال أغىن عنك من اهلل شيئاً.
وهكذا جهر الرسول  بالدعوة وبدأ بإعالهنا على املأل فزاد عدد املسلمني  ،وهنا بدأت
قريش تعلن حرهبا للدين اجلديد  ،واختذت عدة أساليب وطرق منها  :إثارة الشبهات ،ومنع
الناس من مساع القرآن  ،واهتام الرسول  بالسحر واجلنون وغريها من األساليب  ،وكان من
أشد األساليب قسوة اإليذاء للرسول الكرمي  وأتباعه مثل صهيب بن سنان الرومي الذي
كان يعذب حىت يفقد وعيه وال يدرى ما يقول.و بالل احلبشيالذي كان يسلم للصبيان،
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يطوفون به يف جبال مكة ،وجيرونه حىت كان احلبل يؤثر يف عنقه ،وهو يقول :أحد أحد ،وكان
خيرج إذا محيت الظهرية ،فيطرح على ظهره يف بطحاء مكة ،مث يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع
على صدره ،مث يقال له ال تـزال هكـذا حىت متوت أو تكفر مبحمد ،وتعبد الالت والعزى ،فيقول
وهو يف ذلك :أحد،أحد.
وكان عمار بن ياسر ،أسلم هو وأبوه وأمه ،فكان املشركون خيرجوهنم إىل األبطح إذا محيت
صربا آل ياسر ،فإن موعدكم
الرمضاء فيعذبوهنم حبرها .ومر هبم النيب وهم يعذبون فقالً ( :
اجلنة) ،فمات ياسر يف العذاب ،وطعن أبو جهل مسية ـ أم عمار ـ يف قـبلها حبربة فماتت ،وهي
أول شهيدة يف اإلسالم
حدادا ،فلما أسلم عذبوه بالنار ،فكانت توضع احلديدة احملماة على
وكان خباب بن األرت ً
ظهره أو رأسه ،وكانت حزنرية أمةً رومية قد أسلمت فعذبت يف اهلل  ،وأصيبت يف بصرها حىت
عميت ،فقيل هلا :أصابتك الالت والعزى ،فقالت :ال واهلل ما أصابتين ،وهذا من اهلل  ،وإن شاء
كشفه ،فأصبحت من الغد وقد رد اهلل بصرها ،فقالت قريش :هذا بعض سحر حممد.
وهكذا مل يسلم الرجال وال النساء ،ولكن ماذا عسى أن يفعل حممد  وكيف سيواجه ذلك؟
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الصراع في مكة

الفصل الثالث

لقد بدى ألهل مكة أن الدين اجلديد يزداد يف االنتشار ،وأن وسائلهم حىت اآلن مل تكن كافية
ملنعه  ،واتفقوا على أنه البد من التخلص من الرسول  ،ولكن كيف وعمه مينعه؟ فقرروا أن
جيروا معه املفاوضات وتكررت أكثر من مرة حىت وصل األمر إىل التهديد ،؛ فقد جاءت
سادات قريش إىل أيب طالب فقالوا له :يا أبا طالب ،إن لك شأناً وشرفًا ومنزلة فينا ،وإنا قد
حدثناك عن ابن أخيك فلم تنهه عنا ،وإنا واهلل ال نصرب على هذا  ،من شتم آبائنا ، ،وعيب
آهلتنا ،حىت تكفه عنا ،أو ننازله وإياك يف ذلك ،حىت يهلك أحد الفريقني .عظم على أيب طالب
هذا الوعيد والتهديد الشديد ،فبعث إىل رسول اهلل  وقال له :يا بن أخي ،إن قومك قد
جاءوين فقالوا ّل كذا وكذا ،فأبق علي وعلى نفسك ،وال حتملين من األمر ما ال أطيق ،فقال
( :يا عم ،واهلل لو وضعوا الشمس يف مييين والقمر يف يساري على أن أترك هذا األمر ما تركته
حىت يظهره اهلل أو أهلك فيه ) ،مث استعرب وبكى ،وقام ،فلما وىل ناداه أبو طالب ،فلما أقبل
قال له :اذهب يا بن أخي ،فقل ما أحببت ،فو اهلل ال أ ْسلحمك لشيء.
ومع هذا فلم يسلم الرسول من األذية  ،فمن ذلك ،كان أبو هلب قد زوج ولديه عتبة
وعتيبة ببنىت رسول اهلل رقية وأم كلثوم قبل البعثة ،فلما كانت البعثة أمرمها بتطليقهما بعنف
وشدة حىت طلقامها .وكانت امرأة أيب هلب ـ أم مجيل أروى بنت حرب بن أمية ،أخت أيب
سفيان  -ال تقل عن زوجها يف عداوة النيب  - فقد كانت حتمل الشوك ،وتضعه يف طريق
ليال ،وكانت امرأة سليطة تبسط فيه لساهنا ،وتطيل عليه االفرتاء والدس،
النيب  وعلى بابه ً
وتؤجج نار الفتنة ،وتثري حربًا شعواء على النيب ؛ ولذلك وصفها القرآن حبمالة احلطب،ومل
يكن من احلكمة املواجهة مع قريش ألن ذلك رمبا يقضي على كل املسلمني كما أن الرتبية
اإلميانية مل تكتمل بعد إلعداد جيل يتحمل مسؤولية الدعوة .
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ومن باب األخذ باألسباب أمر الرسول الكرمي  صحابته باهلجرة إىل احلبشة لوجود ملك
ال يظلم عنده أحد  ،وفعالً خرج بعض املسلمني مث بعد فرتة أخرى تبعهم فوج آخر من املؤمنني
ليبقوا هناك يعبدون اهلل  .علمت قريشاً باهلجرة فحاولوا إغراء امللك باهلدايا والوشاية على
الصحابة الكرام  ،لكن اهلل أبطل مكيدهتم  ،وأبقى امللك املسلمني يف أمان ورعاية واطمئنان
وألن اهلل هو مدبر األمور ومسريها كما يشاء فقد جعل الفرج واملبشرات خترج من بني البالء
والشدائد  ،فمع هذا التعذيب والتنكيل وبعد ست سنوات من البعثة يسلم اثنني من كبار
رجاالت قريش ومن أشدهم قوة ومنعة مها محزة بن عبد املطلب وعمر بن اخلطاب  ،ليكون
إسالمهما نصراً للمسلمني ونكاية لقريش الكافرين ،وهكذا جيري اهلل من األسباب ما حيقق به
مراده .
ويروي لنا ابن عباس كيف كان إسالم عمر فتحاً فقال :سألت عمر بن اخلطاب :ألي شيء
مسيت الفاروق؟ قال :أسلم محزة قبلي بثالثة أيام ـ مث قص عليه قصة إسالمه .وقال يف آخره:
قلت  -أي حني أسلمت  :-يا رسول اهلل  ،ألسنا على احلق إن متنا وإن حيينا؟ قال( :بلى،
والذي نفسي بيده ،إنكم على احلق وإن متم وإن حييتم) ،قال :قلت :ففيم االختفاء؟ والذي
بعثك باحلق لنخرجن ،فخرجنا يف صفني ،محزة يف أحدمها ،وأنا يف اآلخر ، ،حىت دخلنا
املسجد ،قال :فنظرت إىل قريش وإىل محزة ،فأصابتهم كآبة مل يصبهم مثلها ،فسماين رسول اهلل
(الفاروق) يومئذ ،عندها أدركت قريش أنه البد من املفاوضات مع الرسول فأرسلت

عتبة،حىت جلس إىل رسول اهلل  ،فقال :يا ابن أخي ،إنك منا حيث قد علمت من السط حة

يف العشرية ،واملكانة يف النسب ،وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم ،فرقت به مجاعتهم وعبت به
أمورا تنظر فيها لعلك
آهلتهم ودينهم ،وكفرت به من مضى من آبائهم ،فامسع مىن أعرض عليك ً

تقبل منها بعضها .قال :فقال رسول ( :قل يا أبا الوليد أمسع) .قال :يا ابن أخي ،إن كنت

ماال ،وإن كنت
ماال مجعنا لك من أموالنا حىت تكون أكثرنا ً
إمنا تريد مبا جئت به من هذا األمر ً
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أمرا دونك ،وإن كنت تريد به مل ًكا ملكناك علينا،
تريد به شرفًا سودناك علينا حىت ال نقطع ً

وإن كان هذا الذي يأتيك رئيًا تراه ال تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب ،وبذلنا فيه

أموالنا حىت نربئك منه ،فإنه رمبا غلب التابع على الرجل حىت يداوى منه ـ أو كما قال له ـ حىت

إذا فرغ عتبة ورسول اهلل يستمع منه قال( :أقد فرغت يا أبا الوليد؟) قال :نعم ،قال( :فامسع
الرحم ِن َّ ِ ِ
ب
الرح ِيم كتَ ٌ
يل ِّم َن َّ ْ َ
مىن) ،قال:أفعل ،فقال " :بسم اهلل الرحمن الرحيم حم تَن ِز ٌ
ٍ
ِ
ِ
ض أَ ْكثَ ُرُه ْم فَ ُه ْم َال يَ ْس َمعُو َن َوقَ لُوا
فُ ِّ
صلَ ْ
ت آيَ تُهُ قُ ْرآن َع َربِيًّ لَِّق ْوم يَ ْعلَ ُمو َن بَشيرا َونَذيرا فَأَ ْع َر َ
قُلُوبُنَ فِي أَكِن ٍَّة ِّم َّم تَ ْدعُونَ إِلَْي ِه" [ 123فصلت .]5 :1:مث مضى رسول اهلل فيها ،يقرؤها
معتمدا عليهما ،يسمع منه ،مث
عليه .فلما مسعها منه عتبة أنصت له ،وألقى يديه خلف ظهره
ً
انتهى رسول اهلل  إىل السجدة منها فسجد مث قال( :قد مسعت يا أبا الوليد ما مسعت ،فأنت
وذاك) .فقام عتبة إىل أصحابه ،فقال بعضهم لبعض :حنلف باهلل لقد جاءكم أبو الوليد بغري
قوال
الوجه الذي ذهب به .فلما جلس إليهم قالوا :ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال :ورائي أين مسعت ً
واهلل ما مسعت مثله قط ،واهلل ما هو بالشعر وال بالسحر ،وال بالكهانة ،يا معشر قريش،
أطيعوين واجعلوها يب ،وخلوا بني هذا الرجل وبني ما هو فيه فاعتزلوه ،فواهلل ليكونن لقوله الذي
مسعت منه نبأ عظيم ،فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغريكم ،وإن يظهر على العرب فملكه
ملككم ،وعزه عزكم ،وكنتم أسعد الناس به ،قالوا :سحرك واهلل يا أبا الوليد بلسانه ،قال :هذا
رأيي فيه ،فاصنعوا ما بدا لكم.بعدها زادت حرية املشركني إذ نفدت هبم احليل ،ووجدوا بين
هاشم وبين املطلب مصممني على حفظ نىب اهلل  والقيام دونه ،كائنًا ما كان ،فاجتمعوا
وحتالفوا على بين هاشم وبين املطلب أال يناكحوهم ،وال يبايعوهم ،وال جيالسوهم ،وال
خيالطوهم ،وال يدخلوا بيوهتم ،وال يكلموهم ،حىت يسلموا إليهم رسول اهلل  للقـتل ،وكتـبوا
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أبدا ،وال تأخذهم هبم رأفة
صلحا ً
بذلك صحيـفـة فيها عهود ومواثيق (أال يقبلوا من بين هاشم ً

حىت يسلموه للقتل).

ح
طعاما يدخل
واشتد احلصار ،وقطع الطعام عن بين هاشم  ،فلم يكن املشركون يرتكون ً
بيعا إال بادروه فاشرتوه ،حىت بلغهم اجلهد ،والتجأوا إىل أكل األوراق واجللود ،وحىت
مكة وال ً
كان يسمع من وراء الشعب أصوات نسائهم وصبياهنم يبكون من اجلوع .ومر عامان أو ثالثة

أعوام واألمر على ذلك ،ويف حمرم سنة عشر من النبوة نقضت الصحيفة وفك احلصار.
ومل تنته الشدائد على الرسول الكرمي فقد حدث أمر أحزنه حزناً شديداً  ،ففي شهر رجب
من السنة العاشرة للهجرة مرض أبو طالب  ،مث مل يدم طويالً فوافته املنية وتويف  ،فحزن عليه
الرسول  ، ومل متض ثالثة أيام حىت توفيت خدجية زوج الرسول الكرمي ويزداد احلزن على
الرسول العظيم لقد أراد اهلل أن جيعل نبيه يتعلق به – سبحانه -فقط وليس بالبشر فهم ال
حول هلم وال قوة إال باهلل  ،فالذي مينع وحيمي من الناس وغريهم هو اهلل وحده وما أولئك إال
أسباب أجراها اهلل لزمن معني حلكم يعلمها سبحانه .
وبعد موت أيب طالب زادت أذية قريش لرسولنا الكرمي  وللرعيل األول  ،حينها قرر اخلروج
من مكة والدعوة لعلها جتد قبوالً أكثر من قريش  ،ويف شوال سنة عشر من النبوة(  619م)
خرج النيب  إىل الطائف ،وهي تبعد عن مكة حنو ستني ميلالً ،سارها ماشيًا على قدميه ،
ومعه مواله زيد بن حارثة ،وكان كلما مر على قبيلة يف الطريق دعاهم إىل اإلسالم ،فلم جتب
أي واحدة .فلما انتهي إىل الطائف عمد ثالث إخوة من رؤساء ثقيف ( أهل الطائف) ،
أبدا،
أحدا غريك ،وقال آخر:واهلل ال أكلمك ً
ودعاهم إىل اإلسالم فقال أحدهم  :أما وجد اهلل ً
خطرا من أن أرد عليك الكالم ،ولئن كنت تكذب على اهلل ما
إن كنت ً
رسوال ألنت أعظم ً
ينبغي أن أكلمك .فقام عنهم رسول اهلل  وقال هلم ( :إذ فعلتم ما فعلتم فاكتموا عين) .وأقام
أحدا من أشرافهم إال جاءه وكلمه ،فقالوا:
رسول اهلل  بني أهل الطائف عشرة أيام ،ال يدع ً
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اخرج من بالدنا .فلما أراد اخلروج تبعه أطفاهلم يسبونه ويصيحون به ،حىت اجتمع عليه الناس،
فوقفوا له أي صفنيوجعلوا يرمونه باحلجارة وبالكالم القبيح ،حىت أجلأوه إىل حائط لعتبة وشيبة
ابين ربيعة على ثالثة أميال من الطائف ،فلما التجأ إليه رجعوا عنه ،وأتى رسول اهلل فجلس
واطمأن،مث دعا قائالً ( :اللهم إليك أشكو ض ْعف قويت ،وقلة حيليت ،وهواين على الناس ،يا
أرحم الرامحني ،أنت رب املستضعفني ،وأنت ريب ،إىل من تكلين؟ إىل بعيد يـتجهم حين؟ أم إىل

عدو ملكته أمري؟ إن مل يكن بك علي غضب فال أباّل ،ولكن عافيتك هي أوسع ّل ،أعوذ
بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات ،وصلح عليه أمر الدنيا واآلخرة من أن تنزل يب غضبك،
أو حيل علي سخطك ،لك العْتىب حىت ترضى ،وال حول وال قوة إال بك).إنه االرتباط باهلل
وحده ال غريه  ،عقيدة التوحيد ،فكل مصيبة وبلية تصغر وهتون إن كان اهلل غري غاضب على
العبد  ،فما أمجلها من كلمات وما أعظمه من درس للناس وللمسلمني باخلصوص وللدعاة
باألخص ويسمع اهلل تلك الكلمات فريسل جربيل  ،لنستمع للرسول الكرمي وهو يتحدث عن
عودته فيقول  :فانطلقت  -وأنا مهموم  -على وجهي ،فلم أستفق إال وأنا بق ْرحن الثعالب -
وهو املسمى بق ْرحن املنازل  -فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتين ،فنظرت فإذا فيها جربيل،
فناداين ،فقال :إن اهلل قد مسع قول قومك لك ،وما ردوا عليك ،وقد بعث اهلل إليك ملك اجلبال

لتأمره مبا شئت فيهم .فناداين ملك اجلبال ،فسلم علي مث قال :يا حممد ،ذلك ،فما شئت ،إن
شئت أن أطبق عليهم األخشبني  -أي لفعلت ،واألخشبان :مها جبال مكة - :قال النيب :
( بل أرجو أن خيرج اهلل عز وجل من أصالهبم من يعبد اهلل عز وجل وحده ال يشرك به شيئا) ،
عندها صمم الرسول العودة إىل مكة للدعوة ،فقال له زيد  :كيف تدخل عليهم وقد
وخمرجا ،وإن اهلل ناصر دينه،
أخرجوك؟ يعىن قر ً
فرجا ً
يشا ،فقال( :يا زيد ،إن اهلل جاعل ملا ترى ً
ومظهر نبيه).

فما هو الفرج وكيف سيكون املخرج وكيف سينصر اهلل دينه ويظهر نبيه .

88

الفرج والمخرج

الفصل الرابع

حنن اآلن يف السنة العاشرة من البعثة (  619م ) ،وعلى مقربة من شهر ذي احلج حيث
يتوافد العرب إىل مكة للحج  ،فقد قرر الرسول  أن يعرض نفسه على األفراد والقبائل ،
ويدعوهم إىل اإلسالم  ،كما كان يدعوهم منذ السنة الرابعة من البعثة  ،وقد بدأ يطلب منهم أن
يؤووه وينصروه ومينعوه حىت يبلغ ما بعثه اهلل به ،فأسلم بعض األفراد أما القبائل فلم تسلم .
إن اهلل إذا أراد أمراً هيأ له أسبابه  ،ففي سنة  11من البعثة ويف موسم احلج عاد الرسول
الكرمي  يعرض نفسه على القبائل  ،وكان من حكمته  إزاء ما كان يلقى من أهل مكة
من التكذيب والصد عن سبيل اهلل أنه كان خيرج إىل القبائل يف ظالم الليل ،حىت ال يراه مشركي
مكة.
فخرج ليلة ومعه أبو بكر وعلى ،فمر على عدة قبائل فلم جتب مث مر رسول اهلل  ، فسمع
أصوات رجال يتكلمون فذهب حىت حلقهم ،وكانوا ستة نفر من شباب يثرب ( املدينة املنورة )
فلما حلقهم رسول اهلل  قال هلم( :من أنتم؟) قالوا :نفر من اخلزرج ،قال( :من مواّل اليهود؟)
أي حلفائهم ،قالوا :نعم .قال( :أفال جتلسون أكلمكم؟) قالوا :بلى ،فجلسوا معه ،فشرح هلم
حقيقة اإلسالم ودعوته ،ودعاهم إىل اهلل عز وجل ،وتال عليهم القرآن .فقال بعضهم لبعض:
تعلمون واهلل يا قوم ،إنه للنيب الذي توعدكم به يهود (كانوا يسمعون من حلفائهم من يهود
املدينة  ،أن نبيًا من األنبياء مبعوث يف هذا الزمان سيخرج ) ،فال تسبقنكم اليهود إليه،
فأسرعوا إىل إجابة دعوته ،وأسلموا.
وملا رجع هؤالء إىل املدينة محلوا إليها رسالة اإلسالم ،حىت مل تبق دار من دور املدينة إال
وفيه ذكر رسول اهلل  ، تلك كانت بداية الفرج واملخرج.
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ويف موسم عام  12من البعثة ( 621م ) التقى  12رجالً من املدينة بالرسول الكرمي  وبايعوه
عند العقبة ومسيت بيعة العقبة األوىل  ،يرويها أحد احلاضرين وهو عبادة بن الصامت فيقول :
أن رسول اهلل  قال ( :تعالوا بايعوين على أال تشركوا باهلل شيئًا ،وال تسرقوا ،وال تزنوا ،وال
تقتلوا أوالدكم ،وال تأتوا ببهتان تفرتونه بني أيديكم وأرجلكم ،وال تعصوين يف معروف ،فمن
وىف منكم فأجره على اهلل  ،ومن أصاب من ذلك شيئًا فعوقب به يف الدنيا ،فهو له كفارة ،ومن

أصاب من ذلك شيئًا فسرته اهلل  ،فأمـره إىل اهلل ؛ إن شاء عاقبه ،وإن شاء عفا عـنه) .قــال:
فبايعناه على ذلك.

وبعد متام البيعة أرسل الرسول معهم إىل يثرب أول سفري يف اإلسالم ليعلمهم دينهم اجلديد
ويدعو بقية أهل يثرب وكان صاحب هذا الشرف مصعب بن عمري  ، فذهب معهم
فأحسن التعليم وأجاد يف الدعوة  ،وقبل حلول موسم احلج التاّل ـ أي حج السنة الثالثة عشرة ـ
عاد مصعب إىل مكة حيمل إىل رسول اهلل  بشائر النصر ،ويقص عليه خرب إسالم أهل
يثرب.
يف موسم احلج يف السنة الثالثة عشرة من البعثة ( 622م ) حضر ألداء مناسك احلج بضع
وسبعون نفساً من املسلمني من أهل يثرب يقول أحد فرسان بيعة العقبة الثانية:
خرجنا إىل احلج ،وواعدنا رسول اهلل بالعقبة من أوسط أيام التشريق ،فلما فرغنا من احلج،
وكانت الليلة اليت واعدنا رسول اهلل  هلا  ،فنمنا تلك الليلة مع قومنا يف رحالنا حىت إذا مضى
ثلث الليل خرجنا من رحالنا مليعاد رسول اهلل  ،نتسلل  ،مستخفني ،حىت اجتمعنا يف الش ْعب
عند العقبة ،وحنن ثالثة وسبعون رجالً ،وامرأتان من نسائنا ،وحضر الرسول  ومعه عمه

العباس فتكلم رسول اهلل  ،فتال القرآن ،ودعا إىل اهلل  ،ورغب يف اإلسالم ،مث قال( :
أبايعكم على أن متنعوين مما متنعون منه نسائكم وأبناءكم) .فأخذ الرباء بن م ْعرور بيده مث قال:

نعم ،والذي بعثك باحلق نبيًا ،لنمنعنك مما مننع أزرنا منه ،فبايعنا يا رسول اهلل  ،فنحن واهلل أبناء
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كابرا عن كابر.
احلرب وأهل ْ
احل ْلقة ،ورثناها ً

قال :فاعرتض القول ـ والرباء يكلم رسول اهلل  - أبو اهليثم بن التـيـهان ،فقال :يا رسول اهلل ،
حباال ،وإنا قاطعوها  -يعىن اليهود  -فهل عسيت إن حنن فعلنا ذلك ،مث
إن بيننا وبني الرجال ً
أظهرك اهلل إن ترجع إىل قومك وتدعنا؟ قال :فتبسم رسول اهلل  ،مث قال( :بل الدم الدم،
واهل ْدم ا ْهل ْدم ،أنا منكم وأنتم مين ،أحارب من حاربتم ،وأسامل من ساملتم).
لقد كان من أبرز نتائج تلك البيعة وجود وطن ميكن أن يلجأ إليه املؤمنني ويعيشون فيه
دون تعذيب أو أذى  ،لذا كان البد من ترك الوطن األصلي ( مكة ) واهلجرة إىل املكان اجلديد
(يثرب)  ،فمهما كانت مرارة ترك األوطان وصعوبتها إال أهنا هتون عند الدين وعبادة اهلل يف أمان
واطمئنان .
وفعالً بدأ املسلمون اهلجرة إىل يثرب على شكل أفراد أو لجموعات صغرية  ،أما القائد
الرسول األعظم فقد بقي يف مكة ؛ حلني إمتام األمور وتصفية أحوال املسلمني  ،وكل هذا يسري
وفق رعاية ربانية .
شعر املشركون بتفاقم اخلطر الذي كان يهدد كياهنم ،فصاروا يبحثون عن وسائل هذا
اخلطر  ،ويف يوم اخلميس  26من شهر صفر سنة  14من البعثة  ،املوافق  12من شهر سبتمرب
سنة 622م  -أي بعد شهرين ونصف تقريبًا من بيعة العقبة الكربى  -عقد يف (دار الندوة)
أخطر اجتماع حيث توافد إىل هذا االجتماع مجيع نواب القبائل القرشية ؛ ليتدارسوا خطة
حامسة تكفل القضاء سريعاً على حامل لواء الدعوة اجلديدة حممد  قبل أن يهاجر إىل يثرب
وتزداد شوكته  ،وكان القرار التارخيي هو أن يأخذ من كل قبيلة فىت شاباً جلداً  ،مث يعطى كل
صارما ،مث يذهبوا إليه ،فيضربوه هبا ضربة رجل واحد ،فيقتلوه ،فنسرتيح منه،
فىت منهم سي ًفا ً
مجيعا ،فال يقدر قبيلته على حرب قومهم مجيعاً،
فإهنم إذا فعلوا ذلك تفرق دمه يف القبائل ً
فريضون بالفدية ،ويعطوها.
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وأخرب اهلل رسوله  باخلطة وأمره باهلجرة  ،وخطط الرسول للهجرة مع صاحبه أيب بكر .
ويف ليلة  27من شهر صفر سنة  14من النبوة ،املوافق  13/12سبتمرب سنة 622م.خرج
الرسول  وجعل على فراشه علياً ومر بني الفتيان الذي أتوا لقتله وهو يقرأ قوله تعاىل " وجعلن
من بين أيديهم لْسدا ومن خلفهم لْسدا فهم ال يبصرون "  ،واختار شخصاً خبرياً بالطرق ليدله
على طريق خمتلف إىل يثرب( املدينة املنورة ) .
علمت قريش خبروج الرسول الكرمي  وهجرته إىل يثرب ( املدينة ) فالحقوه ووضعوا
اجلوائز ملن يرشدهم عليه  ،لكن اهلل حفظه وسلمه لقد كانت العناية الربانية للرسول الكرمي 
يف هجرته جلية وواضحة ومع ذلك فقد أخذ الرسول الكرمي  من األسباب املادية ما يستطيع
ليعلم الناس كلهم أن التوكل على اهلل ال يعين أبدا التخلي عن األسباب بل إن من التوكل على
اهلل األخذ باألسباب اليت يستطيعها البشر ،فمن األسباب اليت عملها الرسول الكرمي : 
 .1جتهيز الرواحل ( اإلبل ) وإعدادها .
 .2اخلروج ليالً .
 .3تغيري مسار السفر إىل املدينة .
 .4اختيار شخص عارف بالطريق اجلديد .
 .5التخفي عن العيون وبني الكهوف .
 .6أمره لعلي  أن يبقى يف فراشه ليالً  ،ليوهم الكفار بأنه مازال يف البيت.
وهكذا استمر املوكب الكرمي ويف يوم اجلمعة ( 12ربيع األول سنة  1هـ /املوافق  27سبتمرب
مشهودا  ،فقد ارجتت
يوما
ً
سنة 622م ) دخل رسول اهلل يثرب ،ومسيت املدينة املنورة .وكان ً
البيوت والسكك بأصوات احلمد والتسبيح ،وبدأت مرحلة جديدة يف حياة النيب الكرمي ، 

مرحلة بناء الدولة اإلسالمية
فكيف سيكون ذلك ؟
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البناء والمواجهة

الفصل الخامس :

إن عبقرية رسول اإلسالم  ال تكمن يف الدعوة فقط بل يف كل األمور  ،ومن أبرزها بناء
اجملتمع اإلسالمي اجلديد وقيام الدولة اإلسالمية على أسس سليمة وقوية وراسخة جعلت منها
دولة يشهد هلا القريب والبعيد  ،والصديق والعدو ،واستطاعت أن جتعل هلا بصمات واضحة
على تاريخ البشرية  ،وال يزال هذا األثر واضحاً حىت بعد مرور أكثر من  1400سنة وسيظل
هذا األثر إىل ما شاء اهلل  ،فكيف استطاع رسول اإلسالم  عمل ذلك ؟ الشك أن التأييد
الرباين هو األساس وراء كل هذا ،ولكن هذا التأييد كان وفق خطوات وبرامج وأسباب رحمست
للرسول  ، فلنعد إىل السرية العطرة للتعرف على تلك األسباب:
دخل رسول اإلسالم املدينة وأول خطوة خطاها رسول اهلل  بعد ذلك هو بناء املسجد
النبوي ،واختار له املكان الذي بركت فيه ناقته صلى اهلل عليه وسلم ،فاشرتاه من غالمني يتيمني
كانا ميلكانه ،وأسهم يف بنائه بنفسه ،فكان ينقل ح
اللنب واحلجارة ويقول:
اللهم ال عيش إال عيش اآلخرة ** فا ْغ حفر لألنصار وامله ح
اجرة
ْ
ْ
ْ
ومل يكن املسجد موضعاً ألداء الصلوات فحسب ،بل كان جامعة يتلقى فيها املسلمون تعاليم
اإلسالم وتوجيهاته ،وميدان يلتقي فيه املسلمون لتذويب ما بينهم من أحقاد وخالفات ،وزرع
دارا يسكن
احلب واألخوة والرتابط ،ومقر إلدارة مجيع شؤون الدولة اجلديدة  ،ومع هذا كله كان ً
فيها عدد كبري من فقراء املهاجرين الالجئني الذين مل يكن هلم هناك دار وال مال وال أهل وال

بنون.
مث كانت اخلطوة الثانية اليت مل تر البشرية مثلها ومل تعرف هلا شبيه  ،أال وهي خطوة املؤاخاة
بني املهاجرين واألنصار ،فقد آخى رسول اهلل  بني املهاجرين واألنصار يف دار أنس بن
رجال ،نصفهم من املهاجرين ،ونصفهم من األنصار ،أخي بينهم على
مالك ،وكانوا تسعني ً
املواساة ،ويتوارثون بعد املوت دون ذوى األرحام إىل حني وقعة بدر ،فلما أنزل اهلل عز وجل" :
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وأ ْولواْ األ ْرح حام بـ ْعضه ْم أ ْوىل بحبـ ْعض"
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رد التوارث إىل الرحم دون عقد األخوة ، .ومعىن هذا

اإلخاء أن تذوب عصبيات اجلاهلية ،وتسقط فوارق النسب واللون ويكون أساس الوالء والرباء
هو الدين.
وقد امتزجت عواطف اإليثار واملواساة  ،واملؤانسة وإسداء اخلري يف هذه األخوة ،ومألت
اجملتمع اجلديد بأروع األمثال  ،ومن ذلك ما حدث بني عبد الرمحن بن عوف وسعد بن الربيع
ماال ،فاقسم ماّل نصفني ،وىل امرأتان ،فانظر
الذي قال لعبد الرمحن :إين أكثر األنصار ً
أعجبهما إليك فسمها ّل ،أطلقها ،فإذا انقضت عدهتا فتزوجها ،قال :بارك اهلل لك يف أهلك
ومالك ،وأين سوقكم؟ فدلوه على السوق ،وبدأ بالتجارة فأصبح من كبار جتار املسلمني يف
املدينة.
حقا لقد كانت خطوة األخوة من اخلطوات احلكيمة والرائدة لبناء لجتمع سعيد  ،يرتابط فيه
الناس ويتناصحون ويبذلون من أنفسهم ؛ مما ساهم يف حل الكثري من املشاكل اليت ميكن أن
تعصف باجملتمع  ،ومنع كل من يسعى يف خلخلة اجملتمع اجلديد .
هذا ما يتعلق باملسلمني  ،لكن مثة فئة أخرى يف املدينة غري مسلمني  ،فماذا عمل الرسول 
معهم ؟
أقرب الناس للمسلمني يف املدينة هم ا اليهود وإن كانوا يبطنون العداوة للمسلمني ،لكن مل
يكونوا أظهروا أية مقاومة أو خصومة بعد ،فعقد معهم رسول اهلل  معاهدة قرر هلم فيها
النصح واخلري ،وترك هلم فيها مطلق احلرية يف الدين واملال ،ومل يتجه إىل سياسة اإلبعاد أو
املصادرة واخلصام .وفيما يلى أهم بنود هذه املعاهدة:
إن ال يهود أمة مع املؤمنني ،لليهود دينهم وللمسلمني دينهم مواليهم وأنفسهم ،وكذلك  .وإن
على اليهود نفقتهم ،وعلى املسلمني نفقتهم .وإن النصر للمظلوم .وإنه ما كان بني أهل هذه
الصحيفة من حدث أو شجار خياف فساده فإن مرده إىل اهلل عز وجل ،وإىل حممد رسول اهلل
.
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وبإبرام هذه املعاهدة صارت املدينة وضواحيها دولة هلا احرتامها وسيادهتا  ،عاصمتها املدينة ،
قائدها رسول اهلل  ،والكلمة النافذة والسلطان الغالب فيها للمسلمني  ،ولتوسيع منطقة األمن
والسالم عاهد النيب  قبائل أخرى يف املستقبل مبثل هذه املعاهدة ،حسب ما اقتضته الظروف.
وبقيت فئة ثالثة مل تظهر إال يف املدينة أال وهي فئة املنافقني ( وهم من يظ حهرون اإلميان وي ح
بطنون
الكفر)  ،فكان من حكمة النيب  أن يتعامل معهم مبا يظهرون ويرتك سرائرهم هلل وحده .
وهكذا كانت اخلطوات الثالث كفيلة ببناء لجتمع مرتابط متعاون  ،يعرف كل منهم ماله وما
عليه  ،ويسعى يف توظيف طاقاهتم ؛ خلدمة الدين اجلديد واملسامهة يف بناء الدولة اجلديدة  ،كما
سامهت يف توضيح عالقات املسلمني بغريهم ومبن حوهلم بناءاً على االحرتام والتقدير لكال

الطرفني .
أما قريش فقد أغضبها ما حصل للرسول  وما هيأ اهلل له من أسباب النصر والتمكني ،
فسعت يف حماربة الرسول  بطرق جديدة فبعد مصادرة أموال أصحابه املهاجرين واالستيالء
على دورهم يف مكة قرروا اغتيال الرسول  ومل يكن هذا لجرد وهم أو خيال ،فقد تأكد لدى
رسول اهلل  من مكائد قريش ما جعله يضع حراسة عليه حىت نزل قوله تعاىل َ " :واهللُ
ي ْع ِ
ك ِم َن النَّ ِ
س" ، 125فقال ( :يا أيها الناس ،انصرفوا عين فقد عصمين اهلل عز وجل).
ص ُم َ
َ
ومل يكن اخلطر مقتصراً على رسول اهلل  ،بل كان حيدق باملسلمني كافة ،فقد كان املسلمون
ال يبيتون إال بالسالح ،وال يصبحون إال فيه ،فكان املسلمون يأتون للرسول  ويستأذنوه يف
قتال الكفار واملعتدين فيقول  :مل يأذن ّل بعد حىت أنزل اهلل تعاىل اإلذن بالقتال للمسلمني ومل
ِ
ِ َِّ ِ
ص ِرِه ْم لََق ِديرٌ"
ين يُ َق تَلُو َن بِأَنَّ ُه ْم ظُل ُموا َوإِ َّن اهللَ َعلَى نَ ْ
يفرضه عليهم ،قال تعاىل " :أُذ َن للذ َ
 ، 126وأنزل معه آيات بني هلم فيها أن هذا اإلذن إمنا هو إلزاحة الباطل وإقامة شعائر اهلل ،قال
الزَك ةَ وأَمروا بِ لْمعر ِ
َّ ِ
الص َماةَ َوآتَ ُوا َّ
ين إِن َّم َّكنَّ ُه ْم فِي ْاِل َْر ِ
وف َونَ َه ْوا َع ِن
ض أَقَ ُموا َّ
تعاىل ":الذ َ
َ َُ َ ُْ
ِ 127
ال ُْمن َك ِر َولِلَّ ِه َع قِبَةُ ْاِل ُُمور "

 125سورة املائدة آية 67
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وملا نزل اإلذن بالقتال كان من الطبيعي أن تكون البداية يف قتال (قريش ) كفار مكة  ،وال
يعين هذا بالضرورة مقاتلهم يف مكة أو يف املدينة ولكنه يعين السماح بقتاهلم بأي أسلوب ،
فاختار الرسول الكرمي  أن يعرتض قوافل قريش يف الطريق واالستيالء  ،عليها نظراً للظلم
الذي تعرض له الصحابة الكرام  ،وهنب قريش ألمواهلم لرد جزء من تلك األموال .
فقرر الرسول الكرمي  السيطرة على الطريق الرئيس الذي تسلكه قريش من مكة إىل الشام يف
جتارهتا ،واختار لذلك خطتني:
األوىل :عقد معاهدات احللف أو عدم االعتداء مع القبائل اليت كانت لجاورة هلذا الطريق ،أو
كانت تقطن ما بني هذا الطريق وما بني املدينة.
الثانية :إرسال البعوث بشكل مستمر إىل هذا الطريق.
يف صفر سنة  2هـ ،املوافق أغسطس سنة 623م ،خرج رسول اهلل  بنفسه يف سبعني رجالً
من املهاجرين خاصة يعرتض عرياً لقريش ،فكانت هذه أول غزوة غزاها رسول اهلل .
فكيف ستسري األمور؟ وماذا سيفعل الكفار؟ وكيف ستكون املواجهة؟.
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الغزوات النبوية

الفصل السادس :

بعد نشأة الدولة اإلسالمية وتكوينها البد من مرحلة جديدة يف املواجهة ،لقد كانت الفرتة
املاضية فرتة بناء وحتصني وتثبيت العقيدة السليمة يف نفوس الصحابة  ،متهيداً للمهمة الكربى يف
إنقاذ البشرية من ظلمات الكفر ،فال بد أن تكون البداية يف صناعة اإلنسان املسلم وغرس
اإلميان يف قلبه  ،ليكون منوذجاً حيتذي به .
مث جاءت مرحلة املواجهة والقتال ورد الظلم واليت بدأت من :
 .1غزوة بدر :
علم الرسول الكرمي  خبروج قافلة كبرية لقريش بقيادة أيب سفيان  ،حتمل ثروات طائلة لكبار
أهل مكة ورؤسائها :ألف بعري مملوءة بأموال ال تقل عن مخسني ألف دينار ذهيب .ومل يكن
معها من احلرس إال حنو أربعني رجال ،فقال لصحابته  ":هذه عري قريش فيها أمواهلم ،فاخرجوا
إليها لعل اهلل ينفلكموها" .أي تصيبوا منها .
واستعد رسول اهلل  للخروج ومعه ثالمثائة وبضعة عشر رجالً  ،عندها علمت قريش
خبروج الرسول الكرمي  العرتاض قافلتها فقررت املواجهة والقتال فاستعدت بنحو ألف
وثالمثائة مقاتل.
علم أبو سفيان خبروج النيب  فغري طريق القافلة فنجت  ،وأخرب قريشاً بذلك وحثهم على
العودة ولكنهم رفضوا وأصروا على القتال والقضاء على الرسول الكرمي  ،وهنا وقف الرسول
الكرمي ليستشري صحابته يف القتال حيث أهنم خرجوا للقافلة وليس ملقاتلة جيش كبري  ،فأمجعوا
على القتال واجلهاد يف سبيل اهلل عندها انطلق اجليش اإلسالمي للمواجهة .
ويف بدر ( مكان يبعد عن املدينة حواّل  100كم غرب املدينة ) التقى اجليشان واستعد
كل منهما للقتال ،فعبأ رسول اهلل  جيشه .ومشى يف موضع املعركة ،وجعل يشري بيده( :هذا
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مصرع فالن غداً إن شاء اهلل ،وهذا مصرع فالن غداً إن شاء اهلل) .مث بات رسول اهلل  يصلي
إىل جذع شجرة هنالك وكان ذلك ليلة اجلمعة ،السابع عشرة من رمضان يف السنة الثانية من
اهلجرة  ،ويف صباح ذلك اليوم بدأت املعركة األوىل بني املسلمني وكفار قريش وأوحى اهلل إىل
مالئكته " :أَنِّي مع ُكم فَثَبِّتُواْ الَّ ِذين آمنُواْ لْسأُل ِْقي فِي قُلُ ِ َّ ِ
ب" ، 128
ين َك َف ُرواْ َّ
َ َ َ
ََ ْ
الر ْع َ
وب الذ َ
ِِ
ِ
ِ ُّ ِ ٍ
ين" - 129أي إهنم ردف لكم،
وأوحى إىل رسوله " :أَنِّي ُممد ُكم بأَلْف ِّم َن ال َْمآلئ َكة" ُم ْردف َ

بعضا أرساالً ،ال يأتون دفعة واحدة .ونصر اهلل املؤمنني نصرا عظيما.
أو يردف بعضهم ً

ولئن كانت بدر سبباً يف فرح املسلمني  ،فقد كانت سبباً يف حزن الكافرين واملنافقني

وكذلك اليهود الذين كانوا يطمحون للتخلص من املسلمني والقضاء على الدعوة اجلديدة  ،لذا
حاول بعض فئات اليهود التعرض للمسلمني والنيل منهم والتحرش بنسائهم ( أي إهنم نقضوا
العهد ) فما كان من الرسول الكرمي إال أن حاصرهم مث أبعد بعضهم عن املدينة.
مث تتابعت الغزوات واحلروب بني الرسول الكرمي وقريش  ،فجاءت غزوة أحد يف شوال من سنة
 3هـ وانكسر فيها املسلمون واستشهد منهم  70رجالً منهم محزة عم الرسول الكرمي ، 
وبعد غزوة أحد جترأ بعض قبائل اليهود يف إظهار حقدهم ووصل األمر إىل موقف غريب :
فقد خرج  إليهم يف نفر من أصحابه ،وكلمهم أن يعينوه ببعض املال  -وكان ذلك واجباً
عليهم حسب بنود املعاهدة  -فقالوا  :نفعل يا أبا القاسم ،اجلس ها هنا حىت نقضي
حاجتك .فجلس إىل جنب جدار من بيوهتم ينتظر وفاءهم مبا وعدوا ،وجلس معه أبو بكر
وعمر وعلى وطائفة من أصحابه .وخال اليهود بعضهم إىل بعض ،وتآمروا بقتله  ،وقالوا :
أيكم يأخذ هذه الرحى ( حصى كبرية ) ،ويصعد فيلقيها على رأسه يشدخه هبا؟ ...فقال
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أشقاهم عمرو بن جحاش :أنا .فقال هلم سالم بن حم ْشكم :ال تفعلوا ،فواهلل ليخربن مبا مهمتم
به ،وإنه لنقض للعهد الذي بيننا وبينه .ولكنهم عزموا على تنفيذ خطتهم  ،ونزل جربيل من عند
رب العاملني على رسوله  يعلمه مبا مهوا به ،فنهض مسرعاً وتوجه إىل املدينة ،وحلقه أصحابه
ت به يهود ،وما لبث رسول اهلل  أن بعث إىل
فقالوا  :هنضت ومل نشعر بك ،فأخربهم مبا مه ْ
اليهود يقول هلم ( :اخرجوا من املدينة وال تساكنوين هبا ،وقد أجلتكم عشراً ،فمن وجدت بعد

ذلك هبا ضربت عنقه) .فرفضوا فحاصرهم الرسول الكرمي مث أبعدهم عن املدينة وكان ذلك يف
السنة الرابعة من اهلجرة  ،وكان بني تلك الغزوات سرايا يبعثها الرسول الكرمي إىل بعض القبائل
القريبة من املدينة من أجل توطني األمن واالستقرار .
إن االنشغال بالغزوات والقتال ال يعين أبداً توقف بناء اإلنسان وتقوية اإلميان وترسيخه يف
القلوب فقد كانت اآليات القرآنية الرتبوية تنزل واألحاديث واملواقف النبوية تتماشى معها ،
باإلضافة إىل تشريعات تضمن حتقيق السعادة للناس  ،بل إن احلروب والغزوات كانت ميداناً
تربوياً خصباً لتعليم املسلمني أحكام اجلهاد وتطبيقه عملياً  .واستمر احلال على ذلك حىت سنة
 5هـ  ،حيث خرج عشرون رجالً من زعماء اليهود وسادات بين النضري إىل قريش مبكة،
حيرضوهنم على غزو الرسول  ،ويوالوهنم عليه ،ووعدوهم من أنفسهم بالنصر هلم ،فأجابتهم
قريش،مث خرجوا إىل غطفان ( قبيلة كثرية العدد ) مث طاف الوفد يف قبائل العرب يدعوهنم إىل
ذلك فاستجاب له من استجاب ،وهكذا جنح ساسة اليهود وقادهتم يف تأليب أحزاب الكفر
على النيب  واملسلمني  ،فقد قدم املدينة لغزوها حواّل عشرة آآلف مقاتل من خمتلف املناطق
وكان قائدهم أيب سفيان .وملا علم الرسول  بذلك سارع إىل التشاور مع أصحابه يف خطة
الدفاع عن املدينة ،فقال سلمان الفارسي : يا رسول اهلل ،إنا كنا بأرض فارس إذا حوصرنا
خْندقْـنا (حفرة كبرية ) حول مساكننا .وكانت خطة حكيمة مل تكن تعرفها العرب قبل ذلك.
فوافقوا على هذا الرأي وأسرع رسول اهلل  إىل تنفيذ هذه اخلطة وحفر خندقاً حول املدينة
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وشارك معهم الرسول الكرمي  فقد قال الرباء بن عازب  :رأيته  ينقل من تراب اخلندق حىت
واري عين الغبار جلدة بطنه أي ال يستطيع رؤية جلد بطنه  من أثر الرتاب عليه .
وملا أراد املشركون مهامجة املسلمني واقتحام املدينة ،وجدوا خندقاً عريضاً حيول بينهم وبينها،
فالتجأوا إىل فرض احلصار على املسلمني ،وقالوا  :مكيدة ما عرفتها العرب .مث حاولوا اقتحام
اخلندق لكنهم مل يستطيعوا فاستمروا يف حصار املدينة  ،ويف هذه األثناء نقض من بقي من
اليهود العهد مع الرسول ، فاشتد األمر على أهل املدينة حىت وصف اهلل هذا املوقف يف كتابه
ك ابْ تُلِ َي ال ُْم ْؤِمنُو َن َوُزلْ ِزلُوا ِزل َْزاال َش ِديدا" ،130وكان الرسول  وصحابته
بقوله "ُ ...هنَ لِ َ
يكثرون من دعاء اهلل وطلب النصرة منه ،فأجاب اهلل دعاءهم ونصرهم  ،ففرق مشل أعدائهم
وأرسل عليهم رحياً شديدة باردة فرقتهم وأقتلعت خيامهم  ،فقرروا االنسحاب والعودة إىل الديار
وترك املدينة.
ويف اليوم الذي رجع فيه رسول اهلل إىل املدينة من تلك الغزوة  ،جاءه جربيل فأمره باخلروج إىل
اليهود الذين نقضوا العهد أثناء غزوة األحزاب  ،فتحرك الرسول الكرمي  ومعه صحابته حنو
آخر لجموعة من اليهود يف املدينة املتحصنني يف ديارهم  ،فحاصرهم حىت استسلموا ونزلوا على
حكم الرسول . لقد كانت غزوة األحزاب هي آخر غزوة تغزوها قريش ضد الرسول الكرمي 
.
وتطورت الظروف يف اجلزيزة العربية إىل حد كبري لصاحل املسلمني ،وبدأت التمهيدات إلقرار
حق املسلمني يف أداء عبادهتم يف املسجد احلرام( مكة ) ،الذي كان قد صدهم عنه املشركون
منذ ستة أعوام  ،حيث رأى رسول اهلل  يف املنام وهو باملدينة أنه دخل هو وأصحابه املسجد
احلرام ،وأخذ مفتاح الكعبة ،وطافوا واعتمروا ،وحلق بعضهم وقصر بعضهم ،فأخرب بذلك
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أصحابه ففرحوا  ،وأخرب أصحابه أنه معتمر فتجهزوا للسفر.ويف يوم االثنني  1من شهر  11من
السنة  6هـ خرج الرسول  من املدينة متوجهاً إىل مكة ألداء العمرة ومعه  1500من صحابته
بال سالح إال سالح املسافر .وسار رسول اهلل  حىت إذا كان يف مكان يسمى
احلديبية،علمت قريش بذلك فعزموا على منع الرسول  من دخول مكة بأي مثن فاستعدوا
للمواجهة ،مث تدخل الوسطاء من العرب بني الرسول  وقريش  ،وبدأت الرسل من قريش تأيت
إىل الرسول  من أجل التفاوض وعقد الصلح  ،وبعد عدة لقاءات وافق الطرفان على عقد
صلح بني الطرفني كان من أهم بنوده :
 أن الرسول  يرجع من عامه ،فال يدخل مكة ،وإذا كان العام القابل دخلها.
 وضع احلرب بني الطرفني عشر سنني  ،من أحب أن يدخل يف عقد حممد وعهده دخل فيه،
ومن أحب أن يدخل يف عقد قريش وعهدهم دخل فيه ،وتعترب القبيلة اليت تنضم إىل أي
الفريقني جزءاً من ذلك الفريق ،فأي عدوان تتعرض له أي من هذه القبائل يعترب عدواناً على
ذلك الفريق.
 من أتى حممداً من قريش من غري إذن وليه  -أي هارباً منهم  -رده عليهم ،ومن جاء قريشاً
ممن مع حممد  -أي هارباً منه  -مل يرد عليه.
فحزن املسلمون لذلك الصلح حيث أهنم لن يعتمروا  ،كما أن فيه إشارة ضعف وخاصة البند
األخري  ،لكن الرسول  املؤيد بالوحي طمأهنم وقال ملن حاوره  (:إين رسول اهلل ولست
أعصيه ،وهو ناصري ولن يضيعين أبداً) .ويف طريق عودة املسلمني إىل املدينة نزل قوله تعاىل " :
ك فَ ْتح ُّمبِين " 131لْسورة الفتح"
إِنَّ فَتَ ْحنَ لَ َ
فكيف سيكون هذا الصلح فتحا عظيماً وكيف ستتعامل قريش مع هذا الفتح ؟
1
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النهاية

الفصل السابع:

حنن اآلن يف بداية السنة السابعة من اهلجرة  ،كانت املدينة مستقرة داخلياً حيث أن اليهود
مجيعاً خرجوا منها  ،كما أن العدو اخلارجي األول واألخطر عقد صلحاً مع املدينة فال حرب وال
اعتداء .
وهذا كان أفضل وضع للدعوة وانتشارها بني الناس ليس يف اجلزيرة العربية فقط بل وحىت
خارج اجلزيرة  ،وهذا ما فعله الرسول احلكيم  فباإلضافة إىل الدعوة بني القبائل العربية فقد
أرسل الرسول الكرمي  إىل امللوك يف ذلك الزمان مثل النجاشي ملك احلبشة وهرقل قيصر
الروم  ،وكسرى ملك فارس  ،واملقوقس ملك مصر وغريهم .
و ال يعين هناية السرايا والبعوث فلم يزل يف جزيرة العرب بعض القبائل املعادية للدعوة واليت
البد من أخذ احليطة منها  ،لذا بعث  لجموعة من السرايا ملناطق خمتلفة مل حيصل فيها قتال
كثري .
خروج اليهود من املدينة مل يكن يعين خروجهم من اجلزيرة  ،فهم ال يزالون يف منطقة خيرب
احملصنة واليت تبعد عن املدينة حواّل  100كم وكانت منطلقاً لتخطيط اليهود وتدبري مكائدهم
ضد املسلمني  ،فقرر الرسول الكرمي  أن يغزو خيرب ويفتحها  ،فتجهز وأخرب أصحابه بذلك
فخرجوا مجيعاً يف بداية العام السابع من اهلجرة .
كانت خيرب مدينة ذات حصون قوية وكثرية ( مثانية حصون متداخلة ) مما جعل مهمة
الرسول  صعبة يف البداية  ،فحاصرهم وقاتلهم وهم ينتقلون من حصن إىل حصن واشتدت
املعركة  ،وبعد أكثر من شهر فتح اهلل على رسوله  خيرب وحصل منها على غنائم كثرية ووفرية
 ،وخرج اليهود بعدها من جزيرة العرب بشكل هنائي .
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واستمرت البعوث والسرايا النبوية لدعوة قبائل جند وما حوهلا حىت جاء وقت عمرة القضاء
على حسب االتفاق بني الرسول الكرمي  وقريش  ،فخرج  إىل مكة وأدى العمرة مث عاد
إىل املدينة املنورة  ،واستمر يف نشر الدعوة وتعليم الناس والقرآن ينزل بالتشريعات والتنظيمات
للمجتمع اإلسالمي حىت جاءت سنة  8من اهلجرة وفيها حدث أمر عظيم :
فلقد كان الصلح بني الرسول وقريش يقتضي أن ال يعني أي من الطرفني على حرب احملالفني
للطرف اآلخر  ،لكن قريشاً نقضت العهد وأعانت بعض العرب على احملالفني للرسول الكرمي
 ، ووصل اخلرب إىل الرسول فتجهز وأعد اجليش للزحف على مكة ومباغتة أهلها  ،وملا كان
اجليش اإلسالمي على مشارف مكة علمت قريشاً باألمر وأيقنت أنه ال قحبل هلا مبقاتلة اجليش
اإلسالمي فأعلنت استسالمها .
ويف يوم  17رمضان عام  8من اهلجرة دخل رسول اهلل  مكة ،واملهاجرون واألنصار بني يديه
وخلفه وحوله ،حىت دخل املسجد ،فأقبل إىل احلجر األسود ،فاستلمه ،مث طاف بالبيت ،ويف
ْح ُّق
يده قوس ،وحول البيت ثالمثائة وستون صنماً ،فجعل يطعنها بالقوس ،ويقولَ ":ج ء ال َ
133
132
ِ
ِ
ئ الْبَ ِط ُل َوَم يُِعي ُد"
ْح ُّق َوَم يُْب ِد ُ
َوَزَه َق الْبَ ط ُل إِ َّن الْبَ ط َل َك َن َزُهوق "  " ،قُ ْل َج ء ال َ
 ،واألصنام تتساقط على وجوهها  ،مث صلى بالكعبة وخاطب قريشاً قائالً( :يا معشر قريش ما
ترون أين فاعل بكم؟) قالوا :خرياً ،أخ كرمي وابن أخ كرمي ،قال ( :فإين أقول لكم كما قال
يوسف إلخوته" :ال تـثْـريب علْيكم" اذهبوا فأنتم الطلقاء) ،هكذا هي النفوس الكبرية تعفو
حني تقدر  ،فمع كل ما عملته قريشاً من قتل وتعذيب ومقاتلة والسعي يف الصد عن دين اهلل
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يقول " ال تثريب عليكم " وانتم " الطلقاء " فالإله إال اهلل ما أعظمه من رسول وما أرمحه
وصدق اهلل فيه " وم أرلْسلن ك إال رحمة للع لمين ". 134
وهكذا عادت مكة إىل حاضرة اإلسالم وإىل الدين احلق  ،وكان فتح مكة هو أعظم فتح حصل
عليه املسلمون يف هذه األعوام ،تغري ألجله لجرى األيام ،وحتول به جو العرب ،فقد كان الفتح
حداً فاصالً بني السابقة عليه وبني ما بعده ،فإن قريشاً كانت يف نظر العرب محاة الدين
وأنصاره ،والعرب يف ذلك تبع هلم ،فخضوع قريش يعترب القضاء األخري على الدين الوثين يف
جزيرة العرب ،لكن هذا ال يعين القضاء النهائي على كل املعاندين بل بقي فئة قليلة استطاع
الرسول  القضاء عليهم  ،وكان من أشدها غزوة حنني واليت كانت آخر الغزوات الكبرية
للرسول قبل عودته إىل املدينة ظافراً بفتح مكة .
ومع االنتصار النبوي على قريش بدأت وفود القبائل يف اجلزيرة العربية تأيت إىل املدينة وتعلن
إسالمها أمام الرسول الكرمي حىت مسي عام  9هـ بعام الوفود وبدأ الناس يدخلون يف دين اهلل
أفواجاً و تضاعف عدد املسلمني حىت أن اجليش اإلسالمي الذي كان قوامه عشرة آالف مقاتل
يف غزوة الفتح (  8هـ ) يصبح أكثر من مئة ألف يف حجة الوداع (  10هـ ) .
لقد متت الدعوة وتكامل بناء اجملتمع اإلسالمي  ،وأصبح اإلسالم هو الدين األقوى يف جزيرة
العرب  ،وأصبحت مكة حتت السيطرة اإلسالمية وما يتم فيها إال ما يوافق الشريعة  ،ومن أجل
إمتام الرسالة وحتقيق اهلدف املنشود فقد قرر الرسول الكرمي احلج يف عام(  ) 10من اهلجرة
فأعلم الناس وانتشر اخلرب  ،فتوافد الناس من كل مكان إىل املدينة من أجل شرف مصاحبة النيب
الكرمي  يف رحلة احلج.
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ويف شهر ذو القعدة من عام  10هـ خرج املوكب الكرمي متوجهاً إىل مكة ألداء مناسك احلج
اقتداءاً بالرسول الكرمي  ، ووصل إىل مكة ويف يوم عرفة (  9ذي احلجة ) خطب الرسول
الكرمي خطبته العظيمة ومما جاء فيها " :أيها الناس ،امسعوا قوّل ،فإين ال أدري لعلى ال ألقاكم
بعد عامي هذا ،إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا ،يف شهركم هذا ،يف
بلدكم هذا  ...وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به ،كتاب الله ،أيها الناس ،إنه
ال نيب بعدي ،وال أمة بعدكم ،أال فاعبدوا ربكم ،وصلوا مخسكم ،وصوموا شهركم ،وأدوا زكاة
أموالكم ،طيبة هبا أنفسكم ،وحتجون بيت ربكم ،وأطيعوا أوالت أمركم ،تدخلوا جنة ربكم ،
وأنتم تسألون عين ،فما أنتم قائلون؟" قالوا :نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت.فقال
بأصبعه السبابة يرفعها إىل السماء ،وينكتها إىل الناس" :اللهم اشهد" ثالث مرات.

ْت لَ ُك ْم ِدينَ ُك ْم
وبعد أن فرغ النيب من إلقاء اخلطبة نزل عليه قوله تعاىل ":الْيَ ْو َم أَ ْك َمل ُ
ت َعلَْي ُكم نِ ْعمتِي ور ِ
يت لَ ُك ُم ا ِل ْلْسماَ َم ِدين " .135
ض ُ
َوأَتْ َم ْم ُ
ْ َ ََ

لقد كمل الدين واكتملت الرسالة وحتقق اهلدف من بعثة الرسول الكرمي  ،وهذا كله إشارة
إىل قرب وفاة الرسول الكرمي  ، فبعد أن رجع الرسول الكرمي من احلج واستقر يف املدينة
بدأت مقدمات النهاية .
يف شهر صفر سنة11هـ  -وكان يوم االثنني  -شهد رسول اهلل  جنازة يف البقيع ،فلما رجع،
وهو يف الطريق أخذه صداع يف رأسه ،وارتفعت حرارته  ،وقبل مخسة أيام من وفاته فدخل
املسجد متعطفاً ملحفة على منكبيه ،قد عصب رأسه بعصابة دمسة حىت جلس على املنرب ،
وكان آخر لجلس جلسه ،فحمد اهلل وأثىن عليه  ،مث قال ":أيها الناس ،إّل " ،فثابوا إليه ،فكان
مما قاله  " :لعنة اهلل على اليهود والنصارى ،اختذوا قبور أنبيائهم مساجد"  ،وعرض نفسه
 135سورة المائدة آية 32
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للقصاص قائالً( :من كنت جلدت له ظ ْهًرا فهذا ظهري فليستقد منه ،ومن كنت شتمت له
حع ْرضاً فهذا عرضي فليستقد منه).

وجاء اليوم األخري فبينما املسلمون يف صالة الفجـر ليوم االثنني  -وأبو بكر يصلي هبم –

كشف الرسول  سرت حجرة عائشة فنظر إليهم ،وهم يف صفوف الصالة ،مث تبسم يضحك،
وملا ارتفع الضحى ،دعا النيب  فاطمة فسارها بشيء فبكت ،مث دعاها ،فسارها بشيء
فضحكت ،قالت عائشة :فسألنا عن ذلك  -أي فيما بعد  -فقالت :سارين النيب  أنه
يقبض يف وجعه الذي تويف فيه ،فبكيت ،مث سارين فأخربين أين أول أهله يتبعه فضحكت.
وبدأ االحتصار بسيد البشر ،فجعل ي ح
دخل يديه يف املاء فيمسح به وجهه ،يقول" :ال إله إال
اهلل ،إن للموت سكرات"  ،حىت رفع يده أو أصبعه ،وشخص بصره حنو السقف ،وحتركت
شفتاه ،فأصغت إليه عائشة وهو يقول( :مع الذين أنعمت عليهم من النبيني والصديقني
والشهداء والصاحلني ،اللهم اغفر ّل وارمحين ،وأحلقين بالرفيق األعلى .اللهم ،الرفيق األعلى).
كرر الكلمة األخرية ثالثاً ،ومالت يده وحلق بالرفيق األعلى .إنا هلل وإنا إليه راجعون.
وقع هذا احلادث حني اشتدت الضحى من يوم االثنني  12ربيع األول سنة 11هـ ،وقد مت له
 ثالث وستون عاماً وزادت أربعة أيام.
وهكذا أسدل الستار على أعظم إنسان وأفضل من خلق اهلل من اإلنس واجلان  ،بعد أن بلغ
الرسالة وأدى األمانة ونصح األمة وجاهد يف اهلل حق جهاده .
اسأل اهلل أن حيشرنا يف زمرته وأن يرزقنا شفاعته وإتباع سنته ،
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إن أهم ما مييز اإلسالم هو أنه منهج رباين ودستوره دستور رباين وبالتاّل ال يعرتيه ما يعرتي
املناهج البشرية من القصور والنقص واخللل .
ذلك الدستور هو القرآن الكرمي ،ذلك الكتاب الذي رسم لإلنسان حياته يف مجيع
جوانبها ،فبني له كيف يتعامل مع خالقه ومع نفسه ومع اآلخرين بل وكيف يتعامل مع الكون
كله  ،كما وضع التشريعات الالزمة لضمان حياة سعيدة للناس أمجعني فلم يرتك شيئاً حيتاجه
العبد يف حياته الدنيا واآلخرة إال ووضع له أسسه وبني له طريقته  ،فهو الذي يهدي إىل الطريق
األفضل يف كل شيء "إِ َّن َه َذا الْ ُق ْرَآ َن يَ ْه ِدي لِلَّتِي ِه َي أَق َْو ُم " .136
إن قوة أي منهج تكمن يف خصائصه وما يتمتع به من مميزات جتعله يتفوق على بقية
املناهج  ،ومن بني تلك اخلصائص ما يلي :

ِ
ك"
ب أَنْ َزلْنَ هُ إِلَْي َ
 .1إنه كتاب منزل من عند اهلل "كتَ ٌ
أعلم مبن خلق ومبا يناسب هذه املخلوقات  ،كما أنه خبري مبا كان وما يكون وما
137

 ،فالذي انزله العليم وهو

سيكون على مدار التاريخ واملستقبل .
ِ
ب أَنْ َزلْنَ هُ ُمبَ َر ٌك " 138فهو مبارك أي كثري الربكة واخلري يف كل
 .2أنه مبارك " َو َه َذا كتَ ٌ
وجه.
 .3أنه حمفوظ حبفظ اهلل له كما ذكرنا سابقاً ،وهذا يعين سالمة املنهج على مدار التاريخ

البشري  ،إنه احلفظ الرباين للقرآن الكرمي كما قال تعاىل عنه "إِنَّ نَ ْح ُن نَ َّزلْنَ ِّ
الذ ْك َر
َوإِنَّ لَهُ لَ َح فِظُو َن " 139فهو الدستور الدائم واملنهج اخلالد للبشرية أمجعني  ،لذا
ِ
ب َع ِز ٌيز
تكفل اهلل حبفظه فال ال حتريف وال تبديل وال تغيري وال باطل " َوإِنَّهُ لَكتَ ٌ

 136سورة اإلسراء آية 9
 137سورة ص آية 29
 138سورة األنعام آية 92
 139سورة الحجر آية 9
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(َ )41ال يأْتِ ِيه الْب ِطل ِمن ب ي ِن ي َدي ِه وَال ِمن َخل ِْف ِه تَ ْن ِزيل ِمن ح ِك ٍيم ح ِم ٍ
يد "
َ
ٌ ْ َ
َ ُ ْ َْ َ ْ َ ْ
َ
وإليك القصة التالية :

140

كان للمأمون  -وهو أمري إذ ذاك  -لجلس  ،فدخل يف مجلة الناس رجل يهودي حسن
الثوب حسن الوجه طيب الرائحة ،قال :فتكلم فأحسن الكالم والعبارة ،قال :فلما انتهى
اجمللس دعاه املأمون فقال له :إسرائيلي؟ قال نعم .قال له :أسلم حىت أفعل بك وأصنع،
ووعده .فقال :ديين ودين آبائي! وانصرف .قال :فلما كان بعد سنة جاءنا مسلماً ،قال:
فتكلم على الفقه فأحسن الكالم ،فلما انتهى اجمللس دعاه املأمون وقال :ألست صاحبنا
باألمس؟ قال له :بلى .قال :فما كان سبب إسالمك؟ قال :انصرفت من حضرتك فأحببت
أن أمتحن هذه األديان ،وأنت تراين حسن اخلط ،فعمدت إىل التوراة فكتبت ثالث نسخ
فزدت فيها ونقصت ،وأدخلتها الكنيسة فاشرتيت مين ،وعمدت إىل اإلجنيل فكتب نسخ
فزدت فيها ونقصت ،وأدخلتها البيعة ح
فاشرتيت مين ،وعمدت إىل القرآن فعملت ثالث نسخ
وزدت فيها ونقصت ،وأدخلتها الوراقني فتصفحوها ،فلما وجدوا فيها الزيادة والنقصان رموا هبا
فلم يشرتوها ،فعلمت أن هذا كتاب حمفوظ ،فكان هذا سبب إسالمي.
 .4أنه حيوي كل ما ميكن أن حيتاجه اإلنسان يف حياته العامة واخلاصة قال تعاىل َ ":م
فَ َّرطْنَ فِي ال ِ
ْكتَ ِ
ب ِم ْن َش ْي ٍء ". 141

تلك هي أهم خصائص املنهج القرآين  ،املنهج الذي حتدى اهلل البشر مجيعاً أن يأتوا مبثله فقال
ْج ُّن َعلَى أَ ْن يأْتُوا بِ ِمثْ ِل َه َذا الْ ُقرآ ِ
النْس وال ِ
" قُل لَئِ ِن ْ ِ
َن َال يَأْتُو َن بِ ِمثْلِ ِه َولَ ْو َك َن
َ
ْ
اجتَ َم َعت ِْ ُ َ
ْ
ض ُه ْم لِبَ ْع ٍ
ض ظَ ِهيرا" ،142كما أن هذا التحدي ال يزال قائماً بل أعلن القرآن الكرمي عجز
بَ ْع ُ
 140سورة فصلت آية 92 - 91
 141سورة األنعام آية 38
 142سورة اإلسراء آية 88
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البشر عن اإلتيان ولو بسورة فقال" :وإِ ْن ُك ْنتم ِفي ري ٍ ِ
ِ
ِ
ورةٍ ِم ْن
َ ُ ْ َْ
سَ
ب م َّم نَ َّزلْنَ َعلَى َع ْبدنَ فَأْتُوا ب ُ
ون اللَّ ِه إِ ْن ُك ْنتُم ِ ِ
ِمثِْل ِه وا ْدعُوا ُشه َداء ُكم ِمن ُد ِ
ين ( )23فَِإ ْن لَ ْم تَ ْف َعلُوا َولَ ْن تَ ْف َعلُوا
ْ َ
َ َ ْ ْ
َ
ص دق َ
ْحج رةُ أ ِ
ُع َّد ْ ِ ِ
ِ
ين "  143فهال عرفنا حق هذا
فَ تَّ ُقوا النَّ َر الَّتِي َوقُ ُ
س َوال َ َ
ت ل ْل َك ف ِر َ
ود َه النَّ ُ
الكتاب والتزمنا به .

فما فضل قراءة القرآن والعمل به ؟ وما آداب تالوته ؟
القرآن الكرمي هو  :كالم اهلل العظيم وصراطه املستقيم ،وهو أساس رسالة التوحيد ،وحجة
الرسول  الدامغة وآيته الكربى ،وهو املصدر القومي للتشريع ،ومنهل احلكمة واهلداية ،وهو
الرمحة املهداة للناس ،والنور املبني لألمة ،كما قال تعاىل ":الر كت ب أنزلن ه إليك لتخرج
الن س من الظلم ت إلى النور " 144من قال به صدق ،ومن عمل به أجر ،ومن دعا إليه هدي
إىل صراط مستقيم .من استمسك به فقد استمسك بالعروة الوثقى ال انفصام هلا ،ومن أعرض
عنه وطلب اهلدى يف غريه أضله اهلل .
وتالوة كتاب اهلل من أفضل العبادات اليت يتقرب هبا العبد إىل ربه  ،وهو التجارة الراحبة
اليت لن تبور قال تعاىل " :إن الذين يتلون كت ب اهلل وأق موا الصماة وأنفقوا مم رزقن هم لْسرا
وعمانية يرجون تج رة لن تبور"

145

 ،كما أن يف قراءته األجر الكبري فقد قال  ": من قرأ

حرفاً من كتاب اهلل فله به حسنة ،واحلسنة بعشر أمثاهلا ،ال أقول" :أمل" حرف ،ولكن "ألف"
حرف ،و"الم" حرف ،و"ميم" حرف " ،وأشار  إىل منزلة من يكون ماهراً يف القرآن بقوله:
" املاهر بالقرآن مع السفرة الكرام الربرة ،والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران "
والسفرة الكرام الربرة هم املالئكة الكرام  ،وإليك بشرى نبوية أخرى  ( :يقال لصاحب القرآن
 143سورة البقرة آية 24 - 23
 144سورة إبراهيم آية 1
 145سورة فاطر آية 29
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 :اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل يف الدنيا  ،فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ هبا) فكلما كانت
القراءة يف الدنيا أكثر كانت املنزلة يف اجلنة أعلى ،فاحلمد هلل
مث إن هناك درجة أعلى من القراءة فقط أال وهي تعلمه  ،فقد قال " : تعلموا القرآن فإنه يأيت
يوم القيامة شافعاً ألصحابه"  ،ومن شفع له القرآن فالبد أن يكون من الناجني  ،بل إن من
يتعلم القرآن ويعلمه هو خري الناس فلئن كانت هذه األمة خري أمة أخرجت للناس كما قال
ت لِلنَّ ِ
س " ) 146فإن أخري هذه األمة هو كما قال املصطفى :
تعاىل ( ُك ْنتُ ْم َخ ْي َر أ َُّم ٍة أُ ْخ ِر َج ْ
"خريكم من تعلم القرآن وعلمه" فحصل من اآلية واحلديث أن أخري الناس أمجعني هو من تعلم
القرآن وعلمه  ،لذا جاء احلث على االجتماع لتعلم القرآن ففي احلديث عن احلبيب ": ما
اجتمع قوم يف بيت من بيوت اهلل يتلون كتاب اهلل ويتدارسونه بينهم إال نزلت عليهم السكينة،
وغشيتهم الرمحة ،وحفتهم املالئكة ،وذكرهم اهلل فيمن عنده" فهذه أربع مثار :
 .1نزلت عليهم السكينة (االطمئنان ).
 .2غشيتهم الرمحة أي غطتهم
 .3حفتهم املالئكة أي أحاطت هبم .
 .4ذكرهم اهلل فيمن عنده .
فال إله إال اهلل ما أعظمه من فضل وما أجلها من نعمة  ،فاحلمد هلل .
أما تدبر القرآن الكرمي ففيه آيات وأحاديث كثرية ال ميكننا حصرها وسنكتفي باإلشارة إىل أمهها
:
 لقد أشار اهلل يف كتابه أنه إمنا أنزل القرآن للتدبر والتفكر يف معانيه ،ال جملرد التالوة
ِ
ك ُمبَ َر ٌك لِيَ َّدبَّ ُروا آَيَ تِِه َولِيَتَ َذ َّك َر أُولُو
ب أَنْ َزلْنَ هُ إِلَْي َ
بدون تدبر فقال  ":كتَ ٌ

 146سورة آل عمران آية 110
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ْاِلَلْبَ ِ
ب"
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يقول الشيخ بن سعدي -رمحه اهلل (: -أي  :هذه احلكمة من إنزاله ،

ليتدبر الناس آياته  ،فيستخرجوا علمها ويتأملوا أسرارها وحكمها  .فإنه بالتدبر فيه
والتأمل ملعانيه  ،وإعادة الفكر فيها مرة بعد مرة  ،تدرك بركته وخريه  .وهذا يدل على

احلث على تدبر القرآن  ،وأنه من أفضل األعمال  ،وأن القراءة املشتملة على التدبر ،
أفضل من سرعة التالوة  ،اليت ال حيصل هبا هذا املقصود ).
 التحذير والنهي عن اإلعراض عن التدبر يف القرآن الكرمي قال تعاىل ":أَفَ َما يَتَ َدبَّ ُرو َن
الْ ُق ْرَآ َن" 148يقول ابن كثري يف تفسريه هلذه اآلية  " :يقول تعاىل آمراً هلم بتدبر القرآن

وناهياً هلم عن اإلعراض عنه وعن تفهم معانيه احملكمة وألفاظه البليغة " ،وآية أخرى

يقول تعاىلََ ":أفَ َما يَتَ َدبَّرو َن الْ ُق ْرَآ َن أ َْم َعلَى قُلُ ٍ
وب أَقْ َف لُ َه " 149فكأن من مل يتدبر
ُ
بالقرآن فقلبه عليه أقفال متنعه من ذلك متنع وصول احلق واخلري له فيخسر السعادة

واحلرمان من الفوز يف الدارين .
أما أهم آداب تالوة القرآن الكرمي فهي :
 .1إخالص النية هلل تعاىل فيها؛ ألن تالوة القرآن من العبادات اجلليلة كما سبق بيان
فضلها ،وقد قال اهلل تعاىل" :وم أمروا إال ليعبدوا اهلل مخلصين له الدين
حنف ء"،150وقال النيب " :اقرءوا القرآن وابتغوا فيه وجه اهلل عز وجل".

 147سورة ص آية 29
 148سورة النساء آية 82
 149سورة محمد آية 24
 150سورة البينة آية 5
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 .2أن يقرأ بقلب حاضر يتدبر ما يقرأ ويتفهم معانيه ،وخيشع عند ذلك قلبه ،فريتله ترتيالً(
يقرأه بتمهل ) ويستحضر بأن اهلل خياطبه يف هذا القرآن ألن القرآن كالم اهلل عز
وجل.
 .3أن يقرأ على طهارة لقوله تعاىلَ ":ال يَ َم ُّ ِ
َّرو َن "151وألن هذا من تعظيم
سهُ إ َّال الْ ُمطَه ُ
كالم اهلل عز وجل.
 .4أن ال يقرأ القرآن يف األماكن املستقذرة  ،أو يف لجمع ال ينصت فيه لقراءته ألن قراءته
يف مثل ذلك إهانة له.
 .5أن يستعيذ باهلل من الشيطان الرجيم عند إرادة القراءة  ،لقوله تعاىل" :فإذا قرأت
القرآن ف لْستعذ ب هلل من الشيط ن الرجيم" ، 152ولئال يصده الشيطان عن القراءة.
 .6أن حيسن صوته بالقرآن  ،ففي احلديث أن النيب  قال" :ما أذن اهلل لشيء (أي ما
استمع لشيء) كما أذن لنيب حسن الصوت يتغىن بالقرآن جيهر به".
تلك أهم آداب تالوة القرآن الكرمي  ،على املسلم أن حيرص على تطبيقها وااللتزام هبا
ليحصل له األجر الوفري والعلم الغزير والدرجة العالية الرفيعة .
وللتعرف أكثر على هذا الدستور سنتحدث يف الفصول القادمة عن بعض القضايا املهمة عن
هذا الكتاب العزيز
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الفصل األول اإلعجاز العلمي في القرآن
لقد أشرنا سابقاً إىل التحدي الرباين للبشر بأن يأتوا مبثل هذا القرآن ولو بسورة واحدة  ،فعجز
البشر وسيعجزون وهذا يعين أن هذا القرآن معجزة خالدة مستمرة إىل أن يرث اهلل األرض ومن
عليها .
ووجوه اإلعجاز يف القرآن الكرمي كثرية وغري حمصورة  ،ومن وجوه اإلعجاز واليت ظهرت يف
الفرتة األخرية اإلعجاز العلمي أي وجوه وإشارات ذكرها القرآن الكرمي قبل أكثر من
 1400سنة ومل يثبتها البشر إال يف الوقت احلاضر  ،ومن حكم ذلك – واهلل أعلم – ليوقن
الناس أمجعني أن هذا الكتاب من عند اهلل رب العاملني .
ومن قصص اإلعجاز العلمي :
 يف هناية الثمانينات من القرن العشرين ميالدي طلبت فرنسا من دولة (مصر) استضافة
مومياء (فرعون مصر) إىل فرنسا إلجراء اختبارات وفحوصات أثرية ومعاجلة  ..محلت
املومياء ،ليبدأ بعدها أكرب علماء اآلثار يف فرنسا وأطباء اجلراحة والتشريح دراسة تلك
املومياء واكتشاف أسرارها ،وكان رئيس اجلراحني واملسؤول األول عن دراسة هذه املومياء
الفرعونية هو الربوفيسور (موريس موكاي).كان املعاجلون مهتمني يف ترميم املومياء ،بينما
كان اهتمام رئيسهم (موريس موكاي) خمتلفاً للغاية  ،كان حياول أن يكتشف كيف مات
هذا امللك الفرعوين ،ويف ساعة متأخرة من الليل ظهرت نتائج حتليله النهائي  ..لقد كانت
بقايا امللح العالق فيجسده أكرب دليل على أنه مات غريقاً ! وأن جثته استخرجت من
البحر بعد غرقه فورا ،مث أسرعوا بتحنيط جثته لينجو بدنه ! لكن مثة أمراً غريباً مازال حيريه
وهو كيف بقيت هذه اجلثة دون باقي اجلثث الفرعونية احملنطة أكثر سالمة من غريها ؟ رغم
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أهنا استخرجت من البحر! كان (موريس موكاي) يعد تقريراً هنائياً عما كان يعتقده اكتشافاً
جديداً يف انتشال جثة فرعون من البحر وحتنيطها بعد غرقه مباشرة ،حىت مهس أحدهم يف
إذنه قائال ال تتعجل فإن املسلمني يتحدثون عن غرق هذه املومياء  ،ولكنه استنكر بشدة
هذا اخلرب واستغربه  ،فمثل هذا االكتشاف ال ميكن معرفته إال بتطور العلم احلديث وعرب
أجهزة حاسوبية حديثة بالغة الدقة  ،فقال له أ حدهم إن قرآهنم الذي يؤمنون به يروي قصة
عن غرقه وعن سالمة جثته بعد الغرق! فازداد ذهوالً وأخذ يتساءل :كيف يكون هذا ؟
وهذه املومياء مل تكتشف أصال إال يف عام  1898ميالدية أي قبل مائيت عام تقريباً ،بينما
قرآهنم موجود قبل أكثر من ألف وأربعمائة عام! وكيف يستقيم يف العقل هذا والبشرية
مجعاء وليس العرب فقط مل يكونوا يعلمون شيئاً عن قيام قدماء املصريني بتحنيط جثث
فراعنتهم اال قبل عقود قليلة من الزمان فقط!؟ جلس (موريس موكاي) ليلته حمدقا جبثمان
فرعون  ،يفكر بإمعان عما مهس به صاحبه له من أن قرآن املسلمني يتحدث عن جناة هذه
اجلثة بعد الغرق  ..بينما كتاهبم املقدس(إجنيل مىت ولوقا) يتحدث عن غرق فرعون أثناء
مطاردته لسيدنا موسى عليه السالم دون أن يتعرض ملصري جثمانه البتة ..وأخذ يقول يف
نفسه  :هل يعقل أن يكون هذا احملنط أمامي هو فرعون مصر الذي كان يطارد موسى!؟
وهل يعقل أن يعرف حممدهم هذا قبل أكثر من ألف عام وأنا للتو أعرفه!؟ مل يستطع
(موريس) أن ينام  ،وطلب أن يأتوا له باإلجنيل ،فأخذ يقرأ يف (سفر اخلروج) من اإلجنيل
قوله " فرجع املاء وغطى مركبات وفرسان مجيع جيش فرعون الذي دخل وراءهم يف البحر
مل يبق منهم وال واحد"  ..وبقي موريس موكاي حائراً ،فحىت اإلجنيل مل يتحدث عن جناة
هذه اجلثة وبقائها سليمة! وبعد أن متت معاجلة جثمان فرعون وترميمه ،أعادت فرنسا ملصر
املومياء بتابوت زجاجي فاخر يليق مبقام فرعون! ولكن (موريس) مل يهنأ له قرار ومل يهدأ له
بال  ،منذ أن هزه اخلرب الذي يتناقله املسلمون عن سالمة هذه اجلثة! فحزم أمتعته وقرر أن
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يسافر إىل اململكة العربية السعودية حلضور مؤمتر طيب يتواجد فيه مجع من علماء التشريح
املسلمني وهناك كان أول حديث حتدثه معهم عما اكتشفه من جناة جثة فرعون بعد الغرق

ك
يك بِبَ َدنِ َ
 ،فقام أحدهم وفتح له املصحف وأخذ يقرأ له قوله تعاىل  " :فَ لْيَ ْو َم نُنَ ِّج َ
ك آَيَة َوإِ َّن َكثِيرا ِم َن النَّ ِ
س َع ْن آَيَ تِنَ لَغَ فِلُو َن " 153ورجت له نفسه
لِتَ ُكو َن لِ َم ْن َخ ْل َف َ

رجة جعلته يقف أمام احلضور ويصرخ بأعلى صوته (لقد دخلت اإلسالم وآمنت هبذا
القرآن) !..

 يف عام (1284هـ 1873م) خرجت البعثة العلمية البحرية اإلجنليزية يف رحلة
(تشالنجر) فعرف اإلنسان أن املياه يف البحار ختتلف يف تركيبها عن بعضها من حيث
درجة امللوحة ،ودرجة احلرارة  ،ومقادير الكثافة ،وأنواع األحياء املائية ،ولقد كانت هذه
األسرار مثرة رحلة علمية استمرت ثالثة أعوام وهي جتوب يف مجيع حبار العامل .وألول
مرة يظهر اجلواب على صفحات الكتب العلمية يف عام (1361هـ1942-م) ،فقد
أسفرت الدراسات الواسعة خلصائص البحار واليت استمرت لسنوات عديدة أن املناطق
اللقاء بني األهنار والبحار (مناطق املصبات) تكون املياه فيها يف حالة ذهاب وإياب
واختالط واضطراب ،ويفصل بينهما ماء املصب الذي يعترب حجراً على الكائنات احلية
اخلاصة بالبحار واألهنار ،وأن ماء املصب حماط بربزخ مائي يفصل بني البحر والنهر.
وذ لك ما قرره القرآن الكرمي قبل ألف وأربعمائة عام على لسان نيب أمي عاش يف أرض
ِ
ب
صحراوية ليس فيها هنر وال مصب ،قال تعاىلَ " :و ُه َو الَّذي َم َر َج الْبَ ْح َريْ ِن َه َذا َع ْذ ٌ
ِ
ج َو َج َع َل بَ ْي نَ ُه َم بَ ْرَزخ َو ِح ْجرا َم ْح ُجورا". 154
فُ َر ٌ
ُج ٌ
ات َو َه َذا مل ٌ
ْح أ َ
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ِ َّ ِ
ين َك َف ُروا بِآَيَ تِنَ
 وآخر اإلعجازات اليت سنتحدث عنها هي يف قوله تعاىل  (:إ َّن الذ َ
ِ
صلِي ِهم نَ را ُكلَّم نَ ِ
اب
َلْس ْو َ
ض َج ْ
ت ُجلُ ُ
ود ُه ْم بَ َّدلْنَ ُه ْم ُجلُودا غَْي َرَه ليَ ُذوقُوا ال َْع َذ َ
ف نُ ْ ْ
َ
إِ َّن اللَّهَ َك َن َع ِزيزا َح ِكيم " 155فلماذا خص تغيري اجللد ؟

اجللد هو أكرب عضو يف جسم اإلنسان ،إذ تبلغ مساحته  2م ، 2وتنمو خاليا اجللد
ومتوت وتستبدل نفسها باستمرار ،وقد بني علم التشريح أن اجللد ليس كما كان الناس
يتصورونه بأن جسم اإلنسان حساس كله لألمل بل احلقيقة هي كما يقول الدكتور خالص
جليب ( :إن انتشار األعصاب حتت اجللد شيء ال يكاد يصدق ،وتنتهي األلياف العصبية
جبسيمات خاصة خيتص كل نوع منها بنقل حس معني ،فهناك جسميات تنقل احلر،
وأخرى تنقل الربد ،وثالثة للمس والضغط ،ورابعة للحس و األمل ،وخامسة ختتص بنقل
احلس العضلي أو ما يسمى باحلس العميق  ،وهكذا تتنوع اإلحساسات وتتباين .وهذا ما
أثبته العلم احلديث ،حيث توصل العلماء اجملتمعون يف املؤمتر الذي عقد مبدينة نيويورك،
والذي كان اهلدف منه إظهار ما تفعله خاليا البشرة وكيف تعمل؟ فكانت النتائج  :أنه
عندما يصاب املرء حبروق شديدة ،فإن بعض وظائف اجللد البيولوجية والكيمائية تتوقف أو
تتعطل ،وقد يكون توقفها أخطر من فقد اجللد نفسه ،ومن نتائج ذلك أن ينعدم إحساس
اإلنسان باحلرارة أو أي مؤثر آخر .
هكذا هو األسلوب الرباين فال يكفي أن يدخل الكافرين النار فقط بل البد من أن يستمر
عذاهبم يف النار  -والعياذ باهلل – بال هناية فكلما نضجت جلودهم وماتت اإلحساس بالنار
بدل اهلل جلودهم ليتجدد هلم العذاب خالدين خملدين .

 155سورة النساء آية56
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تلك بعض املعجزات وال يزال اجملال مفتوحاً للعامل ليتعرف على أسرار القرآن العلمية كما قال
تعاىل ":لْسنُ ِري ِهم آَي تِنَ فِي ْاْلَفَ ِق وفِي أَنْ ُف ِس ِهم حتَّى ي تَب يَّن لَ ُهم أَنَّهُ الْح ُّق أَولَم ي ْك ِ
ك
ف بَِربِّ َ
َ َ َْ
َ ْ َ
ْ َ ََ َ ْ
َ
أَنَّهُ َعلَى ُك ِّل َش ْي ٍء َش ِهي ٌد".156
وقبل ختام تلك األسطر البد من التنبيه أنه عند احلديث عن اإلعجاز العلمي يف القرآن البد

أن تكون اآلية واضحة يف االستدالل واحلقيقة العلمية مؤكدة وليست طور الدراسة والتجريب
حىت ال يلتبس األمر فتتغري النظرية العلمية بعد الدراسة فتكون ميداناً للطعن يف القرآن .

 156لْسورة فصلت آية 53
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الفصل الثاني :تفسير أعظم سورة
الرِح ِيم ( )3م لِ ِ
ِ
ك يَ ْوِم الدِّي ِن ( )4إِيَّ َك نَ ْعبُ ُد َوإِيَّ َك
ْح ْم ُد لِلَّ ِه َر ِّ
الر ْح َم ِن َّ
ين (َّ )2
ال َ
َ
ب ال َْع لَم َ
َّ ِ
ِ
ِ
ِ
ض ِ
وب
ين (ْ )5اه ِدنَ ِّ
ت َعلَْي ِه ْم غَْي ِر ال َْم ْغ ُ
ين أَنْ َع ْم َ
يم ( )6ص َرا َط الذ َ
نَ ْستَع ُ
الص َرا َط ال ُْم ْستَق َ
َعلَْي ِه ْم َوَال َّ ِّ
ين ()7الفاحتة7 - 1 :
الض ل َ
قد يكون من السهل على اإلنسان أن يفسر كالم غريه من البشر  ،ولكن من الصعب جداً أن

يفسر كالم رب البشر  ،واملوضوع يكون صعباص حني يكون الكالم حول أعظم ما أنزله اهلل
على البشر  ،تلك هي سورة الفاحتة اليت قال عنها الرسول  " : ما أنزل يف التوراة وال يف
اإلجنيل وال يف الزبور وال يف الفرقان مثلها " وقال أيضاً إهنا أعظم سور القرآن  ،بل ثبت أنه
ح ني أنزلت هذه السورة فتح باب من السماء مل يفتح من قبل  ،كما أهنا السورة الوحيدة اليت
جيب قراءهتا يف كل ركعة من ركعات الصالة وال تصح الصالة بغريها لقول الرسول  " : من
صلى صالة مل يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج فهي خداج فهي خداج " وأم القرآن هي الفاحتة
وخداج يعين ناقصة .
القرآن حيوي  114سورة ويتكون من أكثر من  600صفحة  ،ومع ذلك فإن هذه السورة اليت
مل تتجاوز األربعة أسطر حصلت على تلك املنزلة العظيمة فما هو السر يا ترى؟  ،وما هي
احلكمة من ذلك ؟.
إننا بال شك ال يمكن أن حنيط حبكم الرب سبحانه ولكننا نستطيع أن جنتهد يف معرفة

احلكم وهي قابلة للزيادة  ،فنحن قد نعرف بعض احلكم ولكننا بال شك ال نستطيع أن ندرك
كل احلكم  ،فمن احلكم  -واهلل أعلم: -
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 / 1أهنا تتحدث عن الرب سبحانه وما يستحقه يف إجياز ال يوجد يف غريها :فـ " رب العاملني "
إشارة إىل اخلالق الرازق واملتصرف بالعاملني وليس املسلمني  ،فقط فهي دعوة لكل العاملني أن
ربكم يرغب منكم اإلميان به  " ،الرمحن الرحيم " إشارة إىل أمساء اهلل وصفاته وما يستحقه من
الصفات اليت منها الرمحة لكل العاملني  " ،إياك نعبد وإياك نستعني " فالذي خلق ورزق هو
الذي يستحق أن تصرف له العبادة ال لغريه .
 / 2خترب اإلنسان مبا جيب عليه حنو خالقه من العبادة واالستعانة به وحده  ،وملا كان العبد
فقرياً ضعيفاً قد يعرتيه من املصائب ما يعيقه عن الطريق املستقيم فهو يسال القادر على كل
شيء أن يهديه إىل صراطه املستقيم.
 / 3فيها إشارة إىل يوم القيامة"مالك يوم الدين" هذا اإلميان الذي جيعل العبد يتقبل احلوادث
واهلموم واملشاكل يف الدنيا بصدر رحب  ،كما يدفعه إىل العمل الصاحل للحصول على ما عند
اهلل يف ذلك اليوم .
 / 4فيها إشارة إىل تذلل العبد بني يدي ربه لكي جينبه طريق اجلاهلني وطريق العاملني غري
العاملني  ،و يرزقه طريق العاملني العاملني .
واآلن إىل تفسري السورة :
 " . 1بسم اهلل "  :أي أبتدأ باسم اهلل  ،اهلل العظيم احلليم الرحيم  ،وهكذا جيب أن نكون يف
كل شأن من حياتنا  ،ويف العمل و األكل والشرب والسفر و ...البدء باسم اهلل .
" الرحمن الرحيم " :امسان هلل سبحانه يدالن على سعت رمحة اهلل اليت وسعة كل شيء من
اإلنس واجلن واحليوانات ومجيع الكائنات .
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 " . 2الحمد هلل رب الع لمين "  :احلمد هو الثناء على اهلل لكمال صفاته وأفعاله  ،فله احلمد
الكامل على كل شيء وعلى كل األحوال فهو " رب العاملني " أي املريب جلميع خلقه  -وكل
ما سوى اهلل خملوق – فهو خالقهم ورازقهم واملنعم عليهم ومرشدهم إىل مصاحلهم  ،بل
ويرعاهم حىت مماهتم مث حشرهم وحساهبم .
 " . 3الرحمن الرحيم " :تكرار مرة أخرى على صفة الرمحة وما ذاك إال – واهلل أعلم –
إلخبار العباد بسعة رمحة اهلل  وعدم اليأس والقنوط منه حىت لو ارتكبت أكرب الكبائر ،
فربك رحيم فعد إليه وال ترتدد .
 " . 4م لك يوم الدين "  :إنه يوم القيامة يوم اجلزاء  ،يوم الفوز أو اخلسران يوم تظهر فيه
حقائق الناس عموماً ويستوي فيه الغين والفقري وامللك واحلقري  ،فاملالك الوحيد لذلك اليوم
واملتصرف فيه هو اهلل  ،فالكل خاضع له ولعظمته سبحانه  ،خائفاً من عقابه راجياً ثوابه ،
فهال أخذت العدة لذلك اليوم .
" . 5إي ك نعبد وإي ك نستعين "  :اخلالق هو اهلل والرازق هو اهلل واملتصرف هو اهلل  ،ومالك
يوم الدين هو اهلل فالبد أن يكون املعبود هو اهلل  ،فنحن ال نعبد غري اهلل هكذا هي يف " إياك "
أنت فقط يا رب .
فالعبادة هي اليت من أجلها خلقنا اهلل وأوجدنا يف هذه احلياة الدنيا  ،العبادة مبعناها الواسع
الذي يشمل الصالة والصيام  ..كما يشمل املعامالت مع الناس  ،و األخالق احلسنة كما
يشمل املعامالت االقتصادية  ،فالعبادة تشمل احلياة كلها  ،وما أمجل أن يكون ذلك كله هلل
وحده  ،وملا كان هذا صعب على النفس أمرنا اهلل أن نطلب العون منه وحده لتحقيق ذلك
اهلدف النبيل فهو القادر على إعانتك على حتقيق العبادة له .
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 " . 6اهدن الصراط المستقيم "  :الصراط املستقيم هو الطريق القومي  ،طريق احلق الذي
يرضي الرب ويسعد به العبد فيفوز يف الدنيا واآلخرة  ،واهلادي لذلك هو اهلل وحده ولذا فنحن
نطلبه منه وحده .
" . 7صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وال الض لين" :الناس ثالثة أقسام :
 / 1جاهل .
 / 2عامل غري عامل مبا يعلم .
 / 3عامل عامل مبا يعلم .
فالقسم األول هم الضالون الذين ال يعرفون الطريق املستقيم وإن كان لديهم من العلم
املادي الشيء الكثري  ،والقسم الثاين وهم أشد وهلم عذاب شديد الذين علموا ولكنهم تعمدوا
ترك العمل أو تعمدوا خمالفة ما علموا به من احلق فمالوا على التحريف والتزوير للحق  ،وأما
القسم الثالث فهم الذين انعم اهلل عليهم بنعمة العلم باحلق وبنعمة العمل مبا علموا من احلق
نسأل اهلل أن نكون منهم .
فنحن نسأل اهلل أن يرشدنا إىل طريق املنعم عليهم وجينبنا طريق املغضوب عليهم والضالني .
وانظر إىل هذا احلديث العظيم الذي يبني عالقة العبد بربه أثناء قراءته هلذه السورة يف الصالة (
حاول أن تتخيل نفسك يف الصالة ) :
قال اهلل عز وجل  :قسمت الصالة بيين وبني عبدي نصفني ولعبدي ما سأل  ،فإذا قال :
" احلمد هلل " قال اهلل  :محدين عبدي  ،وإذا قال " الرمحن الرحيم " قال اهلل  :أثىن علي عبدي
 ،فإذا قال " :مالك يوم الدين " قال اهلل  :لجدين عبدي فإذا قال " :إياك نعبد وإياك نستعني "
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قال اهلل  :هذا بيين وبني عبدي ،فإذا قال  " :اهدنا الصراط املستقيم صراط الذين أنعمت
عليهم غري املغضوب عليهم وال الضالني " قال اهلل  :هذا لعبدي ولعبدي ما سأل.
فهل نستشعر مثل هذا املوقف والكالم يف صالتنا ؟!
وأخرياً فقد أرشدنا الرسول  إىل أن نطلب من اهلل أن حيقق لنا تلك الدعوات يف هناية
قراءتنا هلذه السورة بأن نقول " آمني " واليت تعين اللهم استجب بعد كل مرة نقرأ فيها هذه
السورة أو نسمعها من اإلمام يف الصالة.
تلك أعظم سور القرآن  ،ولكن ما أفضل آية يف القرآن ؟
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الفصل الثالث :تفسير أفضل آية وأقصر سورة
ما أمجل احلديث عن أعظم كتاب  ،ويكون اجلمال أكثر حينما يكون احلديث عن أفضل ما يف
هذا الكتاب  ،و تكون روعة اجلمال عند احلديث عن أفضل آية يف ذلك الكتاب العزيز .
احلي الْقيُوم ال تأْخذه حسنة وال نـوم له ما حيف السماو ح
ات وما حيف ْاأل ْر ح
ض م ْن ذا
الله ال إحله إحال هو ْ ُ
ْ
ال حذي ي ْشفع حعْنده إحال بححإ ْذنححه يـ ْعلم ما بـ ْني أيْ حدي حه ْم وما خ ْلفه ْم وال ححييطون بحش ْيء حم ْن حع ْل حم حه إحال حمبا
شاء و حسع كرحسيُه السماو ح
ات و ْاأل ْرض وال يـئوده حح ْفظهما وهو الْعلح ُي الْع حظيم ( )255البقرة255 :
ْ
إذا كانت الفاحتة هي أعظم سورة يف القرآن من بني  114سورة فإن هذه اآلية ( آية
الكرسي ) أفضل آية من بني أكثر من  6000آية يف القرآن الكرمي  ،ولذا ورد يف فضلها الشيء
الكثري ومن ذلك :
 / 1أهنا أعظم آية يف القرآن كما أخرب بذلك الرسول . 
 / 2أهنا حتفظ العبد الذي يقرأها حني يذهب إىل فراشه للنوم الليل كله حىت يصبح كما أخرب
بذلك الرسول 
 / 3قال الرسول  " : من قرأ آية الكرسي دبر كل صالة مكتوبة فال مينعه من دخول اجلنة
إال أن ميوت " فاحلمد هلل مث احلمد هلل قراءة آية الكرسي ( أقل من دقيقة من الزمن ) بعد كل
صالة مكتوبة  -ويف كل يوم مخس صلوات مكتوبة -كافية بإذن اهلل لدخول العبد اجلنة حني
ميوت العبد على ذلك.
وإليك تفسري هذه اآلية العظيمة :
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" اهلل ال إله إال هو الحي القيوم "  :إهنا القضية الكربى التوحيد هلل وحده واليت تتكرر كثرياً يف
القرآن الكرمي  ،وهي القضية اليت يبين عليها العبد حياته يف الدنيا وجيازى على ذلك يف اآلخرة ،
" ال إله إال هو " ومن صفات اهلل الواحد " احلي " احلياة املطلقة الذي ال ميوت فاحلياة احلقيقية
والدائمة واملطلقة هي هلل وحده  ،فكل الكائنات متوت وال يبقى إال اهلل ومع هذه احلياة فهو "
قيوم " أي قائم بنفسه دون احلاجة لغريه وقائم على غريه  ،وأما غريه فال يقوم إال به سبحانه
فهو قيم على غريه  ،فغريه مفتقر إليه وهو غين عن خلقه ،فاخلالق والرازق واإلله ال حيتاج إىل
غريه .
" ال تأخذه لْسنة وال نوم " ومن كماله أنه ال يتطرق إليه " السنة " وهي النعاس الذي يسبق
النوم حىت ولو كان بسيطاً ومن باب أوىل أن ال يأخذه " النوم " بل وال ينبغي له أن ينام  ،فهو
املريب خللقه املدبر لشؤوهنم الراعي ملصاحلهم ومعاشهم فأىن له أن ينام وملن يرتك اخللق .
" له م في السموات وم في اِلرض " امللك املطلق لكل ما يف السموات واألرض من
خملوقات علمناها أم مل نعلمها ظاهرة أم باطنه هلل وحده  ،فالذي خلق يعلم ما خلق وهو
الذي حيق له أن يتصرف وميلك ما خلق  ،ومب ا أن كل ما سوى اهلل خملوق فكل ما سوى اهلل
ملك خلالقه وهو اهلل .
"من ذا الذي يشفع عنده إال بإذنه " ومن اكتمال امللك والتصرف أن ال يشفع أحد إال بإذن
اخلالق  ،بل حىت أفضل البشر وهم الرسل واألنبياء – عليهم السالم  -ال يشفعون إال بعد أن
يأذن اهلل هلم بذلك  ،وحىت املالئكة  ،فالشفاعة كلها هلل وحده .
" يعلم م بين أيديهم وم خلفهم وال يحيطون بشيء من علمه إال بم ش ء " إهنا اإلحاطة
الكاملة التامة جلميع اخللق وجلميع األمور يف املاضي واحلاضر واملستقبل  ،املخفي والظاهر ،
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لإلنس واجلن بال استثناء  ،كما أنه ال ميكن للعباد أن يعلموا إال بعد مشيئة اهلل بذلك والعلم
بصفات اخللق وعلومه وأمسائه فهذا ليس للبشر طريق ملعرفته إال بعلم اهلل هلم .
" ولْسع كرلْسيه السموات واِلرض " يا لعظمة هذا الكرسي  -وهو موضع قدمي الرب  -يسع
السموات واألرض على عظمتها وعظمة ما فيها  ،والكرسي ليس هو أعظم املخلوقات بل هناك
ما هو أعظم منه وهو العرش وهذا ال يعلم قدره إال اهلل  ،كم حتتار العقول وتقف األفهام أمام
عظمة هذه املخلوقات فكيف خبالقها سبحانه.
إن العبد ليقف أمام هذه اآليات وليس له إال أن يسلم خلالقها ويتشرف فيكون عبدا هلذا
اخلالق.
" وال يؤوده حفظهم وهو العلي العظيم "  :ال يثقله وال يتعبه حفظ السموات واألرض على
عظمتهما وعظمة ما فيهما  ،فهو القوي القادر كما أنه العلي بذاته وقدرته على مجيع خملوقاته ،
وهو العظيم الذي تتصاغر أمامه عظمة كل املخلوقات
وبعد هذا االستعراض السريع لبعض معاين هذه اآلية أعتقد ألخي القارئ الكرمي أنك أدركت
السر واحلكمة يف كوهنا أعظم آية يف القرآن الكرمي  ،فهي مبفردها متثل عقيدة املؤمن بربه ،
وحقيقة عبوديته هلذا اخلالق العلي العظيم .
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تفسير اقصر سورة
أما أقصر سورة يف القرآن الكرمي فهي سورة الكوثر  ،قال تعاىل" :إِنَّ أَ ْعطَْي نَ َك الْ َك ْوثَ َر ()1
ك ُه َو ْاِلَبْتَ ُر(.157")3
ك َوانْ َح ْر ( )2إِ َّن َش نِئَ َ
ص ِّل لَِربِّ َ
فَ َ

سورة الكوثر هي أقصر سور القران الكرمي  ،ومع ذلك فهي متثل حقائق مهمة يف حياة املؤمن ،
فهي متثل صورة من صور األذى الذي تعرض إليه الرسول  - وميكن أن يتعرض له كل مؤمن
 كما أهنا متثل عناية اهلل ورعايته لعبده وللمؤمنني معه .وهي كذلك متثل دفاع اهلل سبحانه عنعبده ورسوله ـ وهذا ليس خاص به ـ أمام كيد أعدائه مما يساعد املؤمن على الثبات على هذا

الدين .وهي تعطينا حقيقة تكررت كثرياً يف القران الكرمي وهي :كيف ينبغي للعبد أن يتعامل مع
نعم اهلل ؟  ".إن أعطين ك الكوثر" :و الكوثر هو :اخلري الكثري ومن اخلري الكثري ما يعطيه اهلل
لرسوله  يوم القيامة هنر يقال له (الكوثر) طوله شهر  ،وعرضه شهر  ،ماءه أشد بياضاً من
اللنب  ،وطعمه أحلى من العسل  ،آنيته عدد جنوم السماء  ،من يشرب منه ال يظمأ بعده أبدا
نسأل اهلل أن يرزقنا ذلك  " .فصل لربك وانحر" :هكذا تكون مقابلة النعم بالعمل الصاحل
مثل ( الصالة ) و ( الذبح ) وأن تكون هلل ال لغريه ألنه هو صاحب الفضل والنعم .
" إن ش نئك هو اِلبتر" :أي أن من أبغضك وذمك وانتقص منك هو األبرت أي املقطوع من
كل خري  ،مقطوع العمل ومقطوع الذكر احلسن .وأما حممد  فهو املستمر ذكره  ،واملستمر
أجر عمله  ،واملستمر أثره حىت تقوم الساعة .وقد رأينا ذلك ومسعناه فأين ذكر الرسول  من
ذكر أعدائه  ،ومن الذي استمر أثر عمله  ،ومن الذي كثر أتباعه وأنصاره أليس هو الرسول 
وهذا رد على ذاك الكافر الذي نزلت فيه هذه السورة  .الذي كان إذا ذكر الرسول  يقول :
دعوه فإنه رجل أبرت  -أي مقطوع  -ليس له أوالد ذكور  -فإذا هلك انقطع ذكره .
 157سورة الكوثر
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الفصل الرابع

تفسير سورتي العصر واإلخالص

بعد احلديث عن أعظم سورة وأفضل آية وأقصر سورة  ،سنتحدث عن سورة كلماهتا قليلة لكنها
حتمل معاين عظيمة ال يستغين عنها كل إنسان  ،إهنا سورة العصر
النْس َن لَِفي ُخس ٍر ( )2إَِّال الَّ ِذين آمنُوا و َع ِملُوا َّ ِ ِ
ِ
اص ْوا
َوال َْع ْ
الص ل َح ت َوتَ َو َ
ْ
َ َ َ
ص ِر ( )1إ َّن ِْ َ
لص ْب ِر ( )3العصر3 - 1 :
اص ْوا بِ َّ
ْح ِّق َوتَ َو َ
بِ ل َ
إن من أولويات املنهج الرباين  ،بل اهلدف األمسى هو إسعاد اإلنسان باعتباره كائن حي موجود
على هذه األرض .
وال يعلم خفايا هذا اإلنسان إال خالقه،كما أنه ال يعلم خفايا هذا الكون إال موجده  ،فكما
أن يف الكون خفايا وأسرار فكذلك يف اإلنسان خفايا وأسرار .
وسعادة اإلنسان ال تكون إال بأمرين أثنني :
 / 1إصالح الفرد الذايت .
 / 2تعاونه مع بقية أفراد اجملتمع الذي يعيش فيه  .وعلى مقدار حتقق هذين الركنني تكون
السعادة ليس لإلنسان فقط بل ولعموم الناس أمجعني

وصالح الفرد يكون بصالح باطنه

وظاهره أو اجلوهر واملظهر  ،فال يكون صالحه بأحدمها فقط فهو خملوق من جسد ورح والبد
من التوازن بينهما لكي حيصل العبد على الراحة ،ولعل ما تعانيه البشرية اليوم من أزمات نفسية
ومشاكل اجتماعية ضخمة جداً – مع كل التقدم املادي -سببه هو عدم التوازن بني متطلبات
اجلسد والروح وطغيان أحدمها على اآلخر  ،فقد حققت احلضارة البشرية تقدماً كبرياً يف املظاهر
ولكنها نسيت األهم وهو اجلوهر أو متطلبات الروح ،ومن هنا فإن البشرية ستظل تعاين من هذه
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املشاكل ما مل تلتفت إىل املنهج الذي حيقق التوازن يف اإلنسان .وهذا ما تتحدث عنه هذه
السورة القصرية :
" والعصر " يقسم اهلل بالزمان الذي يعيش فيه اإلنسان وحيقق فيه ما يريد وبه حيصل على
السعادة أو العكس  ،وحينما يقسم اهلل بشيء فهذا إشارة على أمهية ما سيذكر بعده .
" إن النس ن لفي خسر " هكذا خيربنا اخلالق حبقيقة حيتاجها كل إنسان وهي  :أن كل إنسان
يف خسارة ،واخلسارة هي فقدان رأس املال وأعظم ما ميكن أن خيسره اإلنسان هو اخلسارة
األخروية بعد اخلسارة الدنيوية .
" إال " تلك هي البشرى  ،وهذا هو االستثناء الرباين من اخلسارة  ،أي أن هناك فريقاً من الناس
استطاع أن يفوز وأن يكسب ،هذا الفريق هو الذي حقق الصفات األربع التالية :
 " / 1الذين آمنوا " اإلميان احلق اإلميان الكامل  ،اإلميان بأركانه الستة اليت ذكرها الرسول حني
سئل عن اإلميان فقال  :اإلميان أن تؤمن باهلل مالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر وتؤمن بالقدر
خريه وشره  .إميان جيعل مصدر التلقي والتوجيه واحد هو اهلل بال تشتت وال ضياع فالذي خلق
ورزق وأعطى هو الذي يستحق أن يكون مصدر التلقي  ،اإلميان الذي حيقق االستقرار النفسي
ألنه جييب على أسئلة كبرية وضخمة تدور يف ذهن كل إنسان  :من الذي خلقنا ؟ وملاذا ؟ من
الذي يسري الكون ؟ وكيف ؟ من الذي يرعى شؤون الناس ؟ ملاذا التفاوت بني البشر غين وفقري
 ،ظامل ومظلوم  ،قوي وضعيف ؟ هل هذا عدل ؟ هل هناك حياة أخرى ؟ ما مصرينا بعد
املوت ؟
 " / 2وعملوا الص لح ت " وهذا إحدى مثرات اإلميان يف القلب  ،فهو ليس لجرد نظريات
حتفظ وتقال فقط بل ويتبعها عمل فهو اإلميان الذي جيعل صاحبه يعمل  ،وليس أي عمل وإمنا
يعمل الصاحلات  ،وه ي األعمال اليت ترضي الرب سبحانه وحتقق العبودية للعبد  ،فهو إميان
عملي جلميع مناحي احلياة صالة وصيام وصدقة  ..مما ميثل العالقة بني العبد وربه ،كما أنه
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أخالق وسلوك للعبد مع أهل بيته بالشفقة عليهم والسعي يف كسب الرزق هلم  ،وهو أيضاً
سلوك مع اجملتمع يف الصدق والوفاء بالعهد وحسن املعاملة  ..بل حىت مع احليوانات فهذا
الرسول خيربنا بأن اهلل قد غفر لبغي من البغايا بسب سقياها لكلب بعد أن أدركتها الشفقة عليه
ورأت ما يعانيه من العطش  ،ويف املقابل يعذب اهلل امرأة ويدخلها النار بسبب هرة حبستها فلم
تطعمها ومل ترتكها تآكل من األرض .
 " / 3وتواصوا ب لحق " وهذه تتعلق بصالح اجملتمع  ،فالتواصي بني أفراد اجملتمع أمر حتمي
والزم لكل لجتمع ينشد الفالح والسعادة  ،وخاصة حني يكون التواصي باحلق وهو فعل
الطاعات وترك املنهيات  ،فهو لجتمع يتواصى بالصالة والصيام والصدقة والصدق والوفاء بالعهد
وحسن التعامل وترك الشرك واملسكرات وشرب اخلمور والزنا ..إخل  ،وملا كانت هذه صعبة على
النفوس قال اهلل بعدها.
 " / 4وتواصوا ب لصبر " الصرب على ما يف هذه احلياة الدنيا من مصائب ونكبات  ،والصرب
على مقارعة املنكرات ولجاهدة الباطل والصرب على األذى  ،والصرب على االستمرار يف عمل
الطاعات  ،فهو ليس صابراً فقط بل يأمر أخاه بالصرب وحيثه عليه.
أرأيتم كم سيكون اجملتمع يف أطيب حياة  ،وكيف ستصبح حياهتم وحيصلوا على السعادة
والفالح  ،ومهما حاول البشر أن حيصلوا على السعاة بغري هذا الطريق فلن يصلوا  ،فاخلالق
واحد والرازق واحد والطريق واحد  .وبتلك الصفات استطاع املسلمون أن يصلوا إىل أقاصي
العامل ويدعون الناس بأخالقهم قبل كالمهم.
وأما السورة الثانية اليت سنتحدث عنها فهي سورة تعدل ثلث القرآن إهنا سورة اإلخالص:
ِ
َح ٌد (.158" )4
َح ٌد ( )1اللَّهُ َّ
الص َم ُد ( )2لَ ْم يَل ْد َولَ ْم يُولَ ْد (َ )3ولَ ْم يَ ُك ْن لَهُ ُك ُفوا أ َ
" قُ ْل ُه َو اللَّهُ أ َ
 158سورة اإلخالص
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ثبت عن الرسول  أنه قال ( قل هو اهلل أحد تعدل ثلث القران ) وقال أيضاً  :من قرأ ( قل
هو اهلل أحد ) عشر مرات بىن اهلل له بيتاً يف اجلنة ) .
وال عجب أن يكون هلذه السورة هذا األجر الكبري والثواب العظيم  ،ذلك أهنا تتحدث عن
أهم موجود يف الكون وتعطي تصوراً للخالق سبحانه ولبعض صفاته وأمسائه  ،وترد على شبه
املنحرفني يف تصوراهتم عن اهلل سبحانه وتعاىل  ،اهلل الذي خلق الكون ودبره وسريه اهلل الذي له
كل ما يف السموات واألرض  ،اهلل الغين عن عباده والكل حمتاج إليه  ،اهلل الذي ليس كمثله
شيء وهو السميع العليم  ،اهلل الواحد األحد يف صفاته وأمسائه فال نظري له وال شبيه له  ،هكذا
يأمر اهلل عبده ورسوله  أن يقول :
" قل هو اهلل أحد "  :اهلل الكامل يف صفاته  ،الذي ال غىن ألي خملوق عنه يف كل صغرية
وكبرية  ،ولذا فإن كل املخلوقات تتجه إليه وتلجأ إليه وهو غري حمتاج إىل أحد " اهلل الصمد ".
وقد كتب اهلل على بين البشر أن يكون بينهم والدة فكل إنسان له أب وأم وقد يكون له أبناء
وهذا دليل ضعفه وحاجته وافتقاره فاحتاج إىل غريه سواء كان رجل أم امرأة  ،أما اخلالق سبحانه
فهو ليس له أبناء كما أنه ليس له أب وال حىت زوجه لغناه عن اجلميع ومن هنا فإنه" لم يلد ولم
يولد " واهلل هو الذي جيمع هذه الصفات وغريها من صفات الكمال واجلالل  ،فهو ليس له
مماثل يف ذلك وال ميكن أن يكون له مماثل " ولم يكن له كفوا أحد "  .إهنا عقيدة التوحيد اليت
علمنا إياها اهلل عرب كتابه وعلى لسان رسوله  ،العقيدة اليت جتعل املؤمن موحداً هلل يف كل حياته ،
فمن اهلل يأخذ دستوره وحده ألن اهلل كامل يف صفاته غين عن عباده عامل مبخلوقاته .
وهكذا ينفرد املنهج الرباين عن مجيع املناهج األرضية  ،فريسم للمسلم حياته  ،وكيف
تكون؟ ويعطيه السعادة الدنيوية والفوز األخروي  ،وال ميكن ألي منهج مهما كان أن يقارن أو
يشابه املنهج الرباين .
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تفسير المعوذات

الفصل الخامس :

كالمنا عن تفسري آخر سورتني يف القرآن الكرمي واليت تسمى ب " املعوذتني " ومها سورة الفلق
وسورة الناس  ،وإليك تفسريمها-:
ِ
ِ
ِ ِ
ب
 :قُ ْل أَعُوذُ بَِر ِّ
ب الْ َفلَ ِق ( )1م ْن َش ِّر َم َخلَ َق (َ )2وم ْن َش ِّر غَ لْس ٍق إذَا َوقَ َ
ِ
ِ
( )3وِمن َش ِّر الن َّ ِ ِ
ٍِِ
س َد ()5
َ ْ
َّف ثَ ت في الْعُ َقد (َ )4وم ْن َش ِّر َح لْسد إذَا َح َ
عن عقبه بن ع مر رضي اهلل عنه ق ل  :أمرني رلْسول اهلل  أن أقرا ب لمعوذات في دبر كل
صماة .
بدأت السورة خبطاب الرسول  - وهو ألمته بعد موته  "-قل " وهو إرشاد وتوجيه من
اخلالق سبحانه إىل عباده الضعفاء الذين ال يستطيعون أن يدفعوا عن أنفسهم الشر من
املخلوقات خاصة عندما حيني وقت حركتها وعملها وهو الصباح ومن هنا قال اهلل تعاىل " قل
أعوذ برب الفلق " والفلق هو الصبح الذي يأيت بعد ليل مظلم وأمس .
وملا كانت املخلوقات عموماً فيها خري وشر فقد أرشدنا اهلل إىل االستعاذة من شرور هذه
املخلوقات ـ كل املخلوقات ـ والبقاء على خريها واحلصول عليه  ،هكذا هي العناية الربانية لعباده
حصول اخلري ودفع الشر " من شر م خلق "  ،ويأيت بعدها إشارة إىل بعض الشرور اخلاصة يف
ظروف وأزمان معينه فالليل الظلم الذي خيافه الكثري من الناس وما حيصل فيه من جرائم وفواحش
 ،أكثر شروراً من غريه  " ،ومن شر غ لْسق إذا وقب " وهو الليل إذا أقبل .
وأما شرور البشر فهي كثرية ال تعد وال حتصى  ،وبعض البشر أكثر وأشد شراً وضرراً من
غريه  ،ومن أولئك  :السحرة الذي يدعون معرفة الغيب ويدعون القدرة على عمل أشياء خارقة
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للعادة مما جيعل الكثري من الناس يستسلم لشرورهم  ،حىت مع مدنية هذا العصر نسمع ونقرأ
ونرى قصصاً عن السحر وشروره وأضراره.
" ومن شر النف ذات في العقد " وهي السواحر اليت تنفث بكلمات غريبة وعجيبة ويعقدن
عقداً للوصول إىل مطلبهم .
" ومن شر ح لْسد إذا حسد " ومن شرور البشر أيضاً  ،أولئك البشر الذين حيبون زوال النعمة
عن احملسود بكل ما يقدرون من األسباب  ،فاحتاج اإلنسان إىل االستعاذة باهلل من شرهم ،كما
أمرنا اخلالق سبحانه  -ربنا  -باالتصال به دائماً وأبداً  ،فنحن ال نستطيع أن ندفع الشرور
بدون االلتجاء واالستعاذة من رب الفلق ورب الناس .
وآخر ما سنتحدث عنه يف التفسري هي آخر سور القرآن ترتيباً يف املصحف:
س ( )1م ِل ِ
س ( )2إِلَ ِه النَّ ِ
ك النَّ ِ
ب النَّ ِ
س (ِ )3م ْن َش ِّر
 " :قُ ْل أَعُوذُ بَِر ِّ
َ
س ( )4الَّ ِذي ي ولْس ِو ِ
س (ِ )5من ال ِ
ْجن َِّة َوالنَّ ِ
ص ُدوِر النَّ ِ
اس الْ َخنَّ ِ
ال َْو ْلْس َو ِ
س ()6
س في ُ
َ
َُ ْ ُ
السورة تتحدث عن معركة قدمية قدم البشر منذ أن خلق اهلل اإلنسان  ،كما أهنا معركة
مستمرة إىل قيام الساعة  ،باإلضافة إىل أهنا معركة يعيشها كل إنسان ذكر أم أنثى  ،صغري أم
كبري ...اخل وهي معركة جنة أو نار  ،فعدوك الشيطان يريد إدخالك معه إىل جهنم و بئس
املصري  ،وربك يريد منك االنتصار عليه للفوز جبنة عرضها السموات واألرض  ،لذا كانت السورة
على قسمني :
القسم األول  " :قل أعوذ برب الن س  ،ملك الن س  ،إله الن س "
يبني االستعاذة بالرب سبحانه  ،الرب الراعي واحلامي لعباده  ،وامللك احلاكم املتصرف يف ملكه ـ
وكل ما سوى اهلل مملوك له ـ واإلله هو املستعلي املسري لألمور كما يشاء.
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ويف هذه الصفات الثالث :محاية من الشر ومن كل شيء فهو رب كل شيء  ،وملك كل
شيء وإليه كل شيء  ،وجاء لفظ ( الناس ) يف الصفات الثالث إشارة إىل كل الناس بدون
ختصيص جنس أو لون  ،ويف هذا ترقيق لقلوب العباد ليستشعروا محاية اهلل هلم وبيان ملا ميكن أن
يعينهم على كيد عدوهم .
القسم الثاين  " :من شر الولْسواس الخن س  ،الذي يولْسوس في صدور الن س ،من الجنة
والن س "يبني املستعاذ منه  ،أو عدوك الذي يريد منك معصية ( الرب ) و( امللك ) و( اإلله )
وهنا يبني لنا اهلل صفة هذا العدو ( الوسواس اخلناس )الوسواس هو الصوت اخلفي  ،واخلناس هو
االختفاء والرتاجع  ،فهو كما قال الرسول  ": الشيطان جامث على قلب ابن آدم فإذا ذكر اهلل
تعاىل خنس  ،وإذا غفل وسوس " هكذا هو مع بين آدم  ،وهكذا شاء اهلل أن يكون  ،والطريق
املنجي منه هو ( ذكر اهلل ) فهو ال خينس إال عند ذكر اهلل  ،فعليك هبذا السالح الفتاك .
أما عمله فهو ( الذي يوسوس يف صدور الناس ) كل الناس بال استثناء  ،ولكن من يستمع إليه
ويصغي إليه ويعمل بوسوسته يهلك  ،ومن ذكر اهلل فقد قتله .
ورمبا تسأل عن ماهية هذا العدو اللدود ( من اجلنة والناس ) قد ال نعلم وسوسة اجلن ولكننا
بالتأكي د جند آثارها يف واقعنا وحياتنا اليومية فهو مع كل واحد منا كما قال املصطفى  ( ما
منكم من أحد إال وقد وكل به قرينه ) يعين من اجلن  ،أما وسوسة اإلنس فنراها ونعلمها ونشاهد
آثارها  ،فهذا الذي يدعو إىل الفواحش وشرب اخلمور ويزينها للناس عموماً  ،وبائع الشهوات
من الرجال والنساء والكذاب واملخادع......اخل كم هائل يف البشر ،فما أشد خطر اجلن واإلنس
على العبد الصاحل  ،ولكنهم يستصغرون ويذلون بل ويهلكون حينما نستعيذ ( برب الناس ) (
ملك الناس ) ( اله الناس ).وقبل أن ننهي احلديث عن دستور اإلسالم إليك هذه القصة كان
هناك رجل يعيش يف مزرعة بإحدى اجلبال مع حفيده الصغري.كان اجلد يستيقظ كل يوم يف
الصباح الباكر ليجلس إىل مائدة املطبخ ليقرأ القرآن  ،وكان حفيدة يتمىن أن يصبح مثله يف كل
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حركه يفعلها .وذات يوم سأل احلفيد جده :يا جدي  ،إنين أحاول أن أقرأ القرآن مثلما
تفعل،ولكين كلما حاولت أن أقرأه  ،أجد أنين ال أفهم كثرياً منه وإذا فهمت منه شيئاً فإنين أنسى
ما فهمته مبجرد أن أغلق املصحف ،فما فائدة قراءة القرآن إذاً ؟؟
كان اجلد يضع بعض الفحم يف املدفأة،فتلفت هبدوء وترك ما بيده مث قال خذ سلة الفحم اخلالية
هذه وأذهب هبا إىل النهر مث ائتين هبا مليئة باملاء ففعل الولد كما طلب منه جده ولكنه فوجئ
باملاء كله يتسرب من السلة قبل أن يصل إىل البيت .فابتسم اجلد قائالً له  :ينبغي عليك أن
تسرع يف املرة القادمة يا بين .فعاود احلفيد الكرة وحاول أن جيري إىل البيت  ،ولكن املاء تسرب
أيضاً يف هذه املرة .
فغضب الولد وقال جلدة :إنه من املستحيل أن آتيك بسلة من املاء ،واآلن سأذهب وأحضر
الدلو لكي أملؤه لك .فقال اجلد :ال ،أنا مل أطلب منك دلواً من املاء  ،يبدو أنك مل تبذل
جهداً كافياً يا ولدي .مث خرج اجلد مع حفيده ليشرف بنفسه على تنفيذ عملية ملء السلة باملاء
.كان احلفيد موقناً بأهنا عملية مستحيلة ولكنه أراد أن يري جده بالتجربة العملية .فمأل السلة
ماء مث جرى بأقصى سرعة إىل جده لرييه وهو يلهث  .فخاطبه جده قائالً  :أتظن أنه ال فائدة
مما فعلت ؟ تعال و انظر إىل السلة ...فنظر الولد إىل السلة املتسخة وأدرك للمرة األوىل أهنا
أصبحت خمتلفة لقد حتولت السلة املتسخة بسب الفحم إىل سلة نظيفة متاماً من اخلارج
والداخل  ،فلما رأى اجلد الولد مندهشا  ،قال له  :هذا بالضبط ما حيدث عندما تقرأ القرآن
الكرمي قد ال تفهم بعضه وقد تنسى ما فهمت أو حفظت من آياته ولكنك حني تقرأه سوف
تتغري لألفضل من الداخل واخلارج متاماً مثل هذه السلة .
اسأل اهلل أن جيعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ،ونور صدورنا ،وذهاب مهومنا ،وجالء أحزاننا وأن
يرزقنا تالوته يف الليل والنهار على الوجه الذي ح
يرضيه عنا.
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جاء رجل إىل رسول اهلل  فقال  :يا رسول اهلل إن فالنة فذكر من كثرة صالهتا
وصدقتها وصيامها غري أهنا تؤذي جرياهنا بلساهنا .قال  :هي يف النار  .قال :يا رسول اهلل
فإن فالنة فذكر من قلة صيامها وصالهتا وأهنا تصدق باألثوار من األقط ( نوع من الطعام )
وال تؤذي بلساهنا جرياهنا .قال  : هي يف اجلنة .
اإلسالم ليس دينا فلسفياً وال نظريات تقال وال رهبانية ينقطع فيها العبد عن الناس  ،ولكنه
منهج حياة يعيش مع العبد يف كل شؤون حياته ويرشده إىل الصواب ،ويبني له التطبيق العملي
ملا جيب أن يكون عليه  ،لذا فهو حيث على حسن اخللق والتعامل احلسن مع الناس أمجعني .
ومن هنا فإن ملكارم األخالق وحسن اخللق شأن عظيم يف اإلسالم ؛ ذلك أن اخللق يعترب
التطبيق العملي ملا حيمله العبد من مبادئ ونظريات وقناعات  ،فعلى مقدار إميان العبد تكون
أخالقه وعلى مقدار يقينه تكون سلوكياته ،فمن أراد أن يتعرف على إميانه فلينظر إىل أخالقه
وسلوكياته ويقارهنا بأخالق وسلوكيات النيب الكرمي  فإن كانت قريبة منها فإميانه قوي وإن
كانت األخرى فلرياجع إميانه وليجتهد يف تقوية إميانه.
كما أوضح الرسول الكرمي  أن هناك من السلوكيات العملية اليت تكون سبباً يف مغفرة
الذنوب ودخول اجلنة مع إهنا يف نظر الكثري من الناس أمر يسري  ،لكن الشارع احلكيم يريد من
املسلمني االرتقاء بالنفس وباجملتمع ،وأن يسعى اجلميع من اجل حتقيق العبودية هلل يف نفسه
وأهله ولجتمعه والناس أمجعني  ،ومن ذلك ما اخرب به الرسول الكرمي  حيث قال  :كانت
شجرة تؤذي الناس  ،فأتاه رجل فعزهلا عن طريق الناس  ،قال :فقال نيب اهلل  : فلقد رأيته
يتقلب يف ظلها يف اجلنة .
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إنه عمل بسيط إزاحة شجرة أو غصن لكنه عند اهلل كبري ويستحق من عمله أن يغفر له
ويدخل اجلنة  ،ألنه فكر يف غريه وقال لعله يؤذي الناس يف طريقهم فأزاحه.
وملا كان من الصعب احلديث عن كل األخالق اإلسالمية فإنا سنشري إىل أهم تلك األخالق ،
واليت تكثر احلاجة إليها وهلا تأثري كبري على الفرد واجملتمع وسنبدأ باخلطوة األوىل حنو الفالح –
الش ْم ِ
بإذن اهلل  -ولنبدأ بتلك اآليات البينات من كالم رب األرض والسموات َ ":و َّ
س

َّه ِر إِ َذا َج َّما َه
َو ُ
ض َح َه (َ )1والْ َق َم ِر إِ َذا تََما َه (َ )2والن َ
ض َوَم طَ َح َه (َ )6ونَ ْف ٍ
الس َم ِء َوَم بَنَ َه (َ )5و ْاِل َْر ِ
س َوَم
َو َّ
هل الحظت تكرار القسم بعدة خملوقات ؟

ش َه ()4
(َ )3واللَّْي ِل إِ َذا يَغْ َ
َلْس َّو َاه (.159)7

دعونا نرجع إىل اآليات مرة أخرى ولنتعرف عليها بشيء من اإلمجال :
الش ْم ِ
" َو َّ
ض َح َه " يقسم اهلل بضوء الشمس ( ضحاها ) والشمس وضوؤها من خملوقات
س َو ُ
اهلل  ،واهلل له أن يقسم مبا شاء من خملوقاته  ،وليس لنا أن نقسم إال باهلل أو أمسائه وصفاته ،
لقول الرسول الكرمي  " : - -من أقسم بغري اهلل فقد كفر أو أشرك " ،ليس حديثنا عن
أحكام القسم ولكن بيناه للضرورة  ،ولنعد إىل اآليات :
" َوالْ َق َم ِر إِذَا تََما َه
(َ )5و ْاِل َْر ِ
ض َوَم

الس َم ِء َوَم بَنَ َه
ش َه (َ )4و َّ
َّه ِر إِذَا َج َّما َه (َ )3واللَّْي ِل إِ َذا يَغْ َ
(َ )2والن َ
طَ َح َه (َ )6ونَ ْف ٍ
س َوَم َلْس َّو َاه " قسم آخر من اهلل بالقمر إذا تال الشمس

(تالها)  ،والنهار إذا أوضح ما على األرض (جالها)  ،مث الليل إذا غطى ضوء النهار فتصبح
األرض ظالم (يـ ْغشاها)  ،مث يقسم بعظمة بناء السماء وبتسوية األرض (طحاها) ،وآخر ما
يقسم به اهلل يف هذه السورة النفس البشرية (أنا وأنت) ونـ ْفس وما سواها .
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لقد اقسم هنا سبع مرات  ،وال يقسم اهلل إال على شيء عظيم  ،فكيف إذا كان القسم
مكرر ليس مرة واحدة وال اثنتني وال ثالثة  ..بل سبع مرات  ،فالبد أن يكون ما بعد القسم
أمر مهم وحيوي وضروري فما هو يا ترى ؟
لنقرأ ما بعد اآليات السابقة والسورة نفسها :
ورَه َوتَ ْق َو َاه " ذلك هو املقسوم عليه !
" فَأَل َْه َم َه فُ ُج َ
إهنا طبيعة النفس البشرية فاهلل قد بني أن لديها قابلية لسلوك الطريقني  :طريق (فجورها )
وطريق (تـ ْقواها ) .وليس ألحد أن يقول  :أنه ال يستطيع السري على الطريق الصحيح ألن
النفس لديها القدرة على االحنراف عن صراط اهلل املستقيم ولديها القدرة أيضاً على سلوك
الطريق املستقيم.
فأنا وأنت قد أهلمنا اهلل تلك القدرة وهذه امليزة وبني لنا طريق اخلري وطريق الشر ،ويبقى
السؤال املهم جداً وهو كيف ّل أن أجعل نفسي تسري على طريق (ت ْقواها) وتتجنب طريق
(فجورها)أو العكس  -نعوذ باهلل  -؟
وقد أجاب اخلالق  هلذه النفس على هذه القضية بكلمات موجزة :
ب َم ْن َد َّلْس َه "
"قَ ْد أَفْ لَ َح َم ْن َزَّك َه (َ )9وقَ ْد َخ َ
فالقاعدة الربانية تقول  :من زكى نفسه أفلح  ،ومن دس نفسه أي أمهلها وخذهلا فقد خاب
وخسر.
وكأنك تسأل  :كيف أزكي نفسي ؟
واإلجابة على هذا السؤال سهلة وبسيطة إذا طبقنا القواعد اخلمسة التالية:
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الق عدة اِلولى  :االرادة
بداية األمور من اإلرادة ،فكن صاحب إرادة قوية ورغبة شديدة يف تغيري نفسك والنهوض هبا
حنو معاّل األمور  ،وتذكر أن نتيجة التزكية هو (الفالح) كما يف اآليات السابقة(ق ْد أفْـلح م ْن
زكاها) ،والفالح كلمة جامعة لكل معاين اخلري والنجاح يف الدنيا واآلخرة.
الق عدة الث نية :
تعرف على وسائل التزكية وطبق ما تستطيع منها  :فقد بني لنا اهلل سبحان ورسوله الكرمي -
 - وسائل التزكية وهي بالعموم تعتمد على أمرين اثنني:
 / 1فعل الطاعات تقرباً على اهلل.
 / 2جتنب املنكرات خوفاً من عقاب اهلل .
واملقصود بالطاعات هنا هو كل ما أمر اهلل به ورسوله – - مثل  :التوحيد  ،الصلوات
اخلمس  ،والصيام  ،والزكاة ،واحلج ،والصدقة  ،وقراءة القرآن  ،وذكر اهلل  ،وبر الوالدين ،
وصلة األرحام  ،ومساعدة املسلمني  ،وغض البصر  ،وحسن اخللق وغريها كثري .
ويف املقابل ترك املنكرات مثل  :الشرك  ،وشرب اخلمر  ،والزنا  ،واللواط  ،والكذب  ،والنميمة
والغيبة  ،والسرقة  ،والتربج ( بالنسبة للمرأة )  ،واالستماع إىل احملرمات  ،ومشاهدة املنكرات
وغريها .
وعلينا أال نكتفي بالواجبات أو الفرائض األساسية فقط بل نرتقي إىل ما هو أفضل ،
فزيادة على االلتزام بالفرائض البد من عمل السنن واإلكثار منها مثل  :نوافل الصلوات ،
واملداومة على ذكر اهلل  ،واالستمرارية يف الصدقات ،فهذه السنن جترب ما حيدث من تقصري يف
الطاعات ،كما أهنا تزيد من تزكيتنا ألنفسنا وتعودها على اخلري والعمل الصاحل.
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الق عدة الث لثة :
 جتاوز العقبات  :فالطريق لتزكية النفس هو طريق الفاحلني وهو طريق املرسلني قبلهم  ،وقداقتضت سنة اهلل أن يكون طريق الصاحلني حمفوفاً بالعقبات واألشواك ومن تلك العقبات :
 / 1النفس األمارة بالسوء  :فالنفس بطبيعتها تدعوك إىل الكسل وعدم العمل وإىل فعل
لس ِ
ِ َّ
وء إَِّال َم َرِح َم
س َِل ََّم َرةٌ بِ ُّ
املنكرات ،خاصة إذا توافق تزيني الشيطان كما قل تعاىل "إن النَّ ْف َ
َربِّي " ، 160واحلمد هلل أن كان هناك استثناء يف اآلية " إَِّال َم َرِح َم َربِّي " فنسأل اهلل أن يرمحنا
برمحته وان يرزقنا اإلخالص.

 / 2التسويف وطول األمل  :وهو ما حيد ث به العبد نفسه بتأجيل العمل الصاحل أو تأجيل
التوبة إىل وقت آخر أو فرصة أخرى  ،وكأنه قد أخذ عهداً من اهلل بأنه لن ميوت اآلن أو يف
هذه السنة ،بل إن غالب الشباب حيدث نفسه بأنه سيتوب بعد مرور سنوات معدودة أو
حينما يكرب  ،ويقول يف نفسه :دعين استمتع بشبايب مث إذا كربت أتوب ،وهذه حيلة شيطانية
فمن يضمن لك أن تعيش ؟ ولو نظرت إىل كبار السن حولك لرأيتهم قلة أي أن غالب من
ميوت هم يف سن أقل من سن الشيخوخة  ،مث من يضمن أنك إذا عشت توفق إىل التوبة
النصوح ألديك عهد من اهلل ؟ إن التوبة عبادة ال يوفق هلا إال من يستحقها  -بعلم اهلل . -
الق عدة الرابعة :
التزكية ال تقف عند حد معني وال تنتهي بزمن معني بل هي مستمرة مع العبد طيلة حياته،كما
أن التزكية درجات ومستويات  ،والعاقل هو من يرتقي بتزكية نفسه وينقلها من واقع إىل ما هو
أفضل  ،وهذا كان دأب الصاحلني والفاحلني فهم ال يقفون عن حد معني مع أنفسهم .
هذا ال يعين أن ال نقع يف األخطاء  ،بل على العكس فمن الوارد جداً الوقوع يف بعض املعاصي
ِ
َّ ِ
ين يَ ْجتَنِبُو َن َكبَ ئَِر ِْ
ش إَِّال
الثْ ِم َوالْ َف َواح َ
والصغائر لذا ملا مدح اهلل بعض عباده قال " :الذ َ
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اللَّ َم َم "
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فاملؤمن جيتنب كبائر اإلمث والفواحش إال أنه ال يسلم من اللمم  ،و اللمم  :هي

صغائر الذنوب ،فاملهم هو جتنب الكبائر وعدم اإلصرار على الصغائر حىت ولو وقع العبد يف
معصية فعليه باملبادرة بالتوبة العاجلة وعدم التسويف والتأجيل .
الق عدة الخ مسة :
ابدأ اآلن :فأصعب ما يكون يف التزكية هو البداية الصحيحة  ،ومن بدأ سيصل– بإذن اهلل -
وكما يقولون مسافة األلف ميل تبدأ خبطوة واحدة  ،وبداية تزكية النفس يف عمل الطاعات وترك
املنكرات ،وكن على يقني من توفيق رب العاملني.

ويف اخلتام ندعو مبا كان يدعو به الرسول الكرمي  " - -اللهم إحين أعوذ بحك حمن الْع ْج حز
ح
اب الْق حرب .اللهم ح
اجل ْ ح
آت نـ ْف حسي تـ ْقواها .وزكها أنْت خْيـر
والْكس حل ،و ْ
نب والْب ْخ حل ،وا ْهلرم ،وعذ ح ْ
م ْن زكاها .أنْت ولحيـها وم ْوالها.
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الصبر

الفصل األول

جاء يف اإلحصاءات األمريكية أن االنتحار يأيت يف الرتتيب الثاين بني أسباب موت األمريكيني يف
سن املراهقة والشباب ،علما بأن السبب األول وهو احلوادث (حوادث السري ،احلرائق ،السقوط
من أماكن مرتفعة ..إخل) ،قد يكون حسب رأي أطباء النفس األمريكيني عبارة عن انتحار مقنع
(انتحار على شكل حادثة) .وحسب اإلحصاءات األمريكية أيضاً فإن أسباب االنتحار تعود
بنسبة  %30إىل حدوث اكتئاب شديد و  %30بسبب تفاعل عامل االكتئاب مع تناول
الكحول واملخدرات ،بينما نسبة الـ  %40املتبقية تعود ألسباب متفرقة مثل املرض املزمن واملؤمل
مثل السرطان أو الشعور بالوحدة يف هذه احلياة نتيجة فقدان رفيق الدرب.
وحسب رأي خرباء الصحة النفسية ،فإن االنتحار بشكل عام واالنتحار بني املراهقني
والشباب بشكل خاص هو مشكلة عاملية ،تعاين منها مجيع لجتمعات العامل السكانية يف العصر
احلديث  ،ألن متطلبات التكيف يف اجملتمعات العصرية رغم تفاوهتا ،إال أن الفشل يف التالؤم
والتكيف ومقابلة التحديات اليت تواجه اإلنسان العصري هو الذي يؤدي باإلنسان إىل االنتحار
أو على األقل حماولة االنتحار ،لذلك فإن بعض أسباب االنتحار وإن كانت تبدو بسيطة (ورمبا
خميفة) مثل الفشل يف الدراسة أو العالقات العاطفية  ،إال أن السبب احلقيقي يكمن يف عدم
الرضا عن الواقع الذي يعيشه اإلنسان نتيجة تراكم الضغوط النفسية متعددة األشكال على
إنسان اجملتمع العصري  ،وبالتاّل فإن سبب االنتحار الظاهري يكون مبثابة " القشة" اليت تقصم
ظهر البعري  -إن صح التعبري -مردها مشاكل احلياة العصرية مثل  :الفقد وتفكك األسرة
وعدم االستقرار يف مكان واحد ،وفقدان الدعم االجتماعي من األسرة واألقارب واألصدقاء،
واإلحساس بالوحدة واخلوف من املستقبل ،إضافة إىل مشاهد العنف واجلرمية وسهولة احلصول
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على األسلحة أو وسائل االنتحار األخرى ،هي بعض األسباب اليت تدفع الكثريين لالنتحار،
وبشكل خاص فئة الشباب.
العاطلون عن العمل أكثر ميالً لالنتحار مقارنة باألفراد الذين لديهم وظيفة أو مهنة
يستطيعون من دخلها احلصول على لقمة العيش ،كما أن املصابون باألمراض النفسية مثل :
االكتئاب والشيزوفرينيا (انفصام الشخصية) هم أكثر مرضى الصحة النفسية ميال واستعدادا
لالنتحار .وحسب رأي خرباء الصحة النفسية فإن أي مرض نفسي – بشكل عام  -يؤدي إىل
شعور املريض حبالة فقدان األمل من القدرة على التكيف على متطلبات ومشاكل احلياة هو
مرشح قوي لالنتحار.
هذا أحد نتائج عدم الرضا عن الواقع وعدم الصرب على واقع احلياة مبختلف أشكاهلا وألواهنا ،مما
يشري وبقوة إىل أمهية هذا اخلل ق ( الصرب ) لدى الناس أمجعني  ،لذا فنحن حني نتحدث عن
الصرب يعين احلديث عن خلق كرمي ذكحر يف كتاب اهلل أكثر من  90موضعاً  ،أمر حيصل
العاملون فيه على أجرهم بغري حساب  ،وهو أحد الصفات األربع املنجية لإلنسان من اخلسران
ص ِر ( )1إِ َّن ِْ
س َن لَِفي
اليت بينها اهلل يف القرآن الكرمي يف سورة العصر حيث قال َ " :وال َْع ْ
النْ َ
162
ُخس ٍر ( )2إَِّال الَّ ِذين آَمنُوا و َع ِملُوا َّ ِ ِ
لص ْب ِر (" )3
اص ْوا بِ َّ
ْح ِّق َوتَ َو َ
الص ل َح ت َوتَ َو َ
اص ْوا بِ ل َ
ْ
َ َ َ
فال جناة من اخلسران لكل إنسان مهما كان إال بتحقيق هذه األربع احلسان :

اإلميان والعمل الصاحل والتواصي باحلق والتواصي بالصرب .
الصرب  :حبس النفس عن اجلزع والتسخط  ،ومن باب أوىل ضبط النفس عن التصرفات العملية
من ضرب ومشاجرة وغريها  ،وقد ورد يف فضل الصرب والصابرين نصوص كثرية منها :
 العبد الصابر يف معية اهلل  ،قال تعاىل " إِ َّن اللَّهَ َم َع َّ ِ
ين "
الص ب ِر َ
 162سورة العصر
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163

ب َّ ِ
ين " ، 164فما أعالها من منزلة وما أشرفها
 الصابرون حيبهم اهلل َ " :واللَّهُ يُ ِح ُّ
الص ب ِر َ
من مكانة أن تكون ممن حيبه اهلل  ،فليس الشأن أن حتب اهلل بل الشأن كل الشأن أن

حيبك اهلل .

 أجر الصابرين بال حساب قال تعاىل  " :إِنَّم يُوفَّى َّ ِ
َجرُه ْم بِغَْي ِر ِحس ٍ
ب"
َ َ
َ
الص ب ُرو َن أ ْ َ
ومما جاء يف تفسريه هلذه اآلية  :قال قتادة –  : -ال واهلل ما هناك مكيال وال ميزان،
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حدثين أنس أن رسول اهلل  قال" :تنصب املوازين فيؤتى بأهل الصدقة فيوفون أجورهم
باملوازين وكذلك الصالة واحلج ويؤتى بأهل البالء فال ينصب هلم ميزان وال ينشر هلم ديوان
ويصب عليهم األجر صبا" مث تال النيب  اآلية .
أما األحاديث فأكثر من أن حنصيها يف هذه األسطر فمن ذلك قوله  .. " : والصالة نور ،
والصدقة برهان  ،والصرب ضياء ....اخل "  .فهو ضياء يف الدنيا وضياء يف اآلخرة.
إن خلق الصرب فضيلة عظيمة جيب أن يتحلى هبا كل مسلم ومسلمة وكل غين وفقري وكل
عامل وجاهل وكل صغري وكبري  ،فهو خلق حيتاج إليه اجلميع بال استثناء فهو الزاد ملواجهة
مواقف احلياة ومصائبها  ،ولذلك كان رسل اهلل صلوات اهلل وسالمه عليهم متحلني خبلق الصرب
يف دعوهتم ويف أداء رسالتهم  ،فهذا أيوب  امتحنه اهلل باملصائب و األمراض  ،وتلقى كل
ذلك باحلمد والثناء على ربه بالتسليم و الرضى  ،وملا اشتد به الضر وطال الزمن نادى ربه قائالً
ت أَرحم َّ ِ ِ
ين" 166فأيوب  اجتاز مرحلة صرب طويل شديد
سنِ َي الض ُّ
 " :أَنِّي َم َّ
الراحم َ
ُّر َوأَنْ َ ْ َ ُ
اب " 167أي  :رجاع
ص بِرا نِ ْع َم ال َْع ْب ُد إِنَّهُ أ ََّو ٌ
ولذلك أثىن اهلل عليه بقوله سبحانه " إِنَّ َو َج ْدنَ هُ َ

إىل ربه تواب ،ففي قصة أيوب  ذكرى للعابدين وعربة للمتعظني يف صربه  ،فهم الذين
 164سورة آل عمران آية 146
 165سورة الزمر آية 10
 166سورة األنبياء آية 83
 167سورة ص آية 44
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ينتفعون مبا يعرض عليهم من أمثلة الصابرين  ،ويدركون أن الصرب من الدرجات العليا فيصربون
ابتغاء رضوان اهلل تعاىل .
إن املؤمن يعلم أن اهلل ميتحنه باملصائب ليخترب صربه وليكتب له األجر العظيم ويثيبه ويكفر عنه
ذنوبه وخطاياه .
والصرب ضرورة حياتيه لكل عمل نافع  ،والقيام بالواجبات اليومية حيتاج إىل صرب  ،كما أن
خمالطة الناس والتعامل معهم حيتاج إىل صرب  ،وكذلك الدراسة والبحث العلمي حتتاج إىل أدب
طويل وصرب مجيل فال يقوم بكل هذا إال صابر  ،فما أحاله من خلق وما أمجله من منهج .
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الفصل الثاني :

التوبة

فقبل أكثر من أربعة عشر قرناً ومع انتشار نور اإلسالم وقف قوم من أهل الشرك فاستعرضوا
حياهتم فإذا هم قد أكثروا من الذنوب واملعاصي وليست أي ذنوب بل من الكبائر فقد أكثروا
من القتل وأكثروا من الزنا وغريه من اآلثام  ،فقدموا على املرسل رمحة للعاملني  فاعرتفوا مبا
عملوا واستعظموه فأتوا نادمني راغبني يف اإلسالم عندها جاءهم الرد ليس من الرسول  بل
من اهلل مباشرة وبعث هلم  -ولغريهم  -نداءاً من الرب الرحيم التواب " ق ْل يا حعب حادي ال حذين
أسرفوا على أنْـف حس حهم ال تـ ْقنطوا حمن ر ْمح حة الل حه إحن الله يـ ْغ حفر ال ُذنوب ح
مج ًيعا إحنه هو الْغفور الرححيم "
ْ
ْ
ْ
الزمر  53وقوله  " :وال حذين ال ي ْدعون مع الل حه إحهلًا آخر وال يـ ْقتـلون النـ ْفس ال حيت حرم الله إحال
ح
ف له الْعذاب يـ ْوم الْ حقيام حة وخيْل ْد فح حيه
بح ْ
احلق وال يـ ْزنون وم ْن يـ ْفع ْل ذلك يـ ْلق أث ًاما ( )68يضاع ْ
مهانًا ( )69إحال من تاب وآمن وع حمل عم ًال ص ح
احلًا فأولئحك يـبدل الله سيئاهتحح ْم حسنات وكان
ْ
الله غف ح
يما " الفرقان  ) 70البخاري  4810ففرحوا  -وحيق هلم ذلك  -بتلك البشرى
ورا رح ً
ً
وأي بشرى فمع ذنوهبم العظام مساهم " عبادي " عبارة تلطف ،وأشار إىل معرفته سبحانه

بذنوهبم " أسرفوا " فكأن اهلل يقول هلم لقد بالغتم بالذنوب واملعاصي وأنا اعلم بكم  ،كما أن
ذنوبكم هي مضرة لكم " أنفسهم " ومع كثرة ذنوبكم ومع عدم إضراري هبا " ال تقنطوا من
رمحة اهلل " ال تيأسوا وال تقطعوا فهي رمحة اهلل وليست رمحة البشر وأبشركم بأن اهلل " يغفر
الذنوب مجيعا " اهلل أكرب هكذا مجيعاً  ،نعم مجيعا فهو الكرمي سبحانه كما أنه " الغفور الرحيم
" فال كبري مع الغفور الرحيم  ،وبشرى أخرى وهي  ":يـبدل الله سيئاهتحح ْم حسنات " فمع املغفرة
تبديل إىل حسنات ،فهل مسعت أمجل من تلك العبارات وأوسع من هذا النداء  ،فيا أهل
الذنوب واملعاصي  -وكلنا منهم  -امسعوا وابشروا فهم نداء رباين لك ولكل من ورائك " ال
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تقنط " وال تيأس ولكن أقبل على الغفور الرحيم بنفس صادقة  ،أقبل بتحقيق التوبة إىل اهلل مما
عملت  ،فهال استجبنا هلذا النداء وباشرنا بالتوبة .
فإىل كل إنسان وإىل كل مسلم مسلمة وإىل كل شاب وشابه وشيخ وشيخة وعامل وجاهل وغين
وفقري و ...إىل اجلميع أجب نداء اهلل وتب إليه .
ولتحقيق ذلك امسح ّل أن أحتدث لك ببعض القضايا املهمة عن التوبة واليت تتلخص بأربعة
أسئلة مهمة لنستجيب للنداء الرباين :
 .1ملاذا نتوب ؟
 .2مم نتوب ؟؟
 .3كيف نتوب ؟؟؟
 .4ملاذا ال نتوب ؟؟؟؟
فإىل السؤال األول :
ملاذا نتوب ؟
قد يبدوا سؤال بديهي وإجابته بديهية فنحن نتوب ليغفر اهلل لنا  .وهذا كالم صحيح ،ولكن
هل هذا هو السب ب الوحيد ؟ لقد ذكرت التوبة يف القرآن الكرمي أكثر من  100مرة وأحاديث
التوبة كثرية جداً ومصنفات التوبة كثرية جداً  ،كل هذا لسبب واحد فقط !! أظن أن هناك
أسباب كثرية تدفعنا للتوبة منها :

االستجابة لنداء اهلل " وتوبوا إحىل الل حه ح
مج ًيعا أيـُها الْم ْؤحمنون لعلك ْم تـ ْفلححون " النور  31مجيعاً بال

استثناء وعلق الفالح بالتوبة فطريق الفالح يبدأ بالتوبة .

حتقيق عبادة التوبة  ،فالتوبة عبادة جيب أن تكون هلل وهي جزء من أعمال العبادة اليت خلق اهلل
اإلنْس إحال لحيـعبد ح
اجلحن و ْح
ون " الذاريات . 56
اإلنس واجلن من أجلها " وما خل ْقت ْ
ْ
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حتقيق الفرح هلل  ،نعم الفرح وإليك هذا احلديث " هلل أش ُد فرحً ا بتوبة ح
عبده  ،حني يتوب إليه
 ،من ح
أحدكم كان على راحلتحه ح
بأرض فالة  .فانفلتت منه  .وعليها طعامه وشرابه  .فأيس منها
 .فأتى شجرًة  .فاضطجع يف ظلها  .قد أيس من راحلتحه  .فبينا هو كذلك إذا هو هبا  ،قائمة
عنده  .فأخذ ح
خبطامها  .مث قال من شدةح الفرحح  :اللهم ! أنت عبدي وأنا ربُك  .أخطأ من
شدةح الفرحح "

مسلم 2747
أرأيت فاهلل يفرح  -فرحاً يليق جبالله  -والسبب هو توبة عبده ولك أن تتصور كيف ستكون
املكافأة الربانية ملن يكون سبباً يف فرح الرب  -سبحانه . -
سبب رابع وهو دافع قوي لنا أال وهو كسب حمبة اهلل  ،لو قيل ألحدنا أنه بالعمل الفالين
سيحبك رئيسك يف العمل فسيبادر فكيف لو قيل له بالعمل الفالين سيحبك الوزير وأعلى
ب
درجة منة أن حيبك امللك وأفضل من الكل أن حيبك ملك امللوك  ،وإليك الدليل " إحن الله ححي ُ

ب الْمتطه حرين "
التـوابحني و ححي ُ
البقرة ، 222

ولعلك تسأل ما مثرة أن حيبين اهلل ؟
أقول إن مثارها ال تعد وال حتصى لكين سأذكر لك حديثاً واحداً يبني لك من مثرات حمبة اهلل
لك  -حاول أن تتخيل  -يف احلديث القدسي  :قال اهلل تعاىل " من عادى ّل وليا فقد آذنته
باحلرب  ،وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افرتضت عليه  ،وما يزال
عبدي يتقرب إلي بالنوافل حىت أحبه  ،فإذا أحببته :
كنت مسعه الذي يسمع به ،
وبصره الذي يبصر به ،
ويده اليت يبطش هبا ،
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ورجله اليت ميشي هبا ،
وإن سألين ألعطينه ،
ولئن استعاذين ألعيذنه"
البخاري 6502
ستة أمور كل منها كافية لوحدها لتدفعنا حنو العمل على حتقيق حمبة اهلل ،فكيف واحملبة حتقق
هذه الستة وغريها  ،فيا هلا من نعمة و ياله من كرم.
أما السبب اخلامس فهو التوفيق من اهلل يف هذه احلياة الدنيا  ،التوفيق للعمل الصاحل وحفظ
العبد يف حلظاته األخرية وتثبيته بل والدفاع عنه عن طريق بعض جنود الرب سبحانه  ،وإليك
دليل ذلك من احلبيب  فقد قال  " :إن عبدا قتل تسعة و تسعني نفسا  ،مث عرضت
له التوبة  ،فسأل عن أعلم أهل األرض ؟ فدل على رجل  ،ويف رواية  :راهب  ،فأتاه  ،فقال
 :إين قتلت تسعة و تسعني نفسا  ،فهل ّل من توبة ؟ قال  :بعد قتل تسعة و تسعني نفسا ؟
قال  :فانتضى سيفه فقتله به  ،فاكمل به مائة  ،مث عرضت له التوبة  ،فسأل عن أعلم أهل
األرض ؟ فدل على رجل عامل  ،فأتاه فقال  :إين قتلت مائة نفس فهل ّل من توبة ؟ فقال :
و من حيول بينك و بين التوبة ؟ أخرج من القرية اخلبيثة اليت أنت فيها إىل القرية الصاحلة قرية
كذا و كذا  ،فإن هبا أناسا يعبدون اهلل  ،فاعبد ربك معهم فيها  ،وال ترجع إىل أرضك فإهنا
أرض سوء  ،قال  :فخرج إىل القرية الصاحلة  ،فعرض له أجله يف بعض الطريق  ،فناء
بصدره حنوها  ،قال  :فاختصمت فيه مالئكة الرمحة و مالئكة العذاب  ،قال  :فقال أبليس :
أنا أوىل به  ،إنه مل يعصين ساعة قط قال  :فقالت مالئكة الرمحة  :إنه خرج تائبا مقبال بقلبه
إىل اهلل  ،و قالت مالئكة العذاب  :إنه مل يعمل خريا قط  -فبعث اهلل عز وجل ملكا يف صورة
آدمي فاختصموا إليه  -قال  :فقال  :انظروا إىل القريتني كان أقرب إليه فأحلقوه بأهلها ،
فأوحى اهلل إىل هذه أن تقريب  ،و أوحى إىل هذه أن تباعدي  ،فقاسوه ،فوجدوه أدىن إىل
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األرض اليت أراد بشرب  ،فقبضته مالئكة الرمحة فغفر له"

السلسلة الصحيحة لاللباين

" 2640
أرأيت أنه مل يعمل كثرياً لكنه تاب إىل اهلل توبة صادقة وهذه كانت كافية أن يوفقه اهلل بل
وينزل مالئكة وحيرك األرض من أجله واألرض جند من جنود اهلل " وما يعلم جنود ربك إال هو
" فما أمجلها من كرامة .
السبب السادس واألخري هو قلب السيئات إىل حسنات ! أن ميحو اهلل السيئات فهذا مطلب ،
لكن أن تقلب السيئات إىل حسنات فهذه نعمة ومنة من الكرمي الرحيم سبحانه وهو على كل
شيء قدير  ،وهذا القلب مرهون بتحقيق بالتوبة الصادقة  ،ودليل حتويل السيئات إىل حسنات
هو يف سورة الفرقان فبعد أن عدد اهلل بعض املعاصي والذنوب مثل الشرك وقتل النفس و الزنا
توعد أصحاب هذه الذنوب مبضاعفة العذاب يوم القيامة واخللود فيها مث قال يف اآلية  " 70إحال
من تاب وآمن وع حمل عم ًال ص ح
احلًا فأولئحك يـبدل الله سيئاهتحح ْم حسنات " ويف احلديث " قال
ْ
دخوال اجلنة  .ح
أهل ح
رسول اهللح  :إين ألعلم ح
وآخر ح
آخر ح
خروجا منها  .رجل
أهل النا حر
اجلنة ً
ً
ح
القيامة  .فيقال  :اع حرضوا عليه حصغار ذنوبحه وارفعوا عنه كبارها  .فتعرض عليه حصغار
يؤتى به يوم
ذنوبحه  .فيقال  :ع حملت يوم كذا وكذا ،كذا وكذا  .وع حملت يوم كذا وكذا ،كذا وكذا  .فيقول :
نكر  .وهو م ح
نعم  .ال يستطيع أن ي ح
شفق من كبا حر ذنوبحه أن تعرض عليه  .فيقال له  :فإن لك

عملت أشياء ال أراها ههنا  .فلقد رأيت رسول ح
مكان كل سيئة حسنةً  .فيقول  :رب ! قد ح
اهلل
ح
ُ
نواجذه "
ت
 ضحك حىت بد ْ
مسلم 190
وبعد هذا العرض السريع لبيان " ملاذا نتوب " فقد تاقت النفوس للتوبة وكأهنا تسأل السؤال
الثاين:
مم نتوب ؟
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ميكن أن نقول أن التوبة مطلوبة من عدة أمور :
الذنوب واملعاصي مبختلف أشكاهلا وأنواعها وصغريها و كبريها  ،ومن أنواع املعاصي ثالثة :
معاصي قلبية مثل الكرب واحلسد و..
ومعاصي اللسان مثل الكذب والغيبة و...
ومعاصي اجلوارح األخرى غري اللسان مثل النظر احملرم والسماع احملرم و ...
ولسنا هنا بصدد بيان أنواع املعاصي بالتفصيل فيمكن الرجوع إىل ذلك من الكتب املعتمدة يف
ذلك ولكننا نبني أ ،من أول ما جيب التوبة منه .
األمر الثاين املطلوب التوبة منه هو التقصري يف الطاعات  :مثل الصالة والصيام و ...فنحن
نؤدي تلك العبادات واحلمد هلل ،لكنا نغفل أن حناسب أنفسنا على مقدار حتقيقنا للهدف من
تلك العبادات ،فمثالً الصيام حنن نصوم ويف املقابل ال نالحظ أنفسنا يف حتقيق اهلدف من
الصوم وهو " التقوى " كما قال تعاىل  " :يا أيـُها ال حذين آمنوا كتحب علْيكم الصيام كما كتحب
على ال حذين حم ْن قـْبلحك ْم لعلك ْم تـتـقون " البقرة  183وكذلك عبادة الشكر هلل على ما أنعم به

علينا من نعم ال تع د وال حتصى من الصحة والعافية واإلسالم واملال واألوالد وغريها ،لذا كان
الليل حىت تتفطر قدماه  ،فقالت عائشة  :حمل تصنع هذا يا رسول ح
نيب ح
اهلل  كان يقوم من ح
اهلل ،
ْ
ب أن أكون عب ًدا َشكورً "
وقد غفر اهلل لك ما تقدم من ذنْبحك وما تأخر ؟ قال  ( :أفال أ حح ُ

البخاري4837
األمر الثالث واألخري وهو التوبة من الغفلة  ،فنحن يف خضم احلياة ومع كثرة املشاغل
واملسؤوليات نغفل ونذهب بعيد عما هو مطلوب منا ،فنحتاج إىل الوقوف أحياناً واملراجعة
والتوبة واالستغفار ،مما قد ال نعلمه اآلن لغفلتنا وإليك هذا املوقف العجيب فهذا أفضل هذه
األمة بعد رسوهلا والذي لو وزن إميانه بإميان األمة لرجح إميانه ابو بكر الصديق  يروي عن
أخفى من ح
دبيب ح
النمل على الصفا فقال أبو بكر
أفضل خلق اهلل  قوله  ::الشرك يف أميت ْ
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النيب  أال أعلمك شيئًا إذا قلته ب حرئت من قليلحه وكث حريه
فكيف النجاة واملخرج من ذلك فقال ُ
ُ
أعوذ بك أن أشرك وأنا أعلم  ،و أستغفرُك مما ال أعل ُم "
قال ق حل اللهم إني
صحيح اجلامع الصغري . "3731
هكذا " مما ال أعلم " ألسنا أوىل أن نقوهلا حنن !!
ولعل ما ذكرناه سابقاً ( األمر الثاين والثالث ) يعني على اإلجابة على سؤال كبري أال وهو :
إذا كان الرسول الكرمي  قد غ حفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فلم يقول:
يا أيها الناس استغفروا ربكم وتوبوا إليه فإين أستغفر اهلل وأتوب إليه يف كل يوم مئة مرة أو أكثر
من مئة مرة ؟

صححه ابن حجر يف االماّل املطلقة "255

الحظ " يف اليوم " وليس يف األسبوع وال الشهر .
وبعد أن عرفنا مم جيب أن نتوب فكأين بك تسأل السؤال الثالث :
كيف نتوب ؟
من املعروف أن شروط التوبة أربعة :
ارجاع احلقوق إىل أصحاهبا إذا كان الذنب يتعلق بآدمي  ،أو التحلل منه .
اإلقالع عن الذنب .
الندم على فعل الذنب .
العزم على عدم العودة .
ونتيجة لكثرة ذنوبنا فنحن حباجة ماسة لدراسة كيفية التوبة ووضعها على شكل خطوات تعني
بعد اهلل للحصول على املطلوب وهذه اخلطوات هي :
صناعة اإلرادة
وهذا مربط الفرس كما يقولون فالبد من وجود إرادة ورغبة قوية يف التوبة وعلى مقدار اإلرادة
تكون الدافعية حنو التوبة والعكس صحيح  ،لذا نرى الكثري منا يرغب أن يتوب ويتمىن أن يقلع
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عن الكثري من الذنوب ولكنها تبقى أمنيات وأول خطوة يف حتويل هذه األمنية إىل عمل هو
صناعة اإلرادة  ،وهناك طرق كثرية لصناعة اإلرادة منها :
تذكر فوائد وحسنات التوبة ونتائجها اجلميلة وقد ذكرنا شيئاً من ذلك .
استعراض نتائج االستمرار يف املعصية وحبذا كتابة ذلك على شكل جدول تقارن فيه بني نتائج
التوبة ونتائج ترك التوبة واالستمرار يف املعصية ،وسيتبني لك الفرق الشاسع يف الدنيا واآلخرة مما
يكون دافعاً قوياً حنو التوبة.
التعرف على نفسك ونقصد هنا نقطتني أساسيتني مها  :ماذا حتب ؟ و ماذا تكره ؟ فيكون
االنطالق من ما حتب النفس وتوجيه حنو املطلب الشرعي وإشغال النفس به  ،فمن املعروف أن
املعاصي حمببة للناس و يزيدها تزيني الشيطان ولكن اهلل مل جيعل كل ما يف النفس حنو املعاصي
فقط بل ركب يف النفس القابلية للطريقني "ونـ ْفس وما سواها ( )7فأ ْهلمها فجورها وتـ ْقواها (")8
سورة الشمس
والقاعدة هنا االنطالق من احملبوب إىل املطلوب .
حصر ولو بسيط للذنوب واملعاصي اليت تقع فيها  ،وعليك باإلنصاف هنا وعدم ازدراء النفس،
مث ترتيب هذه الذنوب واملعاصي على حسب خطورهتا ومتكنها يف نفسك من أجل حتديد نقطة
البداية  ،الحظ أنه كلما كان املعصية متمكنة يف القلب كلما احتاجت إىل وقت أطول  ،ولعل
مما يؤيد ذلك قصة حترمي اخلمر فقد مرت بأربعة مراحل :
السكوت عن املوضوع متاماً .
تبيني أن " أمثها " أكرب من " نفعها " بعد السؤال عنها .
حترميها وقت الصالة " ال تـ ْقربوا الصالة وأنْـت ْم سكارى "النساء . 43
التحرمي الدائم" فـه ْل أنْـت ْم مْنتـهون "املائدة .91
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وضع " خطة التوبة "
ال تستغرب ذلك  ،فكل بناء حيتاج إىل خطة فمن باب أوىل من يرغب يف جنة عرضها
السموات واألرض  ،ونعين باخلطة رسم الطريق الذي ستسري عليه من أجل التخلص من مجيع
الذنوب واملعاصي واستبداهلا بالطاعات خالل زمن معني أنت أعلم به ،هذا ال يعين أن ستنتهي
من مجيع الذنوب واملعاصي ولكنك ستتخلص من الكثري وجتدد التوبة لكل ما يستجد من
الذنوب أوالً بأول .
التدرج :
لن تستطيع أن تتخلص من كل الذنوب يف حلظة أو ساعة  -إال أن يشاء اهلل  -لكنك تستطيع
أن تقلل منها ومع الوقت تشعر بأنك أصبحت من " التوابني " أي كثريي التوبة فليس العيب
أن تذنب ولكن العيب أن تصر على الذنب  ،والتدرج نتيجة حتمية لـ " إرادة التوبة " مث "
معرفة النفس " مث " حصر الذنوب " مث " وضع اخلطة "  ،ومن املهم هنا التنبيه على التسويف
واإلطالة غري املربرة حبجة التدرج ن وأما التدرج ذاته فكل إنسان أعلم بنفسه وكيفية التدرج لديه
.
الفرح باالنتصار
ولو كان جزئياً فالتوفيق إىل التوبة نعمة كبري تستحق أن يفرح العبد هبا وهي جزء مما يف اآلية " يا
صدوحر وه ًدى ور ْمحة لحْلم ْؤحمنحني ()57
أيـُها الناس ق ْد جاءتْك ْم م ْو حعظة حم ْن ربك ْم و حشفاء لحما حيف ال ُ
ض حل الل حه وبحر ْمحتح حه فبحذلحك فـ ْليـ ْفرحوا هو خْيـر حمما ْجيمعون " يونس 58
ق ْل بحف ْ
التفاؤل وعدم اليأس:

فطريق التوبة مستمر حىت آخر العمر ومعركتك مع الشيطان حىت آخر نفس يف هذه احلياة  ،لذا
البد من اإلخفاق أحياناً بل هذا هو األمر الطبيعي ،ومن هنا فقد فتح اهلل باب التوبة على
مصراعيه يف كل وقت وعلى مدار الزمان فال ترتد يف اللجوء إىل اهلل يف كل حلظة حىت لوقت يف
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الذنب وإياك مث إياك أن تعطي فرصة للشيطان ليدخل اليأس إىل قلبك وأعلم أن االستسالم هو
بداية اهلزمية  ،وإليك هذه البشرى من حبيبك  حيث يقول  ":والذي نفسي ح
بيده
!لو مل تذنبوا لذهب اهلل بكم  ،وجلاء بقوم يذنبون  ،فيستغفرون اهلل  ،فيغفر هلم " مسلم
2749
وآخر البشارات قوله  " : فيما حيكي عن ربه عز وجل قال " أذنب عبد ذنبًا  .فقال :
اللهم ! ح
اغف ْر ّل ذنيب  .فقال تبارك وتعاىل  :أذنب عبدي ذنبًا  ،فعلم أن له ربا
ح
اغفر ّل ذنيب  .فقال تبارك
يغفر الذنب  ،ويأخذ بالذنب  .مث عاد فأذنب  .فقال  :أي رب ! ْ

ح
بالذنب  .مث عاد فأذنب فقال
وتعاىل  :عبدي أذنب ذنبًا  .فعلم أن له ربا يغفر الذنب  ،ويأخذ

اغفر ّل ذنيب  .فقال تبارك وتعاىل  :أذنب عبدي ذنبًا  .فعلم أن له ربا
 :أي رب ! ْ
ح
اعمل ما شئت فقد غفرت لك" مسلم.2758
يغفر الذنب ،ويأخذ بالذنب ْ .
فهل بعد هذا يبقى لنا حجة يف عدم االستجابة للنداء الرباين ،

156

الصدق

الفصل الثالث

أتى شابان إىل اخلليفة عمر بن اخلطاب  وكان يف اجمللس ومها يقودان رجالً من البادية
فأوقفوه أمامه قال عمر :ما هذا؟قالوا  :يا أمري املؤمنني  ،هذا قتل أبانا .قال  :أقتلت أباهم ؟
قال :نعم قتلته ! قال  :كيف قتلته ؟ ؟ قال  :دخل جبمله يف أرضي  ،فزجرته  ،فلم
ينزجر ،فأرسلت عليه حجراً  ،وقع على رأسه فمات. .قال عمر  :القصاص .قال الرجل :
يا أمري املؤمنني  :أسألك بالذي قامت به السماوات واألرض أن ترتكين ليلة  ،ألذهب إىل
زوجيت وأطفاّل يف البادية  ،فأ ح
خربهم بأنك سوف تقتلين  ،مث أعود إليك  ،واهلل ليس هلم عائل
إال اهلل مث أنا .قال عمر  :من يكفلك أن تذهب إىل البادية  ،مث تعود إّل ؟ فسكت الناس
مجيعاً  ،إهنم ال يعرفون امسه  ، ،وال قبيلته وال منزله  ،فكيف يكفلونه قال عمر  :من يكفل
هذا أيها الناس ؟ فقام أبو ذر الغفاري  بشيبته وزهده ،وصدقه  ،وقال  :يا أمري املؤمنني ،
أنا أكفله قال عمر  :هو قـْتل .قال  :ولو كان قتال  .قال  :أتعرفه ؟ قال  :ما أعرفه قال :
كيف تكفله ؟ قال  :رأيت فيه حمسات املؤمنني  ،فعلمت أنه ال يكذب  ،وسيأيت إن شاء اهلل
 .قال عمر  :يا أبا ذر  ،أتظن أنه لو تأخر بعد ثالث أين تاركك ! قال  :اهلل املستعان يا أمري
املؤمنني  .فذهب الرجل  ، ،يهيئ فيها نفسه  ،ويودع أطفاله وأهله.
وبعد ثالث ليال مل ينس عمر املوعد  ،يـعد األيام عداً  ،ويف العصر نادى يف املدينة  :الصالة
جامعة  ،فجاء الشابان  ،واجتمع الناس  ،وأتى أبو ذر ،وجلس أمام عمر  ،قال له عمر :أين
الرجل ؟ قال  :ما أدري يا أمري املؤمنني .وتلفت أبو ذر إىل الشمس  ،وكأهنا متر سريعة على
غري عادهتا  ،وسكت الصحابة وامجني وقبل الغروب بلحظات  ،وإذا بالرجل يأيت  ،فكرب عمر
 ،وكرب املسلمون معه  ،فقال عمر  :أيها الرجل أما إنك لو بقيت يف باديتك  ،ما شعرنا بك
وما عرفنا مكانك .قال  :يا أمري املؤمنني  ،واهلل ما علي منك ولكن علي من الذي يعلم السر
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وأخفى !! ها أنا يا أمري املؤمنني  ،تركت أطفاّل كفراخ الطري ال ماء وال شجر يف البادية ،
وجئت ألقتل .فوقف عمر وقال للشابني  :ماذا تريان ؟ قاال ومها يبكيان  :عفونا عنه يا أمري
املؤمنني

لصدقه.قال

عمر

:

اهلل

أكرب

،

ودموعه

تسيل

على

حليته.

تلك هي أخالق اإلسالم وتلك هي صفات املسلمني ،إنه الصدق حىت لو كان على نفسه ولو
كان بالقتل  .فالصدق ضرورة من ضرورات اجملتمع اإلنساين  ،وفضيلة من فضائل السلوك
البشري ذات النفع العظيم  ،ومن هنا كان حث اإلسالم على هذه الصفة والرتغيب فيها يف
مواطن كثرية فمن ذلك قوله تعاىل  " :ي أَيُّه الَّ ِذين آَمنُوا اتَّ ُقوا اللَّ َه وُكونُوا مع َّ ِ ِ
ين
َ َ
ََ
َ َ
الص دق َ
َ
" 168فهو خطاب رباين للمؤمنني ليس بأن يكونوا صادقني فقط بل وان بأن يكونوا مع
الصادقني مالزمني هلم يف حياهتم  ،وفيه إشارة إىل فضيلة الصادقني وأن طريقهم هو الطريق
الصحيح واملنهج القومي فهي تزكية ربانية هلذا الفريق من الناس .

الص ِدقِين ِ
َّ
ص ْدقُ ُه ْم
ومنه أيضاً بيان ثواب الصادقني كما قال تعاىل  " :قَ َل اللهُ َه َذا يَ ْو ُم يَ ْن َف ُع َّ َ
ت تَ ْج ِري ِمن تَ ْحتِ َه ْاِلَنْ َه ر َخ لِ ِدين فِ َيه أَبدا ر ِ
ك
لَ ُه ْم َجنَّ ٌ
ضوا َع ْنهُ ذَلِ َ
ض َي اللَّهُ َع ْن ُه ْم َوَر ُ
ْ
َ َ
ُ
َ
ِ
يم" 169فبينت اآلية الفوز العظيم للصادقني  ،وهو يتضمن ثالثة أمور :
الْ َف ْوُز ال َْعظ ُ
دخول اجلنة خالدين فيها أبداً – نسأل اهلل من فضله – و رضوان اهلل عليهم و رضواهنم عن
اهلل  .فما أعظمه من جزاء وما أكرمها من نعمة وما أجلها من صفة .
ويتحدث الرسول الكرمي  عن تلك الصفة ويبني أهنا الطريق املوصل إىل الرب والذي يهدي إىل
اجلن حة وما
اجلنة حيث قال " :علْيك ْم بحالص ْد حق فحإن الص ْدق يـ ْه حدي إحىل الْحرب وإحن الْحرب يـ ْه حدي إحىل ْ
صدق ويـتحرى الص ْدق (أي يبالغ فيه وجيتهد) حىت يكْتب حعْند الل حه حصدي ًقا" ..
يـزال الرجل ي ْ

 168سورة التوبة آية 119
 169سورة املائدة آية 119
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فهي دعوة نبوية بااللتزام بالصدق لكونه طريقاً إىل اجلنة ويضيف إليها الدعوة والعمل على حتري
الصدق للوصل إىل منزلة أعلى وهي أن يكتب عند اهلل صديقا .
وملا كان الصدق بتلك املنزلة فقد بني اهلل أنه من أهم صفات األنبياء الصدق كما قال تعاىل
عن بعض أنبياءه  " :واذكر في الكت ب إبراهيم إنه ك ن صديق نبي "

170

 " ،واذكر في

الكت ب إلْسم عيل إنه ك ن ص دق الوعد وك ن رلْسوال نبي "171و "يولْسف أيه الصديق"

172

و"واذكر في الكت ب إدريس إنه ك ن صديق نبي " 173وغريهم من الرسل واألنبياء وكان نبينا
حممد  يلقب بـ " الصادق األمني " .
ويف املقابل حذر اإلسالم من الكذب  ،فهو عنصر إفساد كبري للمجتمعات اإلنسانية  ،وسبباً
هلدم أبنيتها  ،وتقطيع روابطها وصالهتا  ،ورذيلة من رذائل السلوك ذات الضرر البالغ وحثنا على
تركه ولجانبة أهله ،فمن ذلك قوله  ... ": وإحياك ْم والْك حذب فحإن الْك حذب يـ ْه حدي إحىل الْفجوحر
وإحن الْفجور يـه حدي إحىل النا حر وما يـزال الرجل يك ح
ْذب ويـتحرى الْك حذب حىت يكْتب حعْند الل حه
ْ

كذابًا  " .فهو هتديد لكل من يكذب بأن طريقه يوصل إىل الفجور ( وهي كلمة جامعة لكل
معاين الشر ) وهناية هذا الفجور هو النار وهناك مفسدة أخرى للكاذب :أنه إذا مل يرتكه فإنه

يستمر يف الكذب حىت يكتب عند اهلل كذاباً – والعياذ باهلل  -فمن يرضى أن يذهب إىل النار
وان يكتب عند اهلل كذابا ؟!
وزيادة يف التنفري قوله  " : آية املنافق ثالث :إذا حدث كذب ،وإذا وعد أخلف ،وإذا ائتمن
خان " فقد بني أن من آيات وعالمات النفاق – والعياذ باهلل – الكذب  ،بل وأشار  أن

 170سورة مرمي آية 41
 171سورة مرمي آية 54
 172سورة يوسف آية 46
 173سورة مرمي آية 56
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املؤمن احلق ال ميكن أن يكذب ،فقد سئل النيب  : أيكون املؤمن جبانًا؟ قال :نعم .قيل:
أيكون املؤمن خبيال؟ قال( :نعم .قيل :أيكون املؤمن كذابًا؟ قال :ال.
والصدق صور متعددة :فالصدق مع اهلل بإخالص العبادة هلل وااللتزام بشرعه ،والصدق مع
النفس بإقامتها على ما يسعدها يف الدنيا واآلخرة والصدق مع الناس يف الكالم والوعود
واملعامالت من البيع والشراء والنكاح.
وإن من أعظم صور الصدق الصدق يف العهد والوعد  ،فالصدق يف الوعد ويف العهد من
َّ ِ
ين ُه ْم ِِل ََم نَ تِ ِه ْم َو َع ْه ِد ِه ْم
فضائل األخالق اليت يتحلى هبا املؤمنون كما قال تعاىلَ " :والذ َ
174
الص بِ ِر ِ
ِ ِِ ِ
َّر ِاء
ْلْس ِء َوالض َّ
ين في الْبَأ َ
َراعُو َن" وقال تعاىل َ :وال ُْموفُو َن ب َع ْهده ْم إذَا َع َه ُدوا َو َّ َ
ِ
ْس أُولَئِ َ َّ ِ
ين الْبَأ ِ
ك ُه ُم ال ُْمتَّ ُقو َن".175وكذلك الصدق يف البيع والشراء
ص َدقُوا َوأُولَئِ َ
ين َ
ك الذ َ
َوح َ
فهو سبب الربكة لكال الطرفني كما قال " : البيعان باخليار ما مل يتفرقا ،فإن صدقا وبينا
بورك هلما يف بيعهما  ،وإن كتما وكذبا حمقت بركة بيعهما" .فهما صورتان " الربكة والنماء
والزيادة " أو ذهاب ذلك كله وهذا مبين على الصدق أوالكذب ولك أن ختتار !
وقبل ختام هذا اخللق إليك هذا املوقف النبوي :
خرج  إىل السوق فرأى طعاماً مصرباً فأدخل يده فيه فأخرج طعاماً رطباً قد أصابته السماء
فقال  :لصاحبه ما محلك على هذا ؟ قال  :والذي بعثك باحلق إنه لطعام واحد  ،قال  :أفال
عزلت الرطب على حدته واليابس على حدته فتتبايعون ما تعرفون  ،من غشنا فليس منا.
فما أعظمه من دين وما أكمله من منهج .
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مراقبة اهلل

الفصل الرابع

عن عبد اهلل بن عمر  -رضي اهلل عنهما : -مسعت رسول اهلل  يقول  ( :انطلق ثالثة رهط
ممن كان قبلكم  ،حىت أووا املبيت إىل غار فدخلوه  ،فاحندرت صخرة من اجلبل فسدت عليهم
الغار  ،فقالوا  :إنه ال ينجيكم من هذه الصخرة إال أن تدعو اهلل بصاحل أعمالكم  ،فقال رجل
منهم  :اللهم كان ّل أبوان شيخان كبريان  ،وكنت ال أغبق 176قبلهما أهال وال ماال  ،فناء يب
يف طلب شيء يوما  ،فلم أرح عليهما حىت ناما  ،فحلبت هلما غبوقهما فوجدهتما نائمني ،
وكرهت أن أغبق قبلهما أهال أو ماال  ،فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حىت برق
الفجر  ،فاستيقظا فشربا غ بوقهما  ،اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما حنن
فيه من هذه الصخرة  ،فانفرجت شيئا ال يستطيعون اخلروج  ،قال النيب  :وقال اآلخر :
اللهم كانت ّل بنت عم كانت أحب الناس إّل  ،فراودهتاا عن نفسها فامتنعت مين  ،حىت أملت
هبا سنة من السنني  ،فجاءتين فأعطيتها عشرين ومائة دينار على أن ختلي بيين وبني نفسها ،
ففعلت حىت إذا قدرت عليها قالت  :ال أحل لك أن تفض اخلامت إال حبقه  ،فتحرجت من
الوقوع عليها  ،فانصرفت عنها وهي أحب الناس إّل وتركت الذهب الذي أعطيتها  ،اللهم إن
كنت فعلت ابتغاء وجهك فافرج عنا ما حنن فيه  ،فانفرجت الصخرة غري أهنم ال يستطيعون
اخلروج منها  ،قال النيب  : وقال الثالث  :اللهم إين استأجرت أجراء فأعطيتهم أجرهم غري
رجل واحد ترك الذي له وذهب  ،فثمرت أجره حىت كثرت منه األموال  ،فجاءين بعد حني ،
فقال  :يا عبد اهلل أد إّل أجري  ،فقلت له  :كل ما ترى من أجرك ،من اإلبل والبقر والغنم
والرقيق  ،فقال  :يا عبد اهلل ال تستهزئ يب  ،فقلت  :إين ال أستهزئ بك  ،فأخذه كله فاستاقه
 176أي ال أشرب
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فلم يرتك منه شيئا  ،اللهم فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما حنن فيه ،
فانفرجت الصخرة فخرجوا ميشون ) .
إن مثة رابط مهم بني هؤالء الثالثة أال وهو " مراقبة اهلل "  ،فكل واحد منهم راقب اهلل
وفكر يف عمله فاألول راقب اهلل يف والديه  ،والثاين تذكر مراقبة اهلل بسب كلمة قالتها املرأة ،
والثالث راقب اهلل يف أجرة العامل مع أنه عمل به وزاد املال إال انه أعطاه كل املال ومل يأخذ منه
شيء .
تلك صورة مجيلة للعباد حني جيعلون اهلل أمام أعينهم  ،فكم ستتغري األحوال لو طبقنا هذا
الكالم وراقبنا اهلل يف كل أعمالنا وأحوالنا ومع اجلميع.
وها هو جربيل ( أفضل املالئكة ) يأيت إىل النيب الكرمي  ( أفضل البشر ) فيسأله  ،وإليك
احلديث :
فعن عمر بن اخلطاب  - -أهنم بينما هم جلوس أو قعود عند النيب  جاءه رجل
ميشي حسن الوجه حسن الشعر عليه ثياب بياض فنظر القوم بعضهم إىل بعض  :ما نعرف هذا
وما هذا بصاحب سفر  ،مث قال  :يا رسول اهلل آتيك ؟ قال  :نعم  ،فجاء فوضع ركبتيه عند
ركبتيه ويديه على فخذيه فقال  :ما اإلسالم ؟ قال  :شهادة أن ال إله إال اهلل وأن حممداً رسول
اهلل  ،وتقيم الصالة  ،وتؤيت الزكاة  ،وتصوم رمضان  ،وحتج البيت  ،قال  :فما اإلميان ؟ قال :
أن تؤمن باهلل ومالئكته واجلنة والنار والبعث بعد املوت والقدر كله  ،قال  :فما اإلحسان ؟ قال
 :أن تعمل هلل كأنك تراه فإنك إن مل تكن تراه فإنه يراك) .هكذا هو الدين  :إسالم  ،مث إميان
 ،وأعلى املراتب اإلحسان وهو على قسمني :
أن تعبد اهلل كأنك تراه .وهي أعلى املراتب مث إن مل تستطع على ذلك فإنه يراك  .كن حاضراً
وكن على يقني من رؤية اهلل لك  ،يا ترى كم من سلوكياتنا؟ وكم من أقوالنا؟ وكم مهومنا؟ وكم
من قضايانا؟ ستتغري لو عملنا هبذا املبدأ " فإنه يراك " هل سيقدم صاحب املعصية على
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معصيته؟ هل سيغش التاجر يف جتارته؟ هل سيشرب اخلمر أحد؟ هل ستمارس الزنا امرأة؟ هل
سيكذب احد؟ هل سيخون احد ؟ هل سيسهو يف صالته احد؟ هل وهل وهل ...كثري من
أمورنا ستتغري  ،فيا اهلل كم حنن حباجة إىل " مراقبة اهلل " .
ومما يذكر يف السرية أن ثالثة نفر كانوا بني الكعبة وأستارها  ،فقال أحدهم :أترون أن اهلل
يسمع كالمنا ؟ وقال الثاين :إذا جهرمت مسع ،وإذا أسررمت مل يسمع .وقال الثالث :إن كان يسمع
سبُو َن أَنَّ َال نَ ْس َم ُع ِلْس َّرُه ْم
إذا أعلنتم فهو يسمع إذا أسررمت .فانزل اهلل تعاىل  " :أ َْم يَ ْح َ
اه ْم بَلَى َوُر ُلْسلُنَ لَ َديْ ِه ْم يَ ْكتُبُو َن" ،177نعم واهلل "بلى" وليس مساع فقط بل أضاف "
َونَ ْج َو ُ
َوُر ُلْسلُنَ لَ َديْ ِه ْم يَ ْكتُبُو َن " فمع السماع الكتابة متهيداً للمحاسبة واجلزاء يوم القيامة .
وإليك – أخي العزيز – هذه اآلية العظيمة " َولََق ْد َخلَ ْقنَ ِْ
س بِ ِه
س َن َونَ ْعلَ ُم َم تُ َو ْلْس ِو ُ
النْ َ
نَ ْفسهُ ونَحن أَقْرب إِلَي ِه ِمن حب ِل الْوِر ِ
يد" 178واآلية فيها خرب من اهلل تعاىل عن قدرته على
ُ َ ْ ُ َ ُ ْ ْ َْ َ
اإلنسان بأنه خالقه ،وعمله احمل يط جبميع أموره ،حىت إنه تعاىل يعلم ما توسوس به نفوس بين
آدم من اخلري والشر ،والوسوسة هو حديث النفس أو ما يفكر به اإلنسان حىت لو يفعل أو
يقل.
فإذا كانت املالحظة والرقابة هبذا الشكل فحري بالعبد أن يتقي اهلل تعاىل يف السر والعلن ،
والغيب والشهادة  ،فإن اهلل عليم خبري ال يعزب عنه مثقال ذرة يف السماوات وال يف األرض
وال أصغر من ذلك وال أكرب  ،وال شك أن من اعتقد ذلك وتيقنه محله على خري كثري ودفع عنه
شراً عظيماً  ،فاهلل جل وعال على كل شيء شهيد.
إن العاقل هو الذي ينظر يف أموره ويفكر يف عواقبها  ،ولتكن على يقني بأن اهلل ال يظلم
أحداً ،ومن عدله أن جعل على العبد شهوداً يوم القيامة وهي :
 177سورة الزخرف آية 80
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ِّث أَ ْخبَ َرَه "
 .1األرض " :قرأ رسول االسالم  هذه اآلية ":يَ ْوَمئِ ٍذ تُ َحد ُ
"أتدرون ما أخبارها؟ " .قالوا :اهلل ورسوله أعلم .قال" :فإن أخبارها أن تشهد على كل
عبد وأمة مبا ع حمل على ظهرها ،أن تقول :عمل كذا وكذا ،يوم كذا وكذا ،فهذه
179

قال:

أخبارها" .
 .2املالئكة الكرام.
 .3اجلوارح  :واستمع لذلك املوقف الذي أضحك النيب الكرمي  - -فعن أنس بن مالك
قال :كنا عند النيب  ،فضحك حىت بدت نواجذه ،مث قال " :أتدرون مم أضحك؟ "
قلنا :اهلل ورسوله أعلم .قال" :من لجادلة العبد ربه يوم القيامة ،يقول :رب أمل جترين من
شاهدا من نفسي  ،فيقول  :كفى
الظلم؟ فيقول :بلى .فيقول :ال أجيز علي إال
ً
بنفسك اليوم عليك حسيباً ،وبالكرام الكاتبني شهوداً .فيختم على فيه ،ويقال ألركانه:
عدا لكن وسح ًقا ،فعنكن
انطقي .فتنطق بعمله ،مث خيلى بينه وبني الكالم ،فيقول :ب ً
كنت أناضل".
 .4اهلل  :فقد جاء يف دستور اإلسالم " َواللَّهُ َش ِهي ٌد َعلَى َم تَ ْع َملُو َن".180
وهكذا استطاع املنهج اإلسالمي أن يبين يف العبد املراقبة  ،ومن مث احملاسبة واجلزاء  ،فجعله
يريب نفسه وي ح
كسبها السلوك السوي واإلتقان يف العمل  ،وهذا ما جعل املسلمني األوائل
أفضل الناس  ،وسادة العامل يف زماهنم ليس يف العلوم الدينية فقط بل وحىت العلوم الدنيوية .
وال يزال هذا املنهج قائماً وقابالً للتطبيق ملن أراد وسعى واجتهد فيحصل على ما حصل ملن
قبله من تقدم ورقي وازدهار .
 179سورة الزلزلة آية 4
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الفصل الخامس :

التوكل على اهلل

قضية خطرية وأمر مهم حتدث عنه القرآن الكرمي يف أكثر من  30موضعاً وأشار إليه بأكثر من
أسلوب  ،كما بينه الرسول الكرمي –  –يف حياته قوالً وفعالً  ،بل وأشار إىل فضل عظيم
ومنزلة عالية ملن حيقق ذلك وإليك هذه القصة :عن ابن عباس عن النيب  قال :ع حرضت علي
األمم  ،فرأيت النيب ومعه الرهط والنيب ومعه الرجل والرجلني والنيب وليس معه أحد إذ رفع ّل
سواد عظيم فقلت :هذه أميت .فقيل :هذا موسى وقومه ولكن انظر إىل األفق فإذا سواد عظيم ،
مث قيل انظر إىل هذا اجلانب اآلخر فإذا سواد عظيم .فقيل :هذه أمتك ومعهم سبعون ألفاً
يدخلون اجلنة بغري حساب وال عذاب  ،مث هنض النيب  فدخل فخاض القوم يف ذلك فقالوا:
من هؤالء الذين يدخلون اجلنة بال حساب وال عذاب؟ فقال بعضهم :لعلهم الذين صحبوا النيب
 ، وقال بعضهم :لعلهم الذين ولدوا يف اإلسالم ومل يشركوا باهلل شيئا قط  ،فخرج إليهم النيب
 فقال :هذا الذي كنتم ختوضون فيه فأخربوه مبقالتهم  ،فقال :هم الذين ال يكتوون وال
يسرتقون وال يتطريون وعلى رهبم يتوكلون  ،فقام عكاشة بن حمصن فقال :أنا منهم يا رسول اهلل
فقال :أنت منهم  ،مث قام اآلخر فقال :إنا منهم يا رسول اهلل ؟ فقال رسول اهلل  :سبقك هبا
عكاشة.
اهلل اكرب دخول اجلنة بال حساب وال عذاب ! كيف بتحقيق أربع صفات:
ال يكتوون  :أي ال يسألون أحداً أن يكويهم .
ال يسرتقون  :أي ال يطلبون من احد غريهم الرقية وهي العالج املشروع .
ال يتطريون  :أي ال يتشاءمون .
على رهبم يتوكلون أي يكون اعتمادهم على اهلل فقلوهبم متعلقة باهلل مع بذل األسباب .
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ويذكر العلماء أن جامع هذه الصفات األربع هو الصفة األخرية  ":التوكل على اهلل " ،
ألن من ال يسأل أحداً الكي فهو متعلق باهلل  ،ومن ال يطلب من الناس الرقية فهو يطلب من
رب الناس  ،ومن ال يتشاءم ( وهو أمر قليب ) فقلبه متفائل لتوكله واعتماده على اهلل  ،فكان
جامع تلك الصفات هو التوكل على اهلل .

لذا كانت منزلة التوكل منزلة عظيمة فقد أمر اهلل هبا يف كتابه يقول اهلل عز وجل َ ":و َعلَى اللَّ ِه
ِِ
ِ
ين" 181و التوكل على اهلل هو  :االعتماد على اهلل عز وجل مع األخذ
فَ تَ َوَّكلُوا إ ْن ُك ْنتُ ْم ُم ْؤمن َ
باألسباب .
فحال املتوكل أن قلبه معتمد على اهلل عز وجل  ،وجوارحه تقوم باألسباب  ،فال ينقض التوكل
لبس الدرع يف احلروب وقد لبسها عليه الصالة والسالم  ،وإغالق الباب  ،وشد البعري بالعقال ،
فقد جاء رجل إىل النيب  فقال :يا رسول اهلل أأعقل الناقة وأتوكل ،أو أطلقها وأتوكل ؟!قال
"اعقلها وتوكل" .اعقلها أي  :شد ركبة ناقتك مع ذراعيها حببل وتوكل وهذا من حفظ الناقة
بربطها .والتوكل يكون يف كل شؤون احلياة صغريها وكبريها  ،فهو يف طلب الرزق ويف العمل ويف
تربية البناء وهتذيب النفس ويف العالج وهكذا.
وكأين بك  -أخي الكرمي  -تفكر فتقول  :إن اهلل قد تكفل برزقنا  ،وكتب كل أعمالنا فلم
العمل  ،وبطريقة أخرى  :أليس من التوكل ترك العمل والتكسب ؟
واجلواب على ذلك نأخذه من هدي سيد املرسلني وإمام املتوكلني - -وإليك بعض ما ورد
عنه يف ذلك :
ولنبدأ من حديثه عن الطيور ففي حديث النيب  الذي رواه عمر  قال :مسعت رسول اهلل
 يقول" :لو أنكم تتوكلون على اهلل حق توكله لرزقكم كما يرزق الطري ،تغدو مخاصاً وتروح
بطاناً" .فهي تغدو وتذهب يف أول النهار تطلب الرزق تاركة أوكارها وهذا فعل السبب ،تغدو
 181سورة املائدة آية 23
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جائعة ليس يف بطوهنا شيء لكنها ترجع متوكلة على رهبا عزوجل ،وتروح بطاناً أي ترجع يف
آخر النهار ممتلئة البطون ،ففي هذا درس يف طلب الرزق من وجه حالل بالزراعة والتجارة
والصناعة وغري ذلك مما أحل اهلل .
ويف احلديث السابق قال  - -للسائل  :اعقلها وتوكل فالتوكل يكون بعد العمل وبذل
األسباب.
وأيضاً هل كان من هديه  -  -ترك العمل فال يبذل أي سبب ويأتيه رزقه للبيت ؟ اجلواب
 :كال فقد كان يعمل ويبذل ويتحرك  ،بل حىت يف أكثر األمور توكالً وهو القتال مع املشركني
ِ
الْستَطَ ْعتُ ْم ِم ْن
كان يبذل من األسباب بقدر استطاعته تطبيقاً لقوله تعاىل َ " :وأَع ُّدوا لَ ُه ْم َم ْ
قُ َّوةٍ " 182فكلمة أعدو تعين  :خذوا بأسباب القوة وال تركنوا وتقولوا حنن متوكلون.
إن ترك التكسب من فعل البطالني الذين آثروا الراحة  ،بل هو من مداخل الشيطان على عباد
اهلل  ،فهو يريد منهم البعد عن منهج القرآن فيدعوهم إىل ترك األسباب ويزين هلم ذلك بأنه من
التوكل املمدوح شرعاً  ،فإياك والوقوع يف حبائل الشيطان وكن من عباد الرمحن .
وقد أدرك الصحابة الكرام فقد أدركوا حقيقة التوكل  ،ومتثلوه يف حياهتم وواقعهم  ،فبذلوا
األسباب يف كل شؤون حياهتم  ،بل وأبدعوا يف ذلك وبقيت قلوهبم متعلقة برب األسباب ،
وإليك بعضاً من ذلك  :يقول عمر : املتوكل الذي يلقي حبه يف األرض ويتوكل على اهلل .
فهو يلقي حبه فال ينتظر األرض أن خترج بال حبة كما أن احلبة ال تأيت لوحدها فالبد من بذل
األسباب ( رمي احلبة ) وهو األمر املقدور مث تسليم غري املقدور إىل القادر سبحانه.
أما الواقع فال أحد من عقالء العامل يقول أجلس يف بيتك ويأتيك رزقك  ،فالبد من العمل
للحصول على الثمرة  ،فالذي خلق اإلنسان واوجد األكوان هو الذي أمر بالتوكل .
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وزيادة على ذلك فإن التوكل يزيد من دافعية العبد حنو العمل  ،وجيعله جيتهد يف السعي وحياول
إتقان العمل  ،لعلمه اليقيين بأن من القواعد الربانية يف هذه األرض أن من عمل واجتهد يف
طلب الرزق  ،لتحقيق مصلحة البد أن يصل إليها بالنهاية – بإذن اهلل  ، -ولعل ما نلمسه من
تقدم للغرب أو للشرق يف جوانب كثرية من احلياة خري دليل على ما نقول  ،فهم قد عملوا
وبذلوا واجتهدوا فحصلوا ووصلوا .واعلم أن املتوكل على اهلل قوي يستمد قوته من اهلل فهو
يعتقد أن اهلل معه  ،وأنه ناصره ألنه يسري على دربه ومتوكل عليه ،وكما قال بعضهم "من سره
أن يكون أقوى الناس ،فليتوكل على اهلل ".والتوكل على اهلل مثرة من مثار اإلميان وهو شحنة
نفسية  ،تكسب املؤمن قوةً وشجاعة  ،ومتلؤه بروح التحدي واإلصرار ،وتشحذ فيه العزمية
واإلصرار ،حنو العمل .وعلى هذا سار الرسل واألنبياء الكرام  ،فهذا نيب اهلل هود  يقول ":
ْت َعلَى اللَّ ِه َربِّي َوَربِّ ُك ْم " 183وهذا موسى  يقول" :يَ قَ ْوِم إِ ْن ُك ْنتُ ْم آ ََم ْنتُ ْم بِ للَّ ِه
إِنِّي تَ َوَّكل ُ
ِ
ِِ
ِ
ين" 184وغريهم.
فَ َعلَْيه تَ َوَّكلُوا إ ْن ُك ْنتُ ْم ُم ْسلم َ
وأخريا فيكفي العبد أن يتوكل على اهلل  ،ليكون اهلل حسبه وكافيه يف أموره الدينية والدنيوية كما
قال تعاىلَ ":وَم ْن يَتَ َوَّك ْل َعلَى اللَّ ِه فَ ُه َو َح ْسبُهُ ".185أي من حيقق التوكل مبعناه الصحيح فإن
اهلل حسبه أي كافيه كل أموره الدينية والدنيوية  ،و من كان اهلل كافيه كيف ستكون حياته ؟؟
اسأل اهلل أن يرزقنا وإياكم صدق التوكل عليه ومجيل االعتماد عليه وأن جيعل قلوبنا متعلقة به
وحده وأن يوفقنا للعمل باألسباب .
تلك مناذج وإشارات إىل بعض أخالق اإلسالم  ،فعلى العبد النظر فيها والسعي يف تطبيقها
وهتذيب نفسه عليها والدعوة إليها فما أمجل أن جنمع العلم والعمل .
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"الع لم اليوم أصبح جزيرة أغني ء تحيط به بح ر من الفقراء" .هكذا قال أحد خرباء
االقتصاد العامليني  ،وهذا الكالم ليس مبالغاً فيه إذا علمنا أنه يعيش فوق كوكب األرض 6
مليار من البشر يبلغ عدد سكان الدول النامية منها  4،3ملياراً ،يعيش منها ما يقارب 3
مليارات حتت خط الفقر وهو دوالران فقط يف اليوم ،ومن بني هؤالء هنالك  1،2مليار
حيصلون على أقل من دوالر واحد يوميا! .أي بنسبة  %21،1من سكان العامل وفق
إحصاءات البنك الدوّل :أي ربع سكان العامل  ،وأن هناك أكثر من  10ماليني طفل ميوتون
سنوياً بسبب الفقر .
ويف املقابل تبلغ ثروة ثالثة من أغىن أغنياء العامل ما يعادل الناتج احمللي ألفقر  48دولة يف
العامل ،كما أن ثروة  200من أغىن أغنياء العامل تتجاوز نسبتها دخل  %41من سكان العامل
لجتمعني .تلك هي نتائج االقتصاد العاملي اجلديد  ،العامل املتحضر املتقدم  ،وإليك صورة
أخرى :
قال املؤرخون عن عهد عمر بن عبد العزيز ( ت  101هـ  720 ،م )  :شبع يف عهده اجلياع
 ،وكسا الفقراء  ،فقد أمر رمحه اهلل والته أن يبدؤوا بتغطية حاجات أقطارهم وما فاض وبقي
يرسل إىل اخلزينة العامة ومن قصر دخل إقليمه عن تغطية حاجات أهله أمده اخلليفة مبا يغطي
عجزه  ،وراح رمحه اهلل ينشئ يف طول البالد وعرضها دور الضيافة يأوي إليها املسافرون وأبناء
السبيل  ،ومضى يرفع مستوى األجور الضعيفة  ،وكفل كل حاجات العلماء والفقهاء  ،ليتفرغوا
لعلمهم ورسالتهم دون أن ينتظروا من أيدي الناس أجراً وأمر لكل أعمى بقائد يقوده ويقضي
له أموره على حساب الدولة  ،ولكل مريض أو مريضني خبادم على حساب الدولة  ،وأمر والته
بإحصاء مجيع الغارمني فقضى عنهم دينهم  ،وافتدى أسرى املسلمني ،وكفل اليتامى ،ووصل
األمر أن األغنياء خيرجون بزكاة أمواهلم فال جيدون فقرياً يأخذها.
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إنه اإلسالم املنهج الرباين  ،املنهج املتكامل يف كل جوانبه ومنها البناء االقتصادي لإلنسان
 ،لقد قدم اإلسالم للبشرية منوذجاً رائعاً  ،وهذا النموذج يعتمد على عدة ثوابت منها :
 الدعوة إىل العمل ( مهما كان ) وبيان أن العمل شرف  ،فال ينبغي للمسلم أن يعتمد
على غريه  ،بل عليه أن جيتهد ويكون هو صاحب اليد العليا وهي اليد املعطاة  ،وليس
اليد السفلى وهي اليت تأخذ فقد قال رسول اإلسالم  " : اليد العليا خري من اليد
السفلى "ومن هنا كان حرص أصحاب املنهج الرباين الرقي بالنفس والتعفف عن
الطلب  ،والسعي ليكون هو الباذل وليس اآلخذ ومن ذلك ما جاء يف هذه القصة :
يروى أن شقيقاً البلخي ،ذهب يف رحلة جتارية ،وقبل سفره ودع صديقه إبراهيم بن
أدهم حيث يتوقع أن ميكث يف رحلته مدة طويلة ،ولكن مل متض إال أياماً قليلة حىت
عاد شقيق ورآه إبراهيم يف املسجد ،فقال له متعجباً :ما الذي عجل بعودتك؟ قال
شقيق :رأيت يف سفري عجباً ،فعدلت عن الرحلة ،قال إبراهيم :خرياً ماذا رأيت؟ قال
شقيق :أويت إىل مكان خرب ألسرتيح فيه ،فوجدت به طائراً كسيحاً أعمى ،وعجبت
وقلت يف نفسي :كيف يعيش هذا الطائر يف هذا املكان النائي ،وهو ال يبصر وال
يتحرك؟ ومل ألبث إال قليالً حىت أقبل طائر آخر حيمل له العظام يف اليوم مرات حىت
يكتفي ،فقلت :إن الذي رزق هذا الطائر يف هذا املكان قادر على أن يرزقين ،وعدت
من ساعيت ،فقال إبراهيم :عجباً لك يا شقيق ! ،وملاذا رضيت لنفسك أن تكون
الطائر األعمى الكسيح الذي يعيش على معونة غريه ،ومل ترض أن تكون الطائر اآلخر
الذي يسعى على نفسه وعلى غريه من العميان واملقعدين؟ أما علمت أن اليد العليا
خري من اليد السفلى؟ فقام شقيق إىل إبراهيم وقبل يده ،وقال :أنت أستاذنا يا أبا
إسحاق ،وعاد إىل جتارته.
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 اإلرشاد إىل األكل من عمل اليد وأنه من أفضل الطعام فقد قال رسول اإلسالم  " : ما
أكل أحداً طعاماً قط  .خري من أن يأكل من عمل يده "
 توضيح أن العمل مارسه أفضل اخللق وهم الرسل واألنبياء  ،ويف هذا قدوة حسنة لكل
إنسان أن يعمل وجيتهد  ،بل إن األنبياء عملوا باملهن اليدوية وليس يف ذلك إهانة للنفس
فهذا نيب اهلل داود (  )كان يأكل من عمل يده و زكريا (  )كان جنارا ورسول
اإلسالم (  )كان يرعى الغنم وغريهم.
 النهي عن املسألة وذمها والوعيد الشديد ملن ميارسها فقد قال رسول اإلسالم  " :أل ْن حيطب
أحدكم على ظهره خري من أن يسأل أحداً فيعطيه أو مينعه " وقال أيضاً  " :من سأل الناس
أمواهلم تكثُراً فإمنا يسأل مجراً ،فليستقل ،أو ليستكثر".
 حترمي الغش والكذب واخلداع والغصب والسلب والسرقة والنصب واملقامرة والربا يف املعامالت
عموماً  ،بل جاء التهديد الوعيد لكل من يأكل املال احلرام فمن ذلك ال يستجاب له دعوة
وحيرم بركة الرزق مع العذاب الشديد يوم القيامة.
واإلسالم يعرتف بالتفاوت املاّل بني الناس فمن املستحيل أن يكون اجلميع بنفس املستوى
من املعيشة  ،لذا شرع مبدأ التكافل االجتماعي املاّل حىت ال يتكدس املال عند فئة حمدودة
 ،ومن أجل ذلك شرع عدة أمور :
 .1إجياب الزكاة على األغنياء وجعلها من أركان اإلسالم ( كما ذكرنا يف أركان اإلسالم ).
وتوضح الدراسات أن ثالثة من أغىن أغنياء العامل لو سامهوا بـ  %1من ثرواهتم لغطت
تكلفة الدراسة االبتدائية لكل األطفال يف العامل النامي.
 .2الدعوة إىل اإلنفاق والتصدق وجعله من القربات اليت يتقرب هبا إىل اهلل وحده كما جاء يف
َّ ِ
ين يُ ْن ِف ُقو َن أ َْم َوالَ ُه ْم فِي َلْسبِ ِ
ت َلْس ْب َع َلْسنَ بِ َل
يل اللَّ ِه َك َمثَ ِل َحبَّ ٍة أَنْ بَتَ ْ
دستور االسالم " َمثَ ُل الذ َ
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ِ ِ
يم" ، 186فاملضاعفة إىل
ف لِ َم ْن يَ َ
ض ِع ُ
فِي ُك ِّل ُلْس ْنبُ لَ ٍة ِمئَةُ َحبَّ ٍة َواللَّهُ يُ َ
ش ءُ َواللَّهُ َوالْس ٌع َعل ٌ

 700ضعف  ،لذا جند من ترّ على هذا املنهج ينفق الشيء الكثري وخاصة عند احلاجة
فمما ي ذكر يف التاريخ أن الناس يف املدينة ( عاصمة املسلمني األوىل ) وبعد وفاة الرسول
الكرمي  بفرتة قصرية أصاهبم اجلوع واحلاجة إىل الطعام  ،ويف هذه األثناء قدمت قافلة
ألحد التجار ( وامسه عثمان بن عفان  ) حمملة بالطعام الوفري واخلري الكثري  ،فلما علم
جتار املدينة ذهبوا إىل عثمان يساومونه على الربح يف بيعها  ،وأدعك مع احلوار بينهم :
التجار  :نعطيك على العشرة اثنا عشر  ،فقال عثمان  :هناك من زادين أكثر .
التجار  :نعطيك على العشرة مخسة عشر  ،عثمان  :هناك من زادين أكثر .
التجار  :من زادك وحنن جتار املدينة ؟ فقال عثمان  :اهلل  ،فقد أعطاين بكل درهم عشرة  ،فهل
عندكم من زيادة  .فسكت التجار
فقال عثمان  :أشهدكم أين جعلتها كلها صدقة هلل على الفقراء واحملتاجني .
 .3احلث على اإلنفاق على فئات معينة معرضة للفقر مثل األيتام واملساكني واألرامل  ،فقد قال
رسول اإلسالم  : أنا وكافل اليتيم كهاتني " وأشار إىل أصبعيه السبابة واإلهبام" .ومنه
الصدقة اجلارية كما قال  " : إذا مات اإلنسان انقطع عمله إال من ثالثة أشياء :وذكر
منها صدقة جارية ".
وهكذا استطاع اإلسالم بناء منهج اقتصادي واقعي  ،يرتقي بالنفس البشرية ويزرع فيها القيم
النبيلة دون أن يتعارض مع حظوظها يف حب املال والرغبة يف االستزادة منه  ،ذلك ألنه
منهج رباين ال بشري.
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 يف عام  1995م وبعد أن توجهت املانيا للنظام الرأمساّل املنفتح شهدت 33
ألف حالة اختفاء لآلباء عن أبنائهم ،وأن  127ألفاً آخرين أنكروا أبناءهم لكي
ال ينفقوا عليهم.
 بلغت حاالت االعتداء على األطفال يف أمريكا للعام  1983م مليون حالة
اعتداء ،وما بني ( )5 -4ماليني حالة اعتداء جنسي.
 يغتصب يومياً يف أمريكا  1900فتاة  %20،منهن يغتصنب من قبل آبائهن،
 بلغت نسبة الطالق يف أمريكا  %60من عدد عقود الزواج.
 عدد حاالت االنتحار يف العامل تصل إىل أكثر من  800ألف حالة وذلك كل
عام  ،أي أنه يف كل  40ثانية هناك شخص ينتحر يف مكان ما من هذا العامل!
 ،وحسب إحصاءات األمم املتحدة فإنه يف أية حلظة ننظر إىل سكان العامل جند
أن هنالك  450مليون شخص يعانون من اضطرابات نفسية وعصبية .وأكثر
من %90من حاالت االنتحار تكون بسبب اضطرابات نفسية وحتديداً الكآبة،
أي فقدان األمل الذي كان موجوداً لديهم .
وال أظن أننا نبالغ حينما نقول إن من أهم األسباب يف هذا التخبط
االجتماعي للعامل هو فقدان املنهج الصحيح والذي حيقق لإلنسان األمن واالستقرار
النفسي واالجتماعي  ،وكما يقول علماء االجتماع فإن اإلنسان مدين بطبعه أي أنه
يسعى وجيتهد يف تكوين لجتمع مع غريه .

175

و الدين اإلسالمي دين حياة بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معىن  ،ومن
مقتضيات احلياة أن يعيش اإلنسان مع غريه من البشر يتعامل معهم  ،ويفرح معهم
ويضحك  ،معهم ويتعاون معهم وحيزن معهم  ،وال ميكن أن تكون حياة بال اجتماع
 ،ومن هنا فمن مستلزمات الرسالة احلق والدين احلق أن يرشد العبد ويبني له كيف
يكون " :البناء االجتماعي السعيد" امللتزم بقواعد الفضيلة واملبتعد عن الرذيلة .
ونظراً لتشعب مواضيع " البناء االجتماعي يف اإلسالم " فسنجعله على شكل
دوائر حتيط باإلنسان  ،وسنذكر كل دائرة يف فصل مستقل لتوضيحها وبيان حمتواها .
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الفصل األول :

دائرة األسرة السعيدة

األسرة هي احملور األساس يف اجملتمع  ،واحلديث عن األسرة يقودنا إىل بداية التاريخ البشري
ك لِل َْم َمائِ َك ِة إِنِّي َج ِع ٌل فِي ْاِل َْر ِ
ض َخ ِلي َفة " 187ومعىن
حيث قال اهلل تعاىل َ " :وإِ ْذ قَ َل َربُّ َ
خليفة أي قوم خيلف بعضهم بعضاً ،قرناً بعد قرن  ،وجيالً بعد جيل .لقد اقتضت حكمة اهلل
سبحانه حفظ النوع البشري ،وبقاء النسل اإلنساين؛ إعماراً هلذا الكون الدنيوي ،وإصالحاً هلذا
الكوكب األرضي ،فشرع حبكمته  -وهو أحكم احلاكمني  -ما ينظم العالقات بني اجلنسني
الذكر واألنثى ،فشرع الزواج حبكمه وأحكامه ،ومقاصده وآدابه ،إذ الزواج ضرورة اجتماعية لبناء
احلياة ،وتكوين األسر والبيوت ،وتنظيم أقوى العالقات ،واستقامة احلال ،وهدوء البال ،وراحة
الضمري.
يبدأ الزواج باالختيار وغالباً يكون الرجل هو الطرف األول يف بداية االختيار  ،لذا فقد حث
رسولنا الزوج حبسن االختيار فقال  " :تنكح املرأة ألربع  :ملاهلا وحلسبها ومجاهلا ولدينها ،
فاظفر بذات الدين "  ،وهكذا تكون اللبنة األوىل يف بناء األسرة مبنية على الدين من الطرفني ،
فبيت السعادة أساسه التوفيق الرباين وأهم أسباب التوفيق ( الدين ) .
ومن أجل ضمان استمرار العالقة الزوجية السليمة والسعيدة فقد جعل اإلسالم لكل من
الزوجني حقوقاً كما جعل عليه واجبات ،جيب أن يعلمها كال الطرفني  ،حىت يؤدي ما عليه من
واجبات خري أداء ،ويطلب ما له من حقوق بصورة الئقة  ،وإذا علم الزوج والزوجة ما له وما
عليه ،فقد ملك مفتاح الطمأنينة والسكينة حلياته ،وتلك احلقوق تنظم احلياة الزوجية ،وتؤكد
حسن العشرة بني الزوجني ،وحيسن بكل واحد منهما أن يعط قبل أن يأخذ ،ويفي حبقوق
 187سورة البقرة آية 30
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شريكه باختياره طواعية دون إجبار ،وعلى اآلخر أن يقابل هذا اإلحسان بإحسان أفضل منه ،
فيسرع بالوفاء حبقوق شريكه كاملة من غري نقصان .وملا كان الوالدان مها حجرا األساس يف بناء
األسرة وتنشئة اجليل فقد اعتىن اإلسالم باألبناء  ،ونظم العالقة بينهم وبني آبائهم حبيث تسري
سفينة األسرة بأمان يف حبر اجملتمع ومتغرياته  ،فحث الوالدين على الرعاية واالهتمام باألبناء ،
وحسن الرتبية .ويف املقابل فقد أوجب اإلسالم على األبناء حقوقاً للوالدين  ،وبني أن حق
الوالدين كبري فمن ذلك  :اإلحسان إليهما قوالً وفعالً باملال والبدن  ،وامتثال أمرمها يف غري
معصية الله  ، ،وأن حيسن هلما القول  ،ويبسط هلما الوجه  ،ويقوم خبدمتهما على الوجه الالئق
هبما  ،وال يتضجر منهما عند الكرب واملرض والضعف  ،وال يستثقل ذلك منهما ،واآليات
واحلديث كثرية جداً  ،وهي أكثر من حنصيها يف هذه الورقات وسنشري إىل بعضهما :
ضى َربُّ َ
 .1قرن اهلل اإلحسان إليهما مع األمر بعبادته قال تعاىل َ ( :وقَ َ
ك أ ََّال تَ ْعبُ ُدوا إَِّال إِيَّ هُ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
َح ُد ُه َم أ َْو كِ َما ُه َم فَ َما تَ ُق ْل ل َُه َم أ ٍّ
ُف َوَال تَ ْن َه ْرُه َم َوقُ ْل
س ن إِ َّم يَ ْب لُغَ َّن ع ْن َد َك الْكبَ َر أ َ
َوب ل َْوال َديْ ِن إ ْح َ

ل َُه َم قَ ْوال َك ِريم ".188

 .2جعل  بر الوالدين ثاين أحب عمل  ،فقد سئل  أي العمل أحب إىل اهلل؟ قال ( :
الصالة على وقتها ) .قيل  :مث أي؟ قال  ( :بر الوالدين ) .
 .3أمره  بوصلهما ولو كانا مشركني  ،فعن أمساء بنت أيب بكر رضي اهلل عنهما قالت :
قدمت علي أمي وهي مشركة فاستفتيت رسول اهلل  فقلت :يا رسول اهلل قدمت علي أمي
وهي راغبة (أي راغبة يف أن أصلها بشيء) أفأصل أمي يا رسول؟ اهلل ( :قال نعم صلي
أمك ) 189فأمرها النيب  أن تصل أمها مع أن أمها مشركة.
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 .4بيانه  أن الوالدين أوىل الناس حبسن الصحبة  ،فعن أيب هريرة  أن رجالً قال  :يا رسول
اهلل من أحق الناس حبسن صحابيت أو صحبيت؟ قال  ( : أمك ) .قال مث من؟ قال ( :
أمك ) .قال  :مث من ؟ قال ( أمك ) .قال  :مث من ؟ قال  ( :أبوك ).
إن لرب الوالدين منزلة عظيمة ومثار جليلة ليس يف اآلخرة فقط بل حىت يف الدنيا  ،فهي تزيد يف
الرزق وتبارك يف العمر والعمل  ،وقبل أن خنتم احلديث عن األسرة إليك القصة التالية :
امرأة غاب عنها زوجها يف ليلة  ،فنامت وهي حتضن بني يديها طفلها الرضيع وقد نام جبوارها
طفلتيها الصغريتني ،وأمها الطاعنة يف السن ويف جوف الليل تستيقظ تلك املرأة على صياح
وضوضاء  ،أبصرت فإذا حبريق شب يف أسفل تلك العمارة  ،وإذا برجال اإلطفاء يطلبون من
اجلميع إخالء العمارة إىل السطح ،فقامت تلك املرأة وأيقظت صغريتيها  ،وصعدتا إىل أعلى
العمارة  ،مث بقيت تلك األم بني الرضيع الذي ال يستطيع ححراكا  ،وإىل أمها الطاعنة يف السن
العاجزة عن احلركة والنريان تضطرب يف العمارة وقفت متحرية أتقدم الرب ؟ أم تقدم األمومة ؟
وبسرعة قررت بأن تبدأ بأمها قبل كل شيء وترتك صغريها  ،محلت أمها وصعدت هبا إىل
سطح العمارة وما إن سارت يف درج تلك العمارة إال وإذ بالنريان تداهم شقتها وتدخل على
صغريها وتلتهم تلك الشقة وما فيها .....تفطر قلبها وسالت مدامعها وصعدت إىل سطح
العمارة لتضع أمها  ،وتتجرع غصص ذلك االبن الذي داهــمته النريان على صغره ..أصبح
الصباح وأمخد احلريق وفرح اجلميع إال تلك األم  ،و مع بزوغ الفجر إذ برجال اإلنقاذ يعلنون
عن جناة طفل بفضل اهلل  .أتدرون من هو الطفل إنه طفلها الرضيع .
وهكذا تنتظم العالقة األسرية بني الزوجني وبني األبناء ووالديهم  ،فتخرج للمجتمع أسرة سعيدة
مستقرة .
لكن اجملتمع ليس أسرة فقط بل هناك أطراف أخرى يف اجملتمع  ،فكيف نظم اإلسالم تلك
العالقات األخرى ؟

179

الفصل الثاني:

المجتمع

جاء رجل إىل رسول اإلسالم  فقال :يا رسول اهلل إن فالنة فذكر من كثرة صالهتا وصدقتها
وصيامها غري أهنا تؤذي جرياهنا بلساهنا .قال  : هي يف النار .قال  :يا رسول اهلل فإن فالنة
فذكر من قلة صيامها وصالهتا لكنها ال تؤذي جرياهنا .قال  : هي يف اجلنة.
تلك هي الدائرة الثانية يف العالقات االجتماعية وهي دائرة اجلريان ،فاملسلم يسعى يف
مساعدة جاره وعدم أذيته بأي أسلوب وبأي طريقة  ،فتلك املرأة األوىل تصلي وتصوم كثرياً
وتفعل الكثري من األعمال الصاحلة إال أهنا تؤذي جرياهنا  ،فكانت النتيجة العجيبة الغريبة واليت
قد ال يتوقعها الكثري فقال  : هي يف النار  .نعم فالصالة والصيام والعمل الصاحل جيب أن
يهذب النفس ويرتقي هبا لتكون ذات أخالق عالية وسامية  ،ومن تلك األخالق حسن العالقة
مع جرياهنا فلما مل حتقق تلك النتيجة كان ذلك سبباً يف دخوهلا النار  ،ويف املقابل امرأة أخرى
ليس لديها كثري صالة وال صيام وال عمل صاحل لكن لديها خصلة محيدة وهي عدم أذية جرياهنا
بلساهنا فالنتيجة هي يف اجلنة .
هكذا هو الدين اإلسالمي  ،فهو يسعى يف توثيق الصالت بني اجلريان والتعاون معهم على الرب
والتقوى وأقل تلك الدرجات عدم أذيتهم  ،ليس هذا قاصراً على اجلار املسلم بل حىت غري
املسلم  ،فقد كان هناك غالماً يهودياً كان يضع الوضوء للرسول  ، فمرض  ،فأتاه النيب 
فدخل عليه وأبوه قاعد عند رأسه  ،فقال له النيب  : يا فالن  ،قل  :ال إله إال اهلل  ،فنظر إىل
أبيه  ،فسكت أبوه  ،فأعاد عليه النيب  ، فنظر إىل أبيه  ،فقال أبوه  :أطع أبا القاسم  ،فقال
الغالم  :أشهد أن ال إله إال اهلل وأنك رسول اهلل  ،فخرج النيب  وهو يقول احلمد هلل الذي
أخرجه من النار.
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تلك هي أخالقنا وذاك هو ديننا فمع اختالف الدين تبقى عالقة اجلرية والنصح له ،
فالرسول  زار جاره وهو يهودي كما أنه غالم وهو األكرب منه سناً وقدراً  ،فما أعظمه من
منهج .
وإذا جتاوزنا الدائرة الثانية إىل الدائرة الثالثة من اجملتمع وهي بقية أفراد اجملتمع جند أن
اإلسالم قد وضع أسلوباً متميزاً وأخالقاً رفيع ًة كفيلةً – بإذن اهلل – أن جتعل ذلك اجملتمع سعيداً
فيكون ذلك اجملتمع كما قال رسول اإلسالم " كالبنيان املرصوص " ،لذا ألزم املسلم حبقوق
ألخيه تسهم يف زيادة الرتابط والتآخي واحملبة  ،وجتعله يشارك أخاه يف أفراحه وأحزانه ومهومه
ومشاكله ،فمن تلك احلقوق  :السالم وهي التحية اليت تعرب عن احلب والقبول  ،وكذلك تبادل
الزيارات وخاصة يف املناسبات سواء كان حزينة مثل حني يكون أحدمها مريض فمن املعروف أن
املريض حيتاج إىل من يتحدث معه ويرفع معنوياته ويواسيه ويشد من أزره  ،فهذه من أهم األمور
ليتجاوز املريض مرضه بسالم ويتعاىف منه –بإذن اهلل،وكذلك عند موت أحد أقاربه أو حمبيه
فعلى املسلم مواساة أخيه والدعوة له والوقوف معه يف حمنته  ،ويف اجلانب اآلخر املناسبات
السعيدة مثل الزواج فعلى املسلم أن يشارك أخاه أفراحه ويستجيب لدعوته للمشاركة يف تلك
املناسبة،ومن احلقوق أيضاً  :النصح ألخيه وخاصة حني يطلب منك أخوك النصح  ،ففي هذا
احلالة يتأكد النصح له ويلزمك أن تستجيب لطلبه وحتقيق غرضه  ،فتنصحه مبا تراه وبأسلوب
لطيف ومجيل حيقق اهلدف ويزيد احلب .
ونظراً ملا ميكن أن حيدث بني أفراد اجملتمع من مشاكل فإن اإلسالم ساهم وبصورة كبرية يف
تطهري النفس من الكرب والتعاّل على اآلخرين مهما كان لوهنم أو شكلهم أو منصبهم وإليك
بيان ذلك :
حيدث خالف بني ا باذر ( العريب األصيل ) و بالل بن رباح ( احلبشي األسود ) ومع الغضب
وارتفاع الصوت يقول أبو ذر لبالل  :يا ابن السوداء .فما كان من بالل إال أن ذهب إىل
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الرسول الكرمي  فأخربه مبا قال أبا ذر  ،فيقول  أليب ذر  :أعريته بأمه  ،إنك امرؤ فيك
جاهلية  .فيقول أبا ذر  :أ بعد هذا السن وبعد تلك السنوات يف اإلسالم ؟ فما كانه منه إال أن
ذهب إىل بالل ويضع نفسه بني يديه مث وضع خده على األرض وطلب من بالل وقال له :
ادعس علي .فريفض بالل .ويقول أبا ذر البد أن تفعل البد أن خترج تلك اجلاهلية  ،فما كان
من بالل إال أن رفع أخاه أبا ذر عالياً وتعانقا.
وأخرياً مثة دائرة رابعة كبرية وهي اجملتمع كله  ،فاإلسالم مل يغفل تلك الدائرة  ،ففرض على
املسلم األمر باملعروف والنهي عن املنكر  ،وهذه الدائرة يشرتك فيها اجلميع فهي من وإىل اجلميع
 ،باختالف مستوياهتم  ،وهي توجب على املسلم أن يسهم يف دفع عجلة املعروف ( وهو كل
ما يسهم يف هنوض اجملتمع وفق املنهج الرباين) بكل ما يستطيع وبأفضل أسلوب ممكن  ،ويف
املقابل جيتهد كل مسلم يف النهي عن املنكر ( وهو كل ما يسهم يف تأخر اجملتمع وتفككه
وبعده عن املنهج الرباين ) بقدر استطاعته سواء بالكالم أو الكتابة أو األفعال اجملردة.
وباكتمال تلك الدوائر األربعة ( األسرة واألقارب  ،اجلريان  ،اجملتمع القريب  ،اجملتمع
الكبري ) تكون صورة اجملتمع احلقيقي السعيد امللتزم باملنهج الرباين يكون بناء اجملتمع يف اإلسالم
قد متت.
ومن أجل محاية هذا اجملتمع من العابثني  ،فقد شرع اإلسالم العقوبات واحلدود اليت تكفل
حرية اإلنسان وتضمن له دينه ونفسه وماله وعقله وكل ضرورياته  ،وتعاقب كل من ح
يعتد على
ذلك  ،وزاد األمر بأن وضع شرائع يلتزم هبا املسلمون حىت يف حالة احلرب وإليك املوقف التاّل
:
يف عهد عمر بن عبد العزيز فتح اهلل على اجليش اإلسالمي مدينة مسرقند ( إحدى دول االحتاد
السوفييت السابق ) ومل ميهل قائد اجليوش اإلسالمية وكان امسه ( قتيبة ابن مسلم) مل ميهل أهل
املدينة ثالثة أيام وكان من ضمن شروط احلروب اإلسالمية إمهال أهل املدن اليت يريد أن

182

يفتحها املسلمون ثالثة أيام  ،خيتار فيها أهل املدينة إما اإلسالم وإما أن يدفعوا اجلزية وإما أن
يقاتلوا .فدخل اجليش اإلسالمي مدينة مسرقند بدون أن ميهل أهلها ثالثاً فقام أهل مسرقند
بإرسال رسول حيمل شكواهم إىل واّل املسلمني وهو عمر ابن عبد العزيز  ..فقال هذا الرسول :
ذهبت أقطع الطرق والبالد حىت وصلت إىل دمشق عاصمة اخلالفة  ،ودخلت أعظم بناء يف
املدينة فوجدت أناساً يركعون ويقومون ويسجدون  ،فسألت أحدهم  :أهذه دار الواّل؟ فقال :
ّل ال هذا املسجد أما صليت ؟ قلت  :له ما صليت قط إنين على دين أهل مسرقند ،مث قال ّل
 :أسلك ذلك الطريق ففي هنايته بيت تلك دار الواّل .فذهبت فإذا يب أجد رجالً قد ارتقى
سلماً بأعلى الدار يصلح داره  :فقلت له  :إين رسول لك من أهل مسرقند وسلمته الرسالة،
فقرأها مث قلبها وكتب عليها من اخللف :من عبد اهلل ( عمر بن عبد العزيز ) إىل عامله على
ب قاضياً ينظر يف الشكوى و ختمها مث أعطاين الرسالة .فانطلقت من عنده وأنا
مسرقند أن نص ْ
أحدث نفسي بأن أرمي هذه الورقة فماذا ستفعل هذه الورقة يف إخراج اجليوش العرمرم اجلرارة
اليت دخلت مدينة مسرقند ولوال أين قد خشيت أال يصدقين أهل مسرقند لكنت ألقيتها  ،مث
وصلت إىل مسرقند وسلمت أهلها الرسالة وحينما قرأوها ضاقت عليهم األرض مبا رحبت ..
وقالوا ماذا تفيد هذه الورقة  ..مث ذهبوا إىل الواّل املسلم عليهم وسلموه الرسالة  ..فنصب الواّل
قاضياً يف احلال  ،وجاء القاضي بأطراف النزاع من أهل مسرقند فسأهلم  :ما دعواكم يا أهل
مسرقند ؟ فقالوا  :اجتاحنا قتيبة بن مسلم ومل ميهلنا ثالثة كعادة املسلمني  ...فقال القاضي
لنائب قتيبة ( فقد مات قتيبه )  :ما ردك ؟ فقال  :لقد كانت أرضهم خصبة وقد خشي قتيبة
 رمحة اهلل  -أن يتحصنوا ويتمنعوا داخل مدينتهم فباغتهم ودخل عليهم .فقال القاضي :لقدخرجنا ندعو إىل اهلل ومل خنرج ألخذ األرض أشراً وبطراً  ،وحكم بأن خيرج اجليش اإلسالمي من
املدينة .ومل يصدق أهل مدينة مسرقند وظنوا أن األمر لجرد كالم  ،وما غربت مشس ذلك اليوم إال
وقد خرج جيش املسلمني مجيعاً  ..وبعثوا برسالة إىل أهل مسرقند ميهلوهنم فيها ثالثة أيام إما أن
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يسلموا أو يدفعوا اجلزية أو احلرب .ففطن أهل مسرقند بأن هذا الدين هو دين رمحة وعدل ،
ففتحوا أسوار مدينتهم  ،وأسلم من أسلم وهادن من هادن وانضمت أراضي مسرقند إىل اخلالفة
اإلسالمية .فهل مسع البشر على مدى تارخيهم الطويل مبثل هذا املوقف .
إن ما ذكرناه ليس صورة مثالية وال حلم يراود املصلحني العقالء من العاملني  ،لكنها حقيقة
قابلة للتطبيق بل طبقها املسلمون يف فرتة من الزمن وكانت نتائجها تذهل املنصفني من
والباحثني  ،ولعل السر يف ذلك واهلل أعلم هو زراعة املراقبة الربانية يف النفس البشرية واليت جتعله
دائم املراقبة واملالحظة حىت لو كان الرقيب البشري غائباً  ،وليس لدى البالغني فقط بل اجلميع
.
لقد قدم الكثري من الفالسفة القدماء واملعاصرين العديد من النظريات اجلميلة ولكنها كانت
متثل أحالماً وردية مل تظهر للنور تطبيقاً ومل يستطع حىت أصحاهبا حتويلها إىل واقع ملموس.
أما املنهج اإلسالمي فقد قدم طرحاً نظرياً مجيالً مرتبطاً حبياة اإلنسان قابالً للتطبيق على
مدار الزمان واملكان  ،واتبعه بنموذج عملي من الرسول الكرمي  فهو القدوة واألسوة يف
تطبيق ذلك املنهج على أرض الواقع  ،ليس هذا فحسب بل استطاع املنهج اإلسالمي أن يصنع
مناذج بشرية ع عديدة على أرض الواقع  ،عاشت مع الناس وتعاملت معهم ومل تكن يف معزل
عن الناس وال عن العامل ال مكاناً وال زماناً .
وبذلك يكون البناء االجتماعي قد وضحت معامله وبان صالحه ومن يريد االستزادة فعليه
الرجوع إىل الكتب املفصلة يف البناء االجتماعي يف اإلسالم.
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من طبائع النفس البشرية أهنا حتتاج إىل ترغيب وترهيب  ،فهي ترغب وختاف ،
وهذان العنصران مهمان جداً ليكتمل البناء النفسي  ،فثمة فريق من الناس يكون
دافع الرغبة لديه كاف ألن يعمل ويبذل وجيتهد بل ويتقن يف عمله  ،وهناك فريق
حيتاج مع ذلك إىل عنصر الرتهيب والتهديد والوعيد لكي يتجنب األعمال السيئة.
واإلسالم دين للناس كافة  ،لذا كان يف اإلسالم ترغيب وترهيب ،فهو قد رغب
وحث على الكثري من األعمال ورتب عليها األجور العظيمة  ،ويف املقابل حذر من
بعض األعمال والسلوكيات ورتب عليها العقوبات .
وقد أشرنا فيما سبق إىل الكثري من األعمال اليت رغب فيها اإلسالم وحث عليها
سواء كانت أركاناً أو أخالقاً أو غريها  ،ولكي تكتمل صورة اإلسالم يف األذهان
البد من بيان املنهيات يف اإلسالم  ،ونظراً لكثرة املنهيات وتنوعها فإنا قد اخرتنا ما
نراه أخطر املنهيات وأكثرها أثراً يف حياة العباد الشخصية واجلماعية  ،و أوضحنا
موقف اإلسالم من تلك اخلصال وكيف حارهبا .
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الفصل األول

الظلم

ادعت امرأة على الصحايب اجلليل سعيد بن زيد  بأنه أخذ شيئاً من أرضها ،فخاصمته إىل
القاضي .فقال سعيد  :ما كنت آخذ من أرضها شيئاً بعد الذي مسعته من رسول اهلل . فقال
 :وما مسعت من رسول اهلل  ؟ قال  :مسعت رسول اهلل –  –يقول  " :من أخذ شرباً من
األرض ظلماً طوقه إىل سبع أراضني ".مث قال سعيد  :اللهم إن كانت كاذبة فاعم بصرها واقتلها
يف أرضها  .فذهب بصرها  .مث بينما هي متشي يف أرضها إذ وقعت يف حفرة فماتت .
هذه قصة حقيقية و ليست من نسج اخليال ومثلها كثري يف حياتنا  ،فهي ليست خاصة
بالصحابة الكرام بل لعموم الناس فالقضية الكربى واألمر اخلطري يف هذه القصة هو " الظلم "
أي ظلم املرأة لسعيد  ، كيف ال وقد قال الرسول الكرمي –  " : -ثالثة ال ترد دعوهتم :
الصائم حىت يفطر  ،واإلمام العادل  ،ودعوة املظلوم

يرفعها اهلل فوق الغمام ويفتح هلا أبواب

السماء ويقول الرب  :وعزيت ألنصرنك ولو بعد حني " .
اهلل أكرب الرب يتوعد الظاملني  ،اهلل القوي القاهر اجلبار الذي بيده ملكوت كل شيء وهو على
كل شيء قدير  ،إهنا رسالة نوجهها إىل كل الظاملني وكل من يفكر يف الظلم رسالة حتذيرية
من الباري سبحانه  ،فهل نعي تلك الرسالة .
أظنكم – إخويت القراء – عرفتم خطورة موضوعنا أنه " الظلم ".
فما هو الظلم ؟ وما أنواعه ؟ وما خماطره يف الدنيا واآلخرة ؟ وكيف نتجنبه؟
أما الظلم فهو  :جتاوز احلد والتعدي على حقوق الغري بغري وجه حق .
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فكل من جتاوز احلد الشرعي يف أمر من األمور فقد ظلم حىت لو كان ذلك يف العبادة الشرعية
مثل الوضوء  ،فمن زاد عن غسل أعضاءه ثالث مرات قال عنه الرسول الكرمي –  ": -فقد
تعدى وأساء وظلم " ومن باب أوىل األمور األخرى يف حياتنا اليومية .
وكذلك من اعتدى على حقوق اآلخرين بأخذ أمواهلم أو أراضيهم أو ممتلكاهتم أو حىت
الكالم فيهم فقد ظلم  ،وإن كان شيئاً قليالً وإليك هذا احلديث العظيم :
قال  ": من اقتطع حق أمرىء مسلم بيمينه  ،فقد أوجب اهلل له النار  ،وحرم عليه اجلنة ".
فقال رجل  :وإن كان شيئاً يسرياً يا رسول اهلل ؟ قال " :وإن كان قضيباً من أراك " .وقضيب
األراك هو عود من نبات يسمى األراك يستخدم يف السواك .
وأما أنواع الظلم  ،فقد بني العلماء  -رمحهم اهلل – أن الظلم على ثالثة أنواع :
 / 1ظلم النس ن بينه وبين اهلل  ،وأعظمه الكفر والشرك والنفاق .
 / 2ظلم النس ن بينه وبين الن س  ،وهو الذي ما يتحدث عنه العلماء وهو أكثر ما يتبادر
على ذهن الناس حني يذكر الظلم  ،وهو املعين بقوله تعاىلَ " :و َج َزاءُ َلْسيِّئَ ٍة َلْسيِّئَةٌ ِمثْ لُ َه فَ َم ْن
َجرهُ َعلَى اللَّ ِه إِنَّهُ َال ي ِح ُّ َّ ِ ِ
ين " 190وهو درجات خيتلف حبسب
َع َف َوأ ْ
ُ
ب الظ لم َ
َصلَ َح فَأ ْ ُ
املظلمة و املظلوم ومقدار الظلم  ،ولكن كله منهي عنه وحمذر منه وداخل يف الوعيد الرباين .

 / 3وهو ظلم العبد لنفسه بعمل املعاصي والتقصري يف الطاعات وهو املقصود يف قوله تعاىل
ْكتَ َّ ِ
ِ
اصطََف ْي نَ ِمن ِعب ِدنَ فَ ِم ْن ُهم ظَ لِم لِنَ ْف ِس ِه وِم ْن ُهم م ْقتَ ِ
ص ٌد َوِم ْن ُه ْم
ين ْ
 " :ثُ َّم أ َْوَرثْنَ ال َ
ْ َ
َ ْ ُ
ْ ٌ
ب الذ َ
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لْس بِ ٌق بِ لْ َخ ْي ر ِ
ض ُل الْ َكبِ ُير ()32
ك ُه َو الْ َف ْ
ات بِِإ ْذ ِن اللَّ ِه ذَلِ َ
َ
َ
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وكل األنواع الثالثة ترجع يف احلقيقة على النوع الثالث ( ظلم العبد لنفسه ) فإن أول ما يهم
العبد بالظلم فإنه يظلم نفسه

.

ونظراً خلطورة الظلم وعواقبه املشينة فقد ذثكر يف القرآن الكرمي يف أكثر من  190موضعاً ويف
أكثر من  100من األحاديث النبوية الشريفة وبطرق متنوعة وخمتلفة قد اشرنا إىل بعضها .
والعاقل هو الذي يستجيب لتلك النصائح الربانية واألحاديث النبوية ،فيجتهد يف التخلص من
الظلم وحياول التعرف على الوسائل املعينة – بعد اهلل -على ذلك  ،ومن أهم وسائل جتنب
الظلم واالستجابة للرب سبحانه تذكر العواقب الوخيمة للظلم وآثاره السيئة على العبد ومنها :
 قبول دعوة املظلوم على الظامل فقد قال " - -واتق دعوة املظلوم فإنه ليس بينها وبني
اهلل حجاب ".
 عصيان اهلل سبحانه ومعصيته  ،حيث قال يف احلديث القدسي" :يا عبادي إين حرمت
الظلم على نفسي وجعلته بينكم حمرما  ،فال تظاملوا ".
 االقتصاص من املظلوم  ،فقد قال الرسول الكرمي –  " : -من كانت له مظلمة ألخيه
من عرضه أو شيء فليتحلل منه اليوم قبل أن ال يكون دينار وال درهم  ،إن كان له عمل
صاحل أخذ منه بقدر مظلمته ،وإن مل يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه
"  .ويف حديث آخر  " :قال رسول اهلل " أتدرون من املفلس ؟!"قالوا املفلس من ال
درهم له وال متاع .قال  ":املفلس من أميت من يأيت يوم القيامة بصالة وصيام وزكاة ،فيأيت قد
شتم هذا ،وقذف هذا ،وأكل مال هذا ،وضرب هذا  ،فيعطى هذا من حسناته وهذا من
حسناته ،فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أ حخذ من خطاياهم فط حرحت عليه ،مث
ط حرح يف النار " .ال حول وال قوة إال باهلل  ،ذهب أجر األعمال الصاحلة لظلمه الناس  ،فهل
هناك أسوء من ذلك؟!.
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 جترد الظاملني من الناصر واملعني  ،فال صديق وال أخ ولو كان صديقاً مقرباً قال اهلل تعاىل "
ِ َّ ِ ِ
ين ِم ْن َح ِم ٍيم َوَال َش ِفي ٍع يُطَعُ " 192فال جيد الظامل يوم القيامة محيماً وال
َم للظ لم َ
صديقاص ينجيه من عذاب اهلل  ،وال جيد شفيعاً يشفع له فيطاع ،فهو منبوذ بظلمه وعدوانه
 حصول الظلمات يوم القيامة  ،ففي احلديث عن جابر  أن رسول اهلل  - -قال
":اتقوا الظلم ،فإن الظلم ظلمات يوم القيامة " الحظ إهنا ظلمات وليست ظلمة واحدة ،
نعوذ باهلل من ذلك .
فعلى املسلم أن يبتعد عن الظلم  ،بل وأبعد منه أن يسعى يف نصرة املظلوم من الظامل
ومدافعة الظلم بقدر ما يستطيع وباحلكمة  ،فعن جابر قال :ملا رجع إىل رسول اهلل - -
مهاجري احلبشة  ،قال":أال حتدثوين ،بأعاجيب ما رأيتم بأرض احلبشة؟" قال فتية منهم :بلى.
يا رسول اهلل! بينا حنن جلوس  ،مرت بنا عجوز من عجائز رهابينهم حتمل على رأسها قلة من
ماء .فمرت بفىت منهم  ،فجعل إحدى يديه بني كتفيها ،مث دفعها ،فخرت على ركبتيها.
فانكسرت قـلتها .فلما ارتفعت ،التفتت إليه فقالت :سوف تعلم يا غدر! إذا وضع اهلل
الكرسي ،ومجع األولني واآلخرين .وتكلمت األيدي واألرجل مبا كانوا يكسبون ،فسوف تعلم
كيف أمري وأمرك ،عنده غداً.قال :يقول رسول اهلل  ": صدقت :صدقت .كيف يقدس اهلل
أمة ال يؤخذ لضعيفهم من شديد هم؟".
لقد بلغت من حكمة اهلل وعدله أن يقتص من الظامل حىت لو كان من البهائم  ،فعن أيب
هريرة  قال :قال رسول اهلل ": لتؤدن احلقوق إىل أهلها يوم القيامة حىت يقاد للشاة
اجللحاء من الشاة القرناء ".
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فكل شيء مكتوب حىت أعمال البهائم مكتوبة يف اللوح احملفوظ فيقتص للشاة اجللحاء (اليت
ليس هلا قرن )من الشاة القرناء (اليت هلا قرن ) ،وهذا من كمال عدل اهلل سبحانه فقد أراد أن
ي حري عباده عدله حىت يف البهائم العجم فكيف ببين آدم.
وصور الظلم كثرية ومتنوعة وهي تتجدد بتجدد األحوال واألزمان  ،ومن صور الظلم اليت
يتساهل فيها الكثري من الناس  :املماطلة وهي تأخري سداد الدين بال سبب وإمنا من أجل
إطالة املدة فقد عد الرسول الكرمي  هذا النوع من العمل ظلم فقد قال " : مطل الغين
ظلم " .وما أكثر الذين مياطلون يف حقوق الناس .يأيت إليه صاحب احلق فيقول :يا فالن
أعطين حقي فيقول له :غداً،فيأتيه من غد فيقول :بعد غد وهكذا مياطله .
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أم الخبائث

الفصل الثاني

قضية أرقت الشرق والغرب والشمال واجلنوب  ،يف قدمي الزمان وحاضره وأظنها ستسمر
مستقبالً إن مل تتدارك البشرية نفسها و جتتهد يف النجاة من تلك الظاهرة وذاك الداء  ،ولتصور
تلك القضية استمع لتلك القصة وحاول أن تتخيل ما حيدث فيها فهي قصة حقيقية معاصرة
وليست من نسج اخليال :
دخل شاب إىل منزله الساعة الواحدة ليالً بعد سهرة محراء خارج املنزل  ،واجته مباشرة إىل غرفة
أمه -حيث ال يوجد أحد غريها  -وبال مقدمات حاول مراودهتا عن نفسها  -ختيل  -فظنت
أنه ميزح  ،مث بدا هلا أنه جاد وأنه يراودها عن نفسها  – ،سبحان اهلل – فأبت ورفضت رفضاً
قاطعاً  ،حاول إقناعها لكن دون جدوى  ،مث خرج من الغرفة وتوجه إىل املطبخ وأحضر معه
تسمح ّل فسأقتل نفسي بالسكني ،ووقفت املسكينة حائرة ال
سكيناً  ،وقال هلا  :إذا مل
ح
تدري ماذا تفعل ! ولك أن تتخيل أخي املستمع وضع األم وهي بني نارين  :نار الفاحشة مع
ابنها ،ونار أن يقتل ابنها نفسه ،وبعد فرتة هدوء وصمت ومع إحلاح ابنها وافقت على أن
يعاشرها ابنها وفعالً متت العملية وذهب االبن بعدها إىل غرفته ومل تنته القصة  .ففي الصباح
استيقظ االبن وشعر أنه قد عمل أمر ال يتذكره بالضبط ! فأسرع إىل أمه يسأهلا عما حدث
البارحة فلم ختربه مبا حدث  ،وقالت  :مل حيدث شيء  .لكنه أصر على أمه وكرر عليها
السؤال وأطال معها الكالم  ،وبعد طول حوار ونقاش و إصرار أخربته مبا حصل !!! وهنا وقف
الشاب مندهشاً مستغرباً  ،مث ذهب إىل املطبخ وأخذ علبة بنزين ودخل احلمام  ،وما هي إال
حلظات ..فإذا برائحة تنبعث من احلمام  ،فأسرعت األم حنو احلمام وفتحت الباب لرتى
املوقف العجيب ! لقد أحرق االبن نفسه ! نعم لقد انتحر نعم لقد مات .
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لعلك أخي املستمع تستغرب من البون الشاسع بني تصرف االبن ليالً وتصرفه هناراً !! إن السر
يكمن يف أن االبن كان مدمناً على شرب اخلمر وقد كان سكراناً حني قدم ليالً فلما أفاق
هناراً أدرك سوء فعلته فلم جيد إال االنتحار.
لقد ارتكب هذا الشاب ثالثة جرائم :
 .1شرب اخلمر .
 .2الزىن بأمه – نعوذ باهلل . -
 .3قتل نفسه .
إهنا ثالثة جرائم كربى  ،وكل منها مهلكة ولكن مفتاحها كان شرب اخلمر ،فاخلمر كما يقال "
أم اخلبائث " وهي فعالً الطريق حنو الكثري من اخلبائث واجلرائم على املستوى الفردي وعلى
مستوى اجملتمع بل وعلى مستوى العامل ،فما هو اخلمر ؟
اخلمر :كل ما خامر العقل (امتزج معه) وغطاه على سبيل اللذة والطرب .فهي تغطي العقل
فيصبح اإلنسان تقريباً بال عقل أي أنه ال يتصرف بعقل.
والعربة باملعاين ال باملباين  ،مبعىن أن كل ما خامر العقل فهو يأخذ حكم اخلمر حىت لو كانت له
تسمية أخرى مثل املشروبات الروحية أو الكحولية...إخل فاحلروف ال تغري من حقيقة املادة
شيئاص ،فإياك مث إياك أن يلبس عليك املوضوع و تغرت باألمساء اجلديدة  ،فاملؤمن كيس
فطن.
أما حكم شرب اخلمر  ،فهو حرام بإمجاع املسلمني قدمياً وحديثاً سلفاً وخلفاً بل هو من
كبائر الذنوب  ،وأدلة ذلك كثرية من القرآن الكرمي والسنة املطهرة وإليك بعض األدلة :
ِ
َّ ِ
س ِم ْن
ص ُ
ين آ ََمنُوا إِنَّ َم الْ َخ ْم ُر َوال َْم ْيس ُر َو ْاِلَنْ َ
 يقول تعاىل ":يَ أَيُّ َه الذ َ
ب َو ْاِلَ ْزَال ُم ِر ْج ٌ
الش ْيطَ ِن فَ ْجتَنِبُوهُ لَ َعلَّ ُك ْم تُ ْف ِل ُحو َن ( )90إِنَّ َم يُ ِري ُد َّ
َع َم ِل َّ
الش ْيطَ ُن أَ ْن يُوقِ َع بَ ْي نَ ُك ُم
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ِ
الْع َداوةَ والْب غْ َ ِ
الص َماةِ فَ َه ْل أَنْ تُ ْم
ص َّد ُك ْم َع ْن ِذ ْك ِر اللَّ ِه َو َع ِن َّ
ض َء في الْ َخ ْم ِر َوال َْم ْيس ِر َويَ ُ
َ َ َ َ

ُم ْنتَ ُهو َن"
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فعن أنس  - -قال  :لعن رسول اهلل  يف اخلمرة عشرة  :عاصرها  ،ومعتصرها ،
وشارهبا  ،وحاملها  ،واحملمولة إليه  ،وساقيها ،وبائعها  ،وآكل مثنها  ،واملشرتي هلا ،
واملشرتاة له .فهل بقي شيء ،كل اؤلئك لعنوا  -والعياذ باهلل – واللعن ليس باألمر
اهلني بل إنه خطري جداً  ،فاللعنة تعين الطرد من رمحة اهلل .

وما ذكرناه فيه الكفاية ملعرفة احلكم الشرعي يف شرب اخلمر  ،وبقي أن نشري إىل بعض مفاسد
ومضار اخلمر  ،للتعرف على حكمة اهلل يف حترمي اخلمر  ،وكما ذكرنا يف األدلة الشرعية نذكر
هنا أنه ال ميكننا أن حنصر كل مضار ومفاسد اخلمر وعواقبه على مستوى العامل  ،فاملقام ال
يتسع لكل ذلك لكننا سنشري إىل أهم تلك اآلثار والعاقل تكفيه اإلشارة .
أول اآلثار السلبية وأخطرها على املسلم هو األثر اإلمياين فهو معصية بل من كبائر املعاصي ،
واملعصية تضعف اإلميان بل قد تذهبه مؤقتاً كما قال  ": ال يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن ،
وال يشرب اخلمر حني يشرب وهو مؤمن " .
أما آثاره السلبية على اجلسد فهي كثرية بل وعلى كل جزء من أجزاء اجلسد  ،ويصل تأثريها
على اخللية مث على نواة اخللية وإىل األجسام املسؤولة عن الطاقة واليت تفقد قدرهتا على العمل
خالل  24ساعة من أول جرعة مخر  ،ومن األمراض اليت يسببها شرب اخلمر :
 سرطان الفم  :كما صرح الربوفيسور األمريكي (ملنت ترييس) أستاذ الطب الوقائي يف جامعة
نيويورك،
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 سرطان الكبد :فقد أثبتت الدراسات الطبية احلديثة يف العصر احلاضر مؤخراً :بأن
األشخاص الذين يصابون بسرطان الكبد هم يف األغلب ـ من هواة (اخلمرة) و إدماهنا يف
معظم احلاالت .
 التهاب املعدة  :فمما كشفه الطب احلديث ـ بعد مئات التجارب ـ :هو أن استعمال
الكحول يؤدي إىل التهاب املعدة املزمن ،وعرقلة عملية اهلضم فيها.
 التهاب الرئة  :أدىل مدير مستشفى مقاطعة (كوك) يف (شيكاغو) بالتصريح التاّل :تتلخص
نسبة الوفيات ـ بني لجموع الوفيات ـ يف  3422من جراء اإلصابة بذات الرئة.
 %78،49منهم هم بني املفرطني يف شرب اخلمر.
 %40،34منهم هم بني املتوسطني يف شرب اخلمر.
 %45،22منهم هم بني الذين ال يشربون مطلقاً ،أو يشربون قليالً.
ومياثل هذه األرقام وهذه النسبة تصريح آخر ملستشفى (بلفيو) يف والية (نيويورك)« :ففي
ألف إصابة بذات الرئة كان اخلمسمائة منهم من املدمنني على اخلمر ،بينما كان %24
منهم من الذين ال يتعاطوهنا»
 أمراض عقلية  :صرح الدكتور الشهري (ديتون) بعد إجراء درس دقيق وفحص على مخسة
وستني ألفاً ( )65،000من املرضى الذين دخلوا مستشفيات األمراض العقلية بوالية
(مساتشوستس) مبايلي « :أن اإلدمان على اخلمر سبب ظاهر خلمس اإلصابات اليت تدخل
إىل مستشفيات األمراض العقلية أي :ثالثة عشر ألفاً منهم ( )13،000أصيبوا هبا على أثر
إدمان اخلمر.
 التأثري على الذاكرة  :تقول األحباث :إن اخلمر تقلل استجابة فاعلية الذاكرة  %6بعد شرب
كل كأس ونصف من (الويسكي) ،و %34بعد شرب ثالثة كؤوس ونصف الكأس.
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وأما آثارها على اجملتمع فهي كثرية أيضاً و سنكتفي ببعض اإلحصائيات :يف عام 1968م
ثلث حوادث االنتحار يف العامل بسب اإلدمان و ذكرت منظمة الصحة العاملية يف تقريرها
عام 1980م أن  %من حاالت القتل سببها الس ْكر و  %من جرائم العنف واالغتصاب
سببها الس ْكر ويف حوادث الطرق عام 1976
 %67يف أمريكا %46 ،يف فرنسا %50 ،يف اسرتاليا % 70 ،يف تشيلي
اخلسائر املادية يف :أمريكا 43مليون دوالر ،ويف اسرتاليا1100مليون دوالر.
ولعلنا مل نكن مغالني إذا قلنا :إن اخلمر أضر على البشرية من (القنبلة اهليدروجينية)؛ وذلك ألن
(القنبلة اهليدروجينية) قد التستعمل أبداً ،فال تؤثر شيئاً ،أما (اخلمر) هذا البالء املستمر فهو
يبيد ماليني البشر يف كل عصر.
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السحر والشعوذة

الفصل الثالث:

السحر والشعوذة قضية خطرية وقدمية وال تزال آثارها السيئة على عموم الناس يف شىت البقاع ،
قضية جعلت بعض األقوام يعبدون الشمس والقمر والكواكب وآهلة أخرى  ،قضية حارهبا
األنبياء واملرسلون من عهد نوح وما بعده ،وال تزال تلك القضية حىت عصرنا احلاضر هلا
أتباعها وهلا روادها
السحر يف اللغة  :ما خفي سببه لعموم الناس  .فيعتربونه أمراً خارقاً للعادة .
أما شرعاً فإنه ينقسم إىل قسمني :
القسم األول :عقد ورقى أي قراءات وطالسم يتوصل هبا الساحر إىل استخدام الشياطني
ليسلطهم على املسحور ويلحقون الضرر به
القسم الثاين  :أدوية وعقاقري تؤثر على بدن املسحور وعقله وإرادته وميله.
فاألول  .شرك وكفر  ،وعمل يعترب كفراً خيرج من ملة اإلسالم  ،ألنه من املعروف أن الشياطني
ال ميكن أن يساعدوا أحداً يف ضرر اآلخرين إال بعد أن يقيم الساحر عالقة قوية مع الشيطان ،
وكلما كان الساحر أكفر وأخبث وأشد معاداة هلل ورسوله ولعباده املؤمنني كان سحره أقوى
وأنفذ وأشد تأثرياً  ،وهذا يتطلب من السحر أن يثبت للشيطان صدق والئه هلم بعبادته إياه –
والعياذ باهلل – وبعمل ما يطلبه منه الشيطان بال تردد ،وصور العبادة هذه تتنوع وتتغري وتتبدل
باختالف األزمان واألحوال واإلنسان  ،فقد تكون بالسجود هلم و بإهانة املصحف الشريف ،
أو الذبح هلم  ،وتناول احملرمات واخلبائث وغري ذلك .وكلها صور شركية ال جتوز وال ينبغي
للمسلم أن يعملها وال أن يرضى هبا .
وأما القسم الثاين فهو عدوان وفسق.
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وعلى كل حال فإن السحر ثابت وله حقيقة مؤثرة فيفرق بني املرء وزوجه ويضر بعض
ٍ َِّ ِِ ِ َّ ِ 194
ض ِّر ِ ِ
ِ
َحد إال بإ ْذن الله "
ين بِه م ْن أ َ
الناس وكل هذا بإذن اهلل كما قال تعاىل َ " :وَم ُه ْم ب َ َ
ونظراً لشناعة السحر وضرره الكبري على الفرد واجملتمع والعقائد فقد شن اإلسالم حربا على
السحر والسحرة بطرق وأساليب متنوعة ومن ذلك :
 أن اإلسالم عد السحر من اجلرائم الكبرية فقد قال رسول اهلل " :اجتنبوا السبع
املوبقات " قالوا :وما هن يا رسول اهلل ؟ قال" :الشرك باهلل والسحر " فقد ذكره
الرسول  -  -بعد الشرك باهلل مما يعين أنه أعظم كبرية بعد الشرك باهلل مباشرة ،
وحديث خطري أيضاً يقول فيه الرسول الكرمي " : -  -من أتى كاهنا فصدقه فيما
يقول  :فقد كفر مبا أنزل على حممد".
 النهي عن تعلم السحر وأن تعلمه كفر.

ث أَتَى ("195 )69
 نفي الفالح عن الساحر  ،قال تعاىل َ ":وَال يُ ْف ِل ُح َّ
الس ِح ُر َح ْي ُ
النفي يف اآلية يعم مجيع أنواع الفالح الدنيوي واآلخروي .

وحماربة السحر قضية قدمية و ال زالت مستمر حىت يف األمم املعاصرة واملتقدمة  ،فتسعى
الدول حملاربته وتشديد العقوبة على فاعله  ،فقد ورد يف قانون العقوبات الفرنسي (حظر السحر
ومنعه  ،وأن عقوبة املشعوذين والعرافني الذين يدجلون على الناس ويدعون أهنم يشفون املرضى
وحنو ذلك أن عقوبتهم السجن سنة إىل مخس سنوات ).
وحىت ال ختتلط األمور فالبد من بيان الفرق بني السحر واملعجزة النبوية من عدة وجوه :
أوالً  :السحر يتعلم من السحرة والشياطني  ،أما املعجزة فهي هبة ومنحة من اهلل ألنبيائه ورسله
.
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ثانيا  :إن السحر يظهر على يد الكافر والفاسق الفاجر واملعجزة تظهر على يد األنبياء واألنبياء
أفضل الناس خلقاً وصدقا وأدبا وأمانة وإشفاقاً ورفقا وبعداً عن الدناءآت والكذب والتمويه ،
أما الساحر فعلى العكس من ذلك كله ال جتده يف موضع إال ممقوتا حقرياً بني الناس وأصحابه
وأتباعه .
ثالثاً  :املعجزة على حقيقتها وباطنها كظاهرها وكلما تأملتها ازددت بصرية يف صحتها وال
يستطيع اآلخرين مضاهاهتا ومقابلتها بأمثاهلا ولو أجهدوا أنفسهم  ،وخماريق السحرة وختييالهتم
إمنا هي نوع من احليلة إلظهار أمور وإيهام الناس  .كسحرة فرعون الذين يومهون الناس بأهنم
حيولون احلبال والعصي إىل ثعابني وهي ليست ثعابني يف حقيقتها  ،فلما رأوا عصا موسى 
حتولت إىل ثعبان يلقف حباهلم وعصيهم علموا أن هذه معجزة وأن موسى رسول اهلل فخروا
هلل رب العاملني .
رابعاً  :أن املعجزة ال ميكن إبطاهلا أما السحر فيمكن إبطاله بساحر مثله أو أعلم منه  ،وإما أن
يبطله أهل التقى واإلميان مبا أعطاهم اهلل من اليقني ومبا يتلونه من آيات الكتاب  ،واألدعية
واألذكار .
و عالج السحر والوقاية منه يكون بالطرق املشروعة  ،وقد أرشدنا ديننا احلنيف إىل ذلك بعدة
وسائل منها :

َّك ِم َن َّ
الش ْيطَ ِن نَ ْزغٌ فَ ْلْستَ ِع ْذ بِ للَّ ِه
1ـ االستعاذة باهلل من الشيطان قال اهلل تعاىل َ ":وإِ َّم يَ ْن َزغَن َ
إِنَّه لْس ِم ِ
ك ِمن َهمز ِ
ات َّ
الشيَ ِطي ِن ()97
يم " . 196وقال اهلل تعاىلَ ":وقُ ْل َر ِّ
ُ َ ٌ
ب أَعُوذُ بِ َ ْ َ َ
يع َعل ٌ
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ضر ِ
ون (" )98
ك َر ِّ
َوأَعُوذُ بِ َ
ب أَ ْن يَ ْح ُ ُ
العليم القادر على رد كيدهم ومكرهم .
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واالستعاذة هي االلتجاء واالحتماء باهلل العزيز

2ـ قراءة  :قل هو اهلل أحد  ،واملعوذتني يف الصباح واملساء  .فقد قال  ألحد أصحابه  " :قل
كل شيء
( هو اهلل أحد ) والمعوذتين  ،حين تمسي وحين تصبح ثماث مرات تكفيك من ّ

)"

ويف حديث عائشة رضي اهلل عنها قالت  ":إن رسول اهلل  كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه
باملعوذتني وينفث ).
3ـ قراءة سورة البقرة ،كما قال َّ " :
إن الشيط ن ينفر من البيت الذي تقرأ فيه لْسورة البقرة
"
4ـ قراءة آية الكرسي  ،ففي احلديث عن أيب هريرة رضي اهلل عنه قال :وكل حين رسول اهلل 
حبفظ زكاة رمضان فأتاين آت فجعل حيثو من الطعام فأخذته وقلت  :واهلل ألرفعنك إىل رسول
اهلل  قال :إين حمتاج وعلي حعيال وّل حاجة شديدة قال  :فخليت عنه  ،فأصبحت فقال
النيب  ":يا أبا هريرة ما فعل أسريك البارحة ؟" قال  :قلت  :يا رسول اهلل  ،شكا حاج ًة
ُ
شديد ًة وعياالً فرمحته فخليت سبيله  ،قال  ":أما إنه قد كذبك وسيعود" فعرفت أنه سيعود

ح
لقول رسول اهلل  " : إنه سيعود" فرصدته فجاء حيثو من الطعام فأخذته فقلت  :ألرفعنك إىل
رسول اهلل  ، قال  :دعين فإين حمتاج وعلي حعيال  ،ال أعود  ،فرمحته فخليت سبيله ،

فأصبحت فقال ّل رسول اهلل  ":يا أبا هريرة ما فعل أسريك ؟" قلت  :يا رسول اهلل شكا
حاج ًة شديد ًة وعياالً  ،فرمحته فخليت سبيله  ،قال  ":أما إنه قد كذبك وسيعود " فرصدته
آخر ح
الثالثة  ،فجاء حيثو من الطعام فأخذته فقلت  :ألرفعنك إىل رسول اهلل  ،وهذه ح
ثالث
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مرات أنك تزعم ال تعود مث تعود  .قال :دعين أعلمك كلمات ينفعك اهلل هبا  ،قلت ما هن ؟
احلي القيوم " حىت ختتم اآلية
قال  :إذا أويت إىل فراشك فاقرأ آية الكرسي  ":اهلل ال إله إال هو ُ

 ،فإنك لن يزال عليك من اهلل حافظ وال يقربنك شيطان حىت تصبح ،فخليت سبيله فأصبحت
فقال ّل رسول اهلل  ": ما فعل أسريك البارحة؟" قلت  :يا رسول اهلل  زعم أنه يعلمين
كلمات ينفعين اهلل هبا فخليت سبيله  ،قال  ":ما هي ؟" قلت  :قال ّل  :إذا أويت إىل فراشك
احلي القيوم "  .وقال ّل  :لن يزال
 ،فاقرأ آية الكرسي من أوهلا حىت ختتم  ":اهلل ال إله إال هو ُ

النيب  ": أما إنه قد صدقك وهو
عليك من اهلل حافظ وال يقربك شيطان حىت تصبح  ،فقال ُ
اطب منذ ح
كذوب أتعلم من خت ح
ثالث ليال يا أبا هريرة ؟" قال  :ال  ،قال " :ذاك شيطان ".
5ـ القراءة باآليتني األخريتني من سورة البقرة  ،ففي احلديث ":من قرأ باآليتني من آخر سورة
البقرة يف ليلة كفتاه" واآليتان من آخر سورة البقرة مها " آمن الرسول مبا أنزل إليه من ربه
واملؤمنون  ".....ومن معاىن قوله -  -كفتاه أي كفتاه من الشيطان .
6ـ قول " ال إله إال اهلل وحده ال شريك له ،له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير " يف
اليوم مائة مرة  ،ففي احلديث أن رسول اهلل  بني أهنا حرز من الشيطان.
 7ـ استعمال األدوية املباحة  :وميكن اتقاء السحر قبل وقوعه  ،وحل حه بعد وقوعه بتناول األدوية
واستعمال بعض اجلراحات اليت يعرفها األطباء وأهل العلم .
ويف اخلتام كن على يقني بان النفع والضر هو بيد اهلل وحده وأن املنجي من مكايد الشيطان
وأعوانه هو اهلل وحده وأن املتصرف جبميع األمور والقادر على كل شيء هو اهلل فلنكن مع اهلل .
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سيكون ختام أبوابنا توضيح لنهاية العامل وما ميكن أن حيدث للكون من تغريات ،
وما يتبعه من بعث ونشور إىل الوصول إىل جنة رب العاملني – نسأل اهلل العظيم من
فضله ، -فإىل ذلك :
لقد حانت ساعة الصفر  ،وبدأ التغري الكوين والبشري يف العامل أمجع بل يف
الكون كله بأمر من العزيز اجلبار فال أحد يعلم مىت ستكون وال كيف سيكون
بالتفصيل  ،فليس لنا من املعلومات إىل ما أخربنا به اهلل يف كتابه أو فيما صح عن
نبيه . 
تلك هي بداية رحلة اخللود اليت ستنتهي بالناس أمجعني ( وحنن منهم ) إىل فريقني :
سعيد وشقي  ،فإىل تلك الرحلة احملتومة :
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بداية النهاية

الفصل األول

تبدأ تلك الرحلة بنهاية عالمات الساعة حينها يأذن اهلل بالنفخ يف الصور ،والصور عرفه رسول
 اإلسالم فقد جـاء أعراّ إىل النيب  فقـال يا رسـول اللـه ما الصـور ؟! فقـال " :قـرن نفخ
فيه" وصاحب هذا القرن هو إسرافيل .وقد حدد لنا املصطفى  اليوم الذي يأمر اللـه فيه
إسرافيل بالنفخ يف الصور  ،وقال  " :خري يوم طلعت عليه الشمس يوم اجلمعة فيه خلق آدم
 ،وفيه أدخل اجلنة  ،وفيه أخرج منها  ،وفيه تقوم الساعة " .فيأمر اللـه جل وعال إسرافيل بالنفخ
ىف يوم مجعة  ،مىت هو ؟ وأي مجعة ؟ اللـه أعلم  ،فكما ذكرنا سابقاً ال يعلم مىت الساعة إال اهلل
وحده .
بعد هذه النفخة حيدث انقالب هائل يف الكون عامة  ،فتكور الشمس (الشمس اليت متدنا
اآلن بالضوء والدفء واحلرارة ) قال تعاىل  " :إِذَا َّ
ت " ، 198أي أظلمت وذهب
س ُك ِّوَر ْ
الش ْم ُ
ضوئها  ،والنجوم تتناثر ويذهب بريقها  ،واجلبال العظيمة تدك فتصبح قطع صغرية متناثرة

وتتحول البحار إىل نار مشتعلة  ،ويذهل البشر عما هم فيه من األحوال فإن التغري كبري
واخلطب جليل واألمر عظيم .مث ميوت الناس امللوك و الضعفاء  ،واألغنياء والفقراء  ،والصاحلون
واملفسدون  ،الذكور واإلناث الصغري والكبري وحىت املالئكة الكرام جربيل واسرافيل وملك املوت
فالكل ميوت وال يبقى إىل الواحد احلي الذي ال ميوت – سبحانه  -فيطوي السموات واألرض
بيمينه ويهتف بصوته جل جالله ويقول أنا امللك  ،أين اجلبارون ؟ أين املتكربون ؟ مث يقول جل
جالله ملن امللك اليوم ؟! ملن امللك اليوم ؟! ملن امللك اليوم ؟! فال جييبه أحد فيجيب على ذاته
 :هلل الواحد القهار كما قال يف كتابه  " :يَ ْو َم ُه ْم بَ ِرُزو َن َال يَ ْخ َفى َعلَى اللَّ ِه ِم ْن ُه ْم َش ْيءٌ لِ َم ِن
 198سورة التكوير آية 1
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ْك الْي وم لِلَّ ِه الْو ِ
اح ِد الْ َق َّه ِر "
ال ُْمل ُ َ ْ َ
َ
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وبعد مدة اهلل أ علم هبا يأذن اهلل ببعث اخللق من جديد ( إحيائهم بعد موهتم) فينزل من
السماء ماءً فتنبت به األجسام يف القبور حتت باطن األرض فيكتمل خلق كل إنسان من لدن
آدم إىل يوم القيامة يف قبورهم وحينئذ يأمر إسرافيل بعد ما حيييه أن يلتقم الصور وينفخ نفخة
البعث فتخرج األرواح  ..أرواح املؤمنني هلا نور وأرواح املشركني هلا ظلمة !! فتسرى األرواح إىل
األجساد اليت اكتملت كما يسرى السم ىف اللديغ  ،وحينئذ يأمر اللـه جل وعال األرض أن
تتزلزل وأن تتشقق ليخرج منها الناس من آدم  إىل آخر رجل قامت عليه القيامة .
فلنتصور ذلك املشهد العظيم األرض تتشقق وتتفتح القبور املتناثرة هنا وهناك يف الشمال
واجلنوب والغرب والشرق  ،تتشقق تلكم القبور وخيرج الناس حفاة ( بال نعال ) عراة ( بال
مالبس ) من هنا وهنالك  ،شاخصي األبصار إىل اجتاه واحد ال يلتفتون مييناً وال يساراً إىل
هذا الداعي  -امللك الكرمي  -الذي جاء بأمر رب العاملني ليقود الناس مجيعاً إىل أرض جديدة
منبسطة مل يطأها أحد من قبل بقدميه أال وهى أرض احملشر .
ومن املهم هنا أن نذكر حبقيقة مهمة جداً وهي قوله  " : يبعث كل عبد على ما مات
عليه " فمن مات على طاعة بعث عليها فمن مات ملبياً يف احلج بعث ملبياً و مثله قوله : 
(( والذي نفسي بيده ال يكلم أحد يف سبيل اللـه واللـه أعلم مبن يكلم يف سبيله إال جاء يوم
القيامة وجرحه يثعب دماً اللون لون الدم والريح ريح املسك "  ،ومن مات على معصية – نعوذ
باهلل – بعث عليها  ،ومنهم من يبعث وبطنه منتفخة ال يقوى على القيام بل وال يستطيع
الربَ ال
اجللوس يتخبط عن ميينه وعن مشاله إهنم أكلة الربا :قال اللـه تعاىل  ":الَّ ِذي َن يَأْ ُكلُو َن ِّ
 199سورة غافر آية 16

205

وم الَّ ِذي يَتَ َخبَّطُهُ َّ
س " 200ومن الناس من يبعث وىف يده
الش ْيطَ ُن ِم َن ال َْم ِّ
ومو َن إِال َك َم يَ ُق ُ
يَ ُق ُ
كأس اخلمر ..ومنهم من يبعث وهو حيمل على كتفه ما سرقه يف الدنيا ،فهال حرصنا على
املداومة على الطاعة واملالزمة هلا لعلنا نبعث عليها.
اآلن وقد بعحث اخللق أمجعون و قادهم امللك إىل أرض احملشر واحلساب  ،فها هم اخللق
أمجع على أرض احملشر ( أ رض جديدة مستوية مل تطأها قدم إنسان من قبل )  ،والكل حفاة
عراة الرجال والنساء حىت أن عائشة ( زوج رسولنا  ) تستغرب ذلك ،فقالت :يا رسول اللـه
الرجال والنساء ينظروا بعضهم إىل بعض قال  ":يا عائشة األمر أشد من أن يهمهم ذلك" نعم
واهلل لقد جاءهم ما يشغلهم عن النظر إىل بعضهم إنه هول املوقف واالستعداد للحساب
واجلزاء .فإذا وصل الناس إىل أرض احملشر ازداد اهلم والكرب والغم ومل ال؟! وقد وقفوا قياماً
طويالً  ..طويالً !!و تدنوا الشمس من اخللق كما قال " :تدنو الشمس يوم القيامة من
اخللق حىت تكون منهم مقدار ميل " فيكون الناس على قدر أعماهلم يف العرق فمنهم من يكون
إىل كعبيه ومنهم من يكون إىل ركبتيه ومنهم من يغطيه عرقه، .مث يؤتى جبهنم فتحيط باخلالئق
هلا سبعون ألف زمام  ،ومع كل زمام سبعون ألف ملك  ،يومها يفر املرء من أخيه وأمه وأبيه،
فالزوجة تفر من زوجها واألم احلنون بطفلها من غري وعى فال أمومة وال أخوة و الكل يقول
نفسي  ...نفسي  ...حىت األنبياء فكل له شأن يلهيه  ،استمع لقول اهلل عز وجل "َ:إِذَا
ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
جء ِ
ص ِحبَتِ ِه َوبَنِ ِيه
ت َّ
الص َّخةُ ( )33يَ ْو َم يَف ُّر ال َْم ْرءُ م ْن أَخيه (َ )34وأ ُِّمه َوأَبِيه (َ )35و َ
ََ
ِ ِ 201
( )36لِ ُك ِّل ْام ِر ٍئ ِم ْن ُه ْم يَ ْوَمئِ ٍذ َشأْ ٌن يُغْنيه "
يف هذا املوقف ينادى احلق جل جالله على أناس ليظلهم بظله يوم ال ظل إال ظله –
 200سورة البقرة آية 275
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نسأل اهلل أن نكون منهم  -أتدري من هم؟ استمع إىل رسولك  حيث قال  ":سبعة يظلهم
اللـه يف ظله يوم ال ظل إال ظله إمام عادل  ،وشاب نشأ يف عبادة اللـه  ،ورجل قلبه معلق
باملساجد  ،ورجالن حتابا يف اللـه اجتمعا عليه وتفرقا عليه  ،ورجل دعته امرأة ذات منصب
ومجال فقال  :إين أخاف اللـه  ،ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حىت ال تعلم مشاله ماتنفق ميينه ،
ورجل ذكر اللـه خالياً ففاضت عيناه" فهال حرص كل منا أن يكون من أولئك .
يف هذا الكرب ينطلق بعض الناس ويقول بعضهم لبعض  :أال ترون ما حنن فيه ؟!! أال ترون ما
قد بلغنا ؟!! أال تنظرون من يشفع لكم عند ربكم ليقضى بينكم ؟!!
فال يتقدم للشفاعة يومئذ إال صاحبها  .سيد ولد آدم حممد بن عبد اللـه  فماذا يفعل ؟ قال
 فيأتوين  -فيقولون  :يا حممد أنت رسول اللـه  وخامت األنبياء قد غفر اللـه لك ما تقدم
من ذنبك وما تأخر  ،اشفع لنا إىل ربك  ،أال ترى إىل ما حنن فيه ؟ فانطلق  ،فآتى حتت العرش
 ،فأقع ساجداً لرب  ،مث يفتح اللـه على من حمامده وحسن الثناء عليه شيئاً مل يفتحه علي أحد
قبلي  ،ف يقول اللـه جل وعال لنبيه املصطفى ما شأنك ؟ وهو أعلم  ،فيقول احلبيب  :يا رب
قد وعدتين الشفاعة  .فشفعين يف خلقك  ،فأقضى بينهم  ،فيقول اللـه جل جالله  :قد
شفعتك  ،أنا أتيكم ألقضي بينكم  .فريجع احلبيب املصطفى  ليقف مع الناس يف أرض
احملشر لينظروا مجيعاً لجيء الرب جل جالله لفصل القضاء بني العباد ،فينزل أهل السماء األوىل
من املالئكة بضعف من يف األرض من اجلن واإلنس فتحيط املالئكة باخلالئق يف أرض احملشر ،
فإذا ما نظـرت اخلـالئق إلـى املالئكـة قالـوا أفيكـم ربنـا ؟! فتقـول املالئكة  :ال وهو آت .مث يتنزل
أهل السماء الثانية من املالئكة وهكذا أهل السماء الثالثة والرابعة واخلامسة والسادسة والسابعة
على قدر ذلك من التضعيف  ،مث يتنزل محلة عرش امللك جل وعال وهم حيملون العرش ،ويضع
احلق جل جالله كرسيه حيث شاء .
وبعدها يبدأ احلساب وأرجو أن تتصور نفسك يف هذا املوقف  :فأنت يف أرض احملشر ستستمع
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إىل نداء املالئكة  :أين فالن بن فالن ؟ ويكون احلساب على القواعد التالية :
 .1العدل التام فال ظلم كما ثبت يف احلديث القدسي  " :يا عبادي إين حرْمت الظلم على
نفسي وجعلته بينكم حمرماً فال تظاملوا " فهو سبحانه من عدله رمحته أن حرم الظلم على
نفسه .
 .2كل نفس مبا كسبت رهينة  ،فال تتحمل نفس ذنب نفس أخرى .
 .3اإلعذار أي أن يعرض اهلل على العبد عمله يوم القيامة مهما كان وأينما كان ويف أي زمان
كان فهو كتا ب كامل للعبد عرض له فيه كل صغرية وكبرية كما قال تعاىل َ " :ويَ ُقولُو َن يَ
ِ
ب َال ي غَ ِدر ِ
ص َه َوَو َج ُدوا َم َع ِملُوا
صغ َيرة َوَال َكبِ َيرة إَِّال أ ْ
َح َ
َويْلَتَ نَ َم ِل َه َذا الْكتَ ِ ُ ُ َ
ح ِ
ضرا
َ
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 .4مضاعفة احلسنات ألهل الطاعات  ،وتبديل سيئاهتم حسنات .
وأول ما حياسب عنه العبد هو الصالة ففي احلديث  ( :أول ما حياسب عليه العبد يوم القيامة
الصالة )  ،أما ما يسأل عنه العبد وحياسب عليه فهو أربعة أمور ذكرها رسولنا  ": ال تزول
قدما عبد يوم القيامة حىت يسأل عن أربع  :عن عمره فيما أفناه ؟ وعن علمه ما عمل به ؟
وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه ؟ وعن جسمه فيما أباله ؟ "
وبعد احلساب يعطى العبد كتابه لينطلق إىل أهله وذويه  ،فيكون أحد الفريقني :
ول َه ُؤ ُم اق َْرءُوا
 .1يعطى كتابه بيمينه يقول اهلل عنه  ( :فَأ ََّم َم ْن أُوتِ َي كِتَ بَهُ بِيَ ِمينِ ِه فَيَ ُق ُ
ماق ِحس بِي ْه()20فَ ُهو فِي ِعي َش ٍة ر ِ
ت أَنِّي م ٍ
اضيَ ٍة()21فِي َجن ٍَّة
كِتَ بِيَ ْه()19إِنِّي ظَنَ ْن ُ
َ َ
ُ
َ
َ
203
َع لِيَ ٍة()22قُطُوفُ َه َدانِيَةٌ()23
ُوت
 .2يعطى كتابه بشماله يقول اهلل عنه َ " :وأ ََّم َم ْن أُوتِ َي كِتَ بَهُ بِ ِش َم لِ ِه فَ يَ ُق ُ
ول يَ لَْيتَنِي لَ ْم أ َ
 202سورة الكهف آية 49
 203سورة احلاقة آية 23
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ِ
ِ
ِ
ِ ِ
)م أَ ْغنَى َعنِّي
س بِيَ ْه()26يَ لَْيتَ َه َك نَت الْ َق ضيَةَ(َ 27
كتَ بيَ ْه(َ 25
)ولَ ْم أَ ْد ِر َم ح َ
ِ 204
ِ
ك َعنِّي ُلْس ْلطَ نيَ ْه"
)هلَ َ
َم ليَ ْه(َ 28

فإذا فرغ اللـه جل وعال من حساب العباد فيما يتعلق حبقوقه أذن لدواوين املظاليم أن تنصب
للقصاص وأداء احلقوق كما قال  ( : لتؤدن احلقوق إىل أهلها يوم القيامة )  ،فال يظنن أحد
أن ظلمه للعباد من ضرب أو سب أو شتم أو تزوير أو أكل مال بالباطل أو أكل مال يتيم أو
استهزاء أو سخرية أو غيبة أو منيمة أو جرح كرامة سيضيع سدى !! كال فأنه سيحاسب عليها
وسيقتص منه على حسب مظلمته ،واجلزاء لن يكون باملال ولكن سيكون باحلسنات والسيئات.
فإذا انقضى احلساب أمر اللـه  أن بوزن األعمال  ،فإذا وزنت األعمال  ،وتقرر اجلزاء  ،ما
بقى إال أن يلقى كل واحد مصريه فيأمر امللك جل وعال أن ينصب الصراط على منت جهنم
وهو كما قال  " : الصراط جسر أدق من الشعر وأحد من السـيف يضربه اللـه على ظهر
جهنم ليمر عليه املؤمنون إىل جنــات النعيم واملشركون إىل جهنم وبئس املصري  ،فهو قنطرة بني
اجلنة والنار "  .فيمر املؤمنون على الصراط حبسب أعماهلم الصاحلة كما قال  " : فيمر
املؤمنون كطرف العني  ،وكالربق  ،والريح"..حىت إذا فرغ اللـه من القضاء بني العباد  ،وأراد أن
خيرج برمحته من أراد من أهل النار أمر املالئكة أن خيرجوا من كان يعبد اللـه فيخرجوهنم ،
ويعرفوهنم بآثار السجود  ،وحرم اللـه النار أن تأكل أثر السجود فيخرجون من النار  -فكل ابن
ادم تأكله النار إال أثر السجود  -فيصب عليهم ماء احلياة  ،فينبتون كما تنبت احلبة يف محيل
السيل .مث حيبس املؤمنون قبل دخوهلم اجلنة كما قال  ": إذا خلص املؤمنون من النار حبسوا
على قنطرة بني اجلنة والنار  ،فيتقاضون مظامل كانت بينهم يف الدنيا  ،حىت إذا نقوا وهذبوا أذن
هلم بالدخول إىل اجلنة" .وهكذا يكون املصري احملتوم للعباد إما إىل جنة وإما إىل النار .
 204سورة احلاقة آية 29 -24
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النار والجنة

الفصل الثاني:

مما يدفع العبد للسري يف طريق ما معرفة هناية الطريق  ،وأيضاً معرفة نتائج ترك عن هذا الطريق
وسلوك الطريق اآلخر  ،فكل إنسان يف هذه احلياة يسري ويعمل ويبذل وأمام ناظريه النهاية
حيث سيكون واحد من اثنني إما جنة مبا فيها من نعيم – نسأل اهلل أن نكون وإياكم من أهلها
أو نار– والعياذ باهلل  ، -وحديثنا اليوم عن مصري الفريق اآلخر ( أهل النار) لعلها تكون رادعةً
لنا لنتجنب أعماهلم وأحواهلم فننجو من هذا املصري املشؤوم واخلسران املبني .
نظراً ملا أيقن به أصحاب جهنم من شدة العذاب الذي ينتظرهم فهم ال يرغبون يف الذهاب
إليها  ،ولكنهم سيذهبون سحباً بالسالسل قال اهلل تعاىل  ":إِ ِذ ْاِلَ ْغ َما ُل فِي أَ ْعنَ قِ ِه ْم
ِ
و َّ ِ
ْح ِم ِيم ثُ َّم ِفي النَّ ِر يُ ْس َج ُرو َن " 205أهنا أغالل وليست يف
الس َمالْس ُل يُ ْس َحبُو َن ( )71في ال َ
َ
األيدي لكنها يف األعناق  ،تلك االعناق اليت كانت تأّ السجود واالستالم هلل تعاىل وتتكرب

على شريعته ومنهجه  ،ولك أن تتأمل حال هؤالء األشقياء الكفار كيف يساقون سوقاً عنيفاً
ِ
َّم َدعًّ "  206أي
إىل جهنم بزجر وتوبيخ ووعيد قال اهلل تعاىل  ":يَ ْو َم يُ َدعُّو َن إلَى نَ ِر َج َهن َ
يدفعون إليها دفعاً  ،هذا وهم عطشا جياع خائفون قد بلغ منهم اخلوف والرعب كل مبلغ ،
شرهم ي وم ال ِْقي م ِة َعلَى وج ِ
وه ِه ْم ُع ْمي
ُُ
وهم يف حالة يصفها القرآن يف قوله تعاىل َ ":ونَ ْح ُ ُ ُ ْ َ ْ َ َ َ
ت ِز ْدنَ ُه ْم َلْس ِعيرا" ."207
َّم ُكلَّ َم َخبَ ْ
ص ًّم َمأ َْو ُ
َوبُ ْكم َو ُ
اه ْم َج َهن ُ

وانظر إىل الفرق الكبري بني هاتني املقرنتني  :مقارنة العذاب والنعيم الدنيوي بالنسبة إىل

النعيم والعذاب اآلخروي فعن أنس  قال  :قال رسول اهلل  " يؤتى بأنعم الناس يوم القيامة
 205سورة غافر آية 72 - 71
 206سورة الطور آية 13
 207سورة اإلسراء آية 97
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ح
هل مر بحك نعيم
هل رأيت خرياً قط ؟ ْ
من أهل النار فيصبغ يف النار صبغةً مث يقال  :يا ابن آدم ْ

رب  ،ويؤتى بأشد الناس بؤساً يف الدنيا من أهل اجلنة فيصبغ يف اجلنة
قط؟ فيقول  :ال واهلل يا ُ
رب ما
حصْبـغةً فيقال  :يا ابن آدم هل رأيت بؤساً قط؟ هل مر بك شدة قط ؟ فيقول ال واهلل يا ُ
مريب بؤس قط وال رأيت حشد ًة قط "
وأما عظمة النار فقد قال  ":هذا حجر رحمي به يف النار منذ سبعني خ حريفاً فهو يهوي يف

النار اآلن حىت انتهى إىل قـ ْع حرها " .تصور سبعني سنة ! يا سبحان اهلل  ،كم هو حجم هذه
النار ؟
أما حرها فال ميكن أن حنيط به قال  ":أوقد على النار ألف سنة حىت امحرت  ،مث أوقد

عليها ألف سنة حىت ابيضت  ،مث أوقد عليها ألف سنة حىت اسودت  ،فهي سوداء كالليل
املظلم".و يف حديث آخر عنه  قال ":نار ب حن آدم اليت يوقحدون منها ج ْزء من سبعني ج ْزأً من
ت بتحسعة وستني ج ْزأً
كانت لكافية  .قال  :فإهنا فضل ْ
نار جهنم  ،فقالوا يا رسول اهلل  وإ ْن ْ
كلُها حمثْل حرها ".
ٍ ِ
ٍ ِ
وم"
س ٌ
وجهنم هلا سبعة أبواب كما قال تعاىل عنها  ":لَ َه َلْس ْب َعةُ أَبْ َواب ل ُك ِّل بَ ب م ْن ُه ْم ُج ْزءٌ َم ْق ُ

 ،208فلكل باب قسم من أهلها – والعياذ باهلل – معروفني  ،-هذه األبواب ليست كأبواب

الدنيا بل خمتلفة متاماً عنها فهي أبواب عظيمة ،فإذا دخلوا أغلقت تلك األبواب إغالقاً حمكماً
ال يفتح هلم أبداً.

وإذا ألقي أهل النار يف النار مسعوا شهيق النار قال اهلل تعاىل  ":إِذَا أُلْ ُقوا فِ َيه َلْس ِمعُوا لَ َه َش ِهيق
ِ
ور ( )7تَ َك ُد تَ َميَّ ُز ِم َن الْغَْي ِظ" 209إهنا تكاد تتقطع من احلرقة والغلظة على من ألقي
َوه َي تَ ُف ُ
فيها  ،ختيل نار تشهق وتتميز من الغيظ ،فيا سبحان اهلل!
 208لْسورة الحجر آية 44
 209لْسورة الملك آية 8- 7
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أما داخل جهنم وما يعانيه أهلها فهذه صورة يطول شرحها  ،لذاسنختصر فنقول :
بعد أن يدخلون يقدم هلم الطعام قال اهلل تعاىل َْ ":لَكِلُون ِمن شج ٍر ِمن زقُّ ٍ
وم ( )52فَ َم لِئُو َن
َ ْ ََ ْ َ
الزقُّ ِ
210
وم ( )62إِنَّ َج َعلْنَ َه فِ ْت نَة
ك َخ ْي ٌر نُ ُزال أ َْم َش َج َرةُ َّ
ِم ْن َه الْبُطُو َن" وقال اهلل تعاىل  ":أَذَلِ َ
لِلظَّ لِ ِمين ( )63إِنَّه َشجرةٌ تَ ْخرج فِي أَص ِل ال ِ
وس َّ
الشيَ ِطي ِن
ْ َ
َ ََ ُ ُ
َ
ْجح ِيم ( )64طَلْعُ َه َكأَنَّهُ ُرءُ ُ
( )65فَِإنَّ ُه ْم َْلَكِلُو َن ِم ْن َه فَ َم لِئُو َن ِم ْن َه الْبُطُو َن"  ،211والزقوم طعام ال ميكن وصفه فقد قال
قطرت يف دار الدنيا  ،ألفسدت على أهل الدنيا معاشهم
عنه  حٌ ":لو أن قطرًة من الزقُوم
ْ
فكيف مبن تكون طعامه ".

أما شراب أهل النار فهو يتنوع بتنوع العذاب فمنه احلميم والغساق نعوذ باهلل من ذلك قال اهلل
س ق " 212الغساق  :القيح
تعاىل َ ":ال يَ ُذوقُو َن فِ َيه بَ ْردا َوَال َش َراب ( )24إَِّال َح ِميم َوغَ َّ
يقت يف املشرق ألنتنت
الغليظ ،ولو أن قطرًة منه هترق يف املغرب ألنتنت أهل املشرق ولو أهر ْ
أهل املغرب .

َّ ِ
ح
ب
ين َك َف ُروا قُطِّ َع ْ
ت لَ ُه ْم ثِيَ ٌ
أما كسوة أهل النار فقد ذكر جل وعال ثياهبم فقال تعاىل  ":فَ لذ َ
ِم ْن نَ ٍر " ، 213ختيل ثوب من نار ،نعم فاهلل على كل شيء قدير ،ومن املعروف أن الثوب
مالزم لإلنسان فكذلك ثياب أهل النار مالزمة هلم .

وه ُه ُم النَّ ُر َو ُه ْم فِ َيه َك لِ ُحو َن"
ومن صور العذاب قوله تعاىل  " :تَ ْل َف ُح ُو ُج َ
وجوههم وهم فيها كاحلون أي عابسون قلصت شفاههم وبرزت أسناهنم.

 210لْسورة الواقعة آية 53-52
 211لْسورة الص ف ت آية 66 -62

 212سورة النبأ 25- 24
 213سورة احلج آية 19
 214سورة املؤمنون آية 104
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214

أي حترق

ِ َّ ِ
ف
ين َك َف ُروا بِآَيَ تِنَ َلْس ْو َ
وصورة أخرى وهي تبديل اجللود ليذوقوا العذاب قال تعاىل ":إ َّن الذ َ
ِ
صلِي ِهم نَ را ُكلَّم نَ ِ
اب إِ َّن اللَّ َه َك َن
ض َج ْ
ت ُجلُ ُ
ود ُه ْم بَ َّدلْنَ ُه ْم ُجلُودا غَْي َرَه ليَ ُذوقُوا ال َْع َذ َ
نُ ْ ْ
َ

َع ِزيزا َح ِكيم

"215

وبعد هذا العذاب لنتعرف ماذا يتمىن أهل النار :

 يطلب أهل النار من اهلل اخلروج منها كما يف اآلية الكرمية ك " َربَّنَ أَ ْخ ِر ْجنَ ِم ْن َه فَِإ ْن
عُ ْدنَ فَِإنَّ ظَ لِمو َن ( )107قَ َل ا ْخسئُوا فِيه وَال تُ َكلِّم ِ
ون". 216
ُ
َ َ
ُ
َ
ك لِيَ ْق ِ
ك
ض َعلَْي نَ َربُّ َ
 يتمىن أهل النار املوت واهلالك قال اهلل تعاىل َ ":ونَ َد ْوا يَ َم لِ ُ
قَ َل إِنَّ ُك ْم َم كِثُو َن " .217
ِ ِ
 ختفيف العذاب ولو ليوم واحد " وقَ َل الَّ ِذ ِ
َّم ا ْدعُوا َربَّ ُك ْم
َ
َ
ين في النَّ ِر ل َخ َزنَة َج َهن َ
ِ 218
ف َعنَّ يَ ْوم ِم َن ال َْع َذاب"
يُ َخ ِّف ْ
أهل النار ححجاهبم عن اهلل عز وجل ح
وأعظم ح
عذاب ح
وإبعادهم عنه وإعراضه عنهم وس ْخطه عليهم
.. ،قال اهلل تعاىلَ ":ك َّما إِنَّ ُه ْم َع ْن َربِّ ِه ْم يَ ْوَمئِ ٍذ لَ َم ْح ُجوبُو َن" 219فكما حجبت قلوهبم يف
الدنيا عن اهلل ح حجبوا يف اآلخرة عن رؤيته .

صطَ ِر ُخو َن فِ َيه َربَّنَ أَ ْخ ِر ْجنَ
أيها القارئ ك تفكر بقلبك وألْ حق مسعك لقوله تعاىلَ ":و ُه ْم يَ ْ
ص لِح غَْي َر الَّ ِذي ُكنَّ نَ ْع َم ُل ".220هكذا حاهلم يتمنون اخلروج من النار والعودة إىل
نَ ْع َم ْل َ

 215سورة النساء آية 56
 216سورة املؤمنون آية 108 -107
 217سورة الزخرف آية 77
 218سورة غافر آية 49
 219سورة املطففني آية 15
 220سورة فاطر آية 37
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الدنيا من أجل هدف واحد " نعمل صاحلاً " فالعمل الصاحل هو املنجي – بعد اهلل – من النار
 ،فاحلمد هلل الذي حقق لنا ما يتمناه أولئك وأمهلنا الفرصة يف الدنيا.
هذا شيء مما يالقيه أهل النار – والعياذ باهلل – .اسأل اهلل الرحيم الغفور الكرمي احلكيم
العفو املنان أن يرمحنا برمحته ويبعدنا عن ناره ،
ولننتقل للحديث عن الفريق اآلخر ،الفريق السعيد – نسأل اهلل أن نكون منهم – ولنبدأ هبذه
القصة :
قال  " : مث يفرغ اهلل تعاىل من القضاء بني العباد  ،ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار وهو
آخر أهل اجلنة دخوالً للجنة ،فيقول  :أي رب اصرف وجهي عن النار فإنه قد قشبين رحيها
وأحرقين ذكاؤها  ،فيدعو اهلل ما شاء اهلل أن يدعوه  ،مث يقول اهلل تبارك وتعاىل  :هل عسيت
إن فعلت ذلك بك أن تسأل غريه؟ فيقول :ال أسألك غريه  ،ويعطي ربه من عهود ومواثيق ما
شاء اهلل  ،فيصرف اهلل وجهه عن النار .فإذا أقبل على اجلنة ورآها سكت ما شاء اهلل أن
يسكت مث يقول  :أي رب قدمين إىل باب اجلنة .فيقول اهلل له :أليس قد أعطيت عهودك
ومواثيقك ال تسألين غري الذي أعطيتك ؟ ويلك يا ابن آدم ما أغدرك  .فيقول :أي رب ويدعو
اهلل ،حىت يقول له:فهل عسيت إن أعطيتك ذلك أن تسأل غريه  .فيقول :ال وعزتك فيعطي
ربه ما شاء اهلل من عهود ومواثيق فيقدمه إىل باب اجلنة.فإذا قام على باب اجلنة انفهقت له
اجلنة فرأى ما فيها من اخلري والسرور  ،فيسكت ما شاء اهلل أن يسكت مث يقول :أي رب
أدخلين اجلنة .فيقول اهلل تبارك وتعاىل له :أليس قد أعطيت عهودك ومواثيقك أن ال تسأل غري
ما أعطيت ؟ ويلك يا ابن آدم ما أغدركفيقول  :أي رب ال أكون أشقى خلقك فال يزال يدعو
اهلل حىت يضحك اهلل تبارك وتعاىل منه فإذا ضحك اهلل منه قال :ادخل اجلنة  ،فإذا دخلها
،قال اهلل له متىن  :فيسأل ربه ويتمىن حىت إن اهلل ليذكره من كذا وكذا حىت إذا انقطعت به
األماين قال اهلل تعاىل  :ذلك لك ومثله معه .

214

اهلل أكرب هذا آخر أهل اجلنة دخوالً  ،فكيف مبن فيها ،لذا فإهنم يسرعون يف الدخول إليها كما
وفتحت أبوابه
لْسيق الذين اتّقوا ربّهم إلى الجنّة ُزمرا حتّى إذا ج ءُوه
ْ
قال اهلل تعاىل ":و َ
لْسمام عليكم ِطبتُم ف دخلوه خ لدين"221والس ْو حق هنا  :اإلسراع هبم إىل
وق ل لهم خزنته
ٌ
دار الكرامة والرضوان  ،كما يفعل مبن يكرم من الوافدين على بعض امللوك ،فتفتح أبواب اجلنة

كما تفتح اخلدم باب املنزل للضيف عند قدومه وتقف له منتظرًة حضوره فرحاً واستبشاراً
لحقدومه ،ف حرحوا مبا أفاء اهلل عليهم من النعيم.
مث أخرب عز وجل أن خزنة اجلنة يسلمون على املؤمنني فقال سبحانه  " :وق ل لهم
خزنته لْسمام عليكم طبتم ف دخلوه خ لدين"

222

شر ومكروه .
كل ٍّ

فبدؤوهم بالسالم املتضمن للسالمة من
الَّتِي ُو ِع َد ال ُْمتَّ ُقو َن فِ َيه
ِم ْن َخ ْم ٍر لَ َّذ ٍة لِ َّ
ين
لش ِربِ َ

ْجن َِّة
أما أهنار اجلنة فهذا شيء من وصفها قال اهلل تعاىل َ ":مثَ ُل ال َ
أَنْ ه ر ِمن م ٍء غَي ِر آ ِ
َلْس ٍن َوأَنْ َه ٌر ِم ْن لَبَ ٍن لَ ْم يَتَ غَيَّ ْر طَ ْع ُمهُ َوأَنْ َه ٌر
ٌَ ْ َ ْ
ِ
ص ًّفى"  223أهنار من ماء غري آسن أي غري متغريةح الطعم والرائحة واللون،بل
س ٍل ُم َ
َوأَنْ َه ٌر م ْن َع َ
هو أعذب املياه وأصفاها وأطيبها وألذها شربا ،والثاين أهنار من لنب مل يتغري طعمه أي ال

حبموضة وال غريها .والثالث أهنار من مخر لذة للشاربني أي ليس فيها كراهة طعم وال رائحة وال
سكر بل يـ ْلتذ شارهبا لذ ًة عظيمةً  .والرابع أهنار من عسل مصفى  ،فال مشع وال فضالت حنل
وغري ذلك  .ومن أهنار اجلنة الكوثر قال عنه رسول اهلل  ":الكوثر هنر يف اجلنة حافتاه من
ح
املسك  ،وماؤه أحلى من العسل وأبيض من
ذهب ولجراه على الدُر والياقوت  ،تربته أطيب من
الثلج ".
 221سورة الزمر آية 72
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أما مساكن وقصور أهل اجلنة فمما ورد يف ذلك قول النيب  ":إن للمؤمن يف اجلنة خليمة من
لؤلؤة واحدة لجوفة  ،طوهلا يف السماء حستُون حميالً  ،للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم املؤمن فال
يرى بعضهم بعضاً "  ،وعن أيب هريرة  قال :قلنا  :يا رسول اهلل حدثنا عن اجلنة ما بناؤها
قال  " : لبنة ذهب ولبحنة فضة  ،ح
ومالطها املسك وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت وتراهبا الزعفران
من يدخلها ينعم وال ييئس  ،وخيلد ال ميوت  ،ال تبلى ثيابه وال يفىن شبابه " .ومعىن مالطها
املسك ويف رواية املسك األ ْذفر و املالط ما بني اللبنتني.
وعن زيد بن أرقم  قال  :جاء رجل من أهل الكتاب إىل النيب  فقال  :يا أبا القاسم
تزعم أن أهل اجلنة يأكلون ويشربون ؟ قال  " :نعم " والذي نفس حممد بيده،إن أحدهم ليعطى
قوة ح
مائة رجل يف األكل والشرب واجلماع " قال  :فإن الذي يأكل ويشرب تكون له احلاجة ،
وليس يف اجلنة أذى ؟ قال  ": تكون حاجة أحدهم رشحا يفيض من جلودهم كرشح املسك
فيضمر بطنه " .يضمر بطنه  :أي ينحف ويدق .
أما ما يأكله أهل اجلنة من الثمرات فمختلفة الطعم والرائحة والشكل ،من خنيل وأعناب
وتفاح ورمان وتني وغريها من الثمار مما ال نظري له يف الدُنيا قال اهلل تعاىل  ":ولهم فيه من ُك ّل
الثمرات " 224وقال اهلل تعاىل َ ":وفَ كِ َه ٍة ِم َّم يَتَ َخيَّ ُرو َن (َ )20ولَ ْح ِم طَْي ٍر ِم َّم يَ ْشتَ ُهو َن"،225

كما وأن ألهل اجلنة سوقاً ينالون فيه من النعيم واجلمال  ،فقد قال  ":إن يف اجلنة لسوقا
يأتوهنا كل مجعة  .فتهب ريح الشمال فتحثو يف وجوههم وثياهبم  .فيزدادون حسنا ومجاال .
فريجعون إىل أهليهم وقد ازدادوا حسنا ومجاال  .فيقول هلم أهلوهم  :واهلل ! لقد ازددمت بعدنا
حسنا ومجاال  .فيقولون  :وأنتم ،واهلل ! لقد ازددمت بعدنا حسنا ومجاال " .اهلل أكرب هكذا هي
األسواق الربانية  ،كلما أتوها زادو مجاالً وكذلك أهليهم يزدادون مجاالً بال هناية .
 224سورة حممد 15
 225سورة الواقعة آية 21-20

216

وبعد أن عرضنا بعض نعيم أهل اجلنة سنذكر أكرب نعيم وأعظمه ألهل اجلنة وهو ( نظر أهل
اجلنة لرهبم ) يقول رسول االسالم  : إذا دخل أهل اجلنة اجلنة يقول اهلل عز وجل تريدون
شيئاً أ حزيدكم ؟ فيقولون أمل تبيض وجوهنا ؟ أمل ت ح
دخلنا اجلنة ؟ وتـنجنا من النار ؟ قال :
ْ ْ
أحب إليهم من النظر إىل رهبم  ،مث تال هذه اآلية " للذين
فيكشف احلجاب فما أعطوا شيئاً ُ
الحسنى وزي دة."226
أحسنوا ُ

وآخر النعم هي الرضوان الرباين  ،قال رسول اهلل  " : إن اهلل يقول ألهل اجلنة  :يا أهل اجلن حة
ح
يتم ؟ فيقولون  :وما لنا ال
فيقولون  :لبيك ربنا وس ْعديك واخلري يف يديك  .فيقول :هل رض ْ
نرضى ؟ يا رب وقد أعطيتنا ما مل ت ح
عط أحداً من خلقك فيقول :أال أعطيكم أفضل من ذلك ؟
ي شيء أفضل من ذلك ؟ فيقول أ حح ُل عليكم حرضواين فال أسخط عليكم
فيقولون  :يا رب وأ ُ
بعده أبداً ".
وهكذا أسدل الستار وانتهى كل واحد إىل دار القرار  ،فثمت أمر قد يكون فرجاً ألهل النار
ومنغصاً ألهل اجلنة  ،أال وهو املوت فهل سيموت أهل النار أو أهل اجلنة ؟
يقول الرسول الكرمي  " : جياء باملوت يوم القيامة كأنه كبش أملح فيوقف بني اجلنة
والنار ،فيقال :يا أهل اجلنة ! هل تعرفون هذا ؟ فيشرئبون وينظرون ويقولون :نعم .هذا املوت.
قال ويقال :يا أهل النار ! هل تعرفون هذا ؟ قال فيشرئبون وينظرون ويقولون :نعم .هذا املوت.
قال فيؤمر به فيذبح .قال مث يقال :يا أهل اجلنة ! خلود فال موت .ويا أهل النار ! خلود فال
موت .
وهكذا يتم الفرح والسرور ألهل اجلنة ويكون النكد ألهل النار .
اللهم باعدنا عن النار وأدخلنا اجلنة مع األبرار  ،اللهم امجعنا وأزواجنا وأبنائنا وأحبائنا يف جنتك
جنة الفردوس األعلى.
 226سورة يونس آية 26
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وبهذا نكون قد أكملن مسيرتن في " أن اللْسمام " بدأن ه ب لدخول إلى هذا الدين عبر
بوابة " الشه دتين " ،ثم إتم م أرك ن اللْسمام وعرفن " أرك ن اليم ن " ومررن بسيرة ولد
عدن ن وعرجن على كت ب رب اِلكوان ثم بأخماق أهل اللْسمام وشيء مم نهى عنه الدين
الحنيف وأخيرا تتبعن مصير العب د أجمعين إلى حين الْستقرارهم في دار الجحيم _ والعي ذ

ب هلل _ أو دار النعيم – نسأل اهلل من فضله . -
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