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()45
فقـه أحكـام منسك َح ّج َبيت اهلل احلرام
احلمد هلل الذي هدانا لإلسالم ،وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له ،شهادة من قال:
ريب اهلل ،ثم استقام ،وأشهد أن حممدً ا عبده ورسوله سيد األنام ،والداعي إىل دار السالم .اللهم
صل عىل عبدك ورسولك حممد وعىل آله وصحبه الربرة الكرام.
أما بعد:
فإن اهلل سبحانه جعل الشهور واألعوام ،والليايل واأليام كلها مواقيت األعامل ،ومقادير
اآلجال ،فهي تنقيض مجي ًعا ،ومتيض رسي ًعا والذي أوجدها وخصها بالفضائل ،وأودعها هو باق
ال يزول ،ودائم ال حيول ،يقلب عباده يف فنون ِ
اخلدَ م ،ليسبع عليهم فواضل النعم ،ويعاملهم
بغاية اجلود والكرم .فلام مىض شهر الصيام ،أقبل شهر احلج إىل بيت اهلل احلرام .فكام أن «من
ً
ً
صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر هل ما تقدم من ذنبه»( ،)1فكذلك «من حج ابليت فلم يفسق

رجع من ذنوبه كيوم ودلته أمه»(.)2
وهذا التكفري إنام يقع يف صغائر الذنوب يف قول اجلمهور ،أما الكبائر مثل القتل والربا
والزنا ورشب اخلمر وأكل أموال الناس فهذه ال يكفرها احلج ،وال الصالة وال الصيام ،وإنام
تكفر بالتوبة ورد الـمظالـم.
ثم إن اهلل سبحانه قد بنى دين اإلسالم عىل مخسة أركان؛ اخلامس منها حج بيت اهلل احلرام.
( )1متفق عليه من حديث أيب هريرة.
( )2أخرجه البخاري من حديث أيب هريرة.
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وخطب النبي ﷺ فقال«« :إن اهلل كتب عليكم احلج» فقام األقرع بن حابس فقال :يا رسول
اهلل ،أيف لك اعم؟ فقال« :لو قلت نعم ،لوجبت ،ولو وجبت ملا استطعتم ،احلج مرة وما زاد فهو

تطوع»» رواه اخلمسة إال الرتمذي ،وأصله يف مسلم.
َ
ُ َ
َ َ ُ َ َ ٗ َ َ َى ُ َ
ك ۡفجۡۡ
ِي ۡمِن ۡ ِۡ
ك ۡضامِرۡ ۡيَأۡت َۡ
َع ۡ ِۡ
ال ۡو ۡ
وك ۡرِج ۡ
ج ۡيأۡت ۡ
ل ِۡ
اس ۡۡب ِٱ ۡ
ف ۡٱنلذ ِ ۡ
يقول اهلل تعاىلَ ﴿ :وأذِن ۡ ِ ۡ
َ
َ
نىفِ َۡعۡل ُهمۡ﴾ [احلج .]28-27 :وهذه الـمنافع التي يشهدها احلج شاملة ملنافع
ع ِميقۡۡۡ٢٧ل ِيَشۡ َه ُدواۡۡ َم َۡ
الدنيا ،ومنافع اآلخرة.
بعضا يف بلد من دخله كان آمنًا ،فيتعارفون
فمن منافع الدنيا أن يلقى الـمسلمون بعضهم ً
ويتعارشون ويتواصلون ويتناصحون ،فيتفكرون يف عالج عللهم ،وإصالح جمتمعهم ،وإزالة
اإلحن والشحناء من بينهم.
وقد كان أمري الـمؤمنني عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه يأمر أمراء األمصار وسائر العامل بأن
يلقوه يف موسم احلج فيسأل كل واحد عام تواله من شؤون رعيته ،وما حتتاجه من اإلصالح
والتعديل.
وأما منافع اآلخرة ،فام حيصل هلم من الـمغفرة ملن أخلص نيته ،وأصلح عمله ،ففي احلديث
أن النبي ﷺ قال«:احلجاج والعمار وفد اهلل ،إن سألوه أعطاهم ،وإن دعوه أجابهم ،وإن أنفقوا

أخلف اهلل عليهم» رواه النسائي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان يف صحیحیهام .يقول اهلل
َ ذ ََ
ٗ
ََ َ َ
يل﴾ [آلعمران .]97 :وعن أنس
ل ۡهِ ۡ َسب ِ ۡ
اع ۡإ ِ ۡ
ن ۡٱسۡتط ۡ
ت ۡ َم ِۡ
لَيۡ ِۡ
اس ۡحِجۡ ۡٱ ۡ
َع ۡٱنلذ ِ ۡ
لِلِ ۡ ۡ
سبحانه﴿ :و ِ ۡ
قال« :قيل :يا رسول اهلل ،ما السبيل؟ قال« :الزاد والراحلة»» .رواه الدارقطني وصححه احلاكم.

والراجح إرساله.
ورشط الفقهاء األمن عىل نفسه من خوف اهلالك.
ََ

القديمة
الَّشائع
احلج من ر
ّ
َ
واحلج من الَّشائع القديمة؛ فكان األنبياء وأممهم الـمطيعون هلم حيجون البيت احلرام ،كام
يف احلديث :أن النبي ﷺ مر بوادي عسفان فقال« :يا أبا بكر ،لقد مر بهذا الوادي هود وصالح

( )45فقه أحكام منسك حج بیت اهلل احلرام

3

ىلع بكرات خطمهما الليف حيجون هذا ابليت العتيق»(.)1
ًّ
ن
وقال« :لقد مر بالروحاء سبعون نبيا فيهم نيب اهلل موي  يّمون هذا ابليت العتيق»(،)2
وكانت قريش حتجه قبل اإلسالم ،غري أهنم أدخلوا فيه عبادة األصنام؛ فهذا البيت هو أول بيت
ذ
ن ۡأ َ ذو َۡل ۡ َبيۡتۡ ۡ ُوض َۡع ۡل ذ
اسۡ
ِلن ِ ۡ
أسس يف األرض لعبادة اهلل عز وجل ،وللصالة فيه ،كام قال تعاىل﴿ :إ ِ ۡ
ِ
َذ
َ َ
َ
َ َ َ َ َ
َ ذ َ ُ َ َٗ ُ ٗ
َ
نۡ َءام ِٗۡنۡاۡ
ِيم ۡ َو َمنۡدخل ُۡهۥَۡك ۡ
امۡإِبۡ َۡر ىه َۡ
نىتۡۡ ذمق ُۡ
تۡ َبي ِ َۡ
اي ى ُ ۡ
يۡۡ٩٦فِي ۡهِۡ َء ۡ
ع ىل ِم َۡ
ار ۡكۡ َوه ۡدىۡل ِلۡ ۡ
لَّلِيۡبِبك ۡةۡمب
َ ذ ََ
ٗ
ََ َ َ
َ َ
َ َ َ َ ذ ذَ َ ي َ
يۡ
ع ىل ِم َۡ
ن ۡٱلۡ ۡ
ن ۡع ِۡ
لِل ۡغ ِ ۡ
ن ۡٱ ۡ
يل اۡ َو َمن ۡكف ۡر ۡفإ ِ ۡ
ل ۡهِ ۡ َسب ِ ۡ
اع ۡإ ِ ۡ
ن ۡٱسۡتط ۡ
ت ۡ َم ِۡ
لَيۡ ِۡ
اس ۡحِجۡ ۡٱ ۡ
َع ۡٱنلذ ِ ۡ
لِلِ ۡ ۡ
وِۡ
[ ﴾٩٧آلعمران.]97-96 :
ويف صحیح البخاري عن أيب ذر قال« :قلت :يا رسول اهلل ،أخربين عن أول بيت وضع يف
األرض؟ قال« :الـمسجد احلرام» .قلت :ثم بعد هذا؟ قال« :الـمسجد األقىص» قلت كم بينهما؟
ً
اعما»».
قال« :أربعون

فتح َمكّ ة
فتح النبي ﷺ مكة عام ثامنية من اهلجرة .ويف السنة التاسعة أمر النبي ﷺ أبا بكر ريض اهلل
عنه أن حيج بالناس ،وكان عدم مبادرته إىل احلج يف هذه السنة ،أن الناس قد اعتادوا أعامالً منكرة
يعملوهنا يف الطواف؛ وذلك أهنم يطوفون بالبيت عراة ،الرجال والنساء ،ويقولون :ثياب عصينا
َ َ َ ُ َى َ ٗ َ ُ
َ ََ
َ
ذ
لِلۡ
حش ۡة ۡقالواۡ ۡ َو َجدۡنا ۡعليۡ َهاۡ ۡ َءابَاۡ َءنا ۡ َۡوٱ ُۡ
اهلل فيها ال نطوف هبا .فأنزل اهلل سبحانهِ﴿ :إَوذا ۡفعلواۡ ۡ ۡف ِ
ََ ََ َ ُ ذ ذَ َ َ ُ ُ َ َ ََُ ُ َ ََ ذ َ َ َ َ َ
ون ۡ[ ﴾٢٨األعراف.]28 :
ل ۡتعۡل ُم ۡ
لِلِۡما ۡ ۡ
َع ۡٱ ۡ
نۡ ۡ
ل ۡيأۡم ۡر ۡۡب ِٱلۡفحۡشاۡءِۡ ۡأتقولو ۡ
لِل ۡ ۡ
ن ۡٱ ۡ
أمرنا ۡبِهاۡ ۡقلۡ ۡإ ِ ۡ

وهلذا أرسل النبي ﷺ عليا بأن ينادي يف الناس بسورة براءة ،وأال حيج بعد العام مَّشك ،وال
َذ ذ
ِنۡ
لِل ۡبَ ِريۡءۡ ۡم َۡ
ن ۡٱ َۡ
يطوف بالبيت عريان ،ومن كان له عند رسول اهلل ﷺ عهد فأجله إىل مدته ﴿أ ۡ
ُ
ولۥ﴾ [التوبة .]3 :وروى مسلم يف صحیحه عن جابر« :مكث انليب ﷺ تسع
ِي ۡ َو َۡر ُس ُۡ
شيِك َۡ
ٱلۡ ُم ِۡ
سنني لم حيج».

( )1أخرجه أمحد والبيهقي من حديث ابن عباس.
( )2أخرجه أبو يعىل والطرباين من حديث أنس.
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ويف السنة العارشةُ :أذن يف الناس أن رسول اهلل ﷺ حاج .فقدم الـمدينة بَّش كثري ،كلهم
يريد أن يأتم برسول اهلل ﷺ وحيج معه ،ويعمل مثل عمله ،قال جابر :فخرج رسول اهلل ﷺ حتى
أتى ذا احلليفة  -وهي ميقات أهل الـمدينة -فنزل هبا ﷺ وبات هبا تلك الليلة ،فولدت أسامء
بنت عميس  -زوجة أيب بكر  -فأرسلت إىل رسول اهلل ﷺ .فقالت :كيف أصنع؟ فقال هلا
رسول اهلل ﷺ « :اغتسيل واستثفري بثوب وأحريم»( .)1فدل هذا احلديث عىل أن احلائض
والنفساء تغتسل لإلحرام وحترم كام حيرم سائر الناس ،وإحرامها صحيح .قال جابر :لسنا ننوي
إال احلج ،لسنا نعرف العمرة( .)2ثم إن رسول اهلل ﷺ جترد إلحرامه واغتسل وتطيب .قالت
عائشة ل :طیبت رسول اهلل ﷺ إلحرامه قبل أن حيرم ،وحلله قبل أن يطوف بالبیت( .)3فطيب
الرجال ما ظهر رحيه وخفي لونه؛ كدهن الورد ،وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي رحيه.

صفة اإلحرام باحلج
ثم إن رسول اهلل ﷺ جترد إلحرامه واغتسل؛ فأحرم يف إزار ورداء ،وصىل ركعتني بعد إحرامه؛
واإلحرام هو نية الدخول يف نسك احلج والعمرة متمت ًعا ،وال يلزمه التلفظ بالنية ،بل لو أحرم كام
حيرم الناس صح ،ويصري متمت ًعا ولو  م يتلفظ بنية احلج ،وهذا هو الظاهر من فعل الصحابة.
قال جابر :ثم ركب رسول اهلل ﷺ ناقته القصواء ،فلام استوت به عىل البيداء ،نظرت إىل مد
برصي من بني راكب وماش ،وعن يمينه مثل ذلك ،وعن شامله مثل ذلك ،ومن خلفه مثل ذلك،
ورسول اهلل ﷺ بني أظهرنا ،وعليه ينزل القرآن .فام عمل به من يشء عملنا به ،فأهل بالتوحيد
«لبیك اللهم لبیك ،لبیك ال رشيك لك لبیك ،إن احلمد والنعمة لك والـملك ،ال رشيك لك»(.)4
( )1رواه مسلم من حديث جابر بن عبد اهلل.
( )2رواه مسلم من حديث جابر بن عبد اهلل.
( )3متفق عليه من حديث أيب هريرة.
( )4أخرجه مسلم من حديث جابر بن عبد اهلل.

( )45فقه أحكام منسك حج بیت اهلل احلرام
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وأهل الناس بالذي هيلون به ،ولزم رسول اهلل ﷺ تلبيته .ومعنى «لبيك» أي :مالز ًما لطاعتك،
جمي ًبا لدعوتك ،وهي من ألطف التحيات التي يستجيب هبا الـمدعو ملن دعاه ،فإنك إذا دعوت
شخصا فأجابك بقوله« :لبيك » فإن حمبته تتغلغل يف قلبك .وأصل التلبية :أن اهلل سبحانه ملا أمر
ً
نبيه إبراهيم  ببناء البيت؛ فامتثل أمر ربه طائ ًعا ،وساعده ابنه إسامعيل مسار ًعا .فلام فرغا من
بنائه ،أمره بأن ينادي يف الناس باحلج .فقال :يا رب صويت ضعیف فمن ذا الذي جيیبني؟ فقال
اهلل :علیك الصوت ،وعلینا البالغ .فصعد جبل أيب قبیس ونادى :أهيا الناس ،إن اهلل قد بنى لكم
بیتًا فحجوا( .)1فاحلاج يف تلبيته جييب نداء ربه ملا دعاه إىل بيته ،ويقول :لبيك اللهم لبيك.
فسار رسول اهلل ﷺ يف طريقه حتى لقي رك ًبا بالروحاء قال«« :من القوم؟» قالوا:
الـمسلمون .قالوا :من أنت؟ قال« :أنا رسول اهلل» فرفعت امرأة إلیه صبیا فقالت :يا رسول اهلل ،أهلذا
حج؟ قال« :نعمِ ،
ولك أجر»»( .)2فدل هذا احلديث عىل استحباب إحرام الصبي للحج بحيث

حيرم عنه وليه ،ويطوف به ،ويسعى به ،ويرمي عنه ،ويفدي له ،إن كان إحرامه بالتمتع ،وإن
إحرامه له هو من باب االستحباب ال الوجوب ،وإنام رشع للتمرين عىل العبادة ،لكن هذا احلج
ال جيزيه عن حجة اإلسالم.
ثم سار رسول اهلل ﷺ يف طريقه ،فجاءت امرأة من خثعم ،قالت« :يا رسول اهلل ،إن فريضة
ً
ً
كبريا ال يثبت ىلع الراحلة ،أفأحج عنه؟ قال« :نعم،
اهلل يف احلج ىلع عباده أدركت أيب شيخا

حيج عنه»(.)3
فدل هذا احلديث عىل جواز حج الـمرأة عن الرجل ،وأن الـمرأة جيوز هلا أن حتج عن أبيها
أو عن أمها ،كام جيوز للرجل أن حيج عن أبيه وعن أمه إذا كان قد حج عن نفسه.
كام دل احلديث عىل الرجل الكبري ،والـمرأة الكبرية اللذين ال يستطيعان الطواف وال
( )1ذكره الفاكهي يف أخبار مكة بمثل معناه.
( )2أخرجه مسلم من حديث ابن عباس.
( )3متفق عليه من حديث ابن عباس.
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جمموعة رسائل الشیخ عبد اهلل بن زيد آل حممود :

السعي ،وال الزحام مع الناس أنه جيوز هلام أن يستنيبا من حيج عنهام ،ف ُي ْح ِرم النائب عنهام بالعمرة
ومتمت ًعا هبا إىل احلج ،ويفعل سائر ما يفعله احلاج.
وسألته امرأة قالت :يا رسول اهلل ،إن أمي نذرت أن حتج فلم حتج حتى ماتت ،أفأحج عنها؟
فقال« :نعم حجي عنها .أرأيت لو كان عىل أمك دين ،أكنت قاضیته؟ اقضوا اهلل ،فاهلل أحق بالوفاء»(.)1
فدل هذا احلديث عىل أن من نذر فعل طاعة من الطاعات ،كمن نذر أن حيج ،أو نذر أن يصوم عَّشة
أيام ،أو أن يتصدق بكذا أو كذا ،فإن هذا النذر نذر طاعة ،قد أوجبه عىل نفسه ،فلزمه الوفاء به .وقد
مدح اهلل يف كتابه الذين يوفون بالنذر .ويف احلديث أن النبي ﷺ قال« :من نذر أن يطیع اهلل فلیطعه،

ومن نذر أن يعيص اهلل فال يعصه»( .)2والنذر عىل اإلطالق مكروه ،وليس بمحبوب؛ ألن الناذر
يوجب عىل نفسه شي ًئا  م يوجبه اهلل عليه؛ وهلذا قال النبي ﷺ« :النذر ال يأيت بخري وإنام يستخرج به من

البخیل» .لكنه متى ألزم نفسه بنذر الطاعة ،من احلج أو الصيام أو الصدقة ،وجب عليه به الوفاء ،فإن
مات قبل وفائه قضاه عنه وليه؛ ملا يف الصحیحني عن عائشة أن النبي ﷺ قال« :من مات وعلیه صوم،

صام عنه ولیه» .وقد محله اإلمام أمحد عىل صوم النذر ،فهو الذي ُيقىض عن الـميت ،ألنه بمثابة الدر ْين
الذي يتعني الـمبادرة بقضائه.

اجتناب حمظورات اإلحرام
وسئل النبي ﷺ :ماذا يلبس الـمحرم؟ فقال« :ال يلبس القمیص وال العامئم وال الرساويالت
وال الربانس وال اخلفاف ،إال أحد ال جيد نعلني؛ فلیلبس اخلفني ،ولیقطعهام أسفل من الكعبني ،وال

تلبسوا شیئًا مسه الزعفران وال الورس»(.)3
إن من سنة اإلحرام؛ أن يتجرد اإلنسان عن كل ما يعتاد لبسه ،فال يلبس القميص وال

( )1أخرجه البخاري وأصحاب السنن من حديث ابن عباس.
( )2أخرجه البخاري وأصحاب السنن من حديث عائشة.
( )3أخرجه البخاري والنسائي وابن حبان من حديث ابن عمر.

( )45فقه أحكام منسك حج بیت اهلل احلرام
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العامئم وال القلنسوة وال الرساويالت وال اخلفاف  -وهي الزرابيل -بل يتجرد عن كل خميط،
فيحرم يف إزار ورداء ،يشبهان أكفان الـموتى ،بحيث يتساوى يف هيئة اإلحرام ،الَّشيف
والوضيع ،والغني والفقري ،والـملك والـمملوك ،والوزير والصعلوك كام يتساوون يف الصالة
ويف الطواف ويف سائر العبادات« ،ومن بطأ به عمله لم يرسع به نسبه»(.)1
ومتى كان اإلنسان يشتكي رأسه لعلة جيدها يف نفسه إذا كشف رأسه؛ واحتاج إىل سرت
رأسه؛ فإنه جيوز أن يسرت رأسه ،ويفدي بام جيزئ يف األضحية ،أو يصوم ثالثة أيام ،أو يطعم ستة
مساكني ،لقول النبي ﷺ لكعب بن عجرة«« :لعلك آذاك هوام رأسك؟» قال :نعم يا رسول اهلل.

فقال« :احلق رأسك ،وصم ثالثة أيام ،أو أطعم ستة مساكني ،أو انسك بشاة»» .رواه البخاري.
وال يبطل بذلك إحرامه وال حجه ،بل يكفيه عن حلق رأسه ،أو تقليم أظفاره ،أو لبس الـمخيط
من القميص والرساويل ،بأن يفديه بذبح ما جيزئ يف األضحية ،أو يطعم ستة مساكني ،أو يصوم
ثالثة أيام .وكل هذا عىل التخيري ،وحجه صحيح.
أما الـمرأة فإن إحرامها يف وجهها؛ فال تلبس الربقع ،وال النقاب فتزيل عن وجهها النقاب
الذي يستعمله نساء األعراب ،إال عندما يراها أحد من الرجال؛ فإهنا تسدل اخلامر عىل وجهها.
تقول عائشة :كانت إحدانا تكشف وجهها يف إحرامها ،فمتى رأينا الرجال سدلت إحدانا
مخارها عىل وجهها( .)2فإن انتقبت الـمحرمة  -أي لبست النقاب عىل وجهها -وجب عليها أن
تفدي عنه بذبح ما جيزئ يف األضحية ،أو صيام ثالثة أيام ،أو إطعام ستة مساكني ،وال جيب
عليها أن تستعمل العصابة عىل جبهتها لتمنع هبا مس اخلامر لوجهها ،فهذا  م يثبت فعله عن نساء
الصحابة .ولو فرض أن اخلامر مس وجهها من أجل هبوب اهلواء ،أو غري ذلك ،فإن هذا ال
يرضها وال يقدح يف صحة حجها .ثم إن رسول اهلل ﷺ سار يف طريقه حتى أتى رس ًفا وهو
بطرف مكة مما ييل طريق جدة فنزل به.
( )1أخرجه مسلم من حديث أيب هريرة.
( )2أخرجه أبو داود والبيهقي من حديث عائشة.
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جمموعة رسائل الشیخ عبد اهلل بن زيد آل حممود :

حجها
حكمة احليض وما جيب عىل من ابتليت به يف سفر ّ
ثم دخل عىل عائشة وهي تبكي فقال« :ما يبكيك ،لعلك نفست؟» أي حضت ،فأشارت
إليه أي نعم .فقال« :إن هذا أمر كتبه اهلل ىلع بنات آدم ،فافعيل ما يفعل احلاج غري أن ال تطويف
بابليت حىت تطهري»( )1ويف رواية قال«« :ارفىض حجك واجعليها عمرة» أي قويل بليك عمرة
ًّ
وحجا .وقال هلا« :إن طوافك بابليت ،وسعيك بني الصفا والـمروة ،يكفيك حلجك وعمرتك»».

فاحليض خلقة وجبلة يف الـمرأة خلقه اهلل حلكمة غذاء اجلنني يف البطن ،كام أن صفار البيضة
يغذي الفرخ حتى يتم .وهلذا احلامل ال حتيض ،ومتى خرج منها الدم فإنه نقص يف احلمل،
ويعترب بأنه دم فساد ال ترتك له الصالة وال الصيام ،وهو من مكمالت الـمرأة ،لكون الـمرأة التي
حتيض هي الـمستعدة للحمل.
فالـمرأة متى ابتليت بخروج احليض عند اإلحرام ،أو عند قرب دخوهلا مكة ،فإهنا تدخل
وحجا .فتصري قارنة وال تطوف ،وال تسعى حتى تطهر
العمرة عىل احلج وتقول :لبيك عمرة
ًّ
وتغتسل ،ويكفيها حلجها وعمرهتا طواف واحد ،وسعي واحد ،ولو بعد الوقوف ورمي اجلامر.
لكن إذا استمر احليض عليها ،وخافت من خروج الرفقة من مكة قبل أن تطهر ،وقبل أن
ينقطع عنها الدم وال يمكنها التخلف عنهم ،فقد أفتى شيخ اإلسالم ابن تيمية ،والعالمة ابن
القيم مثل هذه الـمرأة بأن تغتسل وتستثفر ،ثم تطوف وتسعى وتفعل بقية حجها .ويكفيها ذلك،
ذ
َ
َ ُ
ذُ َ
لۡ
لِلۡنفۡ ًساۡإ ِ ۡ
ِفۡٱ ۡ
لۡيُكل ۡ
صحيحا؛ ألهنا حالة رضورة والرضورة تقدر بقدرهاۡ ﴿ ،
ويعترب حجها
ً
َ ذُ
ذ
لِل ۡ َما ۡٱسۡ َت َطعۡ ُتمۡ﴾ [التغابن .]16 :فأشبه عادم الطهورين يصيل
ُوسۡ َع َها﴾ [البقرةۡ ﴿ .]286 :فٱتقواۡ ۡٱ َۡ
عىل حسب حاله .وكذا الـمرأة الـمبتالة بجريان الدم بام يسمى االستحاضة ،وكذلك الرجل
الـم بتىل بسلس البول الدائم ،فكل واحد من هؤالء يصيل عىل حسب حاله حتى ولو قطر الدم
عىل احلصري ،وكذلك طواف احلج فإنه يطوف عىل حسب حاله؛ إذ الطهارة للصالة آكد من

( )1متفق عليه من حديث عائشة.
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( )45فقه أحكام منسك حج بیت اهلل احلرام

الطهارة لطواف احلج وإذا ضاق األمر اتسع ،والـمشقة جتلب التيسري ،والنبي ﷺ قال« :وما

أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم»( .)1وهذا هو الذي نعتقده ونعتمد صحة الفتوى به.
وقد رخص الفقهاء للحائض والنفساء متى توضأت وضوء الصالة بأن متكث يف الـمسجد
احلرام وغريه من الـمساجد متى أمنت تلويثه ،لكون الوضوء خيفف من حدث احليض والنفاس،
وكذا اجلنابة .وقالوا :إن الصحابة كانوا يمكثون يف الـمسجد بعد الوضوء وهم جمنبون ،وهلذا
قال ناظم الـمفردات:
وبوضــــــــوء جنــــــــ أو حــــــــائ

أو ُن َف َســـــــا بـــــــال نجیـــــــع فـــــــائ

هلـــــــم جيـــــــوز اللبـــــــ كـــــــالعبور

يف مســــــجد ذاك عــــــىل الـــــــمشهور

آداب الطواف بالبيت
قال جابر :ثم سار رسول اهلل ﷺ حتى دخل مكة؛ فطاف بالبیت ،فرمل ثالثة أشواط،
ومشى أربعة(- )2والرمل هو :العدو مع تقارب اخلطى -واضطبع بردائه فجعله حتت إبطه
األيرس .وهذا الرمل واالضطباع إنام يَّشعان يف طواف القدوم من السفر فقط .وما عدا ذلك
َ َ ُ َ ٗ
ََ ٗ َ ذ ُ
ذَ
ى
ِ
ل﴾ [البقرة:
هِۡ ۡم ۡمص ۡ
ام ۡإِبۡ ۡر ۡۧ
فإنه يطوف ماش ًيا بسكينة ووقار .ثم قرأ ﴿وأمۡ ۡنا ۡ ۡوٱَّتِذواۡ ۡمِن ۡمق ۡ
 .]125فصىل ركعتني ،ورشب من ماء زمزم ،ثم خرج إىل الـمسعى ،فبدأ بالصفا وختم بالـمروة.
فعل ذلك سب ًعا يذكر اهلل فيهام ويسبح ويدعو.
االكتفاء بسعي واحد عن احلج والعمرة
يف حق القارن والـمتمتع
فلام كان آخر سعيه بالـمروة ،قال ألصحابه« :لو أين استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق

( )1متفق عليه من حديث أبى هريرة.
( )2أخرجه مسلم من حديث جابر.

10

جمموعة رسائل الشیخ عبد اهلل بن زيد آل حممود :

اهلدي وجعلتها عمرة ،فمن اكن منكم ليس معه هدي ،فليحل ،ويلجعلها عمرة»( .)1ويف هذا
دليل عىل حتديد نحر نسك التمتع والقرآن بيوم العيد وأيام التَّشيق ،وأنه ال جيوز قبل ذلك ،فقام
رساقة بن مالك بن جعشم فقال :ألعامنا هذا أم لألبد؟ فقال رسول اهلل ﷺ« :بل ألبد األبد،

دخلت العمرة يف احلج إىل يوم القيامة»( .)2فحل الناس كلهم ،وقرصوا من رؤوسهم ،ولبسوا
ثياهبم ،ودارت جمامر الطيب بينهم ،إال رسول اهلل ﷺ ومن كان معه هدي ،فإهنم بقوا عىل
إحرامهم ،و م حيلوا منه إال يوم العيد بعدما رموا مجارهم ،ونحروا هدهيم.
ويف اليوم الثامن أحرم الذين حلوا باحلج ،وتوجهوا إىل منى ،فنزلوا هبا ،ويف اليوم التاسع
قرصا ومج ًعا حتى أهل مكة .فكانوا
توجهوا إىل عرفات ،وصىل هبم رسول اهلل ﷺ الظهر والعرص ً
يقرصون معه الصالة بنمرة ومزدلفة ومنى ،وبعد الصالة توجهوا إىل عرفات ،وخطب هبم
رسول اهلل ﷺ اخلطبة العظيمة .وقال« :إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم إىل أن تلقوا
ربكم كحرمة يومكم هذا يف شهركم هذا يف بدلكم هذا .أال لك يشء من أمر اجلاهلية حتت

قديم موضوع ،ودماء اجلاهلية موضوعة ،وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن احلارث
ً
 -اكن مسرتضعا يف بين سعد قتلته هذيل  -وربا اجلاهلية موضوع ،وأول ربا أضع من ربانا ربا

عباس بن عبد الـمطلب ،فإنه موضوع لكه ،فاتقوا اهلل يف النساء ،فإنكم أخذتموهن بأمانة
اهلل ،واستحللتم فروجهن بكلمة اهلل ،وهلن عليكم رزقهن وكسوتهن .وقد تركت فيكم ما
لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به :كتاب اهلل ،وأنتم تسألون عين ،فما أنتم قائلون؟» قالوا :نشهد

أنك قد بلغت وأديت ونصحت ،فرفع رسول اهلل ﷺ أصبعه إىل السماء .وقال« :امهلل اشهد»»(.)3
ً
كفارا يرضب بعضكم
ويف رواية قال« :لعلكم ال تلقوين بعد اعيم هذا ،أال فال ترجعوا بعدي
رقاب بعض» فسميت حجة الوداع ،من أجل أنه ودع الناس فيها.
أدب الوقوف بعرفة وما ينبغي أن يقول فيه

( )1أخرجه مسلم من حديث جابر بن عبد اهلل.
( )2أخرجه مسلم عن جابر بن عبد اهلل.
( )3أخرجه مسلم من حديث عبد اهلل بن مسعود.

( )45فقه أحكام منسك حج بیت اهلل احلرام
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إن يوم عرفة أفضل أيام الدنيا كام يف الصحيح أن النبي ﷺ قال« :أفضل أيامكم يوم عرفة،
وأفضل ما قلت وانلبيون من قبيل عشية عرفة :ال هلإ إال اهلل وحده ال رشيك هل هل الـملك وهل

احلمد وهو ىلع لك يشء قدير» .ويكثر من ذكر اهلل ويسبحه ويستغفره أو يسكت .إذ ليس لعرفة دعاء
لَوۡ َۡمۡ
خمصوص ،إذ الـمقصود الوقوف هبا ،حلديث «احلج عرفة»( .)1وأنزل اهلل عليه بعرفة ﴿ٱ ۡ

َ
َ ََ ُ َ ُ
َ ُ ََ َ ُ َ َ ُ
َ َ ُ َ ُ
ِينا﴾ [الـامئدة.]3 :
لسۡ ۡل ى َۡمۡد ٗۡ
يتۡلك ُۡمۡٱ ِۡ
ض ۡ
تۡعليۡكمۡۡن ِعۡم ِ ۡ
تۡلكمۡۡدِينكمۡۡوأتۡممۡ ۡ
أكۡملۡ ۡ
تۡور ِ
َ
َ
َ َ َ َ ُ ذ
اسۡ
ت ۡٱنلذ َ ۡ
ح َۡ ۡ ١و َرأيۡ َ ۡ
لِل ِ ۡ َۡوٱلۡفتۡ ُۡ
ص ۡٱ ۡ
وقد أنزل اهلل عليه يف أوسط أيام التَّشيق ﴿إِذا ۡجاۡ ۡء ۡن ۡ
ذ َ
َ
ُُ َ
َ َ َ َ َ ُ ذُ َ َ َ
نۡت ذو ۡابَاۡ[ ﴾٣النرص.]3-1 :
كۡ ۡوٱسۡتغۡ ِفرۡۡهاۡإِن ۡهۥَۡك ۡ
اجاۡۡ٢ف َسبِحۡۡ ِِبمۡ ِۡدۡرب ِ ۡ
لِلِۡۡأفۡ َو ٗۡ
ِينۡٱ ۡ
فۡد ِۡ
ونۡ ِ ۡ
يَدۡخل ۡ
ففي هذه السورة إعالم باقرتاب أجل رسول اهلل ﷺ كام فرسها بذلك ابن عباس.

ويف موقف عرفة ،سقط رجل عن راحلته فامت .فقال رسول اهلل ﷺ« :اغسلوه بماء وسدر
ً
وكفنوه يف ثوبيه ،وال ختمروا رأسه ،وجنبوه الطيب ،فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا»(.)2

وملا غربت الشمس ،انرصف رسول اهلل ﷺ من عرفة وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن
رأسها ليصيب مورك رحل رسول اهلل ﷺ وهو يقول«« :أيها انلاس ،السكينة السكينة» لكما أىت
ً
ً
حبل( )3من احلبال أرىخ هلا قليل حىت تصعد»(.)4

والدفع منها
حلكم يف نزول مزدلفة ّ
ا ُ
إن للمزدلفة ثالثة أسامء هـي :الـمزدلفة ،ومجع ،والـمشعر احلرام .وحدها من عرفة إىل قرن
حمرس ،وما عىل يمني ذلك وشامله من الشعاب واجلبال فهو منها .ففي أي موضع منها وقف
ِّ

( )1أخرجه أهل السنن وأمحد من حديث عبد الرمحن بن يعمر الدييل.
( )2متفق عليه من حديث ابن عباس.
( )3حب ً
ال من احلبال :أي الـمستطيل من الرمل.
( )4أخرجه مسلم من حديث جابر.
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احلاج أجزأه؛ لقول النبي ﷺ« :وقفت ههنا ،ومجع لكها موقف»(.)1
ََ َ ُُ ُ َ
َ ُ
ذ
وه ۡك َماۡ
ام ۡ ۡوٱذۡكر ۡ
لر ِۡ
ِند ۡٱلۡ َمشۡ َع ِۡر ۡٱ ۡ
لِل ۡع َۡ
واألصل يف ذلك قوله سبحانهۡ ...﴿ :فٱذۡك ُرواۡ ۡٱ َۡ
َ
َ َ ذ
َ َ ى ُ
كمِۡۡإَونۡ ُك ُ
ِي﴾ [البقرة.]199-198 :
نۡٱلضٓال َۡ
نتمۡمِنۡقبۡل ِ ۡهِۦۡل ِم ۡ
هدۡى
والـمبيت بمزدلفة إىل نصف الليل واجب يف ظاهر مذهب احلنابلة والشافعية ،وقال اإلمام
مالك :إن نزل هبا ثم دفع ،فال يشء عليه ،وإن  م ينزل هبا فعليه دم .وقال يف اإلفصاح  :أمجعوا
عىل أنه جيب البيتوتة بمزدلفة جز ًءا من الليل يف اجلملة إال مالك فإنه قال :هو سنة مؤكدة .وقال
الشافعي يف أحد قوليه :إنه ليس بواجب .قال :واختلفوا فيمن ترك الـمبيت بمزدلفة جز ًءا من
الليل ،هل جيب عليه دم أم ال؟ فقال أبو حنيفة :ال يشء عليه يف تركها مع كوهنا واجبة عنده.
وقال مالك :جيب يف تركها الدم ،مع كوهنا سنة عنده .وقال الشافعي يف أظهر قوليه ،وأمحد :جيب
يف تركها الدم ،مع كوهنا واجبة عندمها .فهذه األقوال مع اختالفها خرجت من هؤالء األئمة
حيا يف حتديد الواجب
نصا
ً
خمرج االجتهاد منهم لكوهنم  م جيدوا عن رسول اهلل ﷺ ًّ
صحيحا َص ً
من الـمبيت ،وهل هو الليل كله أو نصفه؟ فاجتهد كل واحد منهم يف القول فيه عىل حسب
احلالة واحلاجة يف زمنهم؛ من قلة احلاج ،وسعة الـمكان ،والطرق ،والقدرة عىل ترصف اإلنسان
بام يريد.
وإن األمر الذي ال نزاع فيه هو أن النبي ﷺ نزل بمزدلفة بعد انرصافه من عرفة ،فصىل هبا
الـمغرب والعشاء مجع تأخري بأذان وإقامتني .ثم رقد حتى طلع الفجر فصىل بعدما تبني الفجر.
ثم وقف بالـمشعر احلرام؛ فذكر اهلل وهلله ،وأخذ يدعو حتى أسفر جدًّ ا ثم دفع من مزدلفة ومعه
أصحابه حتى أتى مجرة العقبة ،فرماها بسبع حصيات يكرب مع كل حصاة .ثم انرصف إىل
الـم نحر فنحر هديه ،وحلق رأسه ،ولبس ثيابه .وبعدما أكل من حلم هديه ورشب من مرقه ،دفع
إىل مكة ومعه أصحابه .فطاف بالبيت طواف احلج .فهذا أفضل ما يفعله احلاج إذ إنه سنة رسول

( )1أخرجه مسلم وأمحد من حديث جابر.

( )45فقه أحكام منسك حج بیت اهلل احلرام
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اهلل ﷺ الفعلية ،وسرية خلفائه وأصحابه ،حتى يف حالة الزمان وشدة الزحام؛ فإنه يكون أوفق
وأرفق به ،إذ إنه بعد انرصافه من مزدلفة جيد فجوة خالية من شدة الزحام بني الـمتعجلني
والـمتأخرين ،فهو أفضل ما ننصح به ،وندعو الناس إليه؛ ألنه ال يلزم أن يتيرس هذا التسهيل
لكل أحد .فإن احلاج زمن النبي ﷺ وزمن اخللفاء ويف كل السنني السابقة يكونون قليلني ،فال
حيج من أهل البلدان البعيدة أحد ،وال حيج من أهل البلدان القريبة إال النادر.
أما اآلن ،ويف هذا الزمان ،فقد قرصت الـمسافات ،وسهلت الـمواصالت بوسائل
الـمراكب اهلوائية ،والربية ،ودكت عقبات التعويق ،وقطع دابر قطاع الطريق ،وشمل الناس
األمن الـمستتب يف أنحاء احلرم ،وسائر السبل الـمفضية إليه .فمن أجله توافد الناس إىل احلج
من كل فج ،فأقبلوا إليه جيأرون ،ويف كل زمان يزيدون ،فعظم اخلطب ،واشتد الزحام ،وصار
الناس بعد انرصافهم من عرفة يسريون مقسورين غري خمتارين ،يتحكم فيهم قائد السيارة،
ورشطة نظام الـمرور ،بحيث يمنعون السائق من الوقوف واالنرصاف عن طريقه ،لكون أرض
مزدلفة مملوءة بالناس والسيارات ،وربام متادى هبم سريهم حتى يصلوا إىل الـمسجد احلرام،
فيطوفوا طواف اإلفاضة وهم قد مروا بمزدلفة لكنهم  م يقفوا و م ينزلوا هبا.
وألجله كثر السؤال عن حج هؤالء ،وهل هو صحيح أم ال؟
فاجلواب :إننا عىل دين كفيل بحل مشكالت العالـم ،ما وقع يف هذا الزمان ،وما سيقع بعد
أزمان .ولو فكرنا فيه بإمعان ونظر؛ لوجدنا فيه الفرج عن هذا احلرج .وقد قيل :إن احلاجات
هي أم االخرتاعات؛ هلذا جيب عىل العلامء االجتهاد يف جتديد النظر فيام يزيل عن أمتهم وقوع
اخلطر والرضر .والنبي ﷺ قد أرخص للظعن والضعفة بأن يدفعوا بالليل ويرموا اجلمرة بالليل.
كام ثبت يف صحیح البخاري من حديث عائشة ،وحديث أسامء بنت أيب بكر ،وحديث ابن عمر،
وحديث ابن عباس.
وكام ثبت الدفع إىل مكة من حديث عائشة قالت :أرسل النبي ﷺ بأم سلمة لیلة الـمزدلفة
فرمت اجلمرة قبل الفجر ،ثم مضت فأفاضت .رواه أبو داود بإسناد عىل رشط مسلم .وكل
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األحاديث الصحيحة يف البخاري ومسلم والسنن  ،م تثبت حتديد الـمبيت بجزء من الليل ،وال
تقييده بنصفه كام قيده الفقهاء بذلك .وترجم له البخاري يف صحيحه ما عدا أن أسامء بنت أيب
بكر قالت للذي ُيرحلها :هل غاب القمر؟ فقال :ال .فأخذت تصيل .ثم قالت :هل غاب القمر؟
قال :نعم .قالت :فارحتلوا .قال :فارحتلنا فمضت حتى رمت اجلمرة ،وقالت :يا بني ،إن رسول
اهلل ﷺ أذن للظعن .ومثله قاله ابن عمر حني دفع من مزدلفة بأهله من الليل .وكلها ال تدل عىل
حتديد وال تقييد.
صحيحا بدون دم ،إذ هو نظري ما
ونتيجة اجلواب عن هذا السؤال :أن حج هؤالء يعترب
ً
فعلته أم سلمة زوج النبي ﷺ كام يف حديث عائشة .قالت :أرسل النبي ﷺ بأم سلمة لیلة النحر
فرمت اجلمرة قبل الفجر ،ثم مضت فأفاضت .رواه أبو داود وإسناده عىل رشط مسلم ،وهو
جنس ما فعله هؤالء من دفعهم من مزدلفة إىل اجلمرة ،ثم إىل مكة؛ لطواف اإلفاضة بطريق
نفسا إال وسعها.
القرس غري خمتارين .وهو غاية وسعهم واهلل ال يكلف ً
وألن احلاج بعد انرصافه من عرفة يمر بمزدلفة يف طريقه .وقد قال الفقهاء :إن حكم من مر
بعرفة حكم من وقف هبا يف متام حجه ،ومثله من مر بمزدلفة و م يقف هبا ،ثم إن بقية مناسك
احلج التي تفعل بعد الوقوف بعرفة ،مثل الـمبيت بمزدلفة ،والرمي ،وطواف اإلفاضة ،كلها من
األمور التي رفع رسول اهلل ﷺ فيها عن أمته احلرج يف تقديم يشء عىل يشء منها .فإنه ما سئل
يوم العيد عن يشء ُقدم وال أخر إال قال« :افعل وال حرج»(.)1
وبام أهنا حصلت الرخصة من النبي ﷺ يف الدفع بالليل للظعن والضعفة بدون حتديد وال
قيد ،فإن أكثر الناس يف حالة هذا الزحام الشديد قد صاروا بمثابة الظعن والضعفة ،بل أشد يف
حالة استعامل هذه الرخصة التي قصد هبا التسهيل ،فيرسوا وال تعرسوا .وقد قال اإلمام مالك:
إن الـمبيت بمزدلفة سنة مؤكدة .وقال اإلمام الشافعي يف أحد قوليه :إنه ليس بواجب .وقال
اإلمام أبو حنيفة :ليس عليه يشء يف تركه ،قاله يف اإلفصاح .وقد أسقط الفقهاء من احلنابلة
( )1متفق عليه من حديث عبد اهلل بن عمرو.

( )45فقه أحكام منسك حج بیت اهلل احلرام
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والشافعية الـمبيت بمزدلفة عن الرعاة والسقاة ،قال يف اإلقناع ورشحه من كتب احلنابلة :وليس
عىل أهل السقاة والرعاة مبيت بمنى ،وال مزدلفة ،وقيل :أهل األعذار كالـمريض ومن له مال
خياف ضياعه ،حكمه حكمهم يف ترك البيتوتة .قال يف الكشاف  :جزم به الـموفق ،والشارح،
وابن متيم .وهذا كله يرجع إىل كون الدين مبن ًّيا عىل جلب الـمصالح ودفع الـمضار.

نسك أو دم جربان:
َدم الـمتعة والقران ،هل هو َدم ُ

َ
ََ ذ َ
َ َ
َ
َ
َيدۡۡ
ِن ۡٱلۡ َهدۡ ِۡ
س ۡم َۡ
ج ۡف َما ۡٱسۡ َتيۡ َ َۡ
ل ِۡ
ل ۡٱ ۡ
قال اهلل سبحانه﴿ :ف َمن ۡت َم ذت َۡع ۡۡب ِٱلۡ ُعمۡ َرۡة ِ ۡإ ِ ۡ
ي ۡفمن ۡلمۡ ۡ ِ
َ َ ُ َََ َ
َ َ َ َ َ َ َى َ َ ذ َ ُ َ ُ
َ ََ َ َ
ُ
َ
ذ
ُ
َ
ِك ۡل ِمن ۡلمۡ ۡيكنۡ ۡأهۡل ۡهۥۡ
ك ۡعشةۡ َۡكمِلةۡ ۡ ۡذل ۡ
ج ۡوسبۡعةۡ ۡإِذا ۡرجعۡتمۡ ۡت ِلۡ ۡ
ل ِۡ
ف ۡٱ ۡ
ام ۡث ۡل ىثةِۡ ۡأيامۡ ۡ ِ ۡ
ف ِصي ۡ
َ
َ
ام﴾ [البقرة .]196 :فأوجب سبحانه ذبح اهلدي عىل الـمتمتع من أجل
ل َر ِۡ
ج ِۡد ۡٱ َۡ
اِضي ۡٱلۡمسۡ ِ
ح ِ ِ

ترفهه باستعامل الـمباحات من الطيب والنساء ،ولبس الثياب فيام بني احلج والعمرة .كام أوجب
الدم عىل القارن من أجل أنه قرن بني احلج والعمرة بعمل واحد ،واكتفى عنهام بطواف واحد،
لدخول احلج يف العمرة إىل يوم القيامة .فوجب عليه من أجله ذبح نسك ،وهو ما جيزئ يف
األضحية.
وهذا الدم هو دم نسك وليس بدم جربان ،ال جيوز ذبحه إال يف يوم العيد أو أيام التَّشيق
كاألضحية ويسمى أضحية.
والنبي ﷺ خطب الناس يوم العيد ،فقال يف خطبته«« :أي يوم هذا؟ أليس هو يوم انلحر؟»

قالوا :بىل( .»)1ويسمى يوم النحر؛ ألن مجيع الـمسلمني ينحرون فيه .فاحلجاج ينحرون نسكهم،
وأهل البلدان واألمصار ينحرون فيه أضاحيهم.
وذه اإلمام الشافعي :إىل أن دم الـمتعة والقران دم جربان ،وبنى عليه القول بجواز ذبحه
يف اليوم السابع ،أو الثامن أي قبل العيد وخالفه كافة العلامء يف ذلك .وحققوا بأنه دم نسك .وأنه
ال جيوز ذبحه إال يف يوم العيد وأيام التَّشيق .والنبي ﷺ ملا أمر أصحابه بأن حيلوا من إحرامهم،
( )1متفق عليه من حديث أيب بكرة.
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وجيعلوا سعيهم عن العمرة؛ أنه أبدى األسف يف سوقه اهلدي معه؛ والذي امتنع بسببه عن أن
حيل من إحرامه .فقال« :لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت اهلدي ،وجلعلتها عمرة،
ُ
فمن اكن منكم ليس معه هدي فليحل ،ويلجعلها عمرة» .فقام رساقة بن مالك بن جعشم،

قال :يا رسول اهلل ،ألعامنا هذا أم لألبد؟ فقال« :بل ألبد األبد ،دخلت العمرة يف احلج إىل يوم

القيامة»»(.)1
فالرسول قد متنى التحلل من إحرامه بعد سعيه ،كام فعل أصحابه .لكنه مأمور بأن ال حيل منه
ََ َ ُ ُُ َ ُ َ ذى ُ َ
يۡ
ت ۡ َيبۡل ۡغ ۡٱلۡ َهدۡ ُۡ
تل ِقواۡ ۡرءوسكمۡ ۡح ۡ
لۡ ۡ
حتى ينحر هديه الذي ساقه معه .يقول اهلل تعاىل﴿ :و ۡ
َ ذ
َمِل ُۡهۚا﴾ [البقرة .]196 :فمحله الزماين هو يوم العيد ،وأيام التَّشيق .كام أن حمله الـمكاين هو منى،
وفجاج مكة كلها منحر .فمن نحر دم التمتع قبل العيد؛ فهو كمن ذبح أضحيته قبل العيد ،والنبي
ﷺ خطب الناس فقال« :إنا نريد أن نصيل ،ثم ننحر ،من فعل هذا قد أصاب سنتنا ،ومن فعل غري

ذلك؛ فإنما يه شاة حلم قدمها ألهله»( .)2فمن ذبح دم نسكه يف اليوم السابع أو الثامن أو التاسع،
سفرا مسافة قرص
فإنام هو دم حلم وليس من النسك يف يشء .ويسقط دم الـمتعة والقران بإحداثه ً
فيام بني احلج وال ُعمرة ،كأن يسافر إىل الـمدينة ،أو إىل الطائف ،أو إىل جدة ،فيسقط عنه دم الـمتعة
والقران يف ظاهر مذهب احلنابلة .قال ناظم الـمفردات:
مســــــافة القصـــــــر لــــــذي ا ســــــفار

مـــــــا بیـــــــنام احلـــــــج واالعـــــــتامر

بـــــــــــه دم الــــــــــــمتعة والقـــــــــــران

ســــــــقوطه فواضــــــــح الربهــــــــان

وقد استغل هذا القول الـمطوفون ،وأخذوا يشغلون به أذهان الناس ليتعجلوا به أكل
اللحم ،وانخدع لقوهلم أكثر الغرباء الذين جيهلون أحكام الَّشع.
وبعض العلامء غري الـمحققني عندما يرى عظمة مرصع احليوان بمنى وكونه يركم بعضه
بعضا وال يأكلها الناس رأى أن يتوسط بالقول يف إباحة ذبحه يف اليوم السابع أو الثامن ،كأنه
ً
( )1أخرجه مسلم من حديث جابر.
( )2متفق عليه من حديث الرباء بن عازب.
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بذلك يريد التخفيف من الذبح بمنى ،وهذا من باب االستشفاء عن الداء بالداء .إذ لو ُسمح
للناس بأن يذبحوا نسكهم يف اليوم السابع أو الثامن فإن البيوت والشوارع واألزقة تكون منتنة
جميفة من إلقاء اجليف فيها ،والفرث والدم يف وقت هي مغلقة بكثرة احلجاج ،بحيث ال يتمكن
عامل البلدية من دخوهلا لتنظيفها ،فينجم عن ذلك سوء النتائج ،من تعفن اهلواء الذي قد ينجم
عنه الوباء ،والوقاية خري من العالج.
إذا استشـــــــــفیت مـــــــــن داء بـــــــــداء

فـــــأكثر مـــــا أعلـــــك مـــــا شـــــفاك

جواز رمي اجلامر أيام التَّشيق قبل الزوال
ثم ركب رسول اهلل ﷺ راحلته فجعلوا يسألونه فام سئل عن يشء قدم وال أخر إال قال:
«افعل وال حرج» .فرفع احلرج عن الناس يف مجيع ما قدموه أو أخروه من بقية مناسك احلج،
حتى سأله رجل فقال :رميت بعدما أمسيت .فقال« :افعل وال حرج»( .)1وهذا احلديث يف
الصحیحني عن ابن عباس .وهو نص َصيح يف جواز تقديم رمي اجلامر قبل الزوال ،أو تأخريها
عن هذا الوقت ،فيجوز رميها يف أية ساعة شاء من ليل أو هنار أشبه النحر واحللق ،وأشبه طواف
اإلفاضة  -الذي هو ركن احلج  -فقد طاف رسول اهلل ﷺ وأصحابه يوم العيد بعدما أكلوا من
حلم هدهيم ،ورشبوا من مرقه.
ثم قال العلامء بجواز التوسعة يف فعله ،وأنه يطوف يف أية ساعة شاء من ليل أو هنار من يوم
العيد ،أو سائر أيام التَّشيق.
فال أدري ما الذي جعلهم يشددون يف عدم جواز رمي اجلامر قبل الزوال يف أيام التَّشيق؛
وهو عمل يقع بعد التحلل األول ،وفيه حديث« :إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب ولك

يشء إال النساء» .رواه اإلمام أمحد ،وأبو داود من حديث عائشة .وإذا طاف طواف اإلفاضة فقد
حتلل التحلل الثاين ،بحيث يباح له كل ما يفعله من سائر الـمباحات من الطيب واجلامع وغري
( )1متفق عليه من حديث عبد اهلل بن عمرو بن العاص.
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أيضا :إنه لو أخر رمي اجلامر كلها حتى
ذلك .ولو مات حلكم بتامم حجه ،قاله يف اإلقناع .وقال ً
مجرة العقبة يوم العيد ثم رماها كلها يف اليوم الثالث أجزأه ذلك أدا ًء العتبار أن أيام منى كالوقت
الواحد ،وهذا ظاهر مذهب احلنابلة والشافعية؛ لكونه قد وقع التسهيل ،والتيسري من النبي ﷺ
يف بقية واجبات احلج ،التي تفعل يوم العيد ،وأيام التَّشيق ،حيث إنه  م ُيسأل عن يشء من
التقديم والتأخري إال قال« :افعل وال حرج»( .)1وقد أحسن من انتهـى إىل ما سمع.
من ذلك :أن العباس استأذن النبي ﷺ أن يبيت بمكة ليايل منى؛ من أجل سقاية احلاج فأذن
له يف ذلك ،و م يأمره باستنابة من يرمي بدله ،كام أنه رخص لرعاة اإلبل يف البيتوتة بعيدً ا عن
منى ،يرمون يوم النحر ،ثم يرمون الغد وبعد الغد ليوم النفر ،وقيس عليه كل من خياف عىل
نفسه وماله .واهلل أعلم .سقوط الرمي َعمن ال يستطيع الوصول

إىل موضع اجلامر بدون استنابة
إن األصل يف هذا هو قول النبي ﷺ« :ما نهيتكم عنه فاجتنبوه ،وما أمرتكم به فأتوا منه

ما استطعتم»( .)2فكام أن واجبات الصالة تسقط عمن ال يستطيعها؛ فكذلك واجبات احلج.
فإهنا تسقط عمن ال يستطيعها؛ ألن واجبات الصالة آكد من واجبات احلج ،بحيث إن واجبات
الصالة لو تعمد ترك واجب منها بدون عذر بطلت صالته ،بخالف واجبات احلج ،فإنه لو
تعمـد تـرك واجب بدون عذر  م يبطل حجه وإنام عليه دم.
ومتى كان أصل فرض احلج يسقط عمن ال يستطيعه بنص القرآن ،فام بالك بسقوط
الواجب الـمعجوز عنه؛ إذ هو أوىل بالسقوط بدون استنابة .وليس عندنا ما يثبت االستنابة يف
واجبات احلج عند العجز عنها.
هلذا أفتينا ضعاف األجسام ،وكبار األسنان ،والـمصابني بالـمرض ،من رجال ونساء -

( )1متفق عليه من حديث عبد اهلل بن عمرو.
( )2متفق عليه من حديث أيب هريرة.

( )45فقه أحكام منسك حج بیت اهلل احلرام
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الذين ال يستطيعون الوصول إىل اجلامر -بأن الرمي يسقط عنهم بدون استنابة وال دم عليهم ،كام
أن أصل احلج يسقط عمن ال يستطيعه سقو ًطا كل ًّيا بنص القرآن ،فام بالك بسقوط الرمي عمن ال
يستطيعه إذ هو من باب األوىل واألحرى.
وقد أسقط النبي ﷺ طواف الوداع عن احلائض بدون استنابة .وقد عده الفقهاء من
واجبات احلج .وهذا واضح جيل ال جمال للجدل يف مثله ،إذ ليس عندنا ما يثبت صحة التوكيل
يف سائر واجبات احلج أو مستحباته.
فلام أكل رسول اهلل ﷺ من حلم هديه ،ورشب من مرقه ،دفع إىل مكة ومعه أصحابه ،فطاف
هبا طواف احلج ،و م يثبت عنه أنه سعى بل اكتفى بسعي القدوم عن احلج والعمرة؛ لكون القارن
يكفيه سعي واحد عن احلج وال ُعمرة .واختار شيخ اإلسالم ابن تيمية ،والعالمة ابن القيم أن
الـمتمتع يكفيه سعي واحد عن حجه وعمرته ،كالقارن ،إذ مها يف احلكم سواء ،وهذا معنى قول
النبي ﷺ «دخلت العمرة يف احلج إىل يوم القيامة»( .)1إذ الدخول هو أن يكتفى بسعي أحدمها
عن اآلخر ،وهذا هو نفس ما فعله الصحابة الذين حلوا من إحرامهم بعد سعي العمرة ،ثم
طافوا مع النبي ﷺ طواف اإلفاضة ،و م يعيدوا السعي اكتفاء بسعي العمرة .فاكتفاء الرسول ﷺ
بسعي واحد عن حجه وعمرته ،هو أمر مسلم ال خالف فيه؛ لكونه قارنًا .والصحابة الذين حلوا
من إحرامهم بعد سعي العمرة  ،م يثبت ختلفهم عنه؛ الستئناف سعي ثان حلجهم .وبذلك تظهر
فائدة دخول العمرة يف احلج إىل يوم القيامة ،وكونه يكتفى بطواف أحدمها وسعيه عن اآلخر.
ونحن ال نشك يف صحة حج من اكتفى بسعي واحد عن حجه وعمرته يف حج التمتع
كالقارن عىل حد سواء .كام هو فعل الصحابة ،واختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية ،والعالمة ابن
القيم .وبام أننا نخشى أن يلقى هذا احلاج أحدً ا من أهل العلم الذين  م يفقهوا يف الـمسألة حق
الفقه ،فيقول له :بطل حجك ،فيعود بالالئمة عىل نفسه وعىل من أفتاه؛ هلذا فإن األحوط يف حق
هذا أن يسعى مع طواف اإلفاضة حتى يكون مطمئنًّا من الالئمة مع العلم بأننا ال نشك يف صحة
( )1أخرجه مسلم من حديث جابر بن عبد اهلل.
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حج من اقترص عىل سعي واحد واهلل أعلم.
ثم أتى رسول اهلل ﷺ زمزم .وقال« :انزعوا يا بين عبد الـمطلب ،فلوال أن يغلبكم انلاس
()1
دلوا فَّشب منه وهو قائم .وصىل بالناس الظهر
ىلع سقايتكم لزنعت معكم» فناولوه ً

قرصا ،وملا فرغ من صالته قال« :يا أهل مكة أتموا فإنا قوم سفر»(.)2
بالـمسجد احلرام ً
ويف اليوم الثاين جلس رسول اهلل ﷺ وجعلوا يسألونه فام سئل عن يشء ُقدم وال ُأخر إال قال:
«افعل وال حرج»( ،)3حتى إذا زالت الشمس ،قام وقام الناس معه يتبعونه حتى أتى اجلمرة األوىل
فرماها بسبع حصيات ،يكرب عند كل حصاة ،ثم أسهل يف الوادي ،وأخذ يرفع يديه يدعو ويترضع
طويالً ،والناس صفوف خلفه يدعون ويترضعون ،ثم أتى اجلمرة الوسطى ،ففعل ذلك ،ثم أتى
إىل مجرة العقبة فرماها و م يقف عندها  -قيل لضيق الـمكان  -ثم انرصف بالناس وصىل هبم صالة
قرصا من غري مجع.
الظهر بمسجد اخليف من منى ،فصىل هبم ركعتني ً
ومن هدي رسول اهلل ﷺ أنه كان يقرص الصالة بمنى أيام منى وال جيمع

()4

و م حيفظ عن رسول اهلل ﷺ منذ دخل مكة إىل أن خرج منها أنه مجع بني الصالتني إال يف
عرفة؛ مجع بني الظهر والعرص مجع تقديم؛ التصال الوقوف ،ويف مزدلفة مجع بني الـمغرب
والعشاء مجع تأخري ،وما عدا ذلك فإنه يقرص الصالة وال جيمع .قال ابن مسعود :من حدثكم أن
رسول اهلل ﷺ كان جيمع يف منى فقد كذب علیه .ولعل السبب يف تأخريه رمي اجلامر إىل الزوال
خمرجا واحدً ا للرمي وللصالة يف مسجد اخليف؛ ليكون أسمح وأيرس
أنه يريد أن خيرج بالناس
ً
هلم.
و م يثبت عن رسول اهلل ﷺ أنه قال ال ترموا اجلمرة حتى تزول الشمس حتى يكون فيه حجة

( )1أخرجه مسلم من حديث جابر بن عبد اهلل.
( )2أخرجه مالك يف الـموطأ من حديث عمر.
( )3متفق عليه من حديث عبد اهلل بن عمرو.
( )4متفق عليه من حديث ابن عمر.
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ملن حدده .وأما قوله« :خذوا عين مناسككم»( )1فإن مناسكه تشمل األركان ،والواجبات،
والـمستحبات ،وأما حتديد الفقهاء للرمي أيام التَّشيق بام بني الزوال إىل الغروب ،فإنه حتديد خال
من الدليل ،وقد أوقع الناس فيه احلرج والضيق لكون اجلمع كثري ،وزمن الرمي قصري ،وحوض
بعضا عنده ،والنبي ﷺ قد بني للناس ما حيتاجون إليه،
الـمرمى صغري ،وصار الناس يطأ بعضهم ً
فام سئل عن يشء من التقديم والتأخري فيام يفعلونه يف يوم العيد وأيام التَّشيق إال قال« :افعل

وال حرج» .فنفى وقوع احلرج عن كل يشء من التقديم والتأخري ،فلو كان يوجد يف أيام التَّشيق
وقت هني غري قابل للرمي لبينه النبي  ،للناس بنص جيل؛ قطعي الرواية والداللة ،إذ ال جيوز
تأخري البيان عن وقت احلاجة إليه .واحلالة اآلن ،ويف هذا الزمان ،هي حالة حرج ومشقة
ورضورة ،توجب عىل العلامء إعادة النظر فيام يزيل عن أمتهم هذا الرضر ،ويؤمن الناس من
خماوف الوقوع يف هذا اخلطر احلاصل من شدة الزحام ،والسقوط حتت األقدام ،حتى صاروا
حيصون وفيات الزحام كل عام ،إذ هو من باب تكليف ما ال يستطاع ،وال يلزم برتكه مع العجز
نفسا إال وسعها.
عنه دم ،وصار احلكم بلزومه مستلز ًما للعجز عنه ،واهلل سبحانه ال يكلف ً
قــادرا
ُعصـــى وإن كنــت
إذا شــئت أن ت َ
ً

ــر بالـــذي ال ُيســـتطاع مـــن ا مـــر
فمـ ا
ُ

الـمبيت بمنى

ذَ َ
ُ
ف ۡأيذامۡۡ
لِل ۡ ِ ۡ
وقد عد الفقهاء الـمبيت بمنى من واجبات احلج ،وقد أنزل اهلل فيهَۡ ﴿ :وٱذۡك ُرواۡ ۡٱ ۡ
ََ ذ ََ
َ َ ََ
ََ
َ َ
ذ ُ َ َ
َ ََ َ ذَ
ق﴾ [البقرة:
ن ۡٱت ىۡ
ل ۡإِثۡ ۡم ۡعليۡ ۡهِ ۡل ِم ِۡ
ل ۡإِثۡ َۡم ۡعليۡ ۡهِ ۡ َو َمن ۡتأخ َۡر ۡف ۡ
ي ۡف ۡ
ف ۡيوۡم ِۡ
لۡ ِۡ
ود ىتۡ ۡف َمن ۡت َع ذج ۡ
معۡد ۡ
 .]203فاأليام الـمعدودات هي أيام التَّشيق ،والنبي ﷺ قال« :أيام الترشيق أيام أكل ورشب

وذكر اهلل عز وجل»( )2وأيام التَّشيق هي ثالثة أيام بعد العيد .فمن تعجل باالنرصاف يف اليوم
الثاين فال إثم عليه ،وإنام وجب الـمبيت بمنى من أجل تكميل بقية احلج ،الذي يفعل فيها من
( )1أخرجه مسلم والنسائي والبيهقي يف الكربى من حديث جابر.
( )2أخرجه مسلم عن نبيشة اهلذيل.
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الرمي والنحر واحللق ،ولكن متى ضاقت منى بالناس ،فإنه من اجلائز أن ينزلوا بام جاورها من
أرض مزدلفة أو عرفة أو حمرس؛ لكوهنا رضورة تقدر بقدرها ،وإذا ضاق األمر اتسع ،والـمشقة
جتلب التيسري ،والنبي ﷺ قال« :إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»( .)1وألن ما جاور اليشء
يعطى حكمه ،أشبه الـمسجد احلرام ،حيث أدخل فيه كثري من البيوت بام اشتملت عليه من
الـمرافق والـمنافع ،وصار حكمها حكم الـمسجد احلرام ،ويلتحق الزائد بالـمزيد يف الفضيلة.
ومثله الوقوف بعرفة .فقد قال النبي ﷺ« :وقفت ههنا وعرفة لكها موقف ،ورحرت ههنا وم ى لكها

منحر ،ومجع -أي مزدلفة -لكها موقف»( .)2فوسع النبي ﷺ للناس يف مواقفهم .فمتى ضاق
الـموقف بالناس جاز الوقوف بام جاوره ،كام جازت الصالة يف الطرق عند مضيق الناس
وزمحتهم ،كام أن يف إحدى الروايتني عن أمحد أن الـمبيت بمنى سنة وال دم يف تركه ،اختارها عبد
العزيز صاحب الشايف  ،وهي مذهب أيب حنيفة .قاله يف اإلفصاح.
ثم إن رسول اهلل ﷺ وأصحابه يف اليوم الثالث دفعوا إىل مكة ،ونزلوا باألبطح حتى باتوا
هبا ،فقال بعض الناس ،إن النزول باألبطح سنة ،فقالت عائشة :إنام نزل با بطح لیكون أسمح
خلروجه(.)3
ويف آخر الليل دفع رسول اهلل ﷺ منه إىل الـمسجد احلرام ،فطاف طواف الوداع وقيل له :إن
صفية قد حاضت .فقال«« :أحابستنا يه؟ هل طافت طواف اإلفاضة؟» قالوا :نعم .قال« :فلتنفر

إذن»»( .)4فدل عىل أنه ال جيب عىل احلائض طواف الوداع ،وال االستنابة فيه لسقوطه عنها.
ثم قيل له«:إن أم سلمة شاكية ال تستطيع الطواف .فقال« :تلطف ويه راكبة»( )5قالت:
( )1متفق عليه من حديث أيب هريرة.
( )2أخرجه مسلم وأمحد من حديث جابر.
( )3متفق عليه من حديث عائشة.
( )4متفق عليه من حديث عائشة بنحوه.
( )5أخرجه ابن ماجه من حديث أم سلمة بنحوه.
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فطفت عىل بعري من وراء الناس ،ورسول اهلل يصيل بالناس صالة الفجر ويقرأ فيها بالطور ،فام
رأيت أحسن قراءة منه .ثم سافر رسول اهلل ﷺ إىل الـمدينة.
يسأل بعض الناس :هل األفضل للحاج أن يبدأ بالـمدينة قبل مكة أو بمكة قبل الـمدينة؟
واجلواب :أنه ال مشاحة يف ذلك ،وبداءته بجعل الـمدينة هي طريقه إىل مكة أفضل من
إنشائه السفر إىل القرب .وجيب عليه أن حيرم عندما يتوجه إىل مكة من موضع ما حيرم منه أهل
الـمدينة ،لكون الـمواقيت للبلدان هي ألهلها ،وملن مر عليها من غريهم .فقول النبي ﷺ:
«ميقات أهل الـمدينة ذو احلليفة ،وميقات أهل الشام اجلحفة ،وميقات أهل جند قرن
الـمنازل ،وميقات أهل ايلمن يلملم»( .)1ثم قال« :هن هلن ،وملن أىت عليهن من غري أهلهن ممن

أراد احلج والعمرة» .متفق عليه من حديث ابن عباس.
وتعيينه الـمواقيت ألهل هذه البلدان قبل إسالم أهلها ،هي من معجزات نبوته ﷺ كام قال
الناظم:
وتعیینهــــــا مــــــن معجــــــزات نبینــــــا

لتعیینــــه مــــن قبــــل فــــتح الـــــمعدد

وقد قال النبي ﷺ« :صالة يف مسجدي هذا أفضل من ألف صالة فيما سواه إال الـمسجد

احلرام ،وصالة يف الـمسجد احلرام أفضل من صالة يف مسجدي هذا بمائة صالة»(.)2
وإنام استحب العلامء زيارة الـمدينة ألجل الصالة يف مسجد رسول اهلل ﷺ حلصول
الـمضاعفة بالصالة فيه ،ومشاهدة آثاره ،لكنه يستحب للحاج متى وصل إىل الـمدينة ودخل
الـمسجد النبوي أن يزور قرب رسول اهلل ﷺ ،وقرب صاحبيه ويسلم عليهم ،مع العلم أنه ال عالقة
لزيارة الـمدينة يف احلج ،بل احلج صحيح بدوهنا .وأما حديث «من حج ولم يزرين فقد جفاين».
فإنه حديث مكذوب عىل رسول اهلل بتحقيق علامء احلديث ،بل احلديث الصحيح هو قول
ً
ً
قبورا  -أي تهجرونها من
النبيﷺ «ال تتخذوا قربي عيدا  -أي تعتادون جميئه  -وال بيوتكم
( )1رواه مسلم عن ابن عباس.
( )2رواه اإلمام أمحد وصححه ابن حبان من حديث ابن الزبري.
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فعل نوافل الصالة فيها -وصلوا يلع فإن صالتكم تبلغين أين كنتم».
وعن عيل بن احلسني ب أنه رأى رج ً
ال جييء إىل فرجة كانت عند قرب النبي ﷺ .فيدخل
فيها ويدعو فنهاه .فقال :أال أحدثك حدي ًثا سمعته من أيب عن جدي عن رسول اهلل ﷺ أنه قال« :ال
ً
ً
قبورا ،وصلوا يلع فإن تسليمكم يلبلغين أين كنتم»( )1فال
تتخذوا قربي عيدا ،وال بيوتكم

معنى هلذا الزحام عند القرب وال التمسح بجدار احلجرة والشبابيك فكل هذا يعد من الغلو الذي
هنى عنه رسول اهلل ،فالذي يصيل ويسلم عىل رسول اهلل يف مشارق األرض ومغارهبا والذي
يصيل ويسلم عليه عند حافة قربه مها يف التبليع سواء .وليس الذي يصيل ويسلم عليه عند جانب
قربه بأفضل من الذي يصيل عليه يف بيته ،أو يف مسجد قومه ،أو يف أي بقعة من مشارق األرض
أو مغارهبا؛ ألن اهلل وكل مالئكته الكرام يبلغونه سالم أمته.
وقد أمرنا بأن نقول يف صالتنا  -السالم عليك أهيا النبي ورمحة اهلل وبركاته وعلم الرسول
أصحابه كيفية الصالة عليه فقال :قولوا« :امهلل صل ىلع حممد وىلع آل حممد كما صليت ىلع
إبراهيم وآل إبراهيم إنك محيد جميد ،امهلل بارك ىلع حممد وىلع آل حممد كما باركت ىلع إبراهيم

وآل إبراهيم يف العالـمني إنك محيد جميد»( .)2وهذه هي أفضل صيغة يف صفة الصالة عىل
ن
النبيﷺ .وكام أمرنا بعد إجابتنا لنداء الصالة بأن نقول« :امهلل رب هذه ادلعوة اتلامة ،والصالة
ً
ً
ً
مقاما حممودا اذلي وعدته»( )3وهذا كله محاية منه
القائمة ،آت حممدا الوسيلة والفضيلة ،وابعثه
جلناب التوحيد وسد لطرق الَّشك؛ ألن الذي يدعى له ال يدعى من دون اهلل.
والصالة عىل النبي ﷺ :هي من أفضل الطاعات ،وأجل القربات ،ومن صىل عليه مرة صىل
ذ ذَ ََ َ ََُ ُ َ َ ََ ذ َ َ َ ذ
ََ
ُ
َ
َ
َ
َ
ِين ۡءامنواۡ ۡصلواۡ ۡعليۡ ۡهِۡ
يأيها ۡٱَّل ۡ
با ۡ ۡ
َع ۡٱنل ِ ِۡ
ون ۡ ۡ
لئِكت ۡهۥ ۡيصل ۡ
لِل ۡوم ۡ
ن ۡٱ ۡ
عَّشا ﴿إ ِ ۡ
اهلل عليه هبا ً
َو َسل ُِمواۡ ۡتَسۡل ً
ِيما ۡ[ ﴾٥٦األحزاب .]56 :والنبي ﷺ قال« :أكرثوا يلع من الصالة ،فإن صالتكم
ً
( )1رواية أيب داود «ال جتعلوا قربي عيدا».
( )2متفق عليه من حديث كعب بن عجرة.
( )3أخرجه البخاري عن جابر.

( )45فقه أحكام منسك حج بیت اهلل احلرام
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معروضة يلع»( .)1وقال« :صلوا يلع فإن صالتكم تبلغين أين كنتم»( )2فمحبة الرسول الطبيعية
ال تغني عن حمبته الدينية .فالـمحبة الصادقة توجب طاعته فيام أمر ،وتصديقه فيام أخرب،
واجتناب ما عنه هنى وزجر ،وأن ال يعبد اهلل إال بام رشع ،ال بمجرد اهلوى والبدع.
ُ
ُ
ُ ُ ُ َ ذَ َ ذ
ذ
َ ُ
ُ
لِل ۡ َو َيغۡفِرۡ ۡلكمۡۡ
يبِبۡك ُۡم ۡٱ ُۡ
ون ۡ ۡ
لِل ۡ ۡفٱتب ِ ُع ِ ۡ
ون ۡٱ ۡ
وهذا معنى قوله تعاىل﴿ :قلۡ ۡإِن ۡكنتمۡ ۡتِب ۡ
ُُ َ ُ َ ذُ َ ُ
لِل ۡغفورۡ ۡ ذرحِيمۡ ۡ[ ﴾٣١األحزاب .]56 :فمعناه بالضبط :إن كنتم حتبوين فاتبعوين
ذنوبك اۡم ۡ ۡوٱ ۡ
وأطيعوا أمري حيببكم اهلل ويغفر لكم ذنوبكم.
فمن البدع كون بعض الناس بالـمدينة متى سلموا من صالة الفرض ،نفروا وقاموا إىل القرب
يسلمون عىل رسول اهلل ﷺ وقد عده اإلمام مالك بدعة! ألنه ليس من عادة الصحابة ،وال
السلف الصالح أهنم يفعلون ذلك ،وإنام يكتفون بتسليمهم عليه يف صالهتم ،حيث يقولون:
«السالم عليك أيها انليب ورمحة اهلل وبراكته» .وهذا السالم هبذه الصفة كافية ،ولن يضيع عند
اهلل وال عند نبيه وحبيبه حممد ﷺ.
وأعظم من هذا دعاؤهم واستغاثتهم برسول اهلل ﷺ كأن يقولون :يا حممد اشفع يل ،يا حممد
أنقذين ،يا حممد أنقذ أمتك من الـمهالك .ومثله قول بعضهم:
ســـواك عنـــد نـــزول احلـــاد العمـــم
يـــا أكـــرم اخللـــق مـــا مـــن ألـــوذ بـــه
َى َ َ َ َ َ ُ
ُ
ط ۡع َمل ُۡهۥۡ
ن ۡفقدۡ ۡحب ِ ۡ
يٰ ِۡ
ل ۡ
فهذا كله يعد من الَّشك األكرب الذي ال يغفرَ ﴿ ،و َمن ۡيَكۡفرۡ ۡۡب ِٱ ِۡ
ذ ََ َ ذَ ذُ َ َ
َ َ
ذ
َ َ َ
ُ
ل ذن ۡةۡ
لِل ۡعليۡ ۡهِ ۡٱ ۡ
لِلِ ۡفقدۡ ۡحر ۡم ۡٱ ۡ
شكۡ ۡۡب ِٱ ۡ
ين﴾ [الـامئدةۡ﴿ .]5 :إ ِن ُۡهۥ ۡ َمن ۡي ُ ِۡ
س َۡ
ِن ۡٱلۡ ۡ
ف ۡٱٓأۡلخِرۡة ِۡم ۡ
َوه َۡو ۡ ِ ۡ
خى ِ ِ
ً
ذ
يۡمِنۡ ۡأ َ َ
نصارۡ﴾ [الـامئدة .]72 :والنبي ﷺ قال« :امهلل ال جتعل قربي وثنا
ِلظىل ِ ِم َۡ
ارۡ َو َما ۡل ۡ
َو َمأۡ َوۡى ى ُۡه ۡٱنلذ ُۡ
يعبد»( .)3وكل من دعا الرسول ﷺ واستغاث به فقد عبده ألن الدعاء مخ العبادة!

( )1رواه أبو داود بإسناد صحيح عن أوس بن أوس.
( )2رواه أبو داود بإسناد صحيح عن أيب هريرة.
( )3أخرجه أمحد من حديث أيب هريرة دون لفظ« :يعبد».
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َ َ
وأخرب سبحانه بأنه ال أضل ممن يدعو من دون اهلل فقال سبحانهَ ﴿ :و َمنۡ ۡأضلۡ ۡم ذِمن ۡيَدۡ ُعواۡۡ
ذ َ ذ َ َ ُ َُ َ
َ
َ ُ َ
ُ َ ُ
ُ
شۡ
ون ِۡۡ ٥إَوذا ۡ ُح ِ َۡ
غ ىفِل ۡ
عئ ِ ِهمۡ ۡ ۡ
يى َمةِۡ ۡ َوهمۡ ۡعن ۡد َۡ
ل ۡيَوۡ ِۡم ۡٱلۡقِ َۡ
لۥۡ ۡإ ِ ىۡ
يب ۡ ۡ
ج ۡ
لِلِ ۡمن ۡ ۡ
ون ۡٱ ۡ
مِن ۡد ِۡ
ل ۡيسۡت ِ
ذ ُ َ ُ َ َ
َ ُ
َ
َ
ين ۡ[ ﴾٦األحقاف .]6-5 :فسمى اهلل دعاءهم
ك ى ِف ِر َۡ
اس َۡكنواۡ ۡل ُهمۡ ۡأعۡ َداۡ ٗۡء ۡ َوكنواۡ ۡب ِ ِع َبادت ِ ِهمۡ ۡ ۡ
ٱنل ۡ
ذ َ َ َ َ ُ َ َ
ََ َ ُ
ُ
كۡ
ل ۡيَ ُُض َۡ
ك ۡ َو ۡ
ل ۡينفع ۡ
لِلِۡما ۡ ۡ
ون ۡٱ ۡ
ع ۡمِن ۡد ِۡ
ل ۡتدۡ ۡ
عبادة؛ ألن من دعا خملو ًقا فقد عبده .وقال﴿ :و ۡ
َ ََ َ َ ذ َ ٗ َ ذ
ي ۡ[ ﴾١٠يونس .]106 :فأخلصوا الدعاء لربكم ،وأكثروا من
لظىل ِ ِم َۡ
ِن ۡٱ ۡ
ك ۡإ ِ ۡذا ۡم ۡ
ت ۡفإِن ۡ
فإِن ۡفعلۡ ۡ
الصالة عىل نبيكم ،وأطيعوا اهلل ورسوله إن كنتم مؤمنني واهلل أعلم .وصىل اهلل عىل نبينا حممد،
وعىل آله وصحبه وسلم.

()46
الصدقة عىل الـمضطرين
التطوع
حج
َ
ّ
أفضل من ّ
احلمد هلل رب العالـمني ،وبه نستعني ،ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا وسيئات أعاملنا ،ومن
مهزات الشياطني ،وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له ،وأشهد أن حممدً ا عبده ورسوله.
اللهم صل عىل حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.
أما بعد:
فإن اهلل سبحانه خلق اخللق لعبادته وأمرهم بتوحيده وطاعته؛ أوجب ذلك عليهم يف خاصة
ذ
َ َ
لۡ
لن َ ۡ ۡإ ِ ۡ
ن ۡ َۡوٱ ِۡ
ل ذۡ
ت ۡٱ ِۡ
أنفسهم ،وأن جياهدوا عليه أهلهم وأوالدهم .يقول اهلل تعاىلَ ﴿ :و َما ۡخلقۡ ُ ۡ
َ
َ
َِ
يۡ[ ﴾٩٩احلجر.]99 :
لقِ ُۡ
كۡٱ َۡ
تۡيَأۡت َِي ۡ
كۡ َح ذ ىۡ
أيضاَۡ ﴿ :وٱعۡ ُبدۡۡ َر ذب ۡ
لعۡ ُب ُد ِۡ
ونۡ[ ﴾٥٦الذاريات .]56 :ويقول ً
فهذه العبادة التي خلق اهلل اخللق هلا ،وأمرهم باالستقامة عليها ،واستدامة فعلها حتى
يالقوا رهبم  -تنقسم إىل فرائض وإىل نوافل.
فالفرائض بمثابة رأس الـامل؛ ألن اهلل فرض الفرائض فال تضيعوها .والنوافل بمثابة الربح،
وال ربح إذا  م يصح رأس الـامل .وحكمة النوافل أهنا ُيرقع هبا خلل الفرائض إن  م يكن صاحبها
أمتها .كام أن الغيبة خترق الصيام واالستغفار يرقعه فمن استطاع منكم أن يأ ي بصوم مرقع
فليفعل ،ومن حكمة النوافل أهنا من أسباب حمبة الرب للعبد فتجعله من أولياء اهلل الـمقربني،
ذ
ََ
ََ ُ َ ُ َ
َ ُ
ََ ذ َ َ َ ذ َ َ
ن ۡ َء َام ُنواۡ ۡ َوكنواۡۡ
ون ۡۡ ٦٢ٱَّلِي َۡ
ي َزن ۡ
ل ۡهمۡ ۡ ۡ
ل ۡخوۡفۡ ۡعليۡ ِهمۡ ۡو ۡ
لِلِۡ ۡ
ن ۡأوۡ ِلاۡ ۡء ۡٱ ۡ
ل ۡإ ِ ۡ
وحزبه الـمفلحني ﴿أ ۡ
ُ َ
ونۡ[ ﴾٦٣يونس .]63-62 :كام يف البخاري أن النبي ﷺ قال« :قال اهلل عز وجل :من اعدى يل
َي ذتق ۡ

28

جمموعة رسائل الشیخ عبد اهلل بن زيد آل حممود :

ًّ
ويلا فقد آذنته باحلرب ،وما تقرب إيل عبدي بيشء أحب إيل مما افرتضته عليه ،وال يزال عبدي

يتقرب إيل بانلوافل حىت أحبه ،فإذا أحببته كنت سمعه اذلي يسمع به ،وبرصه اذلي يبرص به،

ويده اليت يبطش بها ،ورجله اليت يميش بها ،ولنئ سألين ألعطينه ،ولنئ استعاذين ألعيذنه»(.)1
فأفضل ما تقرب به الـمتقربون إىل اهلل ،هو الـمحافظة عىل الفرائض الواجبات ،ثم التزود
بعدها بنوافل التطوعات .وهذه التطوعات بعضها آكد من بعض؛ ألن منها ما هو مقصور النفع
عىل فاعله ،مثل :نوافل الصالة ،ونوافل الصيام ،ونوافل احلج ،فال ينتفع الناس بعمل الشخص
يف مثل هذه التطوعات.
أما الـمتعدي نفعه إىل الغري فهو :مثل عمل الصدقة ،والصلة ،وسائر األفعال اخلريية التي
ينتفع هبا الناس ،وال شك أن العمل الـمتعدي نفعه إىل الغري أفضل من العمل الـمقصور عىل
النفس ،هلذا ينبغي لإلنسان أن يفعل من التطوعات ما هو أصلح لقلبه ،وأنفع يف وقته ،فقد يصري
العمل الفاضل مفضوالً يف بعض األحيان ،وكذا عكسه.
من ذلك أن الصدقة عىل األقارب الـمحتاجني ،وعىل الفقراء والـمضطرين ،أفضل من حج
التطوع ،سواء كان حجه عن نفسه ،أو عن والديه وأقاربه الـميتني ،لكون الصدقة تصادف من
الفقري موضع حاجة ،وشدة فاقة ،ال سيام عند قرب العيد ويف عَّش ذي احلجة التي فيها العمل
الصالح أفضل من العمل يف سائر شهور السنة .فتشتد حاجة الفقري ملا يتطلبه العيد من النفقة
والكسوة له وألهله وعياله ،فتقع الصدقة بالـموقع الذي حيبه اهلل من تفريج كربه وقضاء حاجته.
وكل من تأمل القرآن واحلديث ،فإنه جيد فيهام احلث والتحريض بفنون من التعبري ،كلها
حتفز اهلمم ،وتنشط األمم إىل الكرم ،وقد مدح اهلل الذين ينفقون أمواهلم ابتغاء مرضاة اهلل،
َ
وتثبيتًا من أنفسهم ،أي يطمئنون ويوقنون بأن ما أنفقوه خيلف عليهم ،كقوله تعاىل ﴿ :ذمن ۡذاۡ
ذ
ُ ُ ذ َ َ ً َ َ ٗ َ ُ َ ى َ ُ َُ َ َ ٗ َ َٗ
افا ۡكثِريۡة﴾ [البقرة .]245 :وهذه الـمضاعفة
لۥۡ ۡأضۡع ۡ
ضعِف ۡهۥ ۡ ۡ
لِل ۡقرۡضا ۡحس ۡنا ۡفي ۡ
ض ۡٱ ۡ
ٱَّلِي ۡيقۡ ِر ۡ

( )1رواه البخاري عن أيب هريرة.
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ّ
( )46الصدقة عىل الـمضطرين أفضل من ّ
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الفاخرة حاصلة للمتصدق يف الدنيا قبل اآلخرة ،ففي الدنيا يدرك الـمتصدق والـمزكي سعة
َ
َ َ
ََُ ُ ُ
ُ
يل ِف ُۡهۥۡۡ َوه َۡوۡ
شءۡۡفه ۡوۡ ۡ
الرزق وبسطته ،ونزول الربكة يف ماله ،حتى يف يد وارثه ﴿ َو َماۡۡأنفقۡ ُتمۡمِنۡ ۡ
َ
ِي﴾ [سبأ .]39 :فلو جربتم لعرفتم ،فقد قيل :من ذاق عرف ومن حرم انحرف.
لر ىزِق َۡ
ريۡٱ ذۡ
خ ُۡ
وإنه ما بني أن يثاب اإلنسان عىل الصدقة والصلة واإلحسان ،أو يعاقب عىل اإلساءة

والقطيعة والعصيان ،إال أن يقال :فالن قد مات .وما أقرب احلياة من الـمامت ،وكل ما هو آت
آت.
إن أكثر الناس يكسلون عن النفقة فيام هو من واجبهم ،ويف األمر الـمرغب فيه يف حقهم،
فرتاهم يكسلون عن أداء الزكاة الواجبة ،وعن الصدقة عىل األرحام ،وعىل الفقراء
والـمضطرين ،ولكنهم ينشطون عىل النفقة يف سبيل حج التطوع ،وهم قد حجوا ثم حجوا.
فيرتكون العمل الواجب عليهم ،والفاضل يف حقهم ،ويعدلون عنه إىل العمل الـمفضول،
والذي تركه أفضل من فعله.
وإنني أقول عىل سبيل النصيحة رجاء أن تعيها أذن واعية :أما الشخص الذي  م يقض
فريضة حجة اإلسالم ،فإنه جيب عليه أن يبادر بقضائها ما دامت الفرصة ممكنة ،فإن الفرص متر
كمر السحاب وباحلج يستكمل أركان اإلسالم.
أما هؤالء الذين قضوا فريضة احلج ،وأرادوا أن يتزودوا بالنوافل ،فإن األفضل يف حقهم
َصف ما سينفقونه عىل الفقراء والـمضطرين وسائر فقراء الـمسلمني يف داخل البالد وخارجها؛
ألن الصدقة عىل الفقراء والـمضطرين هلا موقع عظيم يف مثل هذه األيام الفاضلة ،وخاصة عَّش
ذي احلجة التي العمل فيها أفضل من العمل يف غريها.
وإن كان أحدهم مدينًا وجب عليه أن يرصف نفقته إىل قضاء دينه ليعتق نفسه من ذل
هم بالليل وذل بالنهار ،وألن قضاء الدين واجب ،والتطوع باحلج
الـمطالبة بالدين؛ فإن الدين ٌّ
مستحب ،أو أنه مكروه يف حقه ،فال يقدم الـمستحب أو الـمكروه عىل الواجب.
إن من النساء يف وقت احلج من تقلق راحة زوجها يف مطالبته باحلج هبا .فتلجئه بإحلاحها إىل
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احلرج والـمشقة وحتمل الديون الـمرهقة ،ثم ختليه عن العمل الذي هو كسبه ،وفيه معيشة عياله،
فيتحمل هذا كله يف سبيل رضاها واحلج هبا .ولعلها قد قضت فرضها ،ثم حجت مرة بعد
أخرى ،وهذه تعترب مأزورة غري مأجورة ،فإن األفضل يف حقها هو طاعة زوجها ،ثم اإلكثار من
عبادة رهبا يف بيتها ،فتصوم وتصيل وتتصدق .فإن النبي ﷺ ملا حج نساؤه قال هلن« :هذه ثم

ظهور احلرص» ( ،)1أي ا ْل َز ْم َن اجللوس يف البيوت ،فبعضهن  م تفارق بيتها ،ال حلج وال لعمرة،
حتى توفاها اهلل .منهن أم سلمة ريض اهلل تعاىل عنها.
إن الصدقة بام سينفقه يف حج التطوع هي أفضل من حج التطوع لكون الصدقة من العمل
الـمتعدي نفعه إىل الغري فتصادف الصدقة من الفقري موضع حاجة وشدة فاقة ملا يتطلبه العيد من
النفقة والكسوة له ولعياله ،فصدقته تقع بالـموقع الذي حيبه اهلل ،وتكون أفضل من تطوعه بحجه
وعمرته.
ومثله الذين يضحون لوالدهيم الـميتني ،فإن الصدقة عن والدهيم أفضل من ذبح األضحية،
شكرا لنعمة بلوغ عيد اإلسالم،
فإنه ال أضحية للميت ،وإنام رشعت األضحية يف حق احلي
ً
وتأس ًيا بأبينا إبراهيم ،ونبينا حممد ،عليهام الصالة والسالم ،وحتى تكون أعياد الـمسلمني عالية
عىل أعياد الـمَّشكني ،وما يقربونه آلهلتهم يف أعيادهم من القرابني ،واهلل سبحانه أمر باحلج يف آية
واحدة؛ لكنه أمر بالصالة والصدقة وسائر األفعال اخلريية أكثر من ثالثامئة مرة ،وتكرار ذكرها
هو مما يدل عىل فضل فعلها.
وإنه ما بخل أحد بنفقة واجبة يف سبيل احلق من زكاة وصدقة وصلة إال سلطه الشيطان عىل
نفقة ما هو أكثر منها يف سبيل الباطل.
وما أنفق أحد نفقة يف سبيل احلق من زكاة وصدقة وصلة إال أخلفها اهلل عليه أضعا ًفا
َ
َ َ
ََُ ُ ُ
ُ َ
ريۡ
يل ِف ُۡهۥۡ ۡ َوه َۡو ۡخ ُۡ
شءۡ ۡفه ۡو ۡ ۡ
مضاعفة ،فلو جربتم لعرفتم .وصدق اهلل العظيم ﴿ َو َماۡ ۡأنفقۡ ُتم ۡمِن ۡ ۡ

( )1أخرجه أمحد وأبو داود والبيهقي يف الكربى عن أيب واقد الليثي.
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ّ
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َ َ ُ ََ ُ ََ ُ َ ٗ َ ُ
ُ ََ ُ َ ُ ذ َ
س ۡهِۦۡ
ف
ۡ
ن
ۡ
ۡ
ح
ش
ۡ
ۡ
وق
ي
ۡ
ن
م
و
ۡ
م
ۡ
ِك
س
نف
ريا ۡ ِّل
ِي﴾ [سبأۡ ﴿ .]39 :وٱسۡمعواۡ ۡوأطِيعواۡ ۡوأن ِفقواۡ ۡخ ۡ
لر ىزِق َۡ
ٱ ذۡ
ِ
َ
َُ َ َ ُ
ون﴾ [التغابن.]16 :
كۡه ُۡمۡٱلۡ ُمفۡل ُِح ۡ
لئ ِ ۡ
ف أو ۡ
إن أكثر الناس قد غلب عليهم حب الشهرة ،فجعلوا احلج وال ُعمرة بمثابة سفر النزهة كي
حلا ،وابتغي به
يقال :حج فالن ،وحجت فالنة .واهلل سبحانه ال يقبل من األعامل إال ما كان صا ً
وجهه؛ هلذا نرى خشوع العبادة قد غرب عن قلوب الناس يف مشاعر احلج ومشاهده ،فالركب
كثري واحلاج قليل.
وإنني أقول عىل سبيل النصيحة هلؤالء الذين يتطوعون باحلج كل عام ،أو عا ًما بعد عام،
وأخص أهل مكة ،وأهل البلدان الـمجاورة للبلد احلرام من سائر بلدان الـمملكة العربية السعودية
وأهل اخلليج وما حوهلم ،وأن األفضل يف حق هؤالء هو اإلكثار من عبادة رهبم يف بلدهم،
فيكثرون من الصالة والصيام والصدقة ،ويرصفون ما سينفقونه يف حجهم إىل الفقراء والـمساكني
والـمضطرين وسائر أفعال اخلري ،فإن هذا أفضل من تطوعهم بحجهم وعمرهتم.
أضف إىل ذلك أن الـمجاورين بالبلد احلرام ،والذين يرتددون للحج عا ًما بعد عام ،بأهنم
يتعرضون لألرضار ومواقع األخطار ،من تصادم السيارات وانقالهبا ،ويصيب الناس الرضر
الشديد منهم بتضييقهم عىل الناس بسياراهتم وخيامهم ومسالك طرقهم ومشاعر حجهم .ويف
الطواف والسعي والصالة يف الـمسجد احلرام ،حتى ال يكاد جيد اإلنسان مكانًا ملوضع جبهته يف
الـمسجد احلرام ،وكله من شدة زمحة الـمجاورين للبلد احلرام ،والذين يرتددون إىل احلج عا ًما
بعد عام.
وقد كان أمري الـمؤمنني عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه يأمر أهل مكة بأن خيلوا الـمطاف
للحجاج الغرباء .فاحتساب التوسعة عىل الناس يف هذا الزمان فيه فضل ،ولفاعله أجر ،ونيته
َت ْب ُلع مبلع عمله.
وإنني أنصح كبار األسنان وضعاف األجسام من رجال ونساء الذين يشق عليهم الزحام
وخيشى من سقوطهم حتت األقدام ،متى قضوا فرضهم بأن يلزموا أرضهم ،ويكثروا من عبادة
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رهبم يف بلدهم ،فإن أبواب اخلري كثرية؛ وليس احلج من أفضلها ،وليحافظوا عىل حياهتم
وصحتهم ،فال يتعرضوا للربد القارص ،وال للحر القاتل .فإن الربد رسيع دخوله ،بطيء
خروجه ،ويتزايد رضره ،ويعظم خطره يف أوله .كام قال عيل ريض اهلل عنه :اتقوا الربد يف أوله،
وتلقوه يف آخره ،فإنه يعمل يف ا بدان كعمله يف ا شجار ،أوله حيرق ،وآخره يورق(.)1
هذا وإن الوقاية خري من العالج ،ونية الـمؤمن تبلع مبلع عمله؛ واحلمد هلل الذي جعل
احلج فرض يف العمر مرة واحدة ،و م يفرضه عىل التكرار ،فاقبلوا من اهلل عفوه ،وامحدوه عىل
ََ ُ ُ َ
ُ َ ذ ُ َ ََ ُ ذ ذَ ُ
ي﴾ [البقرة.]195 :
سن ِ َۡ
ن ۡٱ ۡ
ل ۡٱتلهۡلك ِۡة ۡوأحۡسِنوۡااۡ ۡإ ِ ۡ
ل ۡتلۡقواۡ ۡبِأيۡدِيكمۡ ۡإ ِ ۡ
عافيته﴿ ،و ۡ
لِل ۡيِبۡ ۡٱلۡ ُمحۡ ِ
ََ َ ُُ َ ُ َ ُ ذ ذَ َ َ ُ
ِيما﴾ [النساء.]29 :
نۡبِكمۡۡ َرح ٗۡ
لِلَۡك ۡ
نۡٱ ۡ
لۡتقۡتلوۡاۡۡأنفسك اۡمۡإ ِ ۡ
﴿و ۡ
أسأل اهلل سبحانه أن يعمنا وإياكم بعفوه ،وأن يسبع علينا وعليكم واسع فضله ،وأن يدخلنا
برمحته يف الصاحلني من عباده ،وأن يعيننا عىل ذكره وشكره وحسن عبادته.

( )1ذكره الـمناوي يف فيض القدير.

()47
التذكري بعيد األضحى
احلمد هلل رب العالـمني .وبه نستعني .ونحمده ونشكره ونكربه أن جعلنا مسلمني .اهلل أكرب،
اهلل أكرب ،اهلل أكرب ،اهلل أكرب ،اهلل أكرب ،اهلل أكرب ،اهلل أكرب ،اهلل أكرب كلام أحرموا من الـميقات ،اهلل
أكرب كلام لبى الـملبون وزيد يف احلسنات ،اهلل أكرب كلام طافوا بالبيت وضجت األصوات
بالدعوات ،اهلل أكرب كلام وقفوا خاضعني بعرفات .فسبحان سامع تلك األصوات ،وسبحان
جميب الدعوات ،وسبحان العالـم بام مىض من خلقه وما هو آت .اهلل أكرب ،اهلل أكرب ،ال إله إال
اهلل ،اهلل أكرب ،اهلل أكرب وهلل احلمد.
احلمد هلل الذي رشع لعباده أنواع العبادة ويرس ،وأنار قلوب أوليائه بنور طاعته وبرص،
وجعل هلم بكامل حجهم عيدً ا يعود يف كل سنة ويتكرر.
أمحده سبحانه وهو الـمستحق ألن حيمد ويشكر ،وأشهد أن ال إله إال اهلل خلق اخللق فقدر،
كثريا.
ورشع ويرس ،وأشهد أن حممدً ا عبده ورسوله صىل اهلل عليه وعىل آله وأصحابه وسلم ً
تسليام ً
أما بعد:
فيا أهيا الناس :اتقوا اهلل وأطيعوه ،وامتثلوا أمر ربكم وال تعصوه ،فإن أطعتموه  م يصل إليكم
يشء تكرهونه ،وإن عصيتموه عاقبكم بام ال تطيقونه .واعلموا رمحكم اهلل؛ أنكم خرجتم إىل هذا
وإظهارا لشكر نعمة اهلداية إىل
الصعيد لقصد أداء صالة العيد ،تأس ًيا بنبيكم عليه الصالة والسالم،
ً
اإلسالم ،وبلوغ عيد حج بيت اهلل احلرام .وأن يومكم هذا يعد من أكرب األيام شعائر ،ومن أعظمها
مناسك ومشاعر ،أطلعه اهلل عليكم سعيدً ا ،وجعله لكم نسكًا وعيدً ا.

34

جمموعة رسائل الشیخ عبد اهلل بن زيد آل حممود :

رشفت به أيام التَّشيق ،وأفاض احلجاج فيه من الـمشعر احلرام إىل البيت العتيق ،هترق فيه
دماء األضاحي ،ويطلع الرب فيه عىل عباده ويباهي فهو يوم احلج والـمنحر ،وعيد اهلل األكرب.
جيتمع فيه احلجاج بمنى لقضاء مناسك احلج ،ويتقربون إىل اهلل فيه بالعج والثجُ .حييون سنة
أبيهم إبراهيم بام يذبحونه من القرابني ،فهو عيد الستكامل مناسك حجهم ،كام أن عيد الفطر
عيد الستكامل شهر صومهم .فهام عيدا أهل اإلسالم ،وألجله رشع إظهار التجمل والزينة فيهام،
وإشهارا لَّشفهام.
إكبارا ألمرمها،
ً
واجلهر بالتكبري يف ليلتيهام؛ ً
ذَ ََ
َ ُ ُ
ذَ َ ُ َ
ُ َ ذ ُ َ ُ َ
َ
ك ُ
ون﴾ [البقرة.]185 :
َعۡ َماۡه َدۡى ىكمۡۡ َول َعلكمۡۡتشۡك ُر ۡ
لِلۡ ىۡ
ّبواۡۡٱ ۡ
﴿وتلِ كۡ ِملواۡۡٱلۡ ِعد ۡةۡوتلِ ِ
اهلل أكرب ،اهلل أكرب ،ال إله إال اهلل ،اهلل أكرب ،اهلل أكرب وهلل احلمد.
واألضحية سنة يف حق احلي .سنها رسول اهلل ﷺ قوالً منه وفعالً ،ونزل فيها قرآن يتىل
َ
َ
نَرۡۡ[ ﴾٢الكوثر.]2 :
كۡ َۡوٱ ۡ
لۡل َِرب ِ ۡ
﴿ف َص ِۡ
حرصا عىل هذه الفضيلة .وكان
وكان أصحاب رسول اهلل ﷺ يسمنون األضاحي يف بيوهتم
ً

رسول اهلل ﷺ يقسم األضاحي بني أصحابه لتعميم العمل هبذه الشعرية ،وإظهار مكانتها من
الَّشيعة.
وعن زيد بن أرقم« .قال :قلنا ،أو قالوا :يا رسول اهلل .ما هذه األضايح؟ قال« :سنة أبيكم
إبراهيم صلوات اهلل عليه وسالمه» قالوا :فما نلا فيها يا رسول اهلل؟ قال« :بكل شعرة حسنة».

قالوا :فالصوف؟ قال« :بكل شعرة من الصوف حسنة»»(.)1
وأهدى رسول اهلل ﷺ عام حجة الوداع مائة بدنة .أي مائة ناقة ،نحر منها ثال ًثا وستني بيده
عدد عمره الَّشيف ،وكن يزدلفن بني يديه؛ أي تربك الناقة قبل األخرى.
وضحى عام  م حيج بكبشني أملحني أقرنني ،ذبح أحدمها بيده .وقال «« :باسم اهلل واهلل
أكرب ،امهلل هذا عن حممد وآل حممد» ثم ذبح اثلاين ،وقال :امهلل هذا عن حممد وعمن لم يضح

( )1رواه ابن ماجه واحلاكم من حديث زيد بن أرقم.

( )47التذكري بعید ا ضحى
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من أمة حممد ممن شهد لك باتلوحيد ،وشهد يل بابلالغ»( .)1فال حتزن أهيا العاجز الفقري ،فقد
ضحى عنك البشري النذير.
وقد قال قوم من أهل العلم بوجوب األضحية عىل الغني الـمقتدر ،ملا روي أن النبي ﷺ
قال يف يوم العيد« :من اكن هل سعة فلم يضح فال يقربن مصالنا»(.)2
شكرا لنعمة بلوغه العيد.
واألضحية إنام رشعت يف حق احلي الغني ً
أما األضحية عن الـميت فإنه بمقتىض التتبع واالستقراء لكتب الصحاح والسنن
والـمسانيد  ،م نجد هلا دلي ً
صحيحا يأمر فيها  -باألضحية -عن الـميت ،أو يشري إىل وصول
ال
ً
ثواهبا إليه .و م ينقل عن أحد من الصحابة أنه ضحى مليته ،أو أنه أوىص أن يضحى عنه بعد موته،
أو أنه وقف وق ًفا يف أضحية .فليس هلا ذكر عندهم ال يف أوقافهم وال وصاياهم وال تربعاهتم
ملوتاهم .فلو كانت األضحية عن الـميت سنة ،أو أنه يصل إىل موتاهم ثواهبا بعد موته لسبقونا
إىل فعلها.
وإنام أرشد النبي األوالد إىل الصدقة عن والدهيم إذ هي أفضل من األضحية.
عباد اهلل :الصالة الصالة ،فإنه ال حظ يف اإلسالم ملن ترك الصالة ،فمنزلتها من الدين كمنزلة
الرأس من اجلسد ،فال دين ملن ال صالة له ،فهي الفارقة بني أهل الكفر واإلسالم لقول النبي ﷺ:
«العهد اذلي بيننا وبينهم الصالة فمن تركها فقد كفر»( .)3وكان السلف الصالح يسموهنا
الـميزان ،فإذا أرادوا أن يبحثوا عن دين أي إنسان سألوا عن حمافظته عىل الصالة ،فإن حدثوا بأنه
حمافظ عىل الصالة يف اجلامعة علموا أنه ذو دين ،وإن حدثوا بأنه ال يشهد الصالة علموا أنه ال دين
له ،وكل من ال دين له فإنه جدير بفعل كل رش ،بعيد من كل خري ،يستوجب البعد عن وظائف
( )1رواه أبو داود من حديث جابر.
( )2أخرجه أمحد وابن ماجه والدارقطني والبيهقي يف الكربى عن أيب هريرة.
( )3رواه من حديث بريدة أمحد وأبو داود والنسائي والرتمذي وقال :حسن صحيح .وابن ماجه وابن حبان يف
صحيحه ،وصححه احلاكم.

36

جمموعة رسائل الشیخ عبد اهلل بن زيد آل حممود :

التعليم ،ألنه يعدي بدائه ،وألن اخلائن صالته التي هي أمانة ربه ،جدير بأن خيون أمته وأهل ملته
ذ َ َ َ
َ َ َ ُ ُ
﴿فَإنۡتَابُواۡۡ َوأَقَ ُ
ِين﴾ [التوبة.]11 :
فۡٱل ِۡ
لصل ىۡوۡةۡ َو َءات ُواۡۡٱ ذلزك ىۡوۡةۡفإِخۡ َۡو ىنكمۡۡ ِ ۡ
امواۡۡٱ ۡ
ِ
واستعينوا عىل تربية أوالدكم بأخذهم إىل الصالة يف الـمساجد معكم؛ ألن من شب عىل يشء

شاب عىل حبه ،وألنه بمجاهدة الولد عليها واألخذ بيده إليها ،يعود حبها ملكة راسخة يف قلبه،
حتببه إىل ربه ،وتقربه من خلقه ،وتصلح له أمر دنياه وآخرته ،فهي الوازع للفرد ،تقيم اعوجاج
الولد ،وتصلح منه ما فسد ،وتكون سب ًبا النَّشاح صدره وسعة رزقه .وإنكم متى أمهلتم تربية
أوالكم ،فلم هتذبوهم عىل حب الصالة والصيام ،وسائر رشائع اإليامن ،فإنه ال بد أن يتوىل تربيتهم
َ
َُ
ََ َ ُ َ
لۥۡ
ش ۡعن ۡذِكۡ ِۡر ۡٱ ذلرِنَٰمۡح ۡنقيِضۡ ۡ ُۡ
الشيطان ،فيحبب إليهم الكفر والفسوق والعصيان﴿ومن ۡيعۡ ۡ
ََ
ذ َ
َ َ ىٗ َ ُ َ َُ َ
َ َ َ
ّبۡعليۡ َهاۡۡ
لصل ىۡوۡة ِۡ َۡوٱصۡ َط ِ ۡ
كۡۡب ِٱ
لۥۡق ِرينۡۡ[ ﴾٣٦الزحرف .]36 :يقول اهلل تعاىلَ ﴿ :وأۡ ُمرۡۡأهۡل ۡ
ط ۡناۡفه ۡوۡ ۡ
شيۡ ۡ
َ َ َُ َ ٗ ذ ُ َ ُُ َ َ َ ُ
ىۡ[ ﴾١٣٢طه.]132 :
ع ى ِق َب ۡةۡل ذِلتقۡ َو ىۡ
كۡ ۡوٱلۡ ۡ
نۡنرۡ ۡزق ۡ
نۡ
كۡرِزۡۡقاۡۡ ۡ
لۡنسۡل ۡ
ۡ
وأدوا زكاة أموالكم ،فإهنا سبب لسعة أرزاقكم ،وكأهنا بمثابة حمك التمحيص لصحة

إيامنكم ،أوما علمتم أهنا إنام سميت زكاة من أجل أهنا تزكي الـامل ،بأن تكثره وتوفره وتطهره،
ََ ُ َ ُ ذ َ
َُ َ َ ُ
ك ۡه ُۡمۡ
لئ ِ ۡ
س ۡهِۦ ۡفأو ۡ
وق ۡش ۡ
كام تزكي إيامن خمرجها من درن الشح والبخل واهللع؟ ﴿ومن ۡي ۡ
ح ۡنفۡ ِ
َ
ون﴾ [احلَّش.]9 :
ٱلۡ ُمفۡل ُِح ۡ
مغنام ،وال جتعلوها
وأقسم النبي ﷺ بأهنا ما نقصت الزكاة ماالً بل تزيده .فاختذوها عند اهلل ً
مغر ًما ،وعليكم برب الوالدين ،وصلة األرحام ،فواصلوهم بالتحف واهلدايا وأنواع اإلكرام،
وزوروهم للسالم عليهم باألقدام ،فإن األرحام متى جتالسوا وتزاوروا تعاطفوا ،ومتى تباعدوا
تقاطعوا .فمن وصل رمحه أوصل اهلل إليه باخلريات ،وبسط له يف حاله وماله الربكات ،ومن قطع
رمحه قطع اهلل عنه اخلريات ،وحرمه أنواع الربكات ،وعاقبه بالوقوع يف األزمات واحلاجات« ،وليس

الواصل بالـماكفئ ،ولكن الواصل اذلي إذا قطعت رمحه وصلها»(.)1
( )1أخرجه البخاري من حديث عبد اهلل بن عمرو.

( )47التذكري بعید ا ضحى

37

والرحم هم :أمك ،وأبوك ،وأختك ،وأخوك ،وعمك ،وخالك ،وبنات عمك ،وبنات عامتك،
وبنات خالك ،وبنات خاالتك« ،تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم ،فإن صلة الرحم

حمبة يف األهل مرثاة يف الـمال منسأة يف األجل»( .)1أي تكثر الـامل وتنزل الربكة يف العمر.
واغتنموا يف هذا اليوم إطفاء ثائرة العداوة واألحقاد فيام بينكم ،فمن كان بينه وبني أخيه
ورمحه أو جاره يشء من العداوة والبغضاء فلريض الرمحن ويغضب الشيطان ،ويسعى يف إزالة
العداوة واهلجران ،ثم يلقه فيسلم عليه ،ليحوز األجر اجلزيل ،والفضل العظيم ،حيث يأمرنا
َ َ َ ُ َ َ ذ
ذ
َ
َ َ َ َ َ َ ُ َ َى َ َ َ ذ ُ َ ي َ
ل َۡحِيمۡ﴾
ك ۡوبيۡن ۡهۥ ۡع ۡدوةۡ ۡكأن ۡهۥ ۡو ِ ۡ
ن ۡفإِذا ۡٱَّلِي ۡبيۡن ۡ
ه ۡأحۡس ۡ
تۡ ِ ۡ
سبحانه بقوله﴿ :ٱدۡفعۡ ۡۡب ِٱل ِ ۡ

[فصلت .]34 :وهجر رجل أخاه َسنَة ،كسفك دمه« ،وال حيل لـمسلم أن يهجر أخاه فوق ثالث

يلال ،يلتقيان فيعرض هذا ،ويعرض هذا ،وخريهما اذلي يبدأ بالسالم»(.)2
وعليكم بأداء األمانة ،فإهنا عنوان الديانة .ففي احلديث «ال إيمان ملن ال أمانة هل»( .)3وألن
الـمؤمن يطبع عىل اخلالل كلها إال اخليانة والكذب ،فأيام رجل استؤمن عىل حفظ مال لتاجر أو
حكومة أو رشكة ،ثم اختلس ما استؤمن عليه بطريق التلصص اخلفي ،واخليانة والغدر ،فإنه
ُ
َذ
ل ۡيَوۡ َۡمۡ
ت ۡب ِ َما ۡغ ۡ
غادرا خائنًاَ ﴿ .و َمن ۡ َيغۡللۡ ۡيَأۡ ِۡ
يبتىل يف الدنيا بالفاقة والفقر ،ويبعث يوم القيامة
ً
يى َمةِۡ﴾ [آلعمران .]161 :واهلل ال يصلح كيد اخلائنني.
ٱلۡقِ َۡ
نارا .والربا
وإياكم والربا فإن عاقبته نار وعار ،والذين يأكلون الربا إنام يأكلون يف بطوهنم ً
أنواع؛ أشده وأرشه الذين يستدينون من البنوك النقود إىل أجل ،ومتى حل األجل أضافوا زيادة
يف الثمن ،ومدوا يف األجل ،وهذا هو عني ربا اجلاهلية الذي حرمه اإلسالم ،وأنزل اهلل يف الزجر
َ
َ
عنه القرآن ،ولعن رسول اهلل ﷺ آكله ،وموكله ،وكاتبه ،وشاهديه ﴿ف َمن ۡ َجاۡ َء ُۡهۥ ۡ َموۡعِظةۡ ۡمِنۡ

( )1رواه اإلمام أمحد يف مسنده والرتمذي واحلاكم عن أيب هريرة وقال احلاكم :صحيح وأقروه.
( )2متفق عليه من حديث أيب أيوب األنصاري.
( )3أخرجه أمحد ،وابن حبان وابن خزيمة يف صحيحيهام ،والبيهقي يف الكربى ،والطرباين يف األوسط عن أنس.
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َ َ َ ََُ َ َ ََ ََ ُ َ ذ ََ َ َ َُ َ َ َ
ار ۡ ُهمۡ ۡف َ
ِيهاۡ
ب ۡٱنلذ ِۡ
حى ُ ۡ
ك ۡأصۡ َ ۡ
لئ ِ ۡ
لِلِ ۡومنۡ ۡع ۡد ۡفأو ۡ
ل ۡٱ ۡ
ف ۡوأمۡ ُرۡهۥۡ ۡإ ِ ۡ
ه ۡفل ۡهۥ ۡما ۡسل ۡ
ذرب ِ ۡهِۦ ۡ ۡفٱنت ىۡ
َى ُ َ
ون﴾ [البقرة .]275 :وقلب الدين عىل الـمعرس يعد من الربا ،ومن أنواع الربا :االجتار يف
ِل ۡ
ۡ
خِ
األعيان الـمحرمة ،كبيع اخلمر وحلم اخلنزير ،والصور الـمجسمة ،فال يقولن أحدكم إنام أبيعها
عىل النصارى فإن اهلل إذا حرم شي ًئا ،حرم بيعه ورشاؤه وثمنه .ويف احلديث :أن النبي ﷺ قال:
ً
«ال ترتكبوا ما ارتكبت ايلهود ،فتستحلوا حمارم اهلل بأدىن احليل»( ،)1فـ «إن اهلل إذا حرم شيئا
حرم ثمنه»(.)2
فأفيقوا من رقدتكم ،وتوبوا من زللكم ،وحافظوا عىل فرائض ربكم ،واجتنبوا ما حرم
َى َ َ َى َ َى َ
َ َُ َ َ
ذ
لِلِِۡإَونۡ
ب ۡٱ ۡ
فۡ َجۢن ِۡ
طتۡ ِ ۡ
َعۡ َماۡف ذر ُ ۡ
تۡ ۡ
س ۡ
ولۡنفۡ ۡۡ ۡيح ۡ
عليكم ،واستقيموا عىل اجلادة قبل ﴿أنۡتق ۡ
ُ ُ َ َ ذ
ينۡ[ ﴾٥٦الزمر.]56 :
خ ِر َۡ
نۡٱ ىۡ
نتۡل ِم ۡ
ك ۡ
لس ِ

( )1أخرجه ابن بطة يف إبطال احليل.
( )2أخرجه الدارقطني ،وابن حبان يف صحيحه ،وأمحد يف مسنده ،والطرباين يف الكبري عن ابن عباس.

()48
التذكري الثاين بعيد األضحى
احلمد هلل رب العالـمني وبه نستعني .ونحمده ونشكره ونكربه أن جعلنا مسلمني .اهلل أكرب،
اهلل أكرب ،اهلل أكرب ،اهلل أكرب ،اهلل أكرب ،اهلل أكرب ،اهلل أكرب ،اهلل أكرب ،اهلل أكرب كلام أحرموا من
الـميقات ،اهلل أكرب كلام لبى الـملبون وزيد يف احلسنات .اهلل أكرب كلام طافوا بالبيت وضجت
األصوات بالدعوات ،اهلل أكرب كلام وقفوا خاضعني بعرفات فسبحان سامع تلك األصوات،
وسبحان جميب الدعوات ،وسبحان العالـم بام مىض من خلقه وما هو آت .اهلل أكرب ،اهلل أكرب ،ال
إله إال اهلل ،اهلل أكرب ،اهلل أكرب ،وهلل احلمد.
احلمد هلل الذي رشع لعباده أنواع العبادة ويرس ،وأنار قلوب أوليائه بنور طاعته وبرص،
وجعل هلم بكامل حجهم عيدً ا يعود يف كل سنة ويتكرر ،أمحده سبحانه وهو الـمستحق ألن حيمد
ويشكر ،وأشهد أن ال إله إال اهلل خلق فقدر ،ورشع ويرس ،وأشهد أن حممدً ا عبده ورسوله ،صىل
كثريا.
اهلل عليه وكل آله وأصحابه وسلم
ً
تسليام ً
أما بعد:
فيا أهيا الناس اتقوا اهلل وأطيعوه ،وامتثلوا أمر ربكم وال تعصوه ،فإن أطعتموه  م يصل
إليكم يشء تكرهونه ،وإن عصيتموه عاقبكم بام ال تطيقونه ،واعلموا رمحكم اهلل؛ أنكم خرجتم
وإظهارا لشكر نعمة
إىل هذا الصعيد لقصد أداء صالة العيد .تأس ًيا بنبيكم عليه الصالة والسالم،
ً
اهلداية إىل اإلسالم ،وبلوغ عيد حج بيت اهلل احلرام ،وأن يومكم هذا يعد من أكرب األيام شعائر،
ومن أعظمها مناسك ومشاعر ،أطلعه اهلل عليكم سعيدً ا ،وجعله لكم نسكًا وعيدً ا ،رشفت به أيام
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التَّشيق ،وأفاض احلجاج فيه من الـمشعر احلرام إىل البيت العتيق ،هترق فيه دماء األضاحي،
ويطلع الرب فيه عىل عباده ويباهي .فهو يوم احلج والـمنحر ،وعيد اهلل األكرب ،جيتمع فيه احلجاج
بمنى لقضاء مناسك احلج ،ويتقربون إىل اهلل فيه بالعج والثج ،حييون سنة أبيهم إبراهيم بام يذبحونه
من القرابني ،فهو عيد الستكامل مناسك حجهم ،كام أن عيد الفطر الستكامل شهر صومهم ،فهام
إكبارا
عيدا أهل اإلسالم ،وألجله رشع إظهار التجمل والزينة فيهام ،واجلهر بالتكبري يف ليلتيهامً ،
وإشهارا لَّشفهام.
ألمرمها،
ً
ذَ ََ
َ ُ ُ
ذَ َ ُ َ
ُ َ ذ ُ َ ُ َ
َ
ك ُ
ون﴾ [البقرة .]185 :اهلل
َعۡ َماۡه َدۡى ىكمۡۡ َول َعلكمۡۡتشۡك ُر ۡ
لِلۡ ىۡ
ّبواۡۡٱ ۡ
﴿وتلِۡكۡ ِملواۡۡٱلۡ ِعد ۡةۡوتلِ ِ
أكرب ،اهلل أكرب ،ال إله إال اهلل ،اهلل أكرب اهلل أكرب ،وهلل احلمد.
واألضحية سنة يف حق احلي ،سنها رسول اهلل ﷺ قوالً منه وفع ً
ال ونزل فيه قرآن يتىل
َ
َ
نَرۡ ۡ[ ﴾٢الكوثر .]2 :وكان أصحاب رسول اهلل ﷺ يسمنون األضاحي يف
ك ۡ َۡوٱ ۡ
ل ۡل َِرب ِ ۡ
﴿ف َص ِۡ
حرصا عىل هذه الفضيلة ،وكان رسول اهلل ﷺ يقسم األضاحي بني أصحابه لتعميم
بيوهتم
ً
العمل هبذه الشعرية ،وإظهار مكانتها من الَّشيعة.
وعن زيد بن أرقم قال« :قلنا -أو قالوا :-يا رسول اهلل ما هذه األضايح؟ قال« :سنة أبيكم
إبراهيم» .قالوا وما نلا فيها؟ قال« :بكل شعرة حسنة» قالوا :فالصوف؟ قال« :وبكل شعرة من

الصوف حسنة»»(.)1
وأهدى رسول اهلل ﷺ عام حجة الوداع مائة بدنة؛ أي مائة ناقة ،نحر منها ثال ًثا وستني بيده،
عدد عمره الَّشيف .وكن يزدلفن بني يديه ،أي تربك الناقة قبل األخرى.
وضحى عام  م حيج بكبشني أملحني ،أقرنني ،ذبح أحدمها بيده وقال«« :باسم اهلل واهلل
أكرب ،امهلل هذا عن حممد وآل حممد» ثم ذبح اثلاين ،وقال« :امهلل هذا عن حممد وعمن لم يضح

من أمة حممد ممن شهدك باتلوحيد ،وشهد يل بابلالغ»»( )2فال حتزن أهيا العاجز الفقري ،فقد
( )1رواه ابن ماجه واحلاكم من حديث زيد بن أرقم.
( )2أخرجه أبو داود من حديث جابر.
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ضحى عنك البشري النذير ،وقد قال قوم من أهل العلم بوجوب األضحية عىل الغني الـمقتدر،
ملا روي أن النبي ﷺ قال يف يوم العيد «من اكن هل سعة فلم يضح فال يقربن مصالنا»( )1فذبحها
أفضل من الصدقة بثمنها يف حق احلي ،ومن اخلطأ كون اإلنسان يضحي عن والديه الـميتني،
وينسى نفسه.
وجتزئ الذبيحة الواحدة عن الرجل وأهل بيته ،واجلامعة إذا اجتمعوا يف بيت كالعيال عَّشة
أو عَّشين جاز أن يضحوا بذبيحة واحدة عنهم كلهم بمثابة أهل البيت .وأفضل األضاحي
اخلروف ،سليم العيوب .وجتزئ العنز والتيس ،والناقة عن سبع أضاحي ،والبقرة والعجل عن
سبع إذا تم هلام سنتان ،وجتب التسمية عند الذبح .ووقت الذبح يوم العيد ،وثالثة أيام من بعده
عىل القول الصحيح.
فذبح األضحية يف مثل هذا اليوم هي من العبادة لرب العالـمني ،كام أن الذبح للجن ،والذبح
للزار ،والذبح للقرب يعد من الَّشك الـمبني ،ومن الَّشك باهلل الذبح لغري اهلل ،ويف البخاري عن عيل
ريض اهلل عنه قال :حدثني رسول اهلل ﷺ بأربع كلامت فقال« :لعن اهلل من ذبح لغري اهلل ،لعن اهلل
ً
من لعن وادليه ،لعن اهلل من آوى حمدثا ،لعن اهلل من غري منار األرض» أي مراسيمها.

اهلل أكرب ،اهلل أكرب ،ال إله إال اهلل ،واهلل أكرب ،اهلل أكرب ،وهلل احلمد.
وهنا حديث رواه مسلم عن أم سلمة ،أن النبي ﷺ قال« :من أراد أن يضيح ،فإذا دخلت
ً
العرش فال يأخذ من شعره وال من أظفاره شيئا».

فهذا احلديث قد اختلف العلامء فيه .فمنهم من أنكر صحته؛ منهم عائشة أم الـمؤمنني.
ومنهم من محل النهي عىل الكراهية ،كام هو الظاهر من مذهب الشافعي ومالك ورواية عن
اإلمام أمحد .ورجحها يف اإلنصاف .وأبعد األقوال عن الصواب من قال أنه حرام .ومتى قلنا أن
النهي للكراهية ،فإن الكراهية تزول بأدنى حاجة ،وعىل كل األقوال فإنه لو حلق الشخص

( )1أخرجه أمحد وابن ماجه والدارقطني والبيهقي يف الكربى عن أيب هريرة.
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رأسه ،أو أخذ شي ًئا من شعر حليته ،أو قلم أظافره يف عَّش ذي احلجة ،ثم أراد أن يضحي فإن
أضحيته صحيحة بإمجاع أهل العلم ،ومثله الـمرأة لو أنقضت شعر رأسها ،أو نسلته بالـمشط
فتساقط منه شعر ،وأرادت أن تضحي فإهنا تضحي ،وأضحيتها صحيحة .كام يباح مبارشة النساء
والطيب وغريمها.
وما شاع عىل السنة العامة من قوهلم أن من أراد أن يضحي فإنه ينبغي له أن حيرم .فهذا ال
صحة له ،فإنه ال إحرام إال ملن أراد أن حيج ويعتمر ،وقد صار هذا االعتقاد يمنع أكثر الناس عن
األضحية لظنهم أهنا ال تصح منهم ،مع قصهم ليشء من الشعر .والصحيح أن األضحية
صحيحة حتى مع تعمد قص الشعر كام نص عىل ذلك العلامء.
وقد أنكرت عائشة عىل أم سلمة هذا احلديث ،وقالت :إنام قاله رسول اهلل ﷺ يف حق من
أحرم باحلج وهذا هو الـمعقول .فإن من أحرم باحلج أو العمرة؛ فإنه جيب عليه أن يكف عن
أخذ شعره وأظافره .فانقلب هذا احلديث عىل أم سلمة كام قالت عائشة.
ويف مثل هذه األيام يسأل بعض الناس عن أفضل ما يفعلونه من إهداء ثواب األعامل
ملوتاهم ،فيظن بعضهم :أنه ذبح األضحية ،حيث استقر يف نفوس أكثر العامة فعلها .وهذا ليس
وشكرا هلل عىل بلوغه.
بصحيح ،فإن األضحية إنام رشعت يف حق احلي تَّشي ًفا لعيد اإلسالم،
ً
َ
َ
نَرۡ ۡ[ ﴾٢الكوثر .]2 :فالـمخاطبون بفعل صالة العيد هم األحياء
ك ۡ َۡوٱ ۡ
ل ۡل َِرب ِ ۡ
ص ِۡ
يقول اهلل﴿ :ف َ ۡ

الـمخاطبون بذبح األضحية ال الـموتى ،فلم يثبت عن النبي ﷺ األمر بذبح األضحية عن
الـميت ،و م يثبت عن أحد من الصحابة أنه ضحى لـميته ،أو أوىص أن يضحي عنه بعد موته،
وال أوقف وق ًفا له يف أضحيته .ولو كانت من الرب ،أو أنه يصل إىل موتاهم ثواهبا ،لكانوا أحق
بالسبق إليها .والنبي ﷺ قد أرشد األوالد إىل الدعاء ،وإىل الصدقة عن آبائهم؛ فإهنا من أفضل ما
يرجى ثواهبا ونفعها إليهم ،لكون الصدقة تصادف من الفقري موضع حاجة ،وشدة فاقة ،ملا
يتطلبونه يف مؤنة العيد من النفقة والكسوة له ولعياله ،فتقع الصدقة بالـموقع التي حيبها اهلل ،من
تفريج كربته ،وتيسري عرسته ،وقضاء حاجته ،وهي أفضل من قطعة حلم هتدى إليه ،ال تسمن
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وال تغني من جوع.
فمن أراد أن يعمل عم ً
ال يثاب عىل فعله ،ويصل ثوابه إىل ميته ،فليضح عن نفسه ،أو
يتصدق بثمن األضحية عن ميته.
إن األضحية التي قيمتها ستامئة رياالً متى تصدق بثمنها عىل ستة بيوت من فقراء الـمسلمني
لكل بيت مائة ،فإن هذا أفضل وأعم نف ًعا.
ويف الصحیحني أن سعد بن عبادة قال« :يا رسول اهلل ،إن أيم افتلتت نفسها ولم توص،

وأظنها لو تكلمت تلصدقت ،أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال« :نعم ،تصدق عن أمك»(.)1
وجاء رجل من بني ساعدة قال :يا رسول اهلل ،إن أبوي قد ماتا فهل بقي من برمها يشء
أبرمها بعد موهتام؟ قال« :نعم ،الصالة عليهما ،واالستغفار هلما ،وإنفاذ عهدهما من بعدهما،

وصلة الرحم اليت ال توصل إال بهما ،وإكرام صديقهما من بعدهما »( ،)2ويف صحيح مسلم أن
النبي ﷺ قال« :إذا مات اإلنسان انقطع عمله إال من ثالثة :صدقة جارية ،أو علم ينتفع به ،أو
ْ َ
ودل صالح يدعو هل»( .)3وقال« :أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح ختىش الفقر
وتأمل الغ ى وال تمهل حىت إذا بلغت الروح احللقوم ،قلت :لفالن كذا ،ولفالن كذا ،أال وقد

اكن لفالن»( .)4فام أحسن من صدقة الشخص ،خترج منه يف حالة الصحة بدون أن يتكل فيها
عىل وصيته ،فام نفع اإلنسان مثل اكتسابه بنفسه لنفسه.

فانتبهوا من غفلتكم ،وتوبوا من زللكم ،وحافظوا عىل فرائض ربكم ،وأطيعوا اهلل ورسوله
إن كنتم مؤمنني.

( )1متفق عليه من حديث عائشة.
( )2أخرجه مسلم من حديث أيب أسيد الساعدي.
( )3أخرجه مسلم من حديث أيب هريرة.
( )4أخرجه مسلم من حديث أيب هريرة.

()49
نوع ثالث من التذكري بعيد األضحى
اهلل أكرب ،اهلل أكرب ،اهلل أكرب ،اهلل أكرب ،اهلل أكرب.
ال إله إال اهلل ،واهلل أكرب ،اهلل أكرب ،وهلل احلمد.
احلمد هلل الذي رشع لعباده طريق العبادة ويرس ،وأنار قلوب أوليائه بنور طاعته وبرص،
وجعل هلم بكامل حجهم عيدً ا يعود يف كل سنة ويتكرر .أمحده وهو الـمستحق ألن حيمد
ويشكر .وأشهد أن ال إله إال اهلل خلق فقدر ،ورشع فيرس .وأشهد أن حممدً ا عبده ورسوله
صاحب اللواء والكوثر ،اللهم صل عىل عبدك ورسولك حممد ،وعىل آله وأصحابه الذين أذهب
كثريا .اهلل أكرب ،اهلل أكرب ،ال إله إال اهلل واهلل أكرب اهلل أكرب،
اهلل عنهم الرجس وطهر ،وسلم
ً
تسليام ً
وهلل احلمد.
أما بعد:
فيا أهيا الناس اتقوا اهلل وأطيعوه ،وامتثلوا أمر ربكم وال تعصوه .فإن أطعتموه  م يصل
إليكم يشء تكرهونه .وإن عصيتموه عاقبكم بام ال تطيقونه .ثم اعلموا رمحكم اهلل :أنكم خرجتم
وإظهارا
إىل هذا الـمكان السعيد ،لقصد أداء صالة العيد ،تأس ًيا بنبيكم عليه الصالة والسالم،
ً
لشكر نعمة اهلداية إىل اإلسالم ،وبلوغ عيد حج بيت اهلل احلرام .وأن يومكم هذا يعد من أكرب
األيام شعائر ،ومن أعظمها مناسك ومشاعر أطلعه اهلل عليكم سعيدً ا ،وجعله لكم نسكًا وعيدً ا،
رش َفت به أيام التَّشيق  ،وأفاض احلجاج فيه من الـمشعر احلـرام إىل البيت العتيقُ ،هترق فيـه
ُ ِّ
دماء األضاحي ،ويطلع فيه الرب عىل عباده ويباهي .فهو يوم احلج والـمنحر ،وعيد اهلل األكرب.
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جيتمع احلاج فيه بمنى لقضاء مناسك احلج ،ويتقربون إىل اهلل بالعج والثج ،حييون سنة أبيهم
إبراهيم بام يذبحونه من القرابني .فهو عيد الستكامل حجهم ،كام أن عيد الفطر عيد الستكامل
شهر صومهم ،فهام عيدا أهل اإلسالم.
وألجله رشع إظهار التجمل والزينة فيهام ،واجلهر بالتكبري يف ليلتيهام ،وعند اخلروج إليهام،
ذَ ََ
َ ُ ُ
ذَ َ ُ َ
َ
ُ َ ذ ُ
ك ُ
َع ۡ َما ۡه َدۡى ىكمۡ ۡ َول َعلكمۡۡ
لِل ۡ ىۡ
ّبواۡ ۡٱ ۡ
إشهارا لَّشفهام،
وإكبارا ألمرمها﴿ ،وتلِ كۡ ِملواۡ ۡٱلۡعِد ۡة ۡوتلِ ِ
ً
ً
َ ُ َ
ون﴾ [البقرة.]185 :
تشۡك ُر ۡ
اهلل أكرب ،اهلل أكرب ،ال إله إال اهلل ،واهلل أكرب ،اهلل أكرب ،وهلل احلمد .واألضحية سنة مؤكدة،
سنها رسول اهلل ﷺ قوالً منه وفعالً ،ونزل فيها قرآن يتىل ،وهي من القرابني ،التي تقربوهنا لرب
العالـمني ،ويرتب عليها األجر الكبري ،والفضل اجلزيل .فعن زيد بن أرقم قال« :قلنا -أو قالوا:-
يا رسول اهلل ،ما هذه األضايح؟ قال« :سنة أبيكم إبراهيم» .قالوا :وما نلا فيها؟ قال« :بكل شعرة

حسنة» .قالوا :فالصوف؟ قال« :وبكل شعرة من الصوف حسنة»»(.)1
هلذا ال ينبغي للمقتدر أن يبخل عن نفسه بأضحية أو ذبيحتني قربانًا إىل اهلل ،حيتسب ثواهبام
حرصا عىل حصول هذه الفضيلة.
عند اهلل .فقد كان الصحابة يسمنون األضاحي يف بيوهتم،
ً
وكان رسول اهلل ﷺ يقسم األضاحي بني أصحابه ،لتعميم العمل هبذه الشعرية ،وإظهار مكانتها
من الَّشيعة.
شكرا منه عىل بلوغ عيد اإلسالم ،وحتى تكون أعياد
واألضحية إنام رشعت يف حق احلي ً
الـمسلمني عالية عىل أعياد الـمَّشكني ،وما يقربونه يف أعيادهم من القرابني.
قال أبو أيوب األنصاري :كان الرجل منا يضحي بالشاة عنه وعن أهل بیته فیأكلون،
ويتصدقون(.)2

( )1أخرجه احلاكم وقال :صحيح اإلسناد.
( )2أخرجه الرتمذي من حديث أيب أيوب.
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فذبح األضحية يف يوم العيد وأيام التَّشيق هو من العبادة هلل رب العالـمني .يقول اهلل
ََ
َ
ُ
ذ
َذ ذ ُ َ
َع ۡ َما ۡ َر َز َق ُهم ۡمِنۡ ۡبَه َ
ى
ى
يم ِۡةۡ
ۡ
ۡ
ت
ۡ
ۡ
وم
ف ۡأيامۡ ۡمعۡل
لِلِۡ ِ ۡ
نىفِ َۡع ۡل ُهمۡ ۡ َو َيذۡك ُرواۡ ۡٱسۡ َۡم ۡٱ ۡ
سبحانه﴿ :ل ِيَشۡ َه ُدواۡ ۡ َم َۡ
ِ
َ
َ َى َ ُُ
َ
ريۡ[ ﴾٢٨احلج .]28 :كام أن الذبح للزار ،والذبح للجن،
لَاۡئ ِ َ ۡۡٱلۡفقِ َۡ
كواۡۡمِنۡ َهاۡ َوأطۡعِ ُمواۡۡٱ ۡ
ع ِۡمۡف ۡ
ّلنۡ ۡ
ٱۡ
والذبح للقرب يعد من الَّشك األكرب الـمبني .فمن الَّشك باهلل الذبح لغري اهلل.

ويف البخاري عن عيل ريض اهلل عنه ،قال :حدثني رسول اهلل ﷺ بأربع كلامت ،فقال« :لعن
ً
اهلل من ذبح لغري اهلل ،لعن اهلل من لعن وادليه ،لعن اهلل من آوى حمدثا ،لعن اهلل من غري منار

األرض» أي مراسيمها.
وأفضل األضاحي الكبش :أي :اخلروف  -سواء أكان فح ً
ال أم خص ًّيا -سليم العيوب.
وجيزئ اجلذع من الضأن؛ وهو ما تم له ستة أشهر ،ومن الـمعز ما تم له سنة .وجتزئ الناقة
أضاحي إذا تم هلام سنتان .فذبح األضاحي
أضاحي ،والبقرة والعجل عن سبع
والبعري عن سبع
ر
ر
ُ ذ َ
ُ
َ
ذ
بۡ
لِلِۡ َر ِۡ
اتۡ ِ ۡ
ايۡ َو َم َم ِ ۡ
َم َي َۡ
كۡ َو ۡ
تۡ َون ُس ِ ۡ
نۡ َصل ِ ۡ
يف مثل هذا اليوم هو من العبادة لرب العالـمني ﴿قلۡۡإ ِ ۡ
َ َ َ َ ُ َ َى َ ُ ُ َ َ َ ُ
َ
ع ىلَم َ
يۡ[ ﴾١٦٣األنعام .]163-162 :ووقت
تۡ َوأناۡۡأ ذو ۡلۡٱلۡ ُمسۡل ِ ِم َۡ
ِكۡأمِرۡ ۡ
لۥۡۡوب ِ ۡذل ۡ
يكۡ ۡ
َش ۡ
ۡ
ۡ
ل
ۡ
١٦٢
ۡ
ۡ
ي
ٱلۡ ۡ ِ
ِ
الذبح يوم العيد وثالثة أيام بعده.

عباد اهلل ،إن اهلل سبحانه ال ينظر إىل صوركم وأموالكم ،وإنام ينظر إىل قلوبكم وأعاملكم.
وإن اهلل سبحانه قسم بينكم أخالقكم ،كام قسم بينكم أرزاقكم .واهلل يعطي الدنيا من حيب ومن
ال حيب ،وال يعطي الدين إال من حيب .فمن أعطاه اهلل الدين فقد أحبه .والدين هو هذا السمح
احلسن ،الـموصل بمن متسك به إىل سعادة الدنيا واآلخرة؛ رأسه اإلسالم؛ وعموده الصالة،
وبقية أركانه الزكاة ،والصيام ،وحج بيت اهلل احلرام.
وقد جعل اهلل هذه األركان بمثابة البنيان لإلسالم ،وبمثابة الفرقان بني الـمسلمني والكفار،
والـمتقني والفجار ،وبمثابة حمك التمحيص لصحة اإليامن .هبا يعرف صادق اإلسالم من بني
أهل الكفر والفسوق والعصيان.
ألن اإلسالم ليس هو حمض التسمي به باللسان ،واالنتساب إليه بالعنوان ،ولكنه ما وقر يف
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القلب ،وصدقته األعامل .فاعملوا بإسالمكم تعرفوا به ،وادعوا الناس إليه ،تكونوا من خري
أهله .فإنه ال إسالم بدون عمل .ومن ترك الصالة فقد كفر« .ولإلسالم ً
صوى ومنار كمنار
الطريق»( )1يعرف به صاحبه.
فالـمسلم ح ًّقا هو :من يصيل الصلوات اخلمس الـمفروضة ،ويؤدي الزكاة الواجبة،
ويصوم رمضان .فيظهر إسالمه عالنية للناس ،بحيث يشهدون له بموجبه .والناس شهداء اهلل
يف أرضه.
فدين اإلسالم ،والعمل به عىل التامم؛ هو سياج وحدة األمة ،وحد نظامها ،وبه مدار عزها،
ودوام استقامتها؛ ألنه دين احلق ،والصالح لكل زمان ومكان .قد نظم حياة الناس أحسن نظام،
باحلكمة والـمصلحة والعدل واإلحسان .فلو أن الناس آمنوا بتعاليمه ،وانقادوا حلكمه وتنظيمه،
َ
ريۡ
ووقفوا عند حدوده ومراسيمه ،لصاروا به سعداء؛ ألنه هيدي للتي هي أقوم ﴿ َو َمن ۡيَبۡ َتغِۡ ۡغ َۡ

ََ
َ
َ
َ َ َ
ُ
ينۡ[ ﴾٨٥آلعمران.]85 :
س َۡ
ِنۡٱلۡ ۡ
فۡٱٓأۡلخِرۡة ِۡم ۡ
لۡمِنۡ ُۡهۡ َوه َۡوۡ ِ ۡ
لسۡ ۡل ى ِۡمۡد ِٗۡيناۡفلنۡ ُيقۡ َب ۡ
ٱ ِۡ
خى ِ ِ

أما من يتسمى باإلسالم وهو ال يصيل وال يصوم ،وال يؤدي زكاة ماله ،فال شك أن إسالمه

باللسان يكذبه احلس والوجدان ،والسنة والقرآن .ومن ادعى ما ليس فيه ،ففضحته شواهد
االمتحان.
فیا أهل اإلسالم ،لستم عىل يشء حتى تقيموا القرآن ،وتعملوا بأركان اإلسالم.
فالتكاتف عىل العمل بَّشائع اإلسالم ،هو الذي يوحد الـمسلمني ،ويؤلف بني قلوهبم،
ويصلح ذات بينهم ،وجيعلهم مستعدين للنرص عىل عدوهم ،كام قال أمري الـمؤمنني عمر بن
اخلطاب ريض اهلل عنه :إن اهلل سبحانه قد أعزكم باإلسالم ،ومهام طلبتم العز يف غريه يذلكم(.)2
وهذه الَّشائع التي أوجبها اهلل عىل عباده؛ مثل رشيعة الصالة ،ورشيعة الزكاة ،ورشيعة
الصيام؛ هي :تنزيل احلكيم العليم .رشعها وأوجبها من يعلم ما يف ضمنها من مصالح العباد ،يف
( )1أخرجه الطرباين من حديث أيب هريرة.
( )2أخرجه ابن عساكر يف تارخيه عن طارق بن شهاب.

48

جمموعة رسائل الشیخ عبد اهلل بن زيد آل حممود :

الـمعاش والـمعاد ،وأهنا هي أسباب سعادهتم الدينية والدنيوية؛ ألن اهلل سبحانه ال يوجب شي ًئا
من الواجبات مثل الصالة والزكاة والصيام ،إال ومصلحته راجحة ،ومنفعته واضحة ،وال حيرم شي ًئا
من الـمحرمات كالربا والزنا ويَّشب اخلمر ،إال ومرضته واضحة ،ومفسدته راجحة.
فالَّشائع هي أم الفرائض والفضائل ،والناهية عن منكرات األخالق والرذائل .هتذب
األخالق ،وتطهر األعراق ،وتزيل الكفر والشقاق والنفاق .أما عادم الدين فإنه جرثومة الفساد،
وخراب البالد .وإنام تنشأ اجلرائم الشنيعة ،والفواحش الفظيعة ،من القتل وهتك األعراض.
وهنب األموال إنام تنشأ من العادمني للدين ،الذين ساءت طباعهم ،وفسدت أوضاعهم.
فأضاعوا الصالة ،واتبعوا الشهوات ،وخرقوا سياج الَّشائع ،واستخفوا بحرمات الدين،
واتبعوا غري سبيل الـمؤمنني.
وكل من ال دين فيه ،فإنه جدير بكل رش ،بعيد عن كل خري ،وعادم اخلري ال يعطيه ،وكل
إناء ينضح بام فيه.
وليعترب الـمعترب بالبلدان التي ،قوضت منها خيام اإلسالم ،وترك أهلها فرائض الصالة
والزكاة والصيام ،واستباحوا اجلهر بمنكرات الكفر والفسوق والعصيان ،ثم لينظر كيف حال
أهلها ،وما دخل عليهم من النقص واجلهل ،والكفر ،وفساد األخالق ،والعقائد ،واألعامل،
وإثارة الفتن ،وخراب العمران .حتى صاروا بمثابة البهائم ،يتهارجون يف الطرقات ،ال يعرفون
منكرا ،وال يمتنعون من قبيح ،وال هيتدون
صيا ًما ،وال صالة ،وال يعرفون معرو ًفا ،وال ينكرون ً
إىل حق .ذلك بأن للمعايص عقوبات ،وللمنكرات ثمرات.
َ َ َ َ ذُ َٗ
ُ
َ َ ََ
َُ َ َٗ
لۡقَرۡ َي ٗۡةۡ ََكنَتۡۡ َءام َِن ٗۡةۡمطۡ َمئ ذن ٗۡةۡيَأۡت َ
كۡ َمَكنۡۡفكف َرتۡۡ
غ ۡداۡمِنۡ ِۡ
ِيهاۡرِزۡقهاۡر ۡ
لِلۡ َمث ۡ
ب ۡٱ ۡ
﴿وِض ۡ
ِ
َ
َ ُ ذ ََََ
َ
ُ
ذ
ون ۡ[ ﴾١١٢النحل .]112 :وإن من
ف ۡب ِ َما َۡكنواۡ ۡيَصۡ َن ُع ۡ
لوۡ ِ ۡ
وع ۡ َۡوٱ َۡ
ل ِۡ
اس ۡٱ ُۡ
لِل ۡلِ َ َ ۡ
لِلِ ۡفأ ۡذ ىق َها ۡٱ ُۡ
بِأنۡع ِۡم ۡٱ ۡ
الـم شاهد باالعتبار ،أنه ما ظهر اإلحلاد والزندقة يف بلد ،فكفر أهلها بالَّشيعة اإلسالمية ،وتركوا
الصالة والزكاة والصيام الفرضية ،واستباحوا رشب الـمسكرات ،وفعل الـمنكرات الوب رية ،إال
َٗ ذ ُ َذ ذ
ذُ
ِينۡ
يب ۡٱَّل َۡ
لۡت ِص ۡ
ُفتح عليهم من الَّش كل باب ،وصب عليهم ربك سوط عذابَۡ ﴿ .وٱتقواۡۡف ِتۡن ۡة ۡ ۡ
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َ َ
ُ َ ذ ٗ َ َُ َذ ذَ َ ُ َ
ابۡ[ ﴾٢٥األنفال.]25 :
ِيدۡٱلۡ ِعق ِۡ
لِلۡشد ۡ
نۡٱ ۡ
ظل ُمواۡۡمِنكمۡۡخاۡص ۡةۡ ۡوٱعۡلموۡاۡۡأ ۡ
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فانتبهوا من غفلتكم ،وتوبوا من زللكم ،وحافظوا عىل فرائض ربكم ،وأطيعوا اهلل ورسوله
إن كنتم مؤمنني.

()50
اخلطبة الثانية خلطبة عيد األضحى
احلمد هلل الذي خلق اخللق ليعبدوه ،وركب فيهم العقول ليعرفوه ،وأسبع عليهم نعمه
ظاهرة وباطنة ليشكروه ،وأشهد أن ال إله إال اهلل شهادة من خياف ربه ويرجوه ،وأشهد أن حممدً ا
عبده ورسوله؛ الذي رشع صالة اجلمع واألعياد ،وبني للناس طريق اهلدى والرشاد .اللهم صل
كثريا.
عليه وعىل آله وصحبه وسلم
ً
تسليام ً
أما بعد:
فيا أهيا الناس إنكم  م ختلقوا عب ًثا ،ولن ترتكوا سدى ،وإن لكم معا ًدا جيمعكم اهلل فيه ،فيحكم
بينكم .وقد خاب وخرس عبد خرج من رمحة اهلل التي وسعت كل يشء ،وحرم جنة عرضها
الساموات واألرض .أما تعلمون أنكم تغدون وتروحون إىل أجل مسمى حمتوم؟ فمن استطاع
منكم أن يقيض عمره وهو حمافظ عىل واجباته من صالته وزكاته وصيامه فليفعل.
إن قو ًما َصفوا جل عقوهلم وجل أعامهلم وجل اهتاممهم للعمل يف دنياهم ،واتباع شهوات
بطوهنم وفروجهم ،وتركوا فرائض رهبم ،ونسوا أمر آخرهتم ،فنهاكم اهلل أن تكونوا أمثاهلم،
َ َ ذُ
َ َ َ ذ َ َ َُ ذُ
ذَ َ َ ُ َ
ذ َذ َ
ۡٱلِلۡإ ذن ذ َ
ذَ
ۡٱلِلۡ
فقال سبحانه﴿ :يأيهاۡٱَّلِينۡءامنواۡٱتقواۡٱلِلۡوتلنظرۡنف ۡماۡق ۡدمتۡل ِغدۡوٱتقوا ا ِ
ََ َ ُ ُ َ ذ َ َ
ذ َ َ َ َ ىُ َ ُ َ ُ ُ َ َ ُ ُ َى ُ َ
َ ُ َ
َخب ُ
سقونۡ
ري ۡب ِ َماۡتع َملون ۡۡ ١٨ول ۡتكونوا ۡكٱَّل
ِين ۡن ُسوا ۡٱلِل ۡفأنسىهم ۡأنفسه ام ۡأولئِك ۡهم ۡٱلف ِ
ِ
[ ﴾١٩احلَّش .]19-18 :أين من تعرفون يف مثل هذا العيد من اآلباء واإلخوان واألصدقاء؟ َق ِدموا
عىل ما َقدر موا من عمل ،وجوزوا بالسعادة أو الشقاوة ،أين الذين بنوا القصور الـمشيدة ،وحازوا
رميام حتت الصخر والرتاب .إن اهلل أثنى عىل زكريا وأهل بيته،
فنون األموال والقالع؟ قد صاروا ً
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ذُ َ
َ
َ
َ
َ َ ُ
َۡكنُواۡي ُ َ ى
تۡ َو َيدۡ ُعون َناۡ َرغ ٗۡباۡ َو َره ٗۡباۡۡ َوكنواۡۡ
ليۡ َۡر ى ِۡ
فۡٱ َۡ
س ِۡر ُعونۡ ِ ۡ
لتعملوا مثل عمله فقال سبحانه﴿ :إِنهم
َ َ
ي﴾ [األنبياء.]90 :
خ ىشِ عِ َۡ
نلَاۡ ۡ
ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإرسافنا يف أمرنا ،وثبت أقدامنا ،وانرصنا عىل القوم الكافرين .وسبحان
ربك رب العزة عام يصفون ،وسالم عىل الـمرسلني ،واحلمد هلل رب العالـمني.

()51
الديانة
األمانة وموقعها من ّ
احلمد هلل العفو الغفور ،وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ،بيده مواقيت األعامر ،ومقادير
األمور .وأشهد أن حممدً ا رسول اهلل ،الداعي إىل كل عمل مربور .اللهم صل عىل نبينا حممد وعىل
كثريا.
آله وصحبه وسلم
ً
تسليام ً
أما بعد:
َ
َ
يأي َهاۡ
فاعلموا رمحكم اهلل أن األمانة شأهنا كبري ،وموقعها عند اهلل عظيم ،يقول اهلل تعاىلۡ ﴿ :
ذ َ َ َ ُ َ َُ ُ ذ َ َ ذ ُ َ َ َُ ُ ََىَى ُ ََ ُ َ َ َ
ونۡ[ ﴾٢٧األنفال.]27 :
نتمۡۡتعۡل ُم ۡ
نتِكمۡۡوأ
ولۡوَّتونوۡاۡۡأ ۡم ۡ
لِلۡ ۡوٱلرس ۡ
لَّۡتونواۡۡٱ ۡ
ِينۡءامنواۡۡ ۡ
ٱَّل ۡ
فدلت هذه اآلية عىل أن من خان أمانته ،فقد خان ربه وخان نبيه ،ولن يرض اخلائن إال نفسه.
قال أنس ريض اهلل عنه :ما خطبنا رسول اهلل ﷺ إال قال« :إنه ال إيمان ملن ال أمانة هل»( .)1وجاء
رجل من أهل العالية فقال :يا رسول اهلل ،أخربين بأشد يشء يف هذا الدين .فقال« :األمانة يا أخا

العايلة ،إنه ال دين ملن ال أمانة هل ،وال صالة وال زاكة له»(.)2
واألمانة تارة تكون بني اخللق فيام يتعاملونه بينهم من التبايع والودائع والكيل والوزن،
وتارة تكون بني العبد وببن ربه يف الفرائض الواجبة الـمسامة بالتكاليف الَّشعية .فالوضوء
أمانة ،والصالة أمانة ،والزكاة أمانة ،والصيام أمانة .وهكذا سائر األعامل ،جترى عىل هذا
الـمنوال .فمن الناس الـمؤمن األمني ،الذي يؤدي واجب حق اهلل يف ماله ،ويبادر بأداء زكاته إىل

( )1رواه البزار عن عيل ريض اهلل عنه.
( )2رواه البزار عن عيل ريض اهلل عنه.
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مغنام له عند ربه ،وبركة يف ماله .ومنهم اخلائن الـمهني،
مستحقها ،طيبة بذلك نفسه ،يعتقدها ً
ََ َ َ َذ ذ َ َ ُ َ
َ
ذ
لِلۡمِنۡ
ونۡب ِ َماۡۡ َءات ۡى ى ُه ُۡمۡٱ ُۡ
ِينۡ َيبۡخل ۡ
بۡٱَّل ۡ
يس ۡ
لۡ ۡ
الذي يبخل بام آتاه اهلل من فضله ،ويأكل زكاته﴿ .و ۡ
ُ َ َ ٗ ذُ َ ُ َ َ ذ
َ ُ
َ
ُ َ
يى َم ِۡة﴾ [آلعمران.]180 :
ونۡ َماَۡبِلواۡۡب ِ ۡهِۦۡيَوۡ َۡمۡٱلۡقِ َۡ
َشۡل ُهمۡۡ َس ُي َط ذوق ۡ
رياۡلهمۡۡبلۡۡه ۡوۡ ۡ
فضۡل ِ ۡهِۦۡه ۡوۡخ ۡ
فالوضوء أمانة ،والصالة أمانة ،والزكاة أمانة ،والصيام أمانة ،وهكذا سائر األعامل جترى
عىل هذا الـمنوال.
فمن الناس الـمؤمن األمني الذي يؤدي واجب حق اهلل يف واجباته ،ويبادر بأداء زكاته،
مغنام له عند ربه وبركة يف ماله ،فيدفعها إىل مستحقها ،ويقول :اللهم
طيبة بذلك نفسه ،يعتقدها ً
مغنام ،وال جتعلهـا مغر ًما.
اجعلها ً
ومنهم اخلائن الـمهني ،الذي يبخل بام آتاه اهلل من فضله ،ويأكل زكاته ،وحيتسبها مغر ًما يف
ََ َ َ َذ ذ
ُ َ َ ٗ ذُ َ ُ َ َ ذ
َ
َ ُ َ
َ
ذ
َش ۡل ُهمۡۡ
ريا ۡلهمۡ ۡبلۡ ۡه ۡو ۡ ۡ
لِل ۡمِن ۡفضۡل ِ ۡهِۦ ۡه ۡو ۡخ ۡ
ون ۡب ِ َماۡ ۡ َءات ۡى ى ُه ُۡم ۡٱ ُۡ
ِين ۡ َيبۡخل ۡ
ب ۡٱَّل َۡ
يس ۡ
لۡ ۡ
ماله﴿ ،و ۡ
َ
َ ُ
َ ُ
ُ َ
ذ
َ ذُ َ َ َُ َ َ
ث ۡٱ ذ
ون ۡخبِريۡۡ
لِل ۡبِما ۡتعۡمل ۡ
ض ۡ ۡوٱ ۡ
ّلۡر ِ ۡ
ت ۡ َۡوٱ ۡ
ٰ ى َۡو ى ِۡ
لس َۡ
ِير ى ۡ
لِلِ ۡم ۡ
يى َمةِۡ ۡ َو ِ ۡ
ون ۡ َما َۡبِلواۡ ۡۡب ِ ۡهِۦ ۡيَوۡ َۡم ۡٱلۡقِ َۡ
َس ُي َط ذوق ۡ

[ ﴾١٨٠آلعمران.]180 :

فاآلكل لزكاته هو خائن ألمانته ،خائن لفقراء بلده ،فاسق عن أمر ربه ،وما إسالمه الذي
يدعيه إال إسالم مزيف مغشوش؛ لكون الزكاة بمثابة الدليل والربهان عىل صحة اإليامن .كام يف
احلديث« :الصدقة برهان»( .)1لكوهنا تربهن عن إيامن خمرجها ،وكونه آثر طاعة ربه عىل حمبة
ماله .كام أن منع الزكاة هو العنوان عىل النفاق ،فإن من صفة الـمنافقني ،ما أخرب اهلل عنهم،
ُ َى ُ َ َ ُ َ َ
ُ َ
ُ
َ ُُ َ ُ َ ََ َ َ َ
ونۡ
وفۡ َو َيقۡبِض ۡ
نۡٱلۡ َمعۡ ُر ِ ۡ
نۡع ِۡ
ونۡۡب ِٱلۡمنك ِۡرۡوينۡهوۡ ۡ
ض ُهمۡمِنۡۡ َبعۡضۡۡيأۡمر ۡ
تۡ َبعۡ ۡ
نىفِ ۡقى ُ ۡ
ونۡ ۡوٱلۡم ۡ
نفِق ۡ
﴿ٱلۡم ۡ
َ
َ
ذ َ َ َ َ ُ ذ ُ َى َ ُ ُ َى ُ َ
ون﴾
سق ۡ
نفِقِ ۡ
ن ۡٱلۡم ۡ
لِل ۡفنسِيه اۡم ۡإ ِ ۡ
أيۡد َِي ُهمۡ﴾  -أي عن أداء زكاة أمواهلم ﴿ -ن ُسواۡ ۡٱ ۡ
ي ۡه ۡم ۡٱلۡ ۡف ِ
[التوبة.]167 :
فالوضوء أمانة؛ ألن مفتاح الصالة الطهور .ويف احلديث« :استقيموا ولن حتصوا ،واعلموا

( )1أخرجه مسلم من حديث أيب مالك األشعري.
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أن خري أعمالكم الصالة ،وال حيافظ ىلع الوضوء إال مّمن»( .)1ومن حكمته أنه ينشط األعضاء
عند القيام للصالة ،وحيط اخلطايا.
وكذلك الصالة أمانة الرب ،وعمود دين العبد ،وأول ما يفقد اإلنسان من دينه األمانة،
وآخر ما يفقد من دينه الصالة.
و هلذا كان السلف يسموهنا الـميزان .فإذا أرادوا أن يبحثوا عن دين إنسان ،سألوا عن
صالته ،فإن ُحدثوا بأنه حيافظ عىل الصالة يف اجلامعات علموا بأنه ذو دين ،وإن ُحدثوا بأنه ال
يشهد الصالة ،علموا بأنه ال دين له ،ومن ال دين له جدير بكل رش ،بعيد عن كل خري.
ثم إن الصالة ال تكون صالة ،حتى تقع عىل صفة ما رشعه اهلل عىل لسان نبيه ،كام يف
احلديث« :صلوا كما رأيتموين أصيل»( .)2فهذا ميزاهنا الفعيل ،وأما ميزاهنا القويل ففي البخاري،
أن رج ً
ال دخل الـمسجد ،فصىل فقال له رسول اهلل ﷺ« :ارجع فصل ،فإنك لم تصل» فعل ذلك
ً
ثلثا ،فقال :واذلي بعثك باحلق ال أحسن غري هذا ،فعلمين .فقال :إذا قمت إىل الصالة ،فأسبغ
ً
الوضوء ،ثم استقبل القبلة ،وكرب ،ثم اقرأ ما تيرس معك من القرآن ،ثم اركع حىت تطمنئ راكعا،
ً
ً
ً
ثم ارفع حىت تعتدل قائما ،ثم اسجد حىت تطمنئ ساجدا ،ثم ارفع حىت تعتدل قاعدا ،ثم افعل
ذلك يف صالتك لكها»(.)3
فهذه هي الصالة الـمَّشوعة التي تصعد وهلا نور ،فتشفع لصاحبها عند رهبا ،وتقول:
حفظك اهلل كام حفظتني« .وأسوأ انلاس رسقة اذلي يرسق من صالته»( ،)4أي ال يتم ركوعها وال
سجودها.
وكذلك الزكاة :أمانة الرب ،أوجبها اهلل يف مال الغني ألخيه الـمعوز الفقري ،وسميت زكاة،

( )1رواه ابن ماجه بإسناد صحيح واحلاكم عن ثوبان.
( )2أخرجه البخاري من حديث مالك بن حويرث.
( )3رواه البخاري عن مالك بن حويرث.
( )4أخرجه أمحد من حديث أيب قتادة.
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َ
ُ
لكوهنا تزكي إيامن خمرجها من مسمى الشح والبخل ،وتطهره .يقول اهلل تعاىل﴿ :خذۡۡمِنۡۡأمۡ َۡو ىل ِ ِهمۡۡ
َٗ ُ
ُ ُ
َص َدق ۡةۡت َط ِه ُرهمۡۡ َوت َزيِك ِي ِهمۡب ِ َها﴾ [التوبة.]103 :
وكذلك تزكي الـامل  -أي تكثره وتنميه وتنزل الربكة فيه ،فام نقصت الصدقة ماالً بل

تزيده .وكذلك الصيام فإنه رس بني العبد وبني ربه ،فلو شاء ألبطله ولو بفساد نيته ،لكن الـمؤمن
لو رضب عىل أن يستبيح الفطر ،ملا استباح الفطر أبدً ا ،لكون إيامنه وأمانته متنعه عن إحباط عمله
وإبطال صومه.
َ َ
َ
ََ ََ
ذ َ
َع ۡٱ ذ
ضۡ
ّلۡر ِ ۡ
ت ۡ ۡوٱ ۡ
ٰ ى َۡو ى ِۡ
لس َۡ
ّل َمان ۡة ۡ ۡ
هذه األركان ،هي التي عناها القرآن بقوله﴿ :إِنا ۡع َرضۡ َنا ۡٱ ۡ
ٗ
َ ََََ
َى ُ ذُ َ َ َ ُ
َ َ َََ َ َ َ
َ َ
ول ۡ﴾٧٢
وما ۡ َج ُه ۡ
ن ۡظل ٗۡ
ن ۡإِن ۡهۥ َۡك ۡ
نس ۡ
ل ۡ
َحل َها ۡٱ ِۡ
ن ۡمِنۡها ۡو
ي ِملۡ َن َها ۡ َوأشۡفقۡ َۡ
ي ۡ أن ۡ ۡ
لبا ِۡل ۡفأب ۡ
ۡوٱ ِۡ

[األحزاب .]72 :فإن الراجح عند العلامء ،أن هذه األمانة هي الواجبات ،الـمسامة بالتكاليف
َ َ َ َى َ َ ى َ َ َ َ ُ ذ َ َ
لِل ۡف َس ُيؤۡتِي ۡهِۡ
عه ۡد ۡعليۡ ۡه ۡٱ ۡ
ف ۡبِما ۡ ۡ
الَّشعية .فإهنا أمانة اهلل وعهده ،يف عنق كل إنسان ﴿ومنۡ ۡأوۡ ۡ
َ
َ
يما﴾ [الفتح.]10 :
أجۡ ًراۡع ِظ ٗۡ
ومن استؤمن عىل حفظ مال احلكومة أو الـمعارف أو األوقاف ،أو ألحد من الَّشكات ،أو
مال تاجر من التجار ،فليعلم أن ما حتت يده مما تواله أنه أمانة عنده ،ومسؤول عنه وحماسب
عليه ،فمن واجب إيامنه وأمانته أن يقوم بحفظ ما استؤمن عليه ،وأن يذود أيدي العدوان
واخلونة عنه ،حتى يؤديه كام ً
موفورا ،غري مبخوس وال منقوص ،فإن خالف وخان وأخذ
ال
ً
خيتلس ما استؤمن عليه بطريق التلصص اخلفي واخليانة الغيبية ،فقد خان أمانته ،وخان ربه
ودينه ،وما اختلسه فإنه بمثابة الزبد الذي يذهب جفاء ويرجع إىل الوراء.
ً
ً
والنبي ﷺ :قال« :من استعملناه منكم ىلع عمل فكتمنا خميطا فما فوق ،اكن غلوال يأيت

ُ
َذ
يى َمةِۡ﴾ [آلعمران .]161 :ومن الـمشاهد
ل ۡيَوۡ َۡم ۡٱلۡقِ َۡ
ت ۡب ِ َما ۡغ ۡ
به يوم القيامة»(َ ﴿ .)1و َمن ۡ َيغۡللۡ ۡيَأۡ ِۡ
الـمحسوس ،أن اخلائن َيفتْضح بخيانته يف الدنيا عند الناس ،ويوم القيامة ينصب لكل خائن لواء

( )1أخرجه مسلم من حديث أيب محيد الساعدي ريض اهلل عنه.
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عند استه ،يقال :هذه غدرة فالن .والـمؤمن يطبع عىل اخلالل كلها ،إال اخليانة والكذب فال
يكون الـمؤمن خائنًا ،وال كذا ًبا« .وآية الـمنافق ثالث :إذا حدث كذب ،وإذا وعد أخلف ،وإذا
اؤتمن خان»( .)1ومن دعاء النبي ﷺ .أنه يقول« :امهلل إين أعوذ بك من اجلوع فإنه بئس

الضجيع ،ومن اخليانة فإنها بئست ابلطانة»(.)2
وهلذا قال العلامء يف احلكمة يف قطع يد السارق :إن اليد ملا كانت أمينة تبلع ديتها  -مخسني
بعريا  -قالوا :إن اليد ملا كانت أمينة كانت عند اهلل ،وعند خلقه ثمينة ،فإذا خانت هانتَ ﴿ .و َمنۡ
ً
ذُ َ َ
لۥۡمِنۡمكۡ ِرمۡ﴾ [احلج.]18 :
لِلۡف َماۡ ُۡ
نۡٱ ۡ
يُ ِه ِۡ
إن الَّشكات األجنبية التي تشتغل يف البلدان العربية اإلسالمية ،قد دخلوا مع احلكومات

اإلسالمية يف عقد ،ويف عهد وأمانة ،واشتغلوا عىل هذا احلساب .فمن الواجب احرتام دمائهم
وأمواهلم؛ ألهنم يسمون ُمعاهدين .وحرمة مال الـمعاهد كحرمة مال الـمسلم .هلم ما لنا،
وعليهم ما علينا .فمن خفر معاهدً ا فعليه لعنة اهلل والـمالئكة والناس أمجعني .فال يقل أحدكم:
هؤالء كفار يستبيح بذلك أخذ أمواهلم .فإن حرمة مال الـمعاهد كحرمة مال الـمسلم.
والتعليم أمانة ،والتعليم دين ،فانظروا عمن تأخذون دينكم .ونعوذ باهلل من رش الوسواس
الذي يوسوس بالَّش يف صدور الناس .فمن واجب الـمعلم أن خيلص يف تعليمه ،فيلقن التالميذ
تعظيم الرب ،وتعظيم حدوده وفرائضه .وأن صالح الـمرء بصالح دينه ،وأن الـمحافظة عىل
فرائض الرب هي من أكرب العون عىل حصول الـمطلوب ،من العلم الـمرغوب؛ ألن اهلل يقول:
ذُ
ُ ذ
ذ
لِل﴾ [البقرة.]282 :
لِلۡ َو ُي َعل ُِمك ُۡمۡٱ ُۡ
﴿ َۡوٱتقواۡۡٱ َۡ
ثم إن األستاذ قدوة تالميذه ،وثقتهم به ،يستدعي قبوهلم ملا يقوله ويفعله ،فينشؤون غال ًبا
عىل طريقته وعقيدته .أشبه األعضاء مع اللسان .تقول :اتق اهلل فينا ،فإن استقمت استقمنا ،وإن

( )1متفق عليه عن أيب هريرة وفيه زيادة «وإن صام وصىل ،وزعم أنه مسلم».
( )2من حديث طويل رواه احلاكم عن ابن مسعود وقال :صحيح ،وقال العراقي :ليس كام قال.
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اعوججت اعوججنا .فإذا ترك األستاذ الصالة يف اجلامعة ،تركها التالميذ .أو رشب الدخان
والتنباك رشبه التالميذ .أو أطلق لسانه باللعن والشتم ،تعلموا منه ذلك ،ألن هذا نوع تعليم منه
هلم .ومن الـم علوم أن التعليم باألفعال أبلع منه باألقوال وكل إناء ينضح بام فيه .وعادم اخلري ال
يعطيه.
وإذا الــــــمعلم مل يكـــــن عـــــدال

ى

روح العدالــــــة يف الشــــــباب ضــــــئیال

وكل من دخل مع صاحبه يف عقد بيع ورشاء ،أو ثمن  م يؤده إليه ،فليعلم أنه دخل مع
صاحبه يف عهد وأمانة ،فمن الواجب عىل صاحب العقد أن يبني ما به من العيوب ،كام أن من
واجب الـمشرتي أن يقابل صاحبه بحقه غري مبخوس وال منقوص .وبدون تعليل وال متليل.
فإن «مطل الغين ظلم»( .)1حيل عرضه وعقوبته.
جاء رجل إىل النبي ﷺ فقال :يا رسول اهلل ،إن لنا جريانًا ال يرتكون لنا شاذة وال فاذة إال
أخذوها ،فهل إذا قدرنا عىل يشء من ماهلم نأخذه؟ قال« :ال ،أد األمانة إىل من ائتمنك ،وال ختن

من خانك»( )2فنهى رسول اهلل ﷺ عن مقابلة اخليانة باخليانة؛ ألهنا مهانة وعدم أمانة.
الـمجالس با مانات ،إال جملس دم حرام ،وفرج حرام .فإن جلس الرجل مع اآلخر ثم
التفت فهي أمانة ،جيب الـمبالغة يف كتامن الرس بينهام .ومن اخليانة أن يفيش الرجل إىل امرأته
رسا ،أو تفيش إليه ،ثم ينَّش أحدمها رس صاحبه .ويسمى هذا اإلفشاء بالـمجاهرة.
ًّ
الوظائف احلكومية عىل اختالف أنواعها أمانات يف أعناق الـمتقلدين هلا فمن واجب
الـمتويل للوظيفة أن يقوم بأمانة ما تواله ،وما استؤمن عليه بإخالص وصدق ونصح ،وأن
يعامل الناس بام حيب أن يعاملوه به من التسهيل والتيسري.
القضاء أمانة ،وهو منصب رشيف؛ منصب األنبياء واخللفاء الراشدين .واألصل فيه قوله

( )1متفق عليه من حديث أيب هريرة.
( )2أخرجه أبو داود من حديث أيب هريرة.
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َ
َى َ ُ ُ ذ َ َ َى َ َ َ ٗ
َ
َ ََ َذ
ُ
ىۡ
ل ۡتتبِعِۡ ۡٱلۡ َه َو ىۡ
ق ۡو ۡ
ل ِۡ
اس ۡۡب ِٱ ۡ
ي ۡٱنلذ ِ ۡ
ض ۡ ۡفٱحۡكم ۡ َب َۡ
ّلۡر ِ ۡ
ف ۡٱ ۡ
ك ۡخل ِيف ۡة ۡ ِ ۡ
ن ۡ
اوۥ ۡد ۡإِنا ۡج ۡعلۡ ۡ
تعاىلۡ ﴿ :يد ۡ
ذ َ
َ
َ َ
َ
ذ ذ
َ َ
َُ ذ َ َ
ن ۡٱ ذَّل َۡ َ
ِيد ۡب ِ َما ۡن ُسواۡ ۡيَوۡ َۡمۡ
لِلِ ۡل ُهمۡ ۡعذابۡ ۡشد ُۡ
يل ۡٱ ۡ
ون ۡعن ۡ َسب ِ ِۡ
ضل ۡ
لِلاِ ۡإ ِ ۡ
يل ۡٱ ۡ
ك ۡعن ۡ َسب ِ ِۡ
ضل ۡ
ِين ۡي ِ
في ِ
اب ۡ[ ﴾٢٦ص .]26 :وكان النبي ﷺ قاض ًيا ،وأبو بكر قاض ًيا ،وعمر قاض ًيا ،وعيل كذلك.
ل ِ َس ِۡ
ٱ ۡ
والقضاء يف مواطن احلق ،هو مما يوجب اهلل به األجر ،وحيسن به الذخر.

ُرشع القضاء رمحة للناس وراحة هلم ،إلزالة الشقاق بينهم ،وقطع النزاع عنهم ،وإقامة
احلدود ،واستيفاء احلقوق ،وردع الظالـم ،ونرص الـمظلوم.
لـــو أنصـــف النـــاس اســـقاح القـــاي

وبـــــات كـــــل عـــــن أخیـــــه راي

فمن واجب القايض أن حيتسب راحة الناس ورمحتهم يف قطع النزاع عنهم ،وأن حيتسب
التبكري يف اجللوس للناس ،ويفتح باب الـمحكمة عىل مرصاعيه ،ثم يبدأ باألول ،فاألول ،كام
ً
نص عىل ذلك فقهاء اإلسالم يف كتبهم .ففي احلديث« :من توىل شيئا من أمر الـمسلمني
فاحتجب دون حاجتهم وفقرهم ،احتجب اهلل دون حاجته وفقره»(.)1
وملا بلع عمر أن سعد بن أيب وقاص قد اختذ له با ًبا وحجا ًبا يمنعون دخول الناس عليه،
أرسل حممد بن مسلمة ،وأمره أن حيرق باب سعد قبل أن يكلم أحدً ا من الناس.
فهؤالء القضاة الذين يغلقون أبواب الـمحاكم عليهم ،ويرتكون الناس خلف األبواب،
يغشاهم الذل والصغار ،والقايض غري مكرتث هبم ،وال مهـتم بأمرهم ،ويميض أكثر وقته يف
احلديث يف مصالح نفسه اخلاصة .وشهر للحج ،وشهر لل ُعمرة ،وشهر للمصيف يف الطائف أو
لبنان مثالً .ويرتك الناس يموج بعضهم يف بعض بالنزاع واخلصام ،ال جيدون من يقطع النزاع
عنهم ،وهو مستأجر حلل مشاكلهم ..فهؤالء باحلقيقة خمالفون لنصوص مذهبهم .فإن الفقه
اإلسالمي يمنع غلق األبواب ،ونصب احلجاب دون القايض ودون الناس.

( )1يف رواية ألمحد يف مسنده والرتمذي عن عمرو بن مرة وإسناده حسن «ما من إمام أو وال يغلق بابه دون
ذوي احلاجة واخللة والـمسكنة إال أغلق اهلل أبواب السماء دون خلته وحاجته ومسكنته».

( )51ا مانة و موقعها من الدّ يانة
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فافتحوا األبواب ،وسهلوا احلجاب ،وبكروا يف اجللوس ،حتى يسهل عليكم معاجلة
اخلصام ،وتنظيم األحكام .فإن جلوس القايض يف حمل عمله لفصل القضاء بني الناس ،أفضل
من تطوعه بحجه وعمرته ،وأفضل من صيامه بمكة؛ ألن جلوسه يف حمل القضاء واجب عليه،
ومطلوب منه رش ًعا وعر ًفا ،أما التطوع باحلج والعمرة فإهنا ليست بواجبة عليه ،وال مستحبة يف
حقه .وقد ال تصح منه.
فال ينبغي أن هيمل هذا الواجب الـمحتم عليه ،يف حماولة التنفل الذي هو ممنوع منه رش ًعا
وعر ًفا .فانتبهوا من غفلتكم ،وتوبوا من زللكم ،وحافظوا عىل فرائض ربكم ،وأطيعوا اهلل
ورسوله إن كنتم مؤمنني.

()52
َ
اسم ر ِّبكَ
األعىل»
تفسري سورة « َس ِّبح َ
احلمد هلل رب العالـمني ،وبه نستعني ،ونصيل ونسلم عىل رسول اهلل الصادق األمني،
وأشهد أن ال إله إال اهلل ،وأشهد أن حممدً ا رسول اهلل.
أما بعد:
فقد قال اهلل تعاىل  -أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم ،بسم اهلل الرمحن الرحيمَ ﴿ :-سبِحِۡ ۡٱسۡ َۡمۡ
ذ
ذ
َ َ َ َ َ
َ َ َ َ
َ
َ ََ َ
ى َۡۡ ۡ ٢وٱَّلِي ۡق ذد َۡرۡ
ق ۡف َس ذو ىۡ
َع ۡۡ ١ٱَّلِي ۡخل ۡ
ّل ۡ
ك ۡٱ ۡ
َع ۡ[ ﴾١األعىلَ ﴿ .]1 :سبِحِۡ ۡٱسۡ ۡم ۡرب ِ ۡ
ّل ۡ
ك ۡٱ ۡ
رب ِ ۡ
َ
ىۡ[ ﴾٣األعىل.]3-1 :
ف َه َد ىۡ
كان من هدي النبي ﷺ أنه يستحب قراءة الـمسبحات ،وخاصة هذه السورة ،فكان يقرأ هبا
يف الـمجامع العظام ،كيوم اجلمعة ،ويوم العيد ،لفضل ما اشتملت عليه من األحكام،
َ َ َ َ َ
َع ۡ[ ﴾١األعىل .]1 :قال النبي ﷺ:
ّل ۡ
ك ۡٱ ۡ
والـمواعظ العظام .وملا نزلت ﴿ َسبِحِۡ ۡٱسۡ ۡم ۡرب ِ ۡ
َ
َ
ك ۡٱلۡ َع ِظي ِۡم ۡ[ ﴾٧٤الواقعة .]74 :قال:
«اجعلوها يف سجودكم» .وملا نزل قوله﴿ :ف َسبِحۡ ۡۡب ِٱسۡ ِۡم ۡ َرب ِ ۡ
«اجعلوها يف ركوعكم»(.)1

بدأ هذه السورة باألمر بالتسبيح .إذ معنى التسبيح :التنزيه والتقديس هلل ،وفيه فضل عظيم،
َ َ َ َ َ
َع ۡ﴾١
ّل ۡ
ك ۡٱ ۡ
وقد أعاد سبحانه وأبدى من ذكره ،تارة بلفظ األمر ،كقولهَ ﴿ :سبِحِۡ ۡٱسۡ ۡم ۡرب ِ ۡ
َ َُ
َ
حۡ
وم﴾ [الطور .]48 :وتارة بلفظ الـاميض كقولهَ ﴿ :س ذب َۡ
ِي ۡتق ُۡ
ك ۡح ۡ
[األعىلَ ﴿ .]1 :و َسبِحۡ ۡ ِِبَمۡ ِۡد ۡ َرب ِ ۡ

( )1أخرجه اإلمام أمحد وأبو داود وابن ماجه من حديث عقبة بن عامر.

اسم ر ِّب َك ا َ
عىل»
( )52تفسري سورة « َس ِّبح َ
َ
ذ
ف ۡٱ ذ
حۡ
ض﴾ [احلَّش ،1 :الصف .]1 :وتارة بلفظ الـمضارع كقوله﴿ :ي ُ َسب ِ ُۡ
ّلۡر ِ ۡ
ف ۡٱ ۡ
تۡ َو َماۡ ِ ۡ
ٰ ى َۡو ى ِۡ
لس َۡ
لِلِۡ َماۡ ِ ۡ
ِۡ
َ
ذ
ف ۡٱ ذ
ض﴾ [اجلمعة 1 :و التغابن .]1 :وتارة بلفظ الـمصدر كقوله:
ّلۡر ِ ۡ
ف ۡٱ ۡ
ت ۡ َو َما ۡ ِ ۡ
ٰ ى َۡو ى ِۡ
لس َۡ
لِلِ ۡ َما ۡ ِ ۡ
ِۡ
َ ُ ُ َ َ َ ُ ُ َ
َ ُ َى َ ذ
ونۡ[ ﴾١٧الروم.]17 :
ح ۡ
ونۡوح ۡ
ِيۡتمۡس ۡ
لِلِۡح ۡ
نۡٱ ۡ
حۡ
﴿فسبۡ ۡ
ِيۡتصۡ ۡب ِ
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وأخرب النبي ﷺ :بأن التسبيح ،والتحميد ،يقوم مقام الصدقة بالـامل؛ وخاصة الفقراء الذين
ال مال هلم ،فقال« :إن بكل تسبيحة صدقة ،ولك حتميدة صدقة ،ولك تكبرية صدقة»(.)1
ثم إن التسبيح والتحميد عند النوم خيفف اآلالم ،ويلطف الـمشاق العظام .كام أرشد
ذ
َ ََ َ
ىۡ
ق ۡف َس ذو ىۡ
النبيﷺ عل ًّيا وابنته فاطمة ،وقال« :هو خري لكما من خادم»( .)2ثم قال﴿ :ٱَّلِي ۡخل ۡ
 ﴾٢أي خلق اإلنسان يف أحسن تقويم ،وفضله عىل كثري ممن خلق تفضيالً .فال تظنوا أن شي ًئا
أحسن من اإلنسان ،ال الظباء وال اخليل وال النعام.
ذ
َ َ
ى ۡ ﴾٣أي خلقه .فخلق كل يشء بمقادير مضبوطة ،فهدى إىل ما قدر
﴿ َۡوٱَّلِي ۡق ذد َۡر ۡف َۡه َد ىۡ
من هذا التقدير ،كون بعض الدواب ،كالظباء وغريها ،تلد يف الرب ثم يقوم ولدها وهيتدي
لرضاع ثدهيا.
َ
﴿ َۡوٱ ذَّلِيۡ ۡأَخۡ َر َ
ع ۡۡ ٤فَ َ
ج َعلَ ُۡهۥ ۡ ُغ َثاۡ ًۡء ۡأحۡ َو ى
ج ۡٱلۡ َمرۡ َ ى
نرضا ،فإذا
ا
خرض
العشب
بينام
أي
﴾
٥
ۡ
ۡ
ى
ۡ
ۡ
ً
ً
هو هشيم يابس ،وكذلك حالة اإلنسان ،بينام يكون شا ًّبا ثم كهالً ،فإذا هو شيخ كبري ضئيل.
حيــــور رمــــا ًدا بعــــد مــــا هــــو ســــاطع

ومــــا الـــــمرء إال كالشــــهاب وضــــوئه
َ ُ ُ َ ََ َ
يتيام ،أم ًّيا
ل ۡت َ ۡ
ك ۡف ۡ
﴿سنقۡ ِرئ ۡ
نس ۡ ﴾٦وهذه معجزة عظمى ،وذلك أن رسول اهلل ﷺ كان ً

ال يكتب وال يقرأ الـمكتوب ،كحاله أكثر قريش ،كصفة األعراب الـمتنقلة ،ويسمون باألميني،
ذ َ َذ ُ َ ذ ُ َ ذ ذ ُ ذ ذ
َ َ
َي ُدون ُۡهۥۡ
ّل ِ ۡ
ب ۡٱ ۡ
ول ۡٱنل ِ ۡ
ون ۡٱلرس ۡ
ِين ۡيتبِع ۡ
ووصف اهلل نبيه باألمي ،يف قوله تعاىل﴿ :ٱَّل ۡ
م ۡٱَّلِي ۡ ِ
َ
َ
ُ
َ ُ
َ
َمكۡ ُت ً
حلۡ ۡل ُه ُۡمۡ
ف ۡ َو َينۡ َه ۡى ى ُهمۡ ۡع ِۡ
يل ۡيَأۡ ُم ُرهم ۡۡب ِٱلۡ َمعۡ ُرو ِ ۡ
يِجن ِۡ
ف ۡٱ ذتلوۡ َرۡى ىةِۡ ۡ َۡوٱ ِۡ
ِندهمۡ ۡ ِ ۡ
وبا ۡع
ن ۡٱلۡ ُمنك ِۡر ۡ َو ُي ِ
ل ِ
( )1أخرجه مسلم من حديث أيب ذر.
( )2متفق عليه من حديث عيل.
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َ ذ
ََ
َ ُ َ َ َى َ ذ َ َ
َ َ
ذ َى َ ُ َ ُ َ َ ُ َ َ َ
ِينۡ
ت َۡكنتۡ ۡعليۡ ِه اۡم ۡ ۡفٱَّل َۡ
ل ۡٱ ل ِ ۡ
ّلغۡ ۡل ۡ
صهمۡ ۡ ۡوٱ ۡ
ث ۡ َو َيض ُۡع ۡعنۡ ُهمۡ ۡإ ِ ۡ
بئ ِ ۡ
ل ۡ
ت ۡويح ِر ۡم ۡعليۡ ِه ۡم ۡٱ ۡ
ب ِۡ
ٱلطي ِ ۡ
ُ
ُ
َ ذ
َ
َ َذُ ُ ََ َ ُ ُ ذ
َ
َ َ ُ
ون ۡ﴾١٥٧
ك ۡه ُۡم ۡٱلۡ ُمفۡل ُِح ۡ
لئ ِ ۡ
نز ۡل ۡ َم َع ُۡهۥۡ ۡأو ۡ
ور ۡٱ ِۡ
وه ۡ َۡوٱت َب ُعواۡ ۡٱنل ۡ
وه ۡونص ۡ
َء َام ُنواۡ ۡب ِ ۡهِۦ ۡوعزر ۡ
َّليۡ ۡأ ِ
[األعراف.]157 :
فاألمية :هي معجزة خاصة للرسول ﷺ لئال تتطرق إليه الظنون الكاذبة ،فيقولون :كتبه من
َ
ََ ُ َ َ ُ
َ
َ
لۡ
ِتىبۡ ۡ َو ۡ
نت ۡتتۡلواۡ ۡمِن ۡقبۡل ِ ۡهِۦ ۡمِن ۡك ۡ
كتاب كذا ،أو تعلمه من كتاب كذا ،يقول اهلل﴿ :وما ۡك ۡ

َُ
ُ َ
َ ٗ ذ َ
ون ۡ[ ﴾٤٨العنكبوت .]48 :فاألمية من معجزات نبوته،
اب ۡٱلۡ ُمبۡ ِطل ۡ
ّلرۡت َ ۡ
ِك ۡإ ِ ۡذا ۡ ۡ
َّتط ُۡهۥ ۡب ِ َي ِمين ۡ
ۡ
وليست من سنته ،بل حارهبا حيث نَّش العلم ،وتعلم الكتابة بني أصحابه ،وكان أول ما أنزل اهلل

عليه من القرآن سورة القلم.
يتيام يف حجر عمه أيب طالب ،كأحد أوالد قريش ،ورعى الغنم يف صغره كام
نشأ النبي ﷺ ً
يف احلديث :أن النبي ﷺ قال«« :ما من نيب إال وقد رىع الغنم» .قالوا :وأنت يا رسول اهلل؟ قال:

«وأنا رعيتها بقراريط ألهل مكة»»(.)1
وليس يف مكة مدارس ،وال كتب .وبقي عىل حالته حتى بلع أربعني سنة من عمره.
ثم فاجأه احلق ،ونزل عليه الوحي بغار حراء .واهلل أعلم حيث جيعل رسالته ،وأخذ القرآن
ينزل عليه تدرجي ًّيا بدون أن ينسى شي ًئا منه ،وحتى نزلت عليه سورة األنعام مجلة واحدة عىل
َ ُ ُ َ ََ َ
نس ۡ﴾٦
ل ۡت َ ۡ
ك ۡف ۡ
طوهلا ،وهي جزء كامل ،بدون أن ينسى شي ًئا منها؛ ألن اهلل يقول﴿ :سنقۡرِئ ۡ

[األعىل .]6 :ونحن يف حفظنا للقرآن ،مكثنا مع سورة األنعام فوق الشهر إلتقان حفظها ،نتغالب
معها ،أحيانًا نذكر ،وأحيانًا ننسى ،ويف البخاري عن ابن عباس :أن النبي ﷺ كان إذا نزل علیه
َ
َ َ َ َ ََ
لۡ ُ َ
ل ۡب ِ ۡهِۦۡۡ
جۡ
ك ۡتلِ عۡ ۡ
ت ِركۡ ۡب ِ ۡهِۦ ۡل ِسان ۡ
الوحي ،حيرك شفتیه ،خشیة أن ينساه .فأنزل اهلل علیه قولهۡ ﴿ :
ذ ََ َ َ
ج َع ُۡهۥۡ َوقُرۡ َءانَ ُۡهۥۡۡ١٧فَإ َذاۡ َق َرأۡ َۡنى ُۡهۡ ۡفَٱتذبعۡۡ ُقرۡ َءانَ ُۡهۥُۡ ۡ١٨ث ذۡمۡإ ذۡ َ َ َ َ َ ُ
نۡعليۡناۡب َيان ۡهۥۡ[ ﴾١٩القيامة:
ۡ
نۡعليۡناۡ
ۡ١٦إ ِ ۡ
ِ
ِ
ِ
 .]19-16أي علينا أن نجمعه لك يف صدرك ،ثم تقرأه بدون أن تنسى شي ًئا منه.

فكان رسول اهلل ﷺ إذا نزل عليه الوحي سكت ،وإذا أقلع عنه قرأه كام كان يقرؤه .وقوله:
( )1رواه البخاري عن أيب هريرة ،ورواه أصحاب السري.

اسم ر ِّب َك ا َ
عىل»
( )52تفسري سورة « َس ِّبح َ
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ذ َ َ َ ذُ ذُ َ َُ َ َ ََ َ َ
ف ۡ ﴾٧فهذا االستثناء قيل للمنسوخ من القرآن،
ي ىۡ
لهۡ ۡر ۡوما ۡ ۡ
لِلا ۡإِن ۡهۥ ۡيعۡل ۡم ۡٱ ۡ
ل ۡما ۡشاۡ ۡء ۡٱ ۡ
﴿إ ِ ۡ
وقيل للتأكيد.
﴿ َونُيَ ِ ُ
ى ۡ ﴾٨أي للَّشيعة السمحة السهلة ،ليست بشاقة .من ذلك أن النبي ﷺ
س ىۡ
ك ۡل ِلۡيُ َۡ
س َۡ
ً
ً
قال« :صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا ،وإن لم تستطع فعىل جنب ،وإال فأوم إيماء»( )1ورأى
رج ً
ال يصيل عىل وسادة قد رفعت له فرمى هبا ،وقال« :صل ىلع األرض إن استطعت ،وإال فأوم
َ َ َ َ َ ً َ َ َى َ َ َ ذ ِ َ ذ ُ َ َ ُ ُ ذ ُ ُ
لِل ۡبِك ُۡمۡ
يد ۡٱ ۡ
َع ۡسفرۡ ۡفعِدةۡ ۡ ۡمنۡ ۡأيامۡ ۡأخ ۡر ۡي ِر ۡ
ن ۡم ِريضا ۡأوۡ ۡ ۡ
إيماء»( .)2وقال يف الصيام ﴿ومن َۡك ۡ
ُ َ َ
ُ
س﴾ [البقرة .]185 :ورخص للشيخ الكبري يف أن يفطر؛ ويطعم عن
يد ۡبِك ُۡم ۡٱلۡ ُع َۡ
ل ۡيُ ِر ُۡ
س ۡ َو ۡ
ٱلۡي ۡ
ََ َ ََ ََ ُ
ِينۡمِنۡۡ َح َرجۡ﴾
فۡٱل ِۡ
لۡعليۡكمۡۡ ِ ۡ
كل يوم مسكينًا .وهذا كله من التيسري وعدم التعسري ﴿وماۡجع ۡ

[احلج .]78 :فقوهلم :إن رشائع اإلسالم تكاليف شاقة خطأ .فإهنا قرة العني ،ولذة للروح يف حق
ًّ
من اعتادها ومترن عىل فعلها ،ورسخ يف قلبه حمبتها ،وقد «ذاق طعم اإليمان من ريض اهلل ربا،
ً
ًّ
ً
وباإلسالم دينا ،وبمحمد نبيا رسوال».
ََ
ذَ
ََذ ذُ َ َ َ
شۡ ﴾١٠فأمر اهلل نبيه بأن يذكر الناس،
ي ىۡ
ك ۡرۡمنۡ ۡ
ىۡۡ٩سيذ ۡ
تۡٱَّلِكۡ َر ىۡ
ثم قال﴿ :فذكِرۡۡإِنۡنف َع ِۡ
ََ
إن نفعت الذكرى أي ما دامت قلوهبم مقبلة عىل االستامع ،لالتباع واالنتفاع ،كام قال﴿ :فذكِرۡۡ
ذ َ ََ
ََ ُ
ذَ َ َ َ
ََ
ُ
ت ۡعليۡ ِهم ۡب ِ ُۡم َصيۡ ِطرۡۡ
نت ۡ ُمذكِرۡ ۡۡ ٢١لسۡ ۡ
اف ۡ َوعِي ِۡد﴾ [ق .]45 :وقال﴿ :فذكِرۡ ۡإِنماۡ ۡأ ۡ
ان ۡ َمن ۡي ۡ
ۡب ِٱلۡقرۡ َء ِۡ
ََ َ ذ
َ ُ
لَ ۡل ى ۡغ﴾
ل ۡٱ ۡ
ك ۡإ ِ ۡ
[ ﴾٢٢الغاشية .]22-21 :أي ليست بمسلط عىل إدخال اهلداية قلوهبم ﴿إِنۡ ۡعليۡ ۡ

َ
َ ذ
نۡ
[الشورى .]48 :وأفضل األعامل :إيقاظ الراقدين ،وتنبيه الغافلني ،ألن اهلل يقولَ ﴿ :وذكِرۡ ۡفإ ِ ۡ
َ ى َ َ
ِي ۡ[ ﴾٥٥الذاريات .]55 :فالتذكري بمثابة الصقال للقلوب عن الصدأ ،ومن
ى ۡتنف ُۡع ۡٱلۡ ُمؤۡ ِمن َۡ
ٱَّلِكۡر ۡ
الصدقة :كلمة حكمة ،تدل هبا عىل اهلدى ،وتردع هبا عن السفاه والردى.
وكانت عامة جمالس النبي ﷺ مع أصحابه ،إنام هي جمالس وعظ وتذكري باهلل .إما بتالوة

( )1رواه البخاري من حديث عمران بن احلصني.
( )2أخرجه أبو يعىل من حديث جابر.
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القرآن ،أو بام آتاه اهلل من احلكمة والـموعظة احلسنة ،كام أمر اهلل يف كتابه بأن يقص ويعظ ويذكر
ونذيرا.
بشريا
ً
ويدعو إىل دينه وإىل سبيل ربه باحلكمة والـموعظة احلسنة .وسامه اهلل ً
وهلذا رشعت اخلطبتان يف اجلمعة ،لتذكري الناس بام ينفعهم يف أمر دينهم ودنياهم .وحث
النبي ﷺ عىل اإلصغاء واالستامع هلام ،وعدم االشتغال بالكالم ،وقال« :من تكلم يوم اجلمعة
ً
أسفارا ،ومن قال لصاحبه أنصت ،قد لغا ،ومن لغا ،فال
واإلمام خيطب فهو كمثل احلمار حيمل

مجعة هل»(.)1
وأخرب النبي ﷺ عن تفاوت الناس يف االستامع واالنتفاع .ففي الصحيحني عن أيب موسى،
أن النبي ﷺ قال« :مثل ما بعثين اهلل به من اهلدى والعلم كمثل الغيث الكثري  -أي مطر وابل
ً
 أصاب أرضا فاكن منها نقية قبلت الـماء فأنبتت الألك والعشب الكثري ،فهذا مثل من استمعوانتفع بما سمع وداع انلاس إيله ،فاكن من اذلين يستمعون القول فيتبعون أحسنه .واكنت منها

أجادب ،أمسكت الـماء ،فنفع اهلل بها انلاس فرشبوا وسقوا وزرعوا  -أي من هذا الـماء ،اذلي
أمسكته .فهذا مثل من يستمع احلكمة فيحفظها ويّديها كما سمعها ،لكنه مقرص يف العمل بما
ً
سمع ،فهو عليم اللسان  -ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ،ولم يقبل هدى اهلل اذلي أرسلت
َذ ذُ َ َ َ
شۡ
ي ىۡ
به»( .)2فهذا يعد من رش الـمستمعني الذين إذا ذكروا ال يذكرون وهلذا قال﴿ :يذك ۡر ۡمن ۡ ۡ

 ﴾١٠أي أن من خيشى اهلل ويتقيه ،فإنه ينتفع بام سمع ،ورأس العلم خشية اهلل .وكفى بخشية اهلل
علام ،وباالغرتار به جهالً.
ً
َ
َ
﴿ َو َي َت َ
ق ۡ ﴾١١أي يتجنب سامع التذكري واالنتفاع به .الشقي هو الذي استحكم
ّلشۡ ۡ
ج ذن ُب َها ۡٱ ۡ
الشقاء عىل قلبه ،فهو قايس القلب ،وما رضب اهلل عبدً ا بعقوبة أعظم من قسوة القلب ،وإن أبعد
القلوب من اهلل ،القلب القايس.

( )1متفق عليه عن أيب هريرة وأخرجه اإلمام أمحد والنسائي وأبو داود وابن ماجه ولكن بلفظ« :إذا قلت
لصاحبك واإلمام خيطب يوم اجلمعة أنصت فقد لغوت».
( )2متفق عليه من حديث أيب موسى األشعري.

اسم ر ِّب َك ا َ
عىل»
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وشكى رجل إىل احلسن البرصي قساوة قلبه ،فقال :ا ْد ُن ْه من جملس الذكر.
جالسا يف حلقة من أصحابه ،فدخل
ويف البخاري عن طارق بن شهاب ،أن النبي ﷺ كان
ً
ثالثة نفر ،فأما أحدهم ،فرأى فرجة يف احللقة فجلس فيها ،وأما الثاين فاستحيا وجلس خلف
احللقة ،وأما الثالث فأعرض وخرج .فقال النبي ﷺ« :أال أخربكم عن انلفر اثلالثة؟ أما أحدهم
فآوى إىل اهلل ،فآواه اهلل .وأما اآلخر ،فاستحيا ،فاستحيا اهلل تعاىل منه ،وأما اآلخر ،فأعرض،

فأعرض اهلل تعاىل عنه»(.)1

ذ
َ
َ
ِإَون ُهمۡ ۡ َ َ
نۡ
ل ُصدون ُهمۡ ۡع ِۡ
معرضا عن اهلل ،يقول اهلل تعاىل﴿ :
فجعل الـمعرض عن التذكري،
ً
َ ذ َ َ ََ َ َ َ َ
ََ َ َ ُ َ َ َ
ََ َ ُ َ َذ
َُ َ
َ
ٱ ذ
َ
ُ
ى
يۡ
شق ِۡ
ك ۡبعۡ ۡد ۡٱلۡم ِۡ
ن ۡوبيۡن ۡ
ت ۡبيۡ ِ ۡ
ال ۡ ۡيليۡ ۡ
ت ۡإِذا ۡجاۡءنا ۡق ۡ
ون ۡۡ ٣٧ح ۡ
ون ۡأنهم ۡمهۡتد ۡ
يل ۡويحۡسب ۡ
لسب ِ ِۡ
َ
َ
ينۡ[ ﴾٣٨الزخرف.]38-37 :
فبِئۡ َ ۡۡٱلۡق ِۡر ُۡ
ذ
ُذ َ َُ ُ َ َ
َ َ ذ َ ُ
َََ َ ذَُ َ َ
لۡ
ِيها ۡ َو ۡ
وت ۡف
ل ۡيم ۡ
ى ۡۡ ١٢ث ۡم ۡ ۡ
ّب ىۡ
ار ۡٱلۡك َۡ
ل ۡٱنل ۡ
ق ۡۡ ١١ٱَّلِي ۡيصۡ ۡ
ّلشۡ ۡ
ومعنى قوله﴿ :ويتجنبها ۡٱ ۡ

َ
َ َ
ي ۡ[ ﴾١٣األعىل .]13-11 :ألن أهل النار يتمنون الـموت ليسرتحيوا به من العذاب ﴿ َونادوۡاۡۡ
ي َ ىۡ
ۡ
َ َ َى ذ َ َ َ ُ
ََ
ََ َ َ َ َ َ ذ ُ ذ ُ َ
َ ُ
َى َ ُ
ِك ۡ ِ َ
َثيِكمۡۡ
ن ۡأكۡ
كۡ
ل ِۡ
نىكم ۡۡب ِٱ ۡ
جئۡ ۡ
ال ۡإِنكم ۡ ۡم ىكِث ۡ
ك ۡق ۡ
عليۡنا ۡرب ۡ
ضۡ ۡ
لقۡ ِ ۡ
ٰ ىل ۡ
ۡي ۡ
ق ۡو ۡل ِ
ون ۡۡ ٧٧لقدۡ ۡ ِ
َ ُ َ
ل ِلۡ َ
ونۡ[ ﴾٧٨الزخرف.]78-77 :
ك ى ِره ۡ
قۡ ۡ
ح ِۡ
َ ذ
َ َ َ
ّكۡ.﴾١٤
حۡ َمنۡت َز ىۡ
ثم قال﴿ :قدۡۡأفۡل َۡ
واهلل حيقق الفالح ،وهو الفوز والنجاح ملن تزكى أي أدى زكاة ماله ،طيبة هبا نفسه ،يغتنمها
مغنام له عند ربه ،يعلم بطريق اليقني أن ما أنفقه فإن اهلل سيخلفه .وسميت زكاة ،لكوهنا تزكي الـامل
ً
أي تنميه وتطهره ،وتنزل الربكة فيه ،كام تزكي إيامن خمرجها من مسمى الشح والبخل وتطهره ،يقول
َ
َٗ ُ
ُ ُ
ُ
اهلل تعاىل﴿ :خذۡۡمِنۡۡأمۡ َۡو ىل ِ ِهمۡۡ َص َدق ۡةۡت َط ِۡه ُرهمۡۡ َوت َزيِك ِي ِهمۡب ِ َها﴾ [التوبة.]103 :
ومنها :التزكية بالـمحافظة عىل الفرائض والفضائل ،والتنزه عن منكرات األخالق
َ َ َ
ح ۡ َمنۡ
والرذائل ،ألن هذه هي التي تزكي النفوس وتَّشفها ،وتنَّش يف العالـمني فخرها ﴿قدۡ ۡأفۡل َۡ

( )1متفق عليه من حديث أيب واقد الليثي.
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ذ
َ
َ َ
ابۡ َمنۡد ذس ۡى ى َهاۡ[ ﴾١٠الشمس.]10-9 :
َزيِك ۡى ى َهاَۡ ۡ٩وقدۡۡخ َ ۡ

فكــن طالبــا للــنفس أعــىل الـــمرات

ومــا الــنفس إال حیــ جيعلهــا الفتــى
َ َ
َ ذ
فدائام يقرن سبحانه الصالة بالزكاة يف
ثم قالَ ﴿ :وذك َۡر ۡٱسۡ َۡم ۡ َرب ِ ۡهِۦ ۡف َص ىۡ
ل ۡ[ ﴾١٥األعىلً .]15 :

كثري من اآليات ،وقيل :نزلت هذه اآلية يف صالة العيد ،ويف زكاة الفطر.
َ َ
َ
َ ُ ُ َ َ َ
ق ۡ[ ﴾١٧األعىل .]17-16 :إن اهلل سبحانه
ل َي ىۡوۡة ۡٱلنۡ َيا َۡۡ ۡ ١٦وٱٓأۡلخ َِرۡةُ ۡخريۡ ۡ َوأبۡ ۡ
ون ۡٱ ۡ
﴿بلۡ ۡتؤۡۡث ِر ۡ
أخرب عن الناس بأهنم حيبون احلياة ،ويؤثرون العمل هلا عىل العمل آلخرهتم ،وحيبون الـامل ح ًّبا
ذ َ َُ ُ َ َ ََ َ َ
ُ
ون ۡ َو َراۡ َءهمۡ ۡيَوۡ ٗۡماۡ
جل ۡة ۡ َو َيذ ُر ۡ
لءِۡ ۡيِبۡ ۡ
هؤ ۡ
نۡ ۡ
مجا ،لكون النفوس ،مولعة بحب العاجل﴿ ،إ ِ ۡ
ًّ
ون ۡٱلۡعا ِ
َ ٗ
يل ۡ[ ﴾٢٧اإلنسان .]27 :فمحبة احلياة ،وحمبة الـامل ،هي من األشياء التي جبل البَّش عليها،
ثقِ ۡ
وقد وصف اهلل اإلنسان ،بأنه حلب اخلري لشديد ،واخلري هو الـامل الكثري ،فال عيب يف حمبة
اإلنسان للحياة أو الـامل ،إذا  م خترج به حمبته عن حد االعتدال ،كام قيل:
دع الــــذم للــــدنیا فكــــم مــــن موفــــق

يقــــول وقــــد القــــى النعــــیم بجنتــــي

حیـــايت لـــو امتـــدت لـــزادت ســـعاديت

فیالیـــــت أيـــــامي أطیلـــــت ومـــــديت

فمحبة الدنيا ليس مذمو ًما عىل اإلطالق ،وإنام يذم إذا خرج بصاحبه عن حد االعتدال ،بأن
أشغل صاحبه عن عبادة ربه ،أو بخل بام أتاه اهلل من فضلة؛ ألن الرب وفعل اخلري هو مهة التقي،
وال يرضه لو تعلقت مجيع جوارحه بحب الدنيا ،وقد مدح اهلل التجار الذين ال تلهيهم جتارة وال
بيع عن ذكر اهلل ،وإقام الصالة ،وإيتاء الزكاة ،خيافون يو ًما تتقلب فيه القلوب واألبصار .فهؤالء
يشتغلون يف الدنيا بجوارحهم ،وقلوهبم متعلقة بالعمل آلخرهتم ،فحصلوا احلسنتني ،وفازوا
بالسعادتني ،فكانت أعامهلم بارة ،وأرزاق اهلل عليهم دارة.
َ َ
َ
قۡ[ ﴾١٧األعىل.]17 :
ثم قالَۡ ﴿ :وٱٓأۡلخ َِرۡةُۡخريۡۡ َوأبۡ ۡ
ملا بني سبحانه حمبة الناس للعاجلة ،استدعاهم إىل العمل لآلخرة ،فإهنا خري من الدنيا وما
فيها ،وألن العمل لآلخرة ،هو أكرب ما يستعان به عىل الدنيا وبركتها ،والسعادة فيها ،لكون الدنيا
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حمفوفة باألنكاد واألكدار ،وباهلموم والغموم واألحزان ،وال هيذهبا ويصفيها سوى الدين،
وطاعة رب العالـمني.
ويف األثر :إن اهلل يقول :ابن آدم ،أنت إىل نصیبك من اآلخرة ،أحوج منك إىل نصیبك من
الدنیا ،فإن بدأت بنصیبك من الدنیا ،فاتك نصیبك من اآلخرة ،وإن بدأت بنصیبك من اآلخرة،
انتظاما( .)1ويدل لذلك ما رواه ابن ماجه والرتمذي ،من
مر عىل نصیبك من الدنیا ،فانتظمه
ً
حديث أيب هريرة أن النبي ﷺ قال« :قال اهلل عز وجل :ابن آدم ،تفرغ لعباديت ،أمأل قلبك غ ى،
ً
وأسد فقرك ،وإن ال تفعل مألت قلبك شغال ،ولم أسد فقرك»(.)2
ُ َ
ذ َ َ َ
ول ُۡ ۡ ١٨ص ُ
ف ۡٱلص ُ
وس ۡ[ ﴾١٩األعىل-18 :
ِيم ۡ َو ُم َ ىۡ
ف ۡإِبۡ َۡر ىه َۡ
ح ِۡ
ّل ىۡ
ف ۡٱ ۡ
ح ِۡ
هىذا ۡل ِ ۡ
نۡ ۡ
ثم قال﴿ :إ ِ ۡ
َ
َ ذ
َ
َ
ّك ۡ﴾١٤
ح ۡ َمن ۡت َز ىۡ
 .]19يشري إىل أن هذه الـموعظة من آخر السورة الـمبدوءة بقوله﴿ :قدۡ ۡأفۡل َۡ

[األعىل .]14 :إهنا يف صحف إبراهيم وموسى سواء كانت مذكورة يف صحف إبراهيم بلفظها أو
بمعناها ،وكالمها حمتمل.
اللهم اجعلنا ممن اتبع القرآن فقاده إىل رضوانك واجلنة ،وال جتعلنا ممن اتبع القرآن فزج يف
قفاه إىل النار.

( )1أخرجه هناد بن الرسي يف الزهد عن معاذ.
( )2ويف رواية عن معقل بن يسار بلفظ قال :قال رسول اهلل ﷺ« :يقول ربكم :يا ابن ادم تفرغ لعباديت أمأل
ً
قلبك غ ى وأمأل يديك رزقًا ،يا ابن آدم ال تباعد مين أمأل قلبك ً
فقرا وأمأل يديك شغال» .رواه احلاكم
وقال :صحيح اإلسناد.

()53
صلة األرحام وكوهنا من األعامل الـميمونة
الرزق وبركة األعامر
يف َبسط ّ
احلمد هلل الذي وفق من أراد هدايته لإلسالم ،وأشهد أن ال إله إال اهلل شهادة من قال ريب اهلل
ثم استقام ،وأشهد أن حممدً ا عبده ورسوله سيد األنام ،اللهم صل عىل عبدك ورسولك حممد،
وعىل آله وأصحابه الربرة الكرام.
أما بعد:
َ
ُ ذ
َ َ
ذ
َ َ ذ ُ ذُ
َ ََ ُ
قۡ
اس ۡٱتقواۡ ۡ َر ذبك ُۡم ۡٱَّلِي ۡخلقكم ۡمِن ۡنفۡ ۡ ۡ َۡو ىح َِدةۡ ۡ َوخل َۡ
يأيها ۡٱنل ۡ
فقد قال اهلل تعاىلۡ ﴿ :
َ
ذَ ذ
َُ َ ٗ َ
ذُ
َ ُ َ
ذ
َ َ ذ ذ
لِلۡ
ن ۡٱ َۡ
ام اۡإ ِ ۡ
ّلرۡح ۡ
ون ۡب ِ ۡهِۦ ۡ َۡوٱ ۡ
لِل ۡٱَّلِي ۡت َساۡ َءل ۡ
ريا ۡ َون َِساۡ ٗۡء اۡ َۡوٱتقواۡ ۡٱ ۡ
ال ۡكث ِ ٗۡ
ث ۡمِنۡهما ۡرِج ۡ
مِنۡ َها ۡ َزوۡ َج َها ۡ َو َب ۡ
َ َ ََ ُ
ِيبا ۡ[ ﴾١النساء .]1 :فأمر اهلل سبحانه عباده بتقواه ،التي هي امتثال أمره يف
ن ۡعليۡكمۡ ۡ َرق ٗۡ
َك ۡ
ذ ذ
َ
نۡ
س ِۡ
لحۡ ىۡ
لِلۡيَأۡ ُم ُۡرۡۡب ِٱلۡ َعدۡ ِۡلۡ َۡوٱ ِۡ
نۡٱ َۡ
الطاعة واإلحسان ،واجتناب هنيه يف العقوق وقطيعة األرحام﴿ :إ ِ ۡ
َ
َ َ
ُ ُ َ ذ ُ ََ ذ َ
ُ َى َ َ َ ى َ
َ
ون ۡ﴾٩٠
غ ۡيَعِظكمۡ ۡل َعلكمۡ ۡتذك ُر ۡ
ل ِۡ
ن ۡٱلۡفحۡشاۡ ِۡء ۡ َۡوٱلۡ ُمنك ِۡر ۡ َۡوٱ َۡ
ه ۡع ِۡ
ب ۡوينۡ ۡ
ِإَويتاۡيۡ ۡذِي ۡٱلۡ ۡقرۡ ۡ
[النحل.]90 :
وكان من هدي النبي ﷺ أنه يدعو إىل صلة األرحام يف بداية دعوته ،كام يدعو إىل عبادة
الـملك العالم ،يقول عبد اهلل بن سالم :ملا قدم النبي ﷺ الـمدينة ،انجفل الناس عنه ،فلام رأيته
علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب ،فسمعته يقول« :أيها انلاس أطعموا الطعام ،وأفشوا السالم،
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وصلوا األرحام ،وصلوا بالليل وانلاس نيام ،تدخلوا اجلنة بسالم»(.)1
ِ
ويف صحيح مسلم عن عمرو بن َع َبسة قال« :كنت وأنا يف اجلاهلية أظن أن انلاس ىلع
ً
أخبارا بمكة،
ضاللة ،وأنهم ليسوا ىلع يشء ،وهم يعبدون األصنام ،إذ سمعت برجل خيرب

فقعدت ىلع راحليت حىت قدمت عليه ،فرأيت رجال ُج نر ً
اء عليه قومه ،فتلطفت حىت دخلت
عليه ،قلت هل :ما أنت؟ قال« :أنا نيب» .قلت :وما نيب؟ قال« :أرسلين اهلل» .قلت :وما أرسلك؟

قال« :أرسلين بصلة األرحام ،وكرس األوثان ،وأن يوحد اهلل ال يرشك به يشء» .قلت :ومن معك
ىلع هذا؟ قال« :ميع حر وعبد» .ومعه يومئذ أبو بكر وبالل .قلت :إين متبعك ىلع هذا .قال:

«إنك ال تستطيع ذلك يومك هذا .أما ترى حاليت وحالة انلاس؟ ارجع إىل أهلك ،فإذا سمعت يب

قد خرجت فأتين» .وذكر بقية احلديث.
ويف قصة أيب سفيان بن حرب ملا سافر إىل الشام وسأله هرقل عن صفة رسول اهلل ﷺ فقال
له بعد سؤال طويل :ماذا يأمركم به؟ قلت :اعبدوا اهلل وال ترشكوا به شیئًا ،واتركوا ما يقول
آباؤكم ،ويأمرنا بالصالة والصدق والعفاف والصلة .قال :إن كان ما تقول ح ًّقا ،فسیملك موضع
قدمي هاتني(.)2
وملا بدئ بنزول الوحي عىل رسول اهلل ﷺ ولقي منه من الشدة ما هاله .قالت له خدجية:
ُ
ُ
ً
«الك واهلل ما خيزيك اهلل أبدا .إنك تصل الرحم ،وحتمل اللك ،وتكسب الـمعدوم ،وتقري
ُ
الضيف ،وتعني ىلع نوائب احلق»(.)3
فعلمت خدجية بفراستها الصادقة أن هذه اخلالل من حتىل هبا كان يف كالءة من اهلل ،وحفظ
جديرا بكل خري ،بعيدً ا عن كل رش؛ ألن صنائع اإلحسان تقي مصارع السوء(.)4
ورعاية ،وكان
ً
ومل أر كالــــــــمعروف أمـــــــا مذاقـــــــه
( )1أخرجه ابن ماجه من حديث عبد اهلل بن سالم.
( )2أخرجه البخاري من حديث أيب سفيان.
( )3متفق عليه من حديث عائشة.
( )4أخرجه الطرباين يف األوسط من حديث أم سلمة.

فحلــــــو وأمــــــا وجهــــــه فجمیــــــل
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وإن صلة الرحم هي عنوان الَّشف والـمجد والكرم ،وينجم عنها العطف واللطف
واحلنان واإلحسان.
وكان النبي ﷺ خيطب فجاءه رجل ،فقال :يا رسول اهلل ،أخربين عن أكرم الناس .فقال:
«أكرم انلاس أتقاهم للرب ،وأوصلهم للرحم ،وآمرهم بالـمعروف ،وأنهاهم عن الـمنكر»(.)1
ثم إن صلة الرحم ،هي من األسباب التي ينزل اهلل هبا الربكة يف الـامل ويف العيال وصالح
األعامل .كام يف الصحيح من حديث أنس أن النبي ﷺ قال« :من أحب أن يبسط هل يف رزقه،

وأن يمد هل يف عمره ،فليصل رمحه»( .)2وهذا أمر مشهور يشهد به الواقع الـمحسوس ،من ذاق
منه عرف ،ومن حرم انحرف .فصلة الرحم يدر اهلل هبا الثامر ،ويبارك هبا يف األعامر ،حتى ولو
كان الـم تصف هبا من الكفار؛ ألن الكافر إذا عمل حسنة أطعم هبا طعمة يف الدنيا ،من صحة
حال ،وكثرة مال أو عيال ،وليس له يف اآلخرة من نصيب .أما الـمؤمن فإنه ُيطعم هبا يف الدنيا،
و ُيدخر ثواهبا له يف اآلخرة ،فيحصل احلسنتني ،ويفوز بالسعادتني :سعادة الدنيا ،وسعادة
اآلخرة .إن الواصل لرمحه موصول من ربه بالرب واخلري والربكة؛ ملا يف احلديث أن النبي ﷺ قال:
ً
قال اهلل عز وجل« :أنا الرمحن ،خلقت الرحم وشققت هلا اسما من اسيم ،فمن وصلها وصلته،
ومن قطعها قطعته»( )3فمعنى وصلته أي أوصلت إليه كل خري ،ومعنى قطعته أي قطعت عنه
كل خري .فالواصل موصول ،والقاطع مقطوع.
أنــــى توجــــه والـــــمحروم حمــــروم
ومطعـــم المُـــنم يـــوم المُـــنم مطعمـــه
ُ
َ
َ
َُ
ََذ ُ َ ُ
َ
ض ۡ َوتق ِط ُعوۡاۡۡ
ّلۡر ِ ۡ
ف ۡٱ ۡ
س ُدواۡ ۡ ِ ۡ
وحسبك ما يف القرآن﴿ :ف َهلۡ ۡع َسيۡ ُتمۡ ۡإِن ۡتو ۡ
لتمۡ ۡأن ۡتفۡ ِ
َََ ََ َ ذُ َ ُ َ
ُ َ َ ذ َ َََُ ُ ذُ ََ َ ذ ُ ََ َ َ َ ُ
َ َ َ ُ
انۡ
ون ۡٱلۡقرۡ َء ۡ
ل ۡيتدبر ۡ
ص ى َرهمۡ ۡۡ ٢٣أف ۡ
م ۡأبۡ ۡ
لِل ۡفأصمهمۡ ۡوأعۡ ۡ
ِين ۡلعنه ۡم ۡٱ ۡ
ك ۡٱَّل ۡ
لئ ِ ۡ
امكمۡ ۡۡ ٢٢أو ۡ
أرۡح
َ
َ ُ
َ َ َى ُ ُ
َعۡقلوبۡۡأقۡفال َهاۡۡ[ ﴾٢٤حممد.]24-22 :
أمۡۡ ۡ
( )1رواه ابن حبان يف كتاب الثواب والبيهقي يف كتاب الزهد وغريه من حديث درة بنت أيب هلب.
( )2متفق عليه من حديث عقبة بن عامر.
( )3رواه أبو داود والرتمذي من رواية أيب سلمة.
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إنه ما بخل أحد بنفقة واجبة من زكاة وصلة رحم ،إال سلطه الشيطان عىل نفقة ما هو أكثر
َ ُ َى ذ
نۡ
ِيۡ َۡوٱبۡ َۡ
ب ۡ َحق ُۡهۥۡ َۡوٱلۡ ِمسۡك َۡ
اتۡذاۡٱلۡقرۡ ۡ
منها يف سبيل الباطل ،واإلرساف والتبذير .يقول اهللَ ﴿ :و َء ِۡ

َ
ََ َ ذ
َى َ ذ
ذ
َُ
َ َ ُ
ٱ ذ
ل ۡ ُت َبذِرۡ ۡ َتبۡذ ً
وراۡ
ن ۡل َِرب ِ ۡهِۦ ۡكف ٗۡ
طى ُۡ
ن ۡٱلشيۡ َ ۡ
ي ۡوك ۡ
يى ِط ِۡ
ن ۡٱلش َۡ
ين َۡكنوۡاۡ ۡإِخۡ ۡو ۡ
ن ۡٱلۡ ُم َبذِرِ ۡ
ِيرا ۡۡ ٢٦إ ِ ۡ
يل ۡ َو ۡ
لسب ِ ِۡ

[ ﴾٢٧اإلرساء.]27-26 :

إن األرحام إذا توانسوا وجتالسوا ،تعاطفوا وتالطفوا ،فتشملهم الربكة والرمحة يف حاهلم
ومآهلم وعياهلم ،ويشتهرون عند الناس بالرب والصلة ،وسائر األعامل احلسنة ،فيتحابون
ويتعاطفون ،عىل حد ما قيل:
فـــإن تـــدن منـــي تـــدن منـــك مـــوديت

وإن تنـــأ عنـــي تلفنـــي عنـــك نائیـــا

وبضدهم نجد بعض القبائل ينشأون عىل العقوق والقطيعة فيام بينهم ،فيتباغضون
ويتقاطعون ،ويتوارثون العداوة والبغضاء فيام بينهم .ومنهم إىل أهلهم وأوالدهم .فالرجل ال
يسلم عىل أخيه ،وال عىل ابن عمه ،وال جييب دعوته .وكذا النساء مع النساء ،واألوالد،
فيشملهم الشؤم والفساد يف حاهلم وماهلم وعياهلم ،ألن الناس معادن كمعادن الذهب والفضة
والزئبق.
وللخـــــري أهـــــل يعرفـــــون ـــــدهيم

إذا اجتمعت عند اخلطوب الـمجامع

وللشــــــر أهـــــل يعرفـــــون بشـــــكلهم

تشــــري إلــــیهم بــــالفجور ا صــــابع

ثم لنعلم أنه «ليس الواصل بالـمكافئ» ؛ ألن الـمكافأة يفعلها األعداء مع األعداء،
َ
والبعداء مع البعداء« ،ولكن الواصل اذلي إذا قطعت رمحه وصلها»()1؛ ألن الواصل عىل
احلقيقة يعامل ربه بصلته لرمحه ،حتى لو جفاه قريبه أو  م يشكره عىل صلته وإحسانه ،أو  م يكافئه
عىل معروفه ،فإنه ال ينبغي أن يقطع صلته وإحسانه؛ ألنه لو ضاع معروفه عنده ،فإنه لن يضيع
عند اهلل عز وجل.

( )1أخرجه البخاري من حديث عبد اهلل بن عمرو.
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مـــن يفعـــل اخلـــري ال يعـــدم جوازيـــه

ال يـــذه العـــرف بـــني اهلل والنـــاس

ويف احلديث أن النبي ﷺ قال« :أفضل الصلة صلة الرحم الاكشح»( .)1أي الـمضمر للعداوة؛
ألن صلتك له مع إضامره لعداوته تدل عىل حسن النية ،وصالح السرية والرسيرة؛ وهلذا كان من
خلق النبي ﷺ أنه يعطي من حرمه ،ويصل من قطعه ،ويعفو عمن ظلمه .وقد أرشد القرآن
َ َ َ ُ َ َ ذ
َ َ َُ ََ ذ ُ َ ذ
ََ َ
َ
كۡ
نۡفإِذاۡٱَّلِيۡبَيۡ َن ۡ
هۡأحۡس ۡ
تۡ ِ ۡ
لسي ِ َئ ۡة اۡٱدۡفعۡۡۡب ِٱل ِ ۡ
لۡٱ
لسن ۡةۡو ۡ
لۡتسۡ َتوِيۡٱ ۡ
احلكيم إىل ذلك بقوله﴿ :و ۡ
َ َ َُذ ىَ ذ ذ َ َ َُ َ َ َُذ ىَ ذ ُ
َ َ َ ُ َ َى َ َ َ ذ ُ َ ي َ
َ
ل ۡذو ۡ َحظۡ ۡع ِظيمۡۡ
ين ۡصّبواۡ ۡوما ۡيلق ۡىهاۡ ۡإ ِ ۡ
َّل ۡ
ل ۡٱ ِۡ
ل َۡحِيمۡ ۡۡ ٣٤وما ۡيلق ۡىهاۡ ۡإ ِ ۡ
وبيۡن ۡهۥ ۡع ۡدوةۡ ۡكأن ۡهۥ ۡو ِ ۡ
[ ﴾٣٥فصلت .]35-34 :ويعدون من مكارم الشعر  -وإن من الشعر حلكمة  -قول معن بن أوس
يف رحم له قد جفاه فعامله بلطفه وإحسانه حتى أحبه واصطفاه وأنشد:
ـــار ضــــمنه
وذي رحــــم َقلمـ ُ
ـــت أنفـ َ

بحلمـــي عنـــه وهـــو لـــیس لـــه حلـــم

حيـــــاول رغمـــــي ال حيـــــاول غـــــريه

وكالـــموت عنــدي أن حيــل بــه الــرغم

صـــربت عـــىل مـــا كـــان بینـــي وبینـــه

وما تسـتوي حـرب ا قـارب والسـلم

ســـتل منـــه الضـــمن حتـــى اســـتللته

وقــد كــان ذا ضــمن يضــیق بــه اجلــرم

أتدرون من هم األرحام الذين أوجب اهلل صلتهم ،وحرم عقوقهم وقطيعتهم؟ هم آباؤكم
وأمهاتكم ،وإخوانكم وأخواتكم ،وأعاممكم وعامتكم ،وأخوالكم وخاالتكم ،وأوالد العم
والعمة ،وأوالد اخلالة واخلال« ،وتعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم .فإن صلة الرحم

مرثاة يف الـمال ،منسأة يف األثر»(.)2
وصلة األرحام تكون بالسالم ،وبالتحفي واإلكرام ،وبالزيارة باألقدام ،وبإرسال التحف
واهلدايا ،وسائر وسائل اإلكرام .ففي احلديث« :تهادوا حتابوا ،فإن اهلدية تسل السخيمة،

( )1رواه الطرباين وابن خزيمة يف صحيحه واحلاكم عن أم كلثوم بنت عقبة بلفظ« :أفضل الصدقة الصدقة ىلع
ذي الرحم الاكشح».
( )2أخرجه الرتمذي واإلمام أمحد من حديث أيب هريرة.
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وتذهب وحر الصدر»(.)1
وحاصل الكالم يف صلة األرحام؛ هو أن يوصل إىل أرحامه كل ما ينفعهم ويرسهم،
العتقاده أنه بضعة منهم ،وأهنم رشكاؤه يف رسائه ورضائه.
فآكد احلقوق بر الوالدين ،فإن رىض الرب يف رىض الوالدين ،وسخط الرب يف سخط
الوالدين فربوا آباءكم ،تربكم أبناؤكم .وعفوا تعف نساؤكم .وما من ذنب أحرى من أن يعجل
اهلل لصاحبه العقوبة يف الدنيا ،مع ما يدخر له يف اآلخرة ،من البغي وقطيعة الرحم.
جاء رجل إىل النبي ﷺ فقال« :يا رسول اهلل ،إن ّ
أبوي قد ماتا ،فهل بيق يلع من برهما يشء
أبرهما به بعد موتهما؟ قال« :نعم ،الصالة عليهما ،يعين ادلاعء واالستغفار هلما ،وإنفاذ عهدهما

من بعدهما  -أي الوصية اليت وصيا بها  -وصلة الرحم اليت ال توصل إال بهما ،وإكرام صديقهما

من بعدهما»»(.)2
وأمجع العلامء عىل وصول ثواب الصدقة إليهام بعد موهتام من ولدهيام كام أرشد النبي ﷺ إىل
ذلك .وكذلك الدعاء :ففي صحیح مسلم أن النبي ﷺ قال« :إذا مات اإلنسان انقطع عمله إال

من ثالث :صدقة جارية ،أو علم ينتفع به ،أو ودل صالح يدعو هل»(.)3
أما األضحية فإهنا إنام رشعت يف حق احلي ،و م تَّشع عن الـميت ،فال يصل إليه ثواب
ذبحها .والـمَّشوع هو أن يتصدق عن والديه بقيمة هذه األضحية عىل الفقراء والـمساكني.
إلمجاع العلامء عىل وصول ثواب الصدقة ال سيام يف عَّش ذي احلجة التي العمل الصالح فيها
أفضل من العمل يف سائر السنة ،وتصادف من الفقري موضع حاجته ،وشدة فاقته؛ ملا يتطلبه العيد
من النفقة والكسوة له ولعياله ،فتقع بالـموقع الذي حيبه اهلل تعاىل.
واحلاصل أن من وفقه اهلل إلحسانه ،وأعانه عىل صلة أرحامه ،فليعلم أهنا هداية من اهلل
( )1رواه البخاري من حديث أيب هريرة ورواه البزار بإسناد ضعيف من حديث أنس.
( )2رواه أبو داود وابن ماجه وابن حبان يف صحيحه.
( )3أخرجه مسلم من حديث أيب هريرة.
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خصه هبا ،ووفقه إليها .فحذار حذار أن ُيبطل ثواب صلته وإحسانه ،بامتنانه بلسانه ،فإن
َ َ
ذ
َ
لۡ
ِين ۡ َء َام ُنواۡ ۡ ۡ
يأي َها ۡٱَّل َۡ
االمتنان بالصلة واإلحسان ،يبطل ثوابه بالسنة والقرآن يقول اهللۡ ﴿ :
ُ ُ
َ َ ََ
َ ُ
ى﴾ [البقرة .]264 :فالـمن :هو أن يمتن عليه هبا ،فيقول ،فعلت
ّلذ ىۡ
ن ۡ ۡوٱ ۡ
تبۡ ِطلواۡ ۡ َص َد ۡق ىتِكم ۡۡب ِٱلۡم ِۡ
فيك كذا وفعلت كذا .واألذى هو أن يكثر من ذكرها يف الـمجالس عىل سبيل االمتنان ،وتعداد
َ َ َ َ َُ َ َٗ َ ذُ َ
َ
َ
ن ۡ َحل ِيمۡۡ
لِل ۡغ ِ يۡ
اإلحسان ،واهلل يقول﴿ :قوۡلۡ ۡ ذمعۡ ُروفۡ ۡ َو َمغۡفِ َرةۡ ۡخريۡ ۡمِن ۡصدقةۡ ۡيتۡبعهاۡ ۡأ ۡذىۡ ۡ ۡوٱ ۡ

[ ﴾٢٦٣البقرة .]264 :والعلامء يعدون االمتنان باإلحسان أنه غاية يف الدناءة والرذالة واهلوان.

وإن الـمعروف حيتاج يف تكميله إىل تعجيله ،وتصغريه وسرته ،خيفي صنائعه ،واهلل يظهرها.
أما االمتنان بالصلة واإلحسان ،فإنه بمثابة اهلدم للبنيان ،فهم يمدحون الذي يواصل إحسانه مع
سرته وكتامنه ،كام قيل:
يــــرب الــــذي يــــأيت مــــن اخلــــري إنــــه

إذا فعــــــل الـــــــمعروف زاد ومتــــــام

ولـــــیس كبـــــان حـــــني تـــــم بنـــــاؤه

حتــــــى ــــــدما

تتبعــــــه بــــــالنق

ومن الثالثة الذين ال يكلمهم اهلل يوم القيامة ،وال يزكيهم :الـمسبل إزاره خيالء ،والـمنان
بعمله ،والـمنفق سلعته باحللف الكاذبة .وهلذا قيل:
خالصـــا مـــن ا ذى
إذا اجلـــود مل يـــرزق
ً

فــال احلمــد مكســو ًبا وال الـــامل باقیــا

نسأل اهلل سبحانه أن يعمنا وإياكم بعفوه ،وأن يسبع علينا وعليكم واسع فضله ،وأن يدخلنا
برمحته يف الصاحلني من عباده ،وأن يعيننا عىل ذكره وشكره ،وحسن عبادته.

()54
الص ّحة
الوصية يف حالة ِّ
العزم
حلزم وفعل أويل َ
وكوهنا من ا َ
احلمد هلل العفو الغفور ،الرؤوف الشكور ،الذي وفق من أراد هدايته ملحاسن األمور،
ومكاسب األجور ،فعملوا بحياهتم أعامالً صاحلة لوفاهتم ،يرجون هبا جتارة لن تبور ،وأشهد أن
ال إله إال اهلل بيده مواقيت األعامر ،ومقادير األمور ،وأشهـد أن حممدً ا نبيه ورسوله ،الداعي إىل
كثريا.
كل عمل مربور ،اللهم صل عىل نبيك ورسولك ،وعىل آله وصحبه وسلم
ً
تسليام ً
أما بعد:
فإن اهلل سبحانه خلق الناس ،وخلق هلم الدنيا بام فيها من اخلريات ،والفواكه والثمرات،
ليتمتعوا هبا إىل ما هو خري منها ،ابتالء وامتحانًا ،ليبلوهم أهيم أحسن عمال .كلوا من رزق ربكم
واعبدوه ،واشكروا له ،إليه ترجعون.

َ َ ذ
كتب سبحانه عىل الدنيا الفناء ،وعىل اآلخرة البقاء ،وال بقاء ملا كتب عليه الفناء ﴿ ۡي ىقوۡ ِۡمۡإِن َماۡ
ذ
َ
َ َ َ َ َٗ ََ ُ
ََ َ َ ُ َ
ذ
َ
َ
ل ۡمِثۡل َهاۡۡ
َي َزىۡ ۡإ ِ ۡ
لۡ ۡ
ل ۡسيِئ ۡة ۡف ۡ
ارِ ۡۡ ٣٩منۡ ۡع ِم ۡ
ار ۡٱلۡق َر ۡ
ه ۡد ۡ
ِإَون ۡٱٓأۡلخِرۡة ۡ ِ ۡ
تىعۡ ۡ ۡ
ل َي ىۡوۡةُ ۡٱلنۡ َيا ۡ َم ۡ
هى ِذ ۡه ِۡٱ َۡ
ۡ
َُ َ َ َ ُ ُ َ َذَ ُ َُ َ َ َ
ََ َ َ َ
َ َ َ ُ َى ُ
ريۡ
ِيها ۡبِغ ِۡ
ون ۡف
لن ۡة ۡيرۡزق ۡ
ون ۡٱ ۡ
ك ۡيدۡخل ۡ
لئ ِ ۡ
نث ۡ َوه َۡو ۡ ُمؤۡمِنۡ ۡفأو ۡ
ِحا ۡمِن ۡذكرۡ ۡأوۡ ۡأ ۡ
ص ىل ٗۡ
لۡ ۡ
و ۡمنۡ ۡع ِم ۡ
ح َِسابۡۡ[ ﴾٤٠غافر.]40-39 :
فسمى اهلل الدنيا دار متاع .والـمتاع ما يتمتع به صاحبه برهة ثم ينقطع عنه ،مأخوذ من متاع
َ
َ ذ َ
َ
َ
ض ُ
ل ۡقل ِيلۡ﴾
ف ۡٱٓأۡلخِرۡة ِ ۡإ ِ ۡ
ل َي ىۡوۡة ِ ۡٱلنۡ َيا ۡ ِ ۡ
تى ُۡع ۡٱ َۡ
ِن ۡٱٓأۡلخ َِرۡة ِ ۡف َما ۡ َم ۡ
ل َي ىۡوۡة ِ ۡٱلنۡ َيا ۡم َۡ
يتم ۡۡب ِٱ َۡ
الـمسافر﴿ .أ َر ِۡ
ُ
َ ذ َ
ورِ﴾ [احلديد.]20 :
تى ُۡعۡٱلۡغ ُر ۡ
لۡ َم ۡ
ل َي ىۡوۡةُۡٱلنۡياۡۡإ ِ ۡ
[التوبة .]38 :وقالَ ﴿ :و َماۡٱ َۡ
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وقد جعل اهلل الدنيا مزرعة لآلخرة ،تزرع فيها األعامل الصاحلة واألعامل السيئة ،فمن زرع
رشا ،ولكل زارع ما زرع.
رشا حصد ًّ
خريا ،ومن زرع ًّ
خريا حصد ً
ً
غـــــدً ا تـــــوا النفـــــوس مـــــا عملـــــت

وحيصـــــد الزارعـــــون مـــــا زرعـــــوا

إن أحســـــــنوا أحســـــــنوا نفســـــــهم

وإن أســــاؤوا فبــــئس مــــا صــــنعوا

فام عيبت الدنيا بأكثر من ذكر فنائها ،وتقلب أحواهلا ،وهو أدل دليل عىل زواهلا ،فتتبدل
صحة اإلنسان فيها بالسقم ،ونعيمه بالبؤس ،وحياته بالـموت ،وعامره فيها باخلراب ،واالجتامع
فيها بفرقة األحباب ،وكل ما فوق الرتاب تراب.
فال تصفو ألحد بحال ،حمفوفة باألنكاد واألكدار ،وبالَّشور واألرضار ،وباهلموم والغموم
واألحزان ،فال هيذهبا ويصفيها سوى الدين ،وطاعة رب العالـمني.
مــا أحســن الــدين والــدنیا إذا اجتمعــا

وأقـــبح الكفـــر واإلفـــالس بالرجـــل

دارا
إن الـمؤمنني يعلمون بطريق اليقني أهنم يف الدنيا بمثابة الغرباء الـمسافرين ،وأن هلم ً
غري دار الدنيا ،هي دار اآلخرة دار البقاء ،فهم يتزودون للنقلة إليها ،لعلمهم أن الدنيا دار فناء،
َََذ ُ َ ذ َ
ري ۡٱ ذلزا ِۡدۡ
ن ۡخ َۡ
وأن اآلخرة هي دار القرار ،فهم يتزودون من الدنيا للفوز باآلخرة﴿ .وتزودواۡ ۡفإ ِ ۡ
ى﴾ [البقرة.]197 :
ٱ ذتلقۡ َو ىۡ
قـــــد نـــــادت الـــــدنیا عـــــىل نفســـــها

لــــو كــــان يف العالـــــم مــــن يســــمع

كــــــــم واثــــــــق بــــــــالعمر أفنیتــــــــه

وجــــــامع بــــــددت مــــــا جيمــــــع

هلا يف كل حني قتيل من الناس ،فمنهم من يموت باحلرق ،ومنهم من يموت بالغرق ،ومنهم
من يموت بالصدم ،ومنهم من يموت بانقالب السيارة ،ومنهم من يموت فجأة بداء السكتة،
تنوعت األسباب والـموت واحد .ومع هذا كله ،قد انخدع أكثر الناس فيها بطول األمل عن
تصحيح العمل ،والتأهب لألجل.
ويف احلديث أن النبي ﷺ قال« :يهرم ابن آدم ويشب معه اثنتان :احلرص ىلع ادلنيا ،وطول

الصحة وكوهنا من احلزم وفعل او العزم
( )54الوص ّیة يف حالة ّ
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األمل»( .)1فاحلرص عىل الدنيا الـمذموم ،كونه يتناول الـامل عن طريق احلرام ،وكونه يشغله ماله
عن عبادة ربه وعن أداء واجباته ،من صالته وزكاته ،كام أن طول األمل الـمذموم هو الذي يمنع
صاحبه عن تصحيح عمله ،وحتسني خامتة عمره ،فرتاه يندفع إىل فعل األمر الـمحظور عليه،
ويقول :سأعمل ثم أتوب ،وقد يفاجئه األجل قبل التوبة.
فالـمسلم العاقل؛ جيب عليه أن يأخذ باحلزم ،وفعل أويل العزم ،من التوثق يف أمور حياته ملا
بعد وفاته؛ ملا يف الصحيح من حديث ابن عمر أن النبي ﷺ قال« :ما حق امرئ مسلم هل يشء

يريد أن يويص فيه يبيت يللتني إال ووصيته مكتوبة عند رأسه»( .)2وكان العقالء من السلف
الصالح يتأهبون بكتابة وصاياهم ،وختليدها يف حالة صحتهم ،عم ً
ال بوصية رسول اهلل ﷺ هلم،
ً
وأخذا باحلزم يف حياهتم.
وتتأكد الوصية يف حق من عليه حقوق الناس .وأحق يشء يويص به الشخص هو اخلروج
من الـمظالـم ،وأداء الديون ،وحقوق الناس؛ ألن هذه من األمور التي ال يرتك اهلل منها شي ًئا.
َْ
ويف احلديث أن النبي ﷺ قال «نفس الـمّمن معلقة بِدينِه حىت يقىض عنه»( .)3وملا ضمن
أبو الدرداء دين الـميت قال له رسول اهلل ﷺ« :هل أديت دين الـميت؟» قال :نعم .قال« :اآلن

بردت عنه جدلته»( .)4فعلمنا من هذا احلديث أن الـميت ال يربأ بضامن احلي لدينه ،وإنام يربأ
بأداء الدين إىل صاحبه.
وجيب أن يراعي العدل ،وجيتنب احليف يف وصيته ،فال يفضل بعض ورثته عىل بعض ،ال يف
َ ُ َ ًّ َ َ ٗ َ ذ ُ َ َ
لۡب ِ ِه َما﴾ [النساء.]135 :
لِلۡأوۡ ىۡ
رياۡ ۡفٱ ۡ
العطية ،ويكل أمرهم إىل رهبم ﴿إِنۡيكنۡۡغن ِياۡأوۡۡف ِق ۡ
فالـمربور بالطريق اجلنف مرضور .كام أن الـمحروم من حقه مرحوم ،أي تسبق له الرمحة
( )1رواه مسلم من حديث أنس.
( )2متفق عليه من حديث عبد اهلل بن عمر.
( )3رواه أمحد والرتمذي وحسنه من حديث أيب هريرة.
( )4رواه اإلمام أمحد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان واحلاكم من حديث جابر.
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من اهلل ،ثم إنه قد شاع بني الناس من عوائدهم الوصية بالثلث ،كأنه من األمر الواجب عىل كل
فقريا ،وهذا خطأ .فإن الوصية بالثلث ليست مستحبة لكل أحد .فالـمقل
أحد ،سواء كان غن ًّيا أو ً
من الـامل الذي ليس عنده مال كثري ،وقد يكون له عيال صغار كثريون فإن ترك الوصية يف حقه
أفضل من الوصية بالثلث؛ ألن ما خيلفه من الـامل لعياله وورثته فإنه بمثابة الصدقة منه عليهم،
كام يف الصحیح أن النبي ﷺ قال« :إنك أن تذر ورثتك أغنياء خري وأحب إىل اهلل من أن تذرهم
اعلة يتكففون انلاس ،وإنك لن تنفق نفقة تبتيغ بها وجه اهلل ،إال آجرك اهلل عليها ،حىت ما

جتعل يف يف امرأتك»( .)1وألن الوصية بالثلث ،حيرج عياله ببيع بيتهم الذي يسكنون فيه يف
حياهتم ألن بيعه من لوازم تصفية الثلث ،فرتك الوصية للمقل من الـامل خري من الوصية.
شكرا لبلوغ عيد اإلسالم،
ومثله الوصية باألضحية؛ فإن األضحية إنام رشعت يف حق احلي ً
أما الـميت فال أضحية له .فمن أراد أن يضحي عن والديه الـميتني فإن الصدقة أفضل يف حقهام.
أما الغني الـمكثر من الـامل ،الذي له عقارات ،وأسهم يف الَّشكات ويف البنوك ،له ديون عند
الناس وقد يكون عليه حقوق للناس .فالوصية بالثلث جائزة يف حقه .لكن فيها نوع حرج ومشقة
عىل الويص ،وعىل الورثة لصعوبة التخلص من الثلث الذي يشمل كل يشء ،والذي ننصح به
وندعو إليه هو :أن يويص بيشء معلوم من الـامل ،ثم ينظر إىل أرحامه وجريانه وفقراء بلده ،فيويص
لكل واحد منهم بيشء معلوم ،يأخذه قبل أن يأخذ الوارث حقه.
وإن أراد أن يويص لبعض أرحامه بَّشاء بيت فعل ،أو بناء مسجد وبيت يسكنه إمام
الـمسجد ف عل ،فإن هذا طريق الوصية الصحيحة ،وإن أوىص بوقف عقار يف عمل الرب واخلري
فحسن ،وهي أسهل يف حق الويص والورثة .فام نفع اإلنسان مثل اكتسابه لنفسه ،دون أن يتكل
يف تنفيذ وصيته عىل غريه ،وال ينسى فعل اخلري يف حالة حياته وصحته.
أجرا؟
ففي الصحیحني :جاء رجل إىل النبي ﷺ ،فقال :يا رسول اهلل ،أي الصدقات أعظم ً

( )1متفق عليه من حديث سعد بن أيب وقاص.

الصحة وكوهنا من احلزم وفعل او العزم
( )54الوص ّیة يف حالة ّ
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قال« :أن تتصدق وأنت صحيح شحيح ،تأمل الغ ى وختىش الفقر ،وال تمهل حىت إذا بلغت

الروح احللقوم ،قلت :لفالن كذا ،ولفالن كذا ،وقد اكن لفالن كذا»( .)1وروى أبو داود عن أيب
سعيد قال :قال رسول اهلل ﷺ« :ألن يتصدق الـمرء يف حياته بدرهم خري هل من أن يتصدق

بمائة عند موته».
فالوصية بالـمعروف مَّشوعة بالكتاب والسنة ،ويف الصحیح أن النبي ﷺ قال« :إذا مات

اإلنسان انقطع عمله إال من ثالث :صدقة جارية ،أو علم ينتفع به ،أو ودل صالح يدعو هل»(.)2
والوصية الواقعة موقعها من الصحة ،هي من قبيل الصدقة اجلارية ،التي جيري أجرها
لصاحبها بعد موته .والنبي ﷺ قال« :أتاين جربيل ،فقال :يا حممد ،عش ما شئت فإنك ميت،
وأحبب من شئت فإنك مفارقه ،واعمل ما شئت فإنك جمزي به ،واعلم أن رشف الـمّمن قيامه

بالليل ،وعزه استغناؤه عن انلاس»(.)3
ثم إن هذا الـموت الذي يفزع الناس منه ،والذي أفسد عىل أهل النعيم نعيمهم يف الدنيا،
ليس هو فناء أبدً ا .لكنه انتقال من دار إىل دار أخرى ليجزي فيها الذين أساءوا بام عملوا ،وجيزي
الذين أحسنوا باحلسنى.
خريا ،فهو يكره الـموت لكراهته لقاء ربه من
فال جيزع من الـموت إال الذي  م يقدم آلخرته ً
أجل ما قدمه من سوء عمله ،أما الـمؤمن الذي قدم آلخرته عم ً
حلا ،فإنه ال يكره الـموت
ال صا ً
خريا أحب القدوم عليه؛ وألن
حني نزوله به ،لفرحه بلقاء ربه وثواب عمله .فإن من قدم ً
«صنائع اإلحسان تيق مصارع السوء» .والنبي ﷺ قال يف احلديث الصحيح« :من أحب لقاء

اهلل أحب اهلل لقاءه ،ومن كره لقاء اهلل كره اهلل لقاءه».
( )1متفق عليه من حديث أيب هريرة.
( )2رواه مسلم من حديث أيب هريرة.
( )3رواه الشريازي يف كتاب األلقاب والكني ،واحلاكم يف الرقائق ،والبيهقي يف الشعب ،كلهم عن سهل بن
سعد بن مالك اخلزرجي الساعدي.
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جمموعة رسائل الشیخ عبد اهلل بن زيد آل حممود :

قال بعض من سمعه من الصحابة كلنا يكره الـموت يا رسول اهلل .فقال« :إنه ليس األمر
كذلك ،ولكن اإلنسان إذا اكن يف انقطاع من ادلنيا وأقبل ىلع اآلخرة ،فإن اكن من أهل اخلري
برش باخلري ،فأحب لقاء اهلل وأحب اهلل لقاءه .وإن اكن من أهل الرش برش بالرش ،فكره لقاء اهلل

وكره اهلل لقاءه»(.)1

َ َ
َ
َ ٗ
ُ َ ذُ
يأ ذي ُت َها ۡٱنلذ ۡف ُ
اض َي ۡةۡ
ل ۡ َرب ِ ِۡ
ع ۡإ ِ ىۡ
ج ِۡ
ر
ۡ
ٱ
ۡ
٢٧
ۡ
ۡ
ة
ن
ئ
م
ط
ۡ
م
ل
ۡ
ٱ
ۡ
ۡ
هلذا يقال للمؤمن عند االحتضارۡ ﴿ :
ك ۡر ِ
ِ
ِ
ٗ
ُ
َ ُ
ذ
ت ۡ[ ﴾٣٠الفجر .]30-27 :كام يقال للفاجر :يا
ل ۡ َج ذن ِ ۡ
ِبىدِي َۡۡ ۡ ٢٩وٱدۡخ ِ ۡ
ف ۡع َۡ
لۡ ِۡ
ض ذي ۡة ۡۡ ۡ ٢٨فٱدۡخ ِ ۡ
مرۡ ِ
أيتها النفس اخلبيثة ،اخرجي إىل سخط من اهلل وغضب .وهكذا حال الناس ال خيرجون عن

هذين الوصفني ،فواجب العاقل أن ينظر يف أي الفريقني هو.
وكان النبي ﷺ إذا رأى شي ًئا من زهرة الدنيا وزينتها فأعجبه قال« :امهلل ال عيش إال عيش

اآلخرة»( .)2يشري هبذا إىل أن عيش اإلنسان يف الدنيا زائل ومنقطع ال حمالة وأن العيش الدائم
الصايف هو ما يتحصل عليه الـمؤمن بعد موته ،حني ينتقل من حياة الدنيا إىل حياة اآلخرة ،وإذا
دخل أهل اجلنة اجلنة ،وذاقوا حالوة نعيمها وما أعد اهلل هلم فيها ،فعند ذلك يتذكرون حالتهم يف
َ ُ ذ ذ
َ ُ
لِلِۡٱَّلِيۡۡ
لمۡ ۡد ۡ ِ ۡ
الدنيا وما أصاهبم من األنكاد واألكدار ،واهلموم واألحزان ،فيقولونَ ﴿ :وقالواۡ ۡٱ ۡ

ذ
َ
َ ُ
َ
َ َ َ َذ ََ َ ذ
ََُ
َ ذ َ
ار ۡٱلۡ ُم َق َ
ل ۡ َي َمس َناۡ
امةِۡ ۡمِن ۡفضۡل ِ ۡهِۦ ۡ ۡ
ن ۡ َر ذب َنا ۡلغفورۡ ۡشكورۡ ۡۡ ٣٤ٱَّلِيۡ ۡأ َحل َنا ۡد َۡ
ن ۡإ ِ ۡ
لز ۡ
ب ۡعنا ۡٱ ۡ
أذۡه ۡ
َ َ
ََ ََ َ َ ُُ
ِيهاۡلغوبۡۡ[ ﴾٣٥فاطر.]35-34 :
لۡيمس ۡناۡف
ِيهاۡن َصبۡۡو ۡ
ف
إنه ما بني أن يثاب اإلنسان عىل الطاعة واإلحسان ،أو يعاقب عىل اإلساءة والعصيان ،إال
أن يقال :فالن قد مات ،وما أقرب احلياة من الـمامت ،وكل ما هو آت آت؛ فانتبهوا من غفلتكم،
وتوبوا من زللكم ،وحافظوا عىل فرائض ربكم ،وأطيعوا اهلل ورسوله إن كنتم مؤمنني.

( )1متفق عليه من حديث عبادة بن الصامت.
( )2متفق عليه ورواه أمحد وأبو داود والرتمذي والنسائي عن أنس بن مالك.

()55
الصرب عىل الـمصائب
فضل ر
ّ
وشق اجليوب والنياحة عىل الـم ّيت
وحتريم رضب اخلدود
احلمد هلل الذي بيده الـملك وهو عىل كل يشء قدير .الذي خلق الـموت واحلياة ليبلوكم
أيكم أحسن عم ً
ال وهو العزيز الغفور .وأشهد أن ال إله إال اهلل ،بيده مواقيت األعامر ،ومقادير
األمور .وأشهد أن نبينا حممدً ا ﷺ ،الداعي إىل كل عمل مربور.
أما بعد:
فإن اهلل سبحانه كتب عىل الدنيا الفناء ،وعىل اآلخرة البقاء ،وال بقاء ملا كتب عليه الفناء.
فكل يشء هالك إال وجهه ،وكل ملك زائل إال ملكه ،ويف احلديث« :أصدق لكمة قاهلا الشاعر
لكمة بليد:

أال كل يشء ما خال اهلل باطل

ولك نعيم ال حمالة زائل»
َ َ َ َ َٗ ََ
ََ َ َ ُ َ
ذ
َ َ
ذ َ
َ
لۡ
ل ۡسيِئ ۡة ۡف ۡ
ارِ ۡۡ ٣٩منۡ ۡع ِم ۡ
ار ۡٱلۡق َر ۡ
ه ۡد ۡ
ِإَون ۡٱٓأۡلخِرۡة ۡ ِ ۡ
تىعۡ ۡ ۡ
ل َي ىۡوۡةُ ۡٱلنۡ َيا ۡ َم ۡ
هى ِذ ۡه ِۡٱ َۡ
﴿ ۡي ىقوۡ ِۡم ۡإِن َما ۡ ۡ
ذ
ُ
َُ َ َ َ ُ ُ َ َ َ
ََ َ َ َ َ َ ى ٗ ِ َ َ َ ُ َى ُ
ل ذن ۡةۡ
ون ۡٱ ۡ
ك ۡيدۡخل ۡ
لئ ِ ۡ
نث ۡ َوه َۡو ۡ ُمؤۡمِنۡ ۡفأو ۡ
ِحا ۡ ۡمن ۡذكرۡ ۡأوۡ ۡأ ۡ
صل ۡ
لۡ ۡ
ل ۡمِثۡلهاۡ ۡومنۡ ۡع ِم ۡ
َي َزىۡ ۡإ ِ ۡ
ۡ
ُ َُ َ َ َ
ري ۡح َِسابۡ ۡ[ ﴾٤٠غافر .]40-39 :فسمى اهلل الدنيا متا ًعا ،والـمتاع ما يتمتع به
ِيها ۡبِغ ِۡ
ون ۡف
يرۡزق ۡ
صاحبه برهة ثم ينقطع عنه ،مأخوذ من متاع الـمسافر ،وقال تعاىل﴿ :أ َ َرض ُ
ِنۡ
ل َي ىۡوۡة ِۡٱلنۡ َياۡم َۡ
يتمۡۡب ِٱ َۡ
ِ
ذ
َ ذ َ
َ
َ
لۡ
ل َي ىۡوۡةُۡٱلنۡ َياۡۡإ ِ ۡ
ل ۡقل ِيلۡ﴾ [التوبة .]38 :وقالَ ﴿ :و َماۡٱ َۡ
فۡٱٓأۡلخِرۡة ِۡإ ِ ۡ
ل َي ىۡوۡة ِۡٱلنۡ َياۡ ِ ۡ
تى ُۡعۡٱ َۡ
ٱٓأۡلخ َِرۡة ِۡف َماۡ َم ۡ
()1

( )1متفق عليه ورواه ابن ماجه عن أيب هريرة.
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ُ
َ
ورِ﴾ [آلعمران .]185 :أي أن صاحب الدنيا يغرت هبا ،وينخدع فيها ،إىل أن يزل عنها
تى ُۡع ۡٱلۡغ ُر ۡ
َم ۡ
قدمه ثم جيازى بعمله.

غـــــدً ا تـــــوا النفـــــوس مـــــا عملـــــت

وحيصـــــد الزارعـــــون مـــــا زرعـــــوا

إن أحســـــــنوا أحســـــــنوا نفســـــــهم

وإن أســــاءوا فبــــئس مــــا صــــنعوا

فام عيبت الدنيا بأكثر من ذكر فنائها ،وتقلب أحواهلا ،فتتبدل حياهتا بالـموت ،وعامرها
باخلراب ،واجتامع أهلها بفرقة األحباب ،وكل ما فوق الرتاب تراب.
حمفوفة باألنكاد واألكدار ،وبالَّشور واألرضار ،وباهلموم والغموم واألحزان ،وال هيذهبا
ويصفيها سوى الدين ،وطاعة رب العالـمني ،فال تصفو ألحد بحال ،فلو كان ربنا  م خيرب عنها
ربا ،و م يرضب هلا مثالً؛ لكانت قد أيقظت النائم ،ونبهـت الغافل ،فكيف وقد جاء من اهلل هلا
خ ً
واعظ وعنها زاجر؟
قـــــد نـــــادت الـــــدنیا عـــــىل نفســـــها

لــــو كــــان يف العالـــــم مــــن يســــمع

كــــــــم واثــــــــق بــــــــالعمر أفنیتــــــــه

وجـــــــامع بـــــــددت مـــــــا جيمـــــــع

ثم إن الـموت ليس هو فناء أبدً ا ،لكنه انتقال من حياة الدنيا إىل حياة اآلخرة ،فالـمؤمن
حيتسب ،ويرجو اجتامعه بأحبابه يف حياة اآلخرة التي ال موت فيها وال حزن ،والتي يقول أهلها
َ ُ ذ ذ
َ ُ
ََ َ ذ
ََُ
َ َ َ َ
ن ۡ َر ذب َنا ۡلغفورۡۡ
ن ۡإ ِ ۡ
لز ۡ
ب ۡع ذنا ۡٱ ۡ
لِلِ ۡٱَّلِيۡ ۡأذۡه ۡ
لمۡ ۡد ۡ ِ ۡ
حني يدخلوهنا وجيتمعون فيها ﴿ َوقالواۡ ۡٱ ۡ
ذ
َ
َ ُ
َ
َ
ََ ََ َ َ ُُ
َ ذ َ
ار ۡٱلۡ ُم َق َ
ِيها ۡلغوبۡۡ
ل ۡيمسنا ۡف
ل ۡ َي َمس َنا ۡفِي َها ۡن َصبۡ ۡو ۡ
امةِۡ ۡمِن ۡفضۡل ِ ۡهِۦ ۡ ۡ
شكورۡ ۡۡ ٣٤ٱَّلِيۡ ۡأ َحل َنا ۡد َۡ

[ ﴾٣٥فاطر .]35-34 :إن الناس قد انخدعوا بطول األمل عن تصحيح العمل ،والتأهب لألجل
ذ
َ َ
ُ َ
ُ
بۡل ذ
اسۡح َِس ُ
﴿ٱقۡ َ َ
لۡ
ونَۡ ۡ١ماۡيَأۡتِي ِهمۡمِنۡذِكۡرۡۡمِنۡ ذرب ِ ِهم َۡمۡ َدثۡۡإ ِ ۡ
فۡغفۡلةۡۡمعۡ ِرض ۡ
اب ُهمۡۡ َوهمۡ ۡ ِ ۡ
ِلن ِ ۡ
َت َ ۡ
َ
َ
ذ َ َ َ ُ َ َى َ ذ َ
ُ
ون َۡ ۡ ٢له َِي ٗۡة ۡقُلُ ُ
شۡ
ل ۡب َ ۡ
هذاۡ ۡإ ِ ۡ
ِين ۡظلمواۡ ۡهلۡ ۡ ۡ
وب ُهمۡ ۡ َوأ ََسواۡ ۡٱنلذجۡ َوى ۡٱَّل ۡ
وهُ ۡ َوهمۡ ۡيَلۡ َع ُب ۡ
ٱسۡ َت َۡم ُع ۡ
َ ََ ُ ُ ُ َ
ُ ُ ََ ُ َ
ونۡ[ ﴾٣األنبياء.]3-1 :
ص ۡ
مِثۡلكمۡۡأف َتأۡت ۡ
ونۡٱ ِ
لسحۡ ۡرۡوأنتمۡۡتبۡ ِ
ويف احلديث أن النبي ﷺ قال« :يهرم ابن آدم ويشب معه اثنتان :احلرص ىلع ادلنيا ،وطول

( )55فضل الصرب عىل الـمصائ وحتريم رضب اخلدود و...
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األمل»( ،)1فاحلرص عىل الدنيا الـمذموم ،كونه يتناول الـامل عن طريق احلرام ،أو كونه يشغله
ماله عن عبادة ربه ،وعن أداء واجباته؛ من صالته وزكاته ،كام أن طول األمل الـمذموم هو الذي
يمنع صاحبه عن تصحيح عمله ،وحتسني خامتة عمره.
ويف صحیح مسلم عن ابن عمر أن النبي ﷺ قال« :ماحق امرئ مسلم هل يشء يريد أن

تقرب أج ً
ال وال
يويص فيه يبيت يللتني إال ووصيته مكتوبة عند رأسه» .لكون الوصية ال ِّ
تبعده .وإنام تعترب من األخذ باحلزم ،وفعل أويل العزم ،وأحق ما يويص به الشخص هو اخلروج
من الـمظالـم ،وأداء احلقوق والديون إىل أهلها ،لكوهنا من احلقوق التي ال يرتك اهلل منها شي ًئا.
ويف احلديث« :نفس الـمّمن معلقة بدينه حىت يقىض عنه»(.)2
ثم إن هذا الـموت الذي أفسد عىل أهل الدنيا نعيمهم يف الدنيا ليس هو فناء أبدً ا ،لكنه
خامتة حياة الدنيا وبدء حياة اآلخرة؛ ليجزي فيها الذين أساؤوا بام عملوا وجيزي الذين أحسنوا
باحلسنى .فال جيزع من الـموت متى نزل به إال الذي  م يقدِّ م عم ً
ال صاحلًا آلخرته ويقول :ما هي
إال حياتنا الدنيا نموت ونحيا ،فهو يكره الـموت ،لكراهته لقاء ربه من أجل ما قدمه من سوء
عمله.
أما الـمؤمن الذي قدم آلخرته عم ً
حلا يف حياته ،فإنه ال يندم عىل الدنيا ،وال جيزع من
ال صا ً
الـموت؛ لعلمه أن له حياة هي أرقى وأبقى من حياته يف الدنيا .فنفسه مطمئنة بلقاء ربه ،وثواب
خريا أحب القدوم عليه ،وألن «صنائع اإلحسان تيق مصارع السوء»(،)3
عمله .فإن من قدم ً
َ
ٗ
َ َذَُ ذ ُ ُ َ ذُ
كۡ َر ٗ ذ
ض ذي ۡةۡۡ٢٨
عۡإ ِ ىۡ
ج ِۡ
ر
ۡ
ٱ
ۡ
٢٧
ۡ
ۡ
ة
ي ۡأيتهاۡٱنلفۡ ۡۡٱلۡمطۡمئِن
فهذا يقال له عند االحتضارۡ ﴿ :
اض َي ۡةۡمرۡ ِ
لۡ َرب ِ ِۡ ِ
ِ
ُ
َ ُ
تۡ[ ﴾٣٠الفجر.]30-27 :
لۡ َج ذن ِ ۡ
ِبىدِيَۡۡ ۡ٢٩وٱدۡخ ِ ۡ
فۡع َۡ
لۡ ِ ۡ
ۡفٱدۡخ ِ ۡ
ً
ويف الدعاء الـمأثور« :امهلل إين أسألك نفسا بك مطمئنة تّمن بلقائك ،وترىض بقضائك،
( )1رواه مسلم من حديث أنس.
( )2رواه اإلمام أمحد والرتمذي وحسنه من حديث أيب هريرة.
( )3أخرجه الطرباين يف األوسط من حديث أم سلمة.
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وتقنع بعطائك»(.)1
وملا قال النبي ﷺ« :من أحب لقاء اهلل أحب اهلل لقاءه ،ومن كره لقاء اهلل كره اهلل لقاءه» ،
فقال بعض من سمعه من الصحابة :لكنا يكره الـموت يا رسول اهلل .فقال« :إنه ليس األمر
كذلك ،ولكن اإلنسان مىت اكن يف انقطاع من ادلنيا ،وإقبال ىلع اآلخرة ،فإن اكن من أهل

اخلري برش باخلري ،فأحب لقاء اهلل ،وأحب اهلل لقاءه ،وإن اكن من أهل الرش برش بالرش ،فكره

لقاء اهلل وكره اهلل لقاءه»(.)2

ونظري هذا ما وقع ملعاذ بن جبل ريض اهلل عنه حني احترض ،وهو الذي قال فيه النبي ﷺ:
أنه حيَّش أمام العلامء برتوة ،وقال« :أعلمكم باحلالل واحلرام معاذ ابن جبل»( ،)3وملا احترض
صائام .فقال جلاريته :انظري هل غربت الشمس؟ فقالت  :م تغرب .ثم مكث ما شاء اهلل.
وكان
ً
ثم قال :انظري قالت :نعم قد غربت الشمس .فقال عند ذلك :مرح ًبا بالـموت .مرح ًبا بطارق
أفلح واهلل من ندم عىل الدنيا ،اللهم إنك تعلم أين  م أحب البقاء يف الدنيا جلري
جاء عىل فاقة ،ال َ
األهنار ،وال لغرس األشجار ،وال جلمع الـامل ،وإنام أحببت البقاء يف الدنيا لقيام الليل ،وصيام
آها إىل ذلك .ثم قىض ،وتويف ريض اهلل عنه.
النهار ،ومزامحة العلامء بالركب عند حلق الذكرً ،
إنه ما بني أن يثاب اإلنسان عىل الطاعة واإلحسان ،أو يعاقب عىل اإلساءة والعصيان ،إال
أن يقال :فالن قد مات ،وما أقرب احلياة من الـمامت ،وكل ما هو آت آت.

ذ َ َ َ َ
ص ى َبتۡ ُهمۡ
ِين ۡإِذاۡ ۡأ ۡ
ومن آداب الـمسلم الصرب عند الـمصيبة ،وقد مدح اهلل الصابرين ﴿ٱَّل ۡ
َ َ ُ ذ ذ ذ َ
َ
ُ َ َ ََ
َ
َ َ َ َُ َ َ ُ
كۡه ُۡمۡ
لئ ِ ۡ
َحةۡۡوأو ۡ
كۡعليۡ ِهمۡۡ َصل َۡو ىتۡۡمِنۡ ذرب ِ ِهمۡۡور ۡ
لئ ِ ۡ
ونۡۡ١٥٦أو ۡ
ج ُع ۡ
ل ۡهِۡ َۡر ى ِۡ
لِلِِۡإَوناۡۡإ ِ ۡ
م ِصيبةۡۡقالوۡاۡۡإِناۡ ِ ۡ
َ
ونۡ[ ﴾١٥٧البقرة.]157-156 :
ٱلۡ ُمهۡ َت ُد ۡ

( )1أخرجه الطرباين يف الكبري من حديث أيب أمامة.
( )2رواه اإلمام أمحد والنسائي من حديث أنس ورجاله رجال الصحيحني.
( )3أخرجه الطرباين يف الصغري من حديث جابر ،وفيه ..« :وأعلمها باحلالل واحلرام معاذ بن جبل يىجء يوم
القيامة أمام العلماء برتوة.»..
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ثم إن التعجيل بتجهيزه سنة لقول النبي ﷺ« :أرسعوا باجلنازة ،فإن تك صاحلة فخري

تقدمونها إيله ،وإن تك سوى ذلك فرش تضعونه عن رقابكم» .متفق عليه(.)1
وغسل الـميت وتكفينه ،والصالة عليه ودفنه ،فرض كفاية ،إذا قام به البعض سقط عن
الباقني .فالصالة عىل الـميت فرض كفاية .ومن صىل ىلع اجلنازة فله قرياط من األجر ،ومن
شهدها حىت تدفن فله قرياطان  -متفق عليه  -ويف البخاري ،أن النبي ﷺ قال« :من تبع جنازة
ً
ً
مسلم إيمانا واحتسابا ،واكن معها حىت يفرغ من دفنها ،فإنه يرجع بقرياطني» ،والسنة أن الـمشاة

يمشون أمام اجلنازة ،والركبان خلفها .ملا روى سالـم عن ابن عمر أنه رأى النبي ﷺ ،وأبا بكر،
عيل اللِبن نص ًبا ،واصنعوا
وعمر ،يمشون أمام اجلنازة  -رواه اخلمسة -وعن جابر أنه قال :انصبوا ّ
يب كام صنع بقرب رسول اهلل ﷺ  ،وكان قربه قد رفع عن األرض قدر شرب .وعن أيب اهلياج األسدي
ً
عن عيل ريض اهلل عنه أنه قال« :أال أبعثك ىلع ما بعثين عليه رسول اهلل ﷺ؛ أن ال تدع تمثاال إال
ً
طمسته ،وال ً
قربا مرشفا إال سويته»( .)2فال جيوز رفع القرب وال البناء عليه ،لكونه مدعاة إىل الفتنة
به ،ثم إىل عبادته والتوسل به .والسنة أن القرب يعاد عليه ترابه بدون زيادة.
وروى مسلم يف صحيحه قال« :نىه رسول اهلل ﷺ أن جيصص القرب ،وأن يقعد عليه ،أو

يب ى عليه»( .)3وقد ابتدع الناس يف هذا الزمان بدعة التجصيص عىل القرب ،ووضع اآلجر فوقه.
وهذه بدعة منكرة ،تدعو إىل متابعة الناس عليها عىل سبيل العدوى ،والتقليد األعمى .فمن
الواجب إزالة البناء والتجصيص عن القبور حتى تبقى عىل حالة ما عليه قبور الـمسلمني،
يردون تراب القرب عليه بدون زيادة ،ثم يرشونه بالـامء ،ويضعون شي ًئا من احلصاء فوقه ليحفظ
الرتاب .ثم يقفون يدعون ويترضعون إىل اهلل يف قبول حسنته ،وغفران سيئته ،ثم ينرصفون إىل
أهلهم لعلمهم .واعتقادهم أنه ال يزكيه سوى عمله الصالح .لـمـا دفن عثامن بن مظعون قال
( )1متفق عليه من حديث أيب هريرة.
( )2أخرجه مسلم من حديث أيب هياج.
( )3أخرجه مسلم من حديث جابر.
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ُ
رسول اهلل ﷺ « :أخلصوا هل ادلاعء فإنه اآلن يسأل»(.)1

وما يفعله بعض الناس يف بعض البلدان من البناء عىل القبور ،ثم العكوف عندها مدة من
الزمان ،فإنه من الـمنكر ،ويؤول إىل الَّشك األكرب ،كام أن أول رشك حدث يف األرض ،هو الغلو
يف قبور الصاحلني ،بل الطريقة هي أن تدفنوا أمواتكم وترجعوا إىل دنياكم.
وعن أيب سعيد اخلدري أن النبي ﷺ لعن النائحة( .)2وهي التي تندب الـميت ،وتعدد
حماسنه بصوت عال مع البكاء ،كأن تقول :واكاسباه ،وام ِ
طع َامه ،واحياتاهَ ،و ِازينَتاه .وقال:
ُ
«انلاحئة إذا لم تتب قبل موتها ،تقوم يوم القيامة وعليها رسبال من قطران ودرع من جرب»(.)3
«وقد حرم رسول اهلل ﷺ رضب اخلدود ،وشق اجليوب ،وادلاعء بداعء اجلاهلية ،قالت أم
عطية :أخذ علينا انليب ﷺ يف ابليعة :أن ال ننوح( .)4وقال ﷺ« :إن الـميت يعذب بباكء أهله

عليه»»( )5يعني أنه يتالـم يف قربه من بكاء أهله عليه .أما البكاء الذي هو جمرد دمع العني ،وحزن
القلب ،بدون رفع صوت ،فهذا ال بأس به .فقد قال النبي ﷺ حني مات ابنه إبراهيم« :العني

تدمع ،والقلب حيزن ،وال نقول إال ما يريض الرب ،وإنا بفراقك يا إبراهيم لـمحزونون»(.)6
وهنى رسول اهلل ﷺ أن يقرب الـميت بالليل ،إال أن يضطروا إليه .رواه ابن ماجه ،وأصله يف
مسلم :زجر النبي ﷺ أن يقرب الرجل باللیل حتى يصىل علیه.

ن
وهنى رسول اهلل ﷺ عن سب األموات .قال« :ال تسبوا األموات فإنهم قد أفضوا إىل ما

( )1وأخرج اإلمام أمحد من حديث عائشة أن رسول اهلل قبل عثامن بن مظعون وسالت دموعه عىل وجهه.
وأخرج ابن ماجه من حديث أيب هريرة أن رسول اهلل قال إذا صليتم عىل الـميت فأخلصوا له الدعاء.
( )2أخرجه البيهقي يف الكربى من حديث ابن عمر.
( )3أخرجه مسلم من حديث أيب مالك األشعري.
( )4متفق عليه.
( )5رواه مسلم من حديث ابن عمر.
( )6رواه البخاري من حديث أنس بن مالك.
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قدموا»( - .)1رواه البخاري  -ويف رواية «اذكروا حماسن موتاكم ،وكفوا عن مساويهم»(.)2
فهذه اآلداب الَّشعية يف أدب جتهيز الـموتى.
ُ َ
َ
ذُ
َ َ
َ ذ ُ ذ ُ َ ذى ُ َ
َ
ُ
ون ۡ﴾٢٨١
ل ۡ ُيظۡل ُم ۡ
ك ۡنفۡ ۡ ۡ ذما ۡك َس َبتۡ ۡ َوهمۡ ۡ ۡ
فۡ ۡ
لِلِ ۡث ۡم ۡتو ۡ
ل ۡٱ ۡ
ون ۡفِي ۡهِ ۡإ ِ ۡ
﴿ َۡوٱتقواۡ ۡيَوۡ ٗۡما ۡترۡ َج ُع ۡ

[البقرة.]181 :

( )1أخرجه البخاري من حديث عائشة.
( )2أخرجه أبو داود من حديث ابن عمر.

()56
الص َدقة والنفقة
فضل ّ
الرب واخلَري
يف وجوه ّ
كفورا .أنزل اآليات
احلمد هلل الذي عمت نعمه مجيع خملوقاته ،فأبى أكثر الناس إال
ً
الـمحكامت الدالة عىل فضل الصالة وأداء الزكاة وبسط اليد بالصدقات ،فعميت بصائر
نفورا .وأشهد أن ال إله إال اهلل ،الـمتفضل باإلحسان واإلنعام منًّا منه
األكثرين ،فام زادهتم إال ً
ونذيرا .اللهم صل عىل عبدك
بشريا
وتيسريا ،وأشهد أن حممدً ا عبده ورسوله ،أرسله باحلق
ً
ً
ً
كثريا.
ورسولك حممد ،وعىل آله وصحبه وسلم ت ً
سليام ً
أما بعد:
فيا أهيا الناس ،اتقوا اهلل وأطيعوه ،وامتثلوا أمر ربكم وال تعصوه ،فإن أطعتموه  م يصل
إليكم يشء تكرهونه ،وإن عصيتموه عاقبكم بام ال تطيقونه .واعلموا رمحكم اهلل  -أن من عرف
اهلل معرفة صحيحة عبده عبادة صحيحة ،ومن رشح اهلل صدره لإلسالم ،ونور قلبه باإليامن ،قبل
الوعظ والنصيحة .ومن َأ ِمن مكر اهلل ،وترك فرائض اهلل ،وجترأ عىل معايص اهلل ،أذاقه اهلل لباس
اجلوع واخلوف والفضيحة ،وعىل قدر جهل العبد بربه ،وتقصريه بأداء واجب حقه ،تصدر عنه
ََ
َ َ َ َ
ٗ
َ َ َ ُ َى ُ
نثۡ َوه َۡوۡ ُمؤۡمِنۡۡفل ُنحۡيِيَ ذن ُۡهۥۡ َح َي ىۡوۡةۡ
كرۡۡأوۡۡأ ۡ
ِحاۡمِنۡذ ۡ
ص ىل ٗۡ
لۡ ۡ
أعامله القبيحة ،وإن اهلل يقول﴿ :منۡۡع ِم ۡ
َ َٗ َََ َذُ َ َ ُ َ َ َ َ ُ َ َ ُ َ
َ
حق
ن ۡما َۡكنواۡ ۡيعۡمل ۡ
طيِب ۡة ۡونلجۡزِينهمۡ ۡأجۡرهم ۡبِأحۡس ِۡ
ووعْدُ ه ٌّ
ون ۡ[ ﴾٩٧النحل .]97 :ف َو َعد اهلل َ -

حلا من صالة وزكاة وصيام وصدقة وإحسان إىل الفقراء والـمساكني
وصدق -كل من عمل صا ً

واأليتام ،فمن عمل هذه األعامل وهو مؤمن وسعى سعيه لكسب الـامل احلالل ،أحياه اهلل حياة

الصدقة والنفقة يف وجوه الرب واخلري
( )56فضل ّ
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سعيدة طيبة ،جيد لذهتا يف قلبه ،وترسي بالصحة والرسور عىل سائر جسمه ،ويكون سعيدً ا يف
حياته ،سعيدً ا بعد وفاته ،ويكون من أولياء اهلل الـمقربني ،وحزبه الـمفلحني.
وإن من حكمة أحكم احلاكمني ،أن اهلل خلق الناس متفاوتني ،فمنهم الغني ومنهم الفقري،
ومنهم السخي ومنهم البخيل ،ومنهم العايص ومنهم الـمطيع ،فأوجب يف مال الغني ح ًّقا واج ًبا
ألخيه الـم ْع ِوز الفقري ،ليمتحن بذلك صحة إيامن الـمدعنيَ ،و ُجود األسخياء الـمتصدقني ،وشح
البخالء النذالء اهللعني.
وليعلم الكل علم اليقني :أن اهلل خلق الدنيا فجعلها منحة ألقوام ،وحمنة عىل آخرين؛ ألن
كسب الـامل من حله ثم اجلود بأداء واجب حقه ،يعد من مفاخر الدنيا ،وإنه لنعم الذخر
لألخرى ،فقد ذهب أهل الدثور باألجور ،والدرجات العىل .فإنفاق الـامل يف سبيل الصدقات،
وسائر وجوه اخلريات ،هو منجاة من الفقر ،وجتارة رابحة يف األجر ،وهو من أسباب الوفر
َ
ََ َ َ
ََُ ُ ُ ُ ََُ َ
ُ
ريُۡ
يل ِف ۡهۥۡ ۡوه ۡو ۡخ ۡ
شءۡ ۡفه ۡو ۡ ۡ
واإلكثار فام نقصت الصدقة ماالً بل تزيده ﴿وماۡ ۡأنفقۡتم ۡمِن ۡ ۡ
ِي﴾ [سبأ .]39 :فلو جربتم لعرفتم ،فقد قيل :من ذاق عرف ،ومن ُحرم انحرف« ،وما
لر ىزِق َۡ
ٱ ذۡ
طلعت شمس يوم إال وملاكن يناديان يا أيها انلاس هلموا إىل ربكم ،فإن ما قل وكىف ،خري مما
ً ً
ً
ً
كرث وألىه .امهلل أعط منفقا خلفا ،وأعط ممساك تلفا»( .)1ويف األثر« :إن اهلل يقول :ابن آدم

أنفق أنفق عليك»( .)2وقال النبي ﷺ ألسامء بنت أيب بكر «أعطي وال تويك فيويك اهلل
َ ذ
َ
ُ َ َُ
َ ُ
َ ُ
ِين ۡ َء َام ُنواۡ ۡمِنكمۡ ۡ َوأنفقواۡۡ
ي ۡفِي ۡهِ ۡ ۡفٱَّل َۡ
عليك»( ،)3يقول اهللَ ﴿ :وأنفِقواۡ ۡم ذِما ۡ َج َعلكم ۡمسۡ َتخۡلفِ َۡ
َ َ
َ
ل ُهمۡۡأجۡرۡۡكبِريۡ﴾ [احلديد.]7 :
ذَُ ذ
ُ َ
وقد رضب اهلل لكم مث ً
ونۡ
ِين ۡيُنفِق ۡ
ل ۡٱَّل َۡ
ال فاستمعوه واتبعوه ،يقول اهلل سبحانه﴿ :مث ۡ
َ
َ َ
َ
ُ
َ
َُ َ ذ َ ذُ ُ َ ُ
ذ َ َ
فۡ
ض ى ِع ۡ
لِل ۡي ۡ
ك ۡ ُسۢن ُبلةۡ ۡمِائ ۡة ۡحبةۡ ۡ ۡوٱ ۡ
ف ۡ ِۡ
لۡ ِ ۡ
ل ۡ َح ذبةۡ ۡأۢن َب َتتۡ ۡ َسبۡ َۡع ۡ َس َناب ِ ۡ
لِلِ ۡك َمث ِۡ
يل ۡٱ ۡ
ف ۡ َسب ِ ِۡ
أمۡ َۡو ىل ُهمۡ ۡ ِ ۡ
( )1أخرجه ابن حبان من حديث أيب الدرداء.
( )2أخرجه اإلمام أمحد من حديث أيب هريرة.
( )3أخرجه اإلمام أمحد من حديث أسامء بنت أيب بكر.
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َ
ذ
َ
لِل ۡ َۡو ىسِعۡ ۡعل ِيمۡ ۡ[ ﴾٢٦١البقرة .]261 :فهذا مثل رضبه اهلل للذين ينفقون أمواهلم يف
ل َِمن ۡيَشاۡ ُۡء اۡ َۡوٱ ُۡ
طاعة اهلل ،وإن الدرهم الواحد بسبعامئة درهم .وهذه الـمضاعفة الفاخرة حاصلة للمتصدق يف
الدنيا قبل اآلخرة .ففى الدنيا يدرك الـمتصدق سعة الرزق وبسطته ،ونزول الربكة فيه ،حتى يف
ََ َ َ َ ذَ َ َُ َ ذ
ل ۡعن ۡنفۡسِ ۡهِۦ﴾ [حممد .]38 :أي يبخل بالفضل
يد ذريته من بعده ﴿ومن ۡيبۡخلۡ ۡفإِنما ۡيبۡخ ۡ
والربكة يف حياته ،ويبخل باألجر الـمدخر له يف آخرته بسبب صدقته.
ذ
َ َ
َ
ُ
ُ
نۡيَعِ ُدك ُۡمۡٱلۡفقۡ َۡرۡ َو َيأۡ ُم ُركمۡۡب ِٱلۡفحۡشاۡءِۡ﴾  -أي البخل فسمى
طى ُۡ
وصدق اهلل العظيم ﴿ٱلشيۡ َ ۡ
َ ٗ
ٗ
ذ
ُ
ل﴾ -
لِل ۡيَعِ ُدكم ۡ ذمغۡ ِف َرۡة ۡمِنۡ ُۡه﴾  -لذنوبكم -أي بصدقتكمَ ﴿ -وفضۡ ۡ
اهلل البخل فاحشة َۡ ﴿ -وٱ ُۡ
ََ ُ َ ُ ذ َ
ذ
َ
س ۡهِۦۡ
وقۡش ۡ
لِلۡ َۡو ىسِعۡۡعل ِيمۡ﴾ [البقرة .]268 :وقال﴿ :ومنۡي ۡ
أي سعة وبركة يف أموالكم َۡ ﴿ -وٱ ُۡ
حۡنفۡ ِ
َ
َُ َ َ ُ
ون﴾ [احلَّش.]9 :
كۡه ُۡمۡٱلۡ ُمفۡل ُِح ۡ
لئ ِ ۡ
ف أو ۡ
إن اهلل سبحانه ذكر اإلنفاق يف كتابه الـمبني ،بأساليب كلها حتفز اهلمم ،وتنشط األمم،
ُ ُ ذ َ َ ً َ َ ٗ َ ُ َ َ ُ َُ َ
َ ذ
ٗ
افاۡ
لۥۡ ۡأضۡ َع ۡ
ض ىعِف ۡهۥ ۡ ۡ
لِل ۡقرۡضا ۡحس ۡنا ۡفي ۡ
ض ۡٱ ۡ
وتبسط األكف بالكرم ،كقوله ﴿ :ذمن ۡذا ۡٱَّلِي ۡيقۡ ِر ۡ
َ َٗ
ريۡة﴾ [البقرة .]245 :وهذه الـمضاعفة الفاخرة حاصلة للمتصدق يف الدنيا قبل اآلخرة ،بحيث
كث ِ
َ
َ
ذ َ َ َُ
ذ ذ َ َ ُ َ َى َ ذ
لِلِ ۡ َوأقَ ُ
لصل ىۡوۡة ۡ َوأنفقواۡ ۡم ذِماۡ
امواۡ ۡٱ
ب ۡٱ ۡ
ت ۡ
كِ ۡ
ون ۡ ۡ
ِين ۡيتۡل ۡ
ن ۡٱَّل ۡ
نموا وبركة ،وكقوله﴿ :إ ِ ۡ
يزداد ماله ً
َ
ٗ َ َ َ َٗ َ ُ َ َ ٗ ذ َ
َُ َُ ُ ُ َُ ََ َ ُ
يدهم ۡمِن ۡفضۡل ِ ۡهِۦ﴾
ور ِۡ ۡ ٢٩لوفِيهمۡ ۡأجورهمۡ ۡوي ِز
ِجى َرۡة ۡلن ۡت ُب َۡ
ون ۡت ۡ
َسا ۡوعلنِي ۡة ۡيرۡج ۡ
نى ُهمۡ ۡ ِ ۡ
َر َزقۡ َۡ
َ ُ
ذ َ َ َ ُ
نىكم ۡمِنۡ
[فاطر .]30-29 :أي يزيد من فضل الدنيا وسعتها ،والربكة فيها ﴿ َوأن ِف ۡقواۡ ۡمِن ۡما ۡرزقۡ ۡ
َ َ
َ
َ َ َ َ َ َ َ ُ ُ َ ُ ََُ َ َ َ َ َ ذ َ
ََ ذ ذ َ َ ُ
ِنۡ
ق ۡ َوأكن ۡم َۡ
ل ۡأ َجلۡ ۡق ِريبۡ ۡفأصد ۡ
ن ۡإ ِ ۡ
ل ۡأخرۡت ِ ۡ
ب ۡلوۡ ۡ
ول ۡر ِۡ
ت ۡفيق ۡ
ت ۡأحدك ۡم ۡٱلۡموۡ ۡ
ل ۡأن ۡيأۡ ِ ۡ
قبۡ ِۡ
ذ
يۡ[ ﴾١٠الـمنافقون .]10 :فالقرآن مملوء بذكر احلث عىل الصدقة واإلحسان.
ح َۡ
ٱ ۡ
لص ىل ِ ِ
فهذه اآليات وأمثاهلا ،هي بمثابة اهلزة والزلزال لقلوب الرجال ،فقلب ال يلني هلا ،وال
يندفع للبذل يف سبيلها ،هو قلب خال من اإليامن  ،م متسه نفحة من نفحات الرمحن ،قلب خال
من اخلري ،فائض بالبخل واخلبث والَّش ،جبار الساموات واألرض يتودد إىل عباده الـمورسين،
بأن يعطوا ويتصدقوا بفضل ما أوتوا عىل إخواهنم الـمعوزين من الفقراء والـمساكني؛ ألن اهلل
َ ُ َ
بۡ
ات ۡذا ۡٱلۡقرۡ ىۡ
أوجب يف أموال األغنياء ح ًّقا معلو ًما للسائل والـمحروم ،يقول اهلل سبحانهَ ﴿ :و َء ِۡ

الصدقة والنفقة يف وجوه الرب واخلري
( )56فضل ّ
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َ
ذ
ن ۡٱ ذ
ل ۡ ُت َبذِرۡ ۡ َتبۡذ ً
ِيرا ۡ[ ﴾٢٦اإلرساء .]26 :والصحابة الكرام ملا
يل ۡ َو ۡ
لسب ِ ِۡ
ِي ۡ َۡوٱبۡ َۡ
َحق ُۡهۥ ۡ َۡوٱلۡ ِمسۡك َۡ

سمعوا داعي القرآن يدعوهم إىل الصدقة واإلحسان ساحت أيدهيم بالندى ،كام سمحت

نفوسهم بالفداء ،حتى إهنم حياملون عىل ظهورهم ،ويتصدقون .كام يف البخاري :عن أيب مسعود
البدري ،قال :ح

النبي ﷺ عىل الصدقة ،ومل يكن عندنا مال ،فكنا نحامل عىل نهورنا

ونتصدق .ألنه ليس لإلنسان من ماله إال ما أكل فأفنى ،أو لبس فأبىل ،أو تصدق فأبقى .وأنه ما
أنفق أحد نفقة يف سبيل احلق؛ من زكاة وصدقة وصلة إال عوضه اهلل عنها ما هو أكثر منها .وما
بخل أحد بنفقة واجبة من زكاة وصدقة وصلة ،إال أتلف اهلل عليه ما هو أكثر منها ،فمن رزقه
رسا وعلنًا ،حتى يكون أسعد
اهلل من هذا الـامل رز ًقا حسنًا فليبادر بأداء زكاته ،وبالصدقة منهًّ ،
َ
ََ َ َ
ُ
شءۡ ۡ َف ُه ۡوَۡ
الناس بامله ،فإن مال اإلنسان ما قدم ،ومال الوارث ما خلف﴿ .وماۡ ۡأنفقۡتم ۡمِن ۡ ۡ
َ
َ َ ُ ََ ُ ََ ُ َ ٗ َ ُ
ُ ُ
ُ َ
ُ
وقۡ
ريا ۡ ِّلنفسِكمۡ ۡ َو َمن ۡيُ ۡ
ِي﴾ [سبأۡ ﴿ .]39 :وٱسۡمعواۡ ۡوأطِيعواۡ ۡوأن ِفقواۡ ۡخ ۡ
لر ىزِق َۡ
ري ۡٱ ذۡ
يل ِف ُۡهۥۡ ۡ َوه َۡو ۡخ ُۡ
ۡ
َ
ُ ذ َ
َُ َ َ ُ
ون﴾ [التغابن.]16 :
كۡه ُۡمۡٱلۡ ُمفۡل ُِح ۡ
لئ ِ ۡ
س ۡهِۦۡفأو ۡ
شۡ
حۡنفۡ ِ
إن األمة أو القبيلة الـمتصفة بالسخاء بالـامل ،ويقومون بالتعاون عىل األعامل فيكفل غنيها
فقريها ،ويعول قوهيا ضعيفها ،فإنه ال بد أن تتسع جتارهتا ،وأن تتوفر سعادهتا ،وأن يدوم عىل
أفرادها النعمة إذا استقاموا عىل هذه اخللة.
محك بائس ،وأن تشبع وجارك جائع ،وإن أفضل الصدقة أن تتصدق
ور ِ ُ
ومن العار أن تنعم َ
وأنت صحيح شحيح ،تأمل الغ ى وختىش الفقر ،وال تمهل حىت إذا بلغت الروح احللقوم ،قلت:

لفالن كذا ،ولفالن كذا ،وقد اكن لفالن( .)1وقد حذركم اهلل عن هذا الندم قبل الوقوع فيه
َ ُ
َ َ َ َ َ َ َ ُ ُ َ ُ ََُ َ َ َ َ َ ذ َ
ذ َ َ َ ُ
نۡ
ل ۡأخرۡت ِ ۡ
ب ۡلوۡ ۡ
ول ۡر ِۡ
ت ۡفيق ۡ
ت ۡأحدك ۡم ۡٱلۡموۡ ۡ
ل ۡأن ۡيأۡ ِ ۡ
نىكم ۡمِن ۡقبۡ ِۡ
فقالَ ﴿ :وأنفِقواۡ ۡمِن ۡما ۡرزقۡ ۡ
ََ ذ ذ َ ََ
َ َ َ َ
َ ذ
ُ
َ
ى
يۡ[ ﴾١٠الـمنافقون.]10 :
ح ۡ
نۡٱ ۡ
قۡوأكنۡ ِۡم ۡ
لۡأجلۡۡق ِريبۡۡفأصد ۡ
إِ ۡ
لصل ِ ِ
أما األمة التي غمرها اهلل بنعمته ،وفضلها بالغنى عىل كثري من خلقه ،ثم جيمد قلب أحدهم

( )1متفق عليه من حديث أيب هريرة.

92

جمموعة رسائل الشیخ عبد اهلل بن زيد آل حممود :

عىل حب ماله ،وتنقبض يده عن أداء زكاته والصدقة منه ،والصلة ألقاربه ،والنفقة يف وجوه الرب
كفرا ،وأحل بغناه
واخلري الذي خلق الـامل ألجله ،إنه لرجل سوء وتاجر فاجر ،قد بدل نعمة اهلل ً
دار البوار ،فال خري يف مال بعده النار:
خلقــــــوا ومــــــا خلقــــــوا لـــــــمكرمة

فكــــــأهنم خلقــــــوا ومــــــا خلقــــــوا

رزقـــــوا ومـــــا رزقـــــوا ســـــامح يـــــد

فكـــــــأهنم رزقـــــــوا ومـــــــا رزقـــــــوا

فانتبهوا من غفلتكم ،وتوبوا من زللكم ،وحافظوا عىل فرائض ربكم وأطيعوا اهلل ورسوله
إن كنتم مؤمنني.

()57
اجلهاد يف سبيل اهلل وفضل النفقة فيه
احلمد هلل ،ونستعني باهلل ،وال حول وال قوة إال باهلل ،ونصيل ونسلم عىل رسول اهلل ،وأشهد
أن ال إله إال اهلل ،وأشهد أن حممدً ا رسول اهلل.
أما بعد:
فإن من حكمة أحكم احلاكمني أن أوجب اهلل عىل عباده الـمؤمنني جهاد الكفار والـمنافقني؛
ليمتحن بذلك صحة إيامن الـمدعني ،وليعلم الكل علم اليقني أن الدنيا دار ابتالء وامتحان،
َ َ ََ ََ ُ ذُ َ
َ
ّل َ
كن ۡ ِ َ ُ َ َ ُ َ
لبۡل َواۡ ۡبعۡضكم ۡبِبعۡضۡ﴾ [حممد:
نت َ َۡ
لِل ۡ ۡ
ِك ۡولوۡ ۡيشاۡ ۡء ۡٱ ۡ
والعاقبة للمتقني ﴿ ۡذ ىل ۡ
ص ۡمِنۡ ُهمۡ ۡ َو ۡل ى ِ
َََ َُذ ُ َ ذ َ َ
ذ
ُ
ين﴾ [حممد .]31 :واجلهاد هو سنام
ّب َۡ
ِين ۡمِنكمۡ ۡ َۡوٱ ۡ
جى ِهد َۡ
ت ۡنعۡل َۡم ۡٱلۡ ُم َ ۡ
﴿ .]4ونلبۡلونكمۡ ۡح ىۡ
لص ى ِ ِ
اإلسالم؛ ألن الدين رأسه اإلسالم ،وعموده الصالة ،وذروة سنامه اجلهاد يف سبيل اهلل ،واجلهاد

يكون باحلجة والبيان ،ويكون بالقوة والرجال ،ويكون بالـامل .ولكل مقام مقال؛ ألن اجلهاد
مأخوذ من بذل اجلهد والطاقة يف إعالء كلمة احلق ،ونرص الدين ،والذود عن حدود الـمسلمني
وحقوقهم وحرماهنم .والـمسلم جياهد بسيفه ولسانه وماله ،كام يف احلديث ،أن النبي ﷺ قال:
«جاهدوا الـمرشكني بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم»(.)1

ًّ
وأخرب النبي ﷺ ،بأنه «ما ترك قوم اجلهاد يف سبيل اهلل إال سلط اهلل عليهم ذال ال يزنعه

حىت يراجعوا دينهم»(.)2

( )1رواه اإلمام أمحد وأبو داود والنسائي وابن حبان واحلاكم عن أنس وقال :صحيح ،وأقروه.
( )2أخرجه اإلمام أمحد من حديث ابن عمر.
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ويف القرآن والسنة تكرار فضل اجلهاد والـمجاهدين ،وأخرب اهلل يف كتابه احلكيم بأن اجلهاد
َ َ
ذ
َ
ين ۡ َء َام ُنواۡ ۡهلۡۡ
َّل َۡ
يأي َها ۡٱ ِۡ
هو التجارة الرابحة يف األجر ،كام أنه من أسباب العز والنرص ،فقالۡ ﴿ :

َ َ َ
َ
ُ
َ ُ ُ َ َى َ َ ُ
ُ ُ َ ذ
ُ
يلۡ
فۡ َسب ِ ِۡ
ونۡ ِ ۡ
جى ِه ُد ۡ
ولِۦۡ َوت َ ۡ
لِلِۡ َو َر ُس ِۡ
ونۡۡب ِٱ ۡ
جيكمۡمِنۡۡعذابۡۡأ ِلمۡۡۡ١٠تؤۡمِن ۡ
َعۡت ۡ
أدلكمۡۡ ۡ
ِجىرةۡۡتن ِ
َ
ذ َ
ُ
ُ ُ َ َ َ
َ ُ ُُ َ ُ
ُ َ ُ َ ذ ُ
ُ
وبكمۡۡ
ون َۡ ۡ ١١يغۡفِرۡ ۡلكمۡ ۡ ۡذن
نتمۡ ۡتعۡل ُم ۡ
لِلِ ۡبِأمۡ َۡو ىل ِكمۡ ۡ َوأنفسِك اۡم ۡ ۡذ ىل ِكمۡ ۡخريۡ ۡلكمۡ ۡإِن ۡك
ٱ ۡ
َ
َ
َ
ٗ
َى َ َ
ذ
ذ
َ
ُ
َ
ِك ۡٱلۡفوۡ ُۡزۡ
ت ۡعدۡنۡ ۡ ۡذل ۡ
نى ِۡ
ف ۡ َج ۡ
ن ۡ َطي ِ َب ۡة ۡ ِ ۡ
ك َۡ
ّلنۡ َۡه ى ُۡر ۡ َو َم ىۡ
تت ِ َها ۡٱ ۡ
ت ِري ۡمِن ۡ ۡ
نىتۡ ۡ ۡ
َو ُيدۡخِلۡكمۡ ۡ َج ۡ
س ِ
َ ذ َ َ
َُ َ ى ُ َ َ
ِيۡ[ ﴾١٣الصف.]13-10 :
شۡٱلۡ ُمؤۡ ِمن َۡ
لِلِۡ َوفتۡحۡۡق ِريبۡۡ َوب َ ِ ِۡ
ِنۡٱ ۡ
ىۡتِبون َهاۡۡنصۡۡم ۡ
يمۡۡ١٢وأخۡر ۡ
ٱلۡ َع ِظ ُۡ

إن السلف الصاحلني من الصحابة والتابعني ،ملا سمعوا آيات اجلهاد تتىل عليهم قالوا:
َ
َ َ
ُ َ َ
ري﴾ [البقرة .]285 :فساحت أيدهيم بالنداء،
ك ۡٱلۡ َم ِص ُۡ
ِإَول ۡ
ك ۡ َر ذب َنا ۡ ۡ
﴿ َس ِمعۡ َنا ۡ َوأ َطعۡ َناۡ ۡغفۡ َران ۡ

وسمحت نفوسهم بالفداء ،فمنهم البائع لنفسه ،ومنهم الباذل ملاله محية دينية ،ونخوة عربية،
َ َ ُ َ ُ َ َ َىَُ َ ذ َُ ُ َ َ َ ُ َ
ذ
ذ ذ
لِلۡٱشۡ َ َ
لِلِۡ
يلۡٱ ۡ
فۡ َسب ِ ِۡ
ونۡ ِ ۡ
ل ذن ۡة اۡيُ ۡقىتِل ۡ
نۡله ۡمۡٱ ۡ
ِيۡأنفسهمۡۡوأمۡ ۡولهم ۡبِأ ۡ
ِنۡٱلۡ ُمؤۡ ِمن ۡ
ىۡم َۡ
َت ىۡ
نۡٱ َۡ
لعلمهم ﴿إ ِ ۡ
ُ َ
َ ُ َ
ون﴾ [التوبة .]111 :فمن أخبارهم الشهرية ،ومآثرهم الـمنرية أن رج ً
ال من
ون ۡ َو ُيقۡ َتل ۡ
ف َيقۡ ُتل ۡ

ً
صابرا حمتسبًا ماذا أكون؟ فقال:
الصحابة جاء إىل رسول اهلل ﷺ قال« :أرأيت إن قاتلت فقتلت
«يف اجلنة» .واكن يف يده كرسة تمرة ،فقال :واهلل إلن بقيت حىت آكل هذه الكرسة إنها حلياة
طويلة .ثم رىم بها َّ
وهز سيفه ،وأقبل يرجتز ويقول:

ركضــــــــــــا إىل اهلل بمــــــــــــري زاد

إال التقــــــى وعمــــــل الـــــــمعاد

والصــــــرب يف اهلل عــــــىل اجلهــــــاد

إن التقـــى مـــن أفضـــل الــــمزاد

فقاتل حىت قتل»( ،)1ريض اهلل عنه.
ثم إن النبي ﷺ حثهم عىل اجلهاد يف سبيل اهلل يف غزوة العرسة ،وكانت زمن جهد وجماعة،
عيل مائة بعري بأحالسها وأقتاهبا ،ثم حثهم أخرى ،فقال
فقال عثامن بن عفان ريض اهلل عنه :ر
عيل مائة بعري بأحالسها
عيل مائة بعري بأحالسها وأقتاهبا ،ثم حثهم أخرى ،فقال عثامن :ر
عثامن :ر

( )1أخرجه مسلم من حديث أنس بن مالك.

( )57اجلهاد يف سبيل اهلل وفضل النفقة فيه
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وأقتاهبا ،ثم جاء برصة دنانري كادت كفه تعجز عنها ،فوضعها بني يدي رسول اهلل ﷺ ،فجعل رسول
اهلل يقلبها ويقول« :ما رض عثمان ما فعل بعد ايلوم»(« ،)1غفر اهلل لك يا عثمان ما قدمت وما

أخرت» (.)2
وقدمت عري من الشام لعبد الرمحن بن عوف تقدر بسبعامئة بعري ،حتمل طعا ًما وثيا ًبا وأد ًما،
فتصدق هبا كلها يف سبيل اهلل.
فباهلل قل يل :كيف عاقبة أمرمها بعد هذا اإلنفاق الطائل؟ أجبك بأهنام توفيا ومها من أحسن
الناس حاالً ،وأكثر الناس ماالً ،وتصدق عمر بشطر ماله.

ذ
ذ َ
َ
ِينۡ
نص ۡ ُر ُسل َنا ۡ َۡوٱَّل َۡ
إن اهلل سبحانه قد ضمن النرص للمؤمنني الـمجاهدين ،فقال﴿ :إِنا ۡنلَ ُ ُۡ
َ ََ َ َُ ُ َ
َ َ َ َ ًّ َ َ َ َ
َ
ُ
صُۡ
ى
ن ۡحقا ۡعليۡنا ۡن ۡ
ّلشۡ ۡه ۡد ۡ[ ﴾٥١غافر .]51 :وقال﴿ :وك ۡ
وم ۡٱ ۡ
ل َي ىۡوۡة ِ ۡٱلنۡيا ۡويوۡ ۡم ۡيق ۡ
ف ۡٱ َۡ
َء َام ُنواۡ ۡ ِ ۡ
ي﴾ [الروم .]47 :فهذا النرص الـمضمون للمؤمنني ،هو مَّشوط بنرصهم لدين اهلل ومحايته،
ٱلۡ ُمؤۡ ِم ۡن ِ َۡ
والذود عن حدود الـمسلمني وحقوقهم وحرماهتم ،وأن جياهدوا أنفسهم عىل القيام بواجبات
دينهم قبل أن جياهدوا عدوهم ،حتى يكون اهلل وليهم وناَصهم ،والـمعني هلم عىل عدوهم﴿ .إِنۡ
َ
َ
َ َ َ ُ
ذَ َ ُ ُ
نصكمۡۡ َو ُيثبِتۡۡأقۡدامكمۡ﴾ [حممد .]7 :وال بد مع هذا من األخذ بأسباب الوسائل
لِلۡي ۡ
نصواۡۡٱ ۡ
ت ُ ُۡ
ُ
ُ ُ
من احلزم واحلذر ،واالستعداد بالقوة ،كام أرشد إليه الكتاب العزيز يف قوله﴿ :خذواۡ ۡحِذۡ َريِكمۡ﴾
َ
َ
ُ
[النساءَ ﴿ .]71 :وأعِدواۡ ۡل ُهم ۡ ذما ۡٱسۡ َت َطعۡ ُتم ۡمِن ۡق ذۡوةۡ﴾ [األنفال .]60 :والقوة ختتلف باختالف األحوال
واألزمان ،ولكل زمان دولة وقوة ورجال تناسب حالة القتال.
أما إذا ختلف عملهم عن واجبات دينهم ،أو  م يستعدوا باحلزم والقوة جلهاد عدوهم ،فإنه
يتخلف عنهم هذا النرص الـمضمون هلم؛ ألن ذنوب اجليش جند عليه ،واالتكال عىل اإليامن
عجزا وخمالفة ألمر اهلل ورسوله.
بدون عمل يعترب ً

( )1أخرجه الرتمذي من حديث عبد الرمحن بن سمرة.
( )2أخرجه اآلجري يف الَّشيعة والعقييل يف الضعفاء من حديث حسان بن عطية.
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هلذا ،جيب التفكري يف سبب ختلف هذا النرص عن الـمؤمنني طيلة هذه السنني يف قوله:
َ َ َ ًّ َ َ َ
ِي﴾ [الروم .]47 :ولن خيلف اهلل وعده ،وإن ختلف هذا النرص إنام
صۡٱلۡ ُمؤۡ ِمن َۡ
نۡ َحقاۡعليۡ َناۡن ُۡ
﴿وك ۡ
هو من أجل ختلف إصالح األحوال واألعامل ،فتسلط األعداء عليهم يف حال تقصريهم يف
َ
َ َ َ َ َ ذ
َ
لِلِۡ َو َماۡۡ
ن ۡٱ ۡ
كۡمِنۡۡحسنةۡۡف ِم ۡ
واجبات دينهم ،وعدم استعدادهم بالقوة ملجاهبة عدوهم ﴿ ذماۡۡأ َصابَ ۡ
َ
َ ذ
َ
َ
ك﴾ [النساء.]79 :
كۡمِنۡ َسي ِ َئةۡۡف ِمنۡنفۡسِ ۡ
أ َصابَ ۡ
إن اليشء باليشء يذكر ،والدنيا كلها عرب.

إنه ملا كانت واقعة بدر ،وكان أصحاب رسول اهلل ﷺ قلة ،ويف حالة ضعف وذلة ،وأقبل
الـمَّشكون بخيلهم وخيالئهم وهم حمدقون بالسالح التام؛ يريدون أن يستأصلوا شأفة رسول اهلل
وأصحابه ،وأن يبيدوا خرضاءهم ،فصف رسول اهلل ﷺ الـمقاتلة ،ثم قام يدعو ويترضع إىل ربه
حتى سقط رداؤه من طول قيامه للدعاء ،فلام التقى اجلمعان ،أنزل اهلل النرص عىل نبيه وأصحابه،
فقتلوا سبعني من عظامء الـمَّشكني ،وأرسوا سبعني ،ورضبوا عليهم الفداء .وبعد هذا النرص
والظفر ،دخل يف قلوب الصحابة يشء من قوة اإليامن باهلل ،والتوكل عليه ،وظنوا أهنم لن يغلبوا
أبدً ا؛ من أجل إيامهنم ،وكوهنم حزب رسول اهلل ﷺ ويقاتلون يف سبيل اهلل ،مما جعلهم يكسلون
عن االحتفال باألسباب وأخذ احلذر واالحتفاظ عن غوائل عدوهم.
ويف واقعة أحد ،صف رسول اهلل ﷺ الـمقاتلة يف مصافهم ،وأمر عبد اهلل بن جبري عىل
رسية ،وجعلهم يف فم شعب ،وقال« :امحوا ظهورنا وال تربحوا ماكنكم حىت لو رأيتم الطري

ختطفنا ،فال تنرصونا ،أو رأيتمونا نغنم فال ترشكونا»( ،)1وكانت الغلبة للنبي ﷺ وأصحابه أول
النهار ،حتى كرسوا تسعة ألوية للمَّشكني ،واهنزم الـمَّشكون ،وجعل السالح والـمتاع يتساقط
منهم ،والناس حيوزونه ،فقال أصحاب عبد اهلل بن جبري بعضهم لبعض :الغنيمة ،الغنيمة.
وأخلوا مركزهم ،فدخلت خيل الـمَّشكني من
فذكرهم أمريهم قول رسول اهلل ﷺ فعصوه،
ْ
جهته ،فقتلوا سبعني من الصحابة ،وشجوا رأس رسول اهلل ﷺ ،وكرسوا رباعيته ،ودلوه يف
( )1أخرجه النسائي يف الكربى من حديث الرباء بن عازب.

( )57اجلهاد يف سبيل اهلل وفضل النفقة فيه
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حفرة ظنوه ميتًا ،وَصخ الشيطان :قتل حممد.
وبعد هذه اهلزيمة ،أخذ الصحابة يتفكرون يف سببها ،وقد عرفوا أهنا إنام حصلت عليهم
بسبب ذنب اقرتفوه يف إخالء مركزهم؛ الذي أمروا بحفظه ،وأنزل اهلل ،كالتأنيب والتأديب
َ َ َ
َ ُ
َ َ َ َ
ُ
َ َ ُ ُ َ ذى َ َ ُ ُ
ُ
هىذاۡ ۡقلۡ ۡه َۡو ۡمِنۡ ۡعِن ِۡد ۡأنفسِكمۡ﴾
ّن ۡ ۡ
يبةۡ ۡقدۡ ۡأ َصبۡ ُتم ۡمِثۡليۡها ۡقلۡتمۡ ۡأ ۡ
ص ى َبتۡكم ۡم ِص
﴿أ َول ذماۡ ۡأ ۡ

[آلعمران .]165 :أي بسبب تقصريكم بواجبكم.

فهذه الكبوة ،وما حصل عىل أثرها من النكبة ،قد أورثت الصحابة شي ًئا من احلزم ،وفعل
ُأويل العزم ،من أخذ احلذر ،واالستعداد بالقوة ،واستعامل وسائل الكيد لعدوهم ،مما جعلهم
يتوصلون إىل ما حتصلوا عليه ،من فتح مشارق األرض ومغارهبا.
وملا انتَّشت فتوحهم اإلسالمية ،وامتد سلطان الـمسلمني عىل األقطار األجنبية  ،م يقرصوا
نفوسهم عىل استلذاذ الرتف ،ورخاء العيش ،وتزويق األبنية فحسب ،بل عكفوا جادين عىل
متهيد قواعد الدين ،وهدم قواعد الـمبطلني ،ونَّش األحكام الَّشعية ،وتعميم اللغة العربية،
فاختطوا الـمدن ،وأنشؤوا الـمساجد ،وأشادوا الـمكارم والـمفاخر ،وأزالوا الـمنكرات
واخلبائث ،فأوجدوا حضارة نرضة ،مجعت بني الدين والدنيا ،أسسوا قواعدها عىل الطاعة،
فدامت هلم بقوة االستطاعة ،وغرسوا فيها األعامل البارة ،فأينعت هلم باألرزاق الدارة ،فكانوا
َ ََ ُ َ ذ ذُ َ َ ُ ُُ ذ ذَ ََ ي َ
ي ۡع ِزيزۡ﴾ [احلج .]41-40 :فمن
لِل ۡلقوِ ۡ
ن ۡٱ ۡ
لِل ۡمن ۡينصۡه ا ۡۥ ۡإ ِ ۡ
ن ۡٱ ۡ
ممن قال اهلل فيهم...﴿ :ولنص ۡ
قام باهلل عز ،ومن كان مع اهلل ،كان اهلل معه.

إن الـمصارعة بني احلق والباطل ،والـمقاتلة بني الـمسلمني والكفار ،ال تزال قائمة
وموجودة من لدن خلق اهلل الدنيا إىل أن تقوم الساعة ،وحتى يقاتل آخر هذه األمة الدجال
ُ َ ٗ َُ َ ذ ُ َ َ َ َ
ُ َ ََ ُ ُ َ ُ ََُ ُ ذ ُ َ َ َ َ َ
س ۡأ ن ۡ
س ۡأن ۡتكۡ َرهواۡ ۡشيۡا ۡوه َۡو ۡخريۡ ۡلكمۡ ۡوع ۡ
ال ۡوه ۡو ۡكرۡهۡ ۡلكمۡ ۡوع ۡ
ب ۡعليۡك ۡم ۡٱلۡقِت ۡ
﴿كت ِ ۡ
َ
ُ
َ ٗ َ َُ َ ذ ُ َ ذُ َ َُ َ ُ َ َ َ َ
ون ۡ[ ﴾٢١٦البقرة .]216 :ويرتتب عىل هذه
ل ۡتعۡل ُم ۡ
لِل ۡيعۡل ۡم ۡوأنتمۡ ۡ ۡ
َش ۡلك اۡم ۡ ۡوٱ ۡ
تِبواۡ ۡشيۡا ۡوه ۡو ۡ ۡ
ذ
َ
ََ َ َ
اسۡ َبعۡض ُهمۡ
لِلِۡٱنلذ َ ۡ
لۡدفۡ ُۡعۡٱ ۡ
احلروب حكم ومصالح ال يعلم غايتها إال اهلل الذي قدر سببها ﴿ولوۡ ۡ
ذَ
َ ُ
ض﴾ [البقرة.]251 :
ّلۡر ۡ
تۡٱ ۡ
ب ِ َبعۡضۡۡلف َس َد ِۡ
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فمن ظن أن اهلل يديل الباطل عىل احلق إدالة مستمرة ،أو ظن أن اهلل يديل اليهود عىل
الـمسلمني إدالة مستمرة ،فقد ظن باهلل ظن السوء ،لكن اهلل سبحانه يؤدب عباده ،فإذا عصاه من
يعرفه ،سلط عليه من ال يعرفه .والباطل ال تقوى شوكته ،وال تعظم صولته ،إال يف حال رقدة
َ ََ
َ ُ
ُ َ َ
َ
لۡف َيدۡ َمغ ُۡهۥۡفإِذاۡ
بى ِط ِۡ
َعۡٱلۡ َۡ
قۡ ۡ
ل ِۡ
ِفۡۡب ِٱ ۡ
احلق عنه ،وغفلته منه ،فإذا انتبه له هزمه بإذن اهلل ﴿بَلۡۡنقۡذ ۡ
ُ
َ ُ َ
َ ُ
ُ
ون ۡ[ ﴾١٨األنبياء .]18 :غري أن للباطل صولة ،نعوذ باهلل من
ل ۡم ذِما ۡت ِصف ۡ
ِق اۡ َولك ُۡم ۡٱلۡ َويۡ ۡ
ه َۡو ۡ َزاه ۡ
ذ َ َى ُ ُ ذ َ ى ُ ُ َ ُ
فۡ
ن ۡيوِ ۡ
طۡ
رشها ،لكن عاقبتها الذهاب واالضمحالل ،وقد قال اهلل﴿ :إِنما ۡ ۡذل ِك ۡم ۡٱلشيۡ ۡ
َ َ َُ ََ ََ ُ ُ َ َ ُ
ون ۡإن ۡ ُك ُ
ِي ۡ[ ﴾١٧٥آلعمران .]175 :أي خيوفكم بأوليائه،
نتم ۡمؤۡ ِمن َۡ
ۡ
أوۡ ِلاۡء ۡهۥ ۡف ۡ
ل َّۡتافوهمۡ ۡوخاف ِ ِ
ويعظمهم يف نفوسكم ،ومن هذا التخويف؛ ما وقع يف قلوب أكثر الناس من شدة خوفهم من
اليهود ،وتعظيمهم يف نفوسهم وألسنتهم ،حتى ظنوا أهنم لن يغلبوا أبدً ا من شدة كيدهم
ومكرهم ،وتوفر وسائل القوة لدهيم ،وقد غزوا قلوب الناس بالرعب والرهب منهم ،ونسوا أن
َ َ ُ ُ ذ َٗ
ل ۡأ ۡذىۡ ِۡإَونۡ
اهلل سبحانه قد وعد عباده الـمؤمنني النرص عليهم ،فقال تعاىل﴿ :لن ۡيُضويِكمۡ ۡإ ِ ۡ
َُى ُ ُ ُ َ ُ ُ َ َ َ ُ ذ َ ُ َ ُ َ
ون ۡ[ ﴾١١١آلعمران .]111 :ونسوا قول اهلل تعاىلِ﴿ :إَوذۡۡ
ل ۡينص ۡ
ار ۡث ۡم ۡ ۡ
ّلدۡب ۡ
ي ۡقتِلويِكمۡ ۡيولويِك ۡم ۡٱ ۡ
َ
ََ ذ َ َ َ ََ َ َذ َ َ
َ
يى َمةِۡۡ َمنۡي َ ُس ُ
اب﴾ [األعراف .]167 :وصدق
وم ُهمۡۡ ُسوۡ َۡءۡٱلۡ َعذ ِۡ
لۡيَوۡ ِۡمۡٱلۡقِ َۡ
ثۡعليۡ ِهمۡۡإ ِ ىۡ
كۡلبۡع ۡ
ن ۡر ب ۡ
تأذ ۡ
اهلل العظيم ،فإن هذا العذاب الذي وعدهم اهلل بأن يساموا به ،هو رضبة الزب يف حقهم ال

يفارقهم ،وال يزال مالز ًما هلم ،كام هو الواقع هبم اآلن بأيدي الـمسلمني ،وما سيقع هبم إيل يوم
َ ُ
َ ذى َََذ َ َ َذ
َ َ َ ُ
َ
لقۡ﴾ [فصلت:
يۡل ُهمۡۡأن ُۡهۡٱ َۡ
تۡيتب ۡ
س ِهمۡۡح ۡ
اقۡو ِ ۡ
فۡٱٓأۡلف ِۡ
اي ىت ِ َناۡ ِ ۡ
ُني ِهمۡۡ َء ۡ
فۡأنف ِ
القيامة أكثر وأعظم ﴿س ِ

.]53

إن هذا الطفور والطغيان ،وجماوزة احلد يف الفتك والسفك والعدوان ،الواقع من اليهود عىل
العرب الـمسلمني طيلة هذه السنني ،حتى أخرجوهم من ديارهم ومساكنهم إىل الصحراء،
وقهرا ،وأخذوا يسوموهنم سوء العذاب ،من القتل والتضييق واإلرهاق،
قرسا
ً
واستولوا عليها ً
حتى بلع األمر هبم إىل أشد االختناق ،وإىل حد ما ال يطاق ،حتى لقد أنكر أمرهم وبغيهم
ََ
ذ ذ َ َ َى َ
ُ َ ذ َ َُىَ ُ َ َ ذ ُ
صهِمۡ ۡلقدِيرۡ ۡۡ٣٩
َع ۡن ِۡ
لِل ۡ ۡ
ِإَون ۡٱ ۡ
ون ۡبِأن ُهمۡ ۡظل ُِموااۡ ۡ ۡ
ِين ۡي ۡقتل ۡ
ِن ۡل َِّل ۡ
وطغياهنم مجيع دول العالـم ﴿أذ ۡ

( )57اجلهاد يف سبيل اهلل وفضل النفقة فيه

99

ذ َ ُ
َ َ ذ َ ُ ُ
ذ
َ
لِل﴾ [احلج.]40-39 :
لۡأنۡ َۡيقولواۡۡ َرب َناۡٱ ُۡ
ريۡحقۡۡإ ِ ۡ
ِينۡأخۡ ِر ُجواۡۡمِنۡد ِۡي ى ِرهِمۡبِغ ِۡ
ٱَّل ۡ

وقد عرف العقالء أن هذا التغلب واالستيالء من اليهود؛ إنام حصل بسبب ذنب من

الـمسلمني اقرتفوه ،وذلك حينام ضعف عملهم باإلسالم ،وساء اعتقادهم فيه ،وصار فيهم
منافقون يدعون إىل نبذه ،وإىل عدم التقيد بفرضه ونفله ،وعىل أثره حصل االختالف بني احلكام
والزعامء نتيجة االختالف يف النزعات واألهواء ،فتقطعت وحدة مجاعة الـمسلمني إر ًبا
وأوصاالً ،وصاروا شي ًعا وأحزا ًبا ،ففشى من بينهم الفوىض والشقاق ،وقامت الفتن عىل قدم
بعضا ،ويسبي بعضهم أموال بعض بحجة االشرتاكية الـمبتدعة ،التي ما
وساق ،يقتل بعضهم ً
أنزل اهلل هبا من سلطان ،وبسبب هذا االختالف ،حصل االعتالل واالختالل.
وهي فرصة سنح للعدو فيها الـمواثبة ،فقويت شوكته ،وعظمت صولته ،وتسلط عىل
َ َى َ ُ ذ ََ ذ َ َ ذ
لِلِۡ
ص ۡٱ ۡ
ن ۡن ۡ
ل ۡإ ِ ۡ
لِلِۡأ ۡ
ص ۡٱ ۡ
ت ۡن ۡ
العرب الـمسلمني بجربوته وقوته ،حتى أخذ الناس يقولون﴿ :م ۡ
َ
ق ِريبۡ﴾ [البقرة.]214 :
وبسبب هذه احلوادث ،والنقامت ،وما نجم عنها من الكبوات والنكبات حصل رجوع

الكثري من الناس إىل رهبم ،والقيام بواجبات دينهم ،من صالهتم وصيامهم ،فعملوا أعامهلم يف
إصالح أعامهلم ،رجاء أن يصلح اهلل أحواهلم ،لعلمهم أنه ما نزل هبم بالء إال بذنب.
كام حصل التقارب بني قلوب حكام الـمسلمني وزعامئهم ،وإزالة اإلحن والشحناء من
َ
ُ
بينهم ،فتكاتفوا وتساعدوا وتعاضدوا عىل قتال عدوهم؛ ألن الـمؤمنني ﴿ َبعۡض ُهمۡ ۡأوۡ ِلَاۡ ُۡءۡ
َ َ
ََ
َ ذ ََ
ذ َ
َ
َ
لۡ
لِلِ ۡ َو ۡ
يل ۡٱ ۡ
ف ۡ َسب ِ ِۡ
ون ۡ ِ ۡ
جى ِه ُد ۡ
ين ۡيُ َ ۡ
ك ىفِ ِر َۡ
َع ۡٱلۡ ۡ
ِي ۡأع ذِزةۡ ۡ ۡ
َع ۡٱلۡ ُمؤۡ ِمن ۡ
َبعۡضۡ﴾ [التوبة﴿ .]71 :أذِلةۡ ۡ ۡ
ََ ُ َ َ َ َ
لئِمۡ﴾ [الـامئدة.]54 :
ونۡلوۡ َم ۡةۡ ۡ
ياف ۡ
وهذا الرجوع إىل اهلل ،وما يتبعه من التعاضد والتساعد يف القتال يف سبيل اهلل ،هو مؤذن

ومبَّش بنرص من اهلل وفتح قريب إن شاء اهلل ،كام أنه مؤذن ومبَّش بانتهاء نرص اليهود ،واقرتاب
َ ُ ُ ذ
لِلۡ
نصك ُۡم ۡٱ ُۡ
مرصعهم بحول اهلل ،وكل يشء فمرهون بوقته ،ومربوط بقضاء اهلل وقدره ﴿إِن ۡي ۡ
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َ ُ ُ ََ َ ذ َ ُ ُ ُ
ََ َ َ َ ُ
نصكمۡمِنۡۡ َبعۡ ِد ۡه ِۦ﴾ [آلعمران.]160 :
يذلۡكمۡۡفمنۡذاۡٱَّلِيۡي
ِبۡلكمِۡۡإَونۡ ۡ
لَۡغل ۡ
ف ۡ

إن هذه األمة الباغية الطاغية التي حلت بساحة العرب الـمسلمني ،تقتل األنام ،وحتاول أن جتتث
أصل اإلسالم ،ينسلون للتعاون من كل حدب ،ويتواثبون عىل أهل اإلسالم من كل جانب.
فإن جهاد هذا العدو الصائل واجب عىل الـمسلمني بكل الوسائل ،فمن تعذر عليه ببدنه،
َ َ ُ َ ُ َ َ َىَُ َ ذ َُ ُ َ َ
ذ ذ
لِل ۡٱشۡ َ َ
ل ذن ۡة اۡ
ن ۡله ۡم ۡٱ ۡ
ِي ۡۡأنفسهمۡ ۡوأمۡ ۡولهم ۡبِأ ۡ
ِن ۡٱلۡ ُمؤۡ ِمن ۡ
ى ۡم َۡ
َت ىۡ
ن ۡٱ َۡ
تعني عليه بامله ،قال تعاىل﴿ :إ ِ ۡ
َ ُ َ
ذ
لِلِ﴾ [التوبة.]111 :
يلۡٱ ۡ
فۡ َسب ِ ِۡ
ونۡ ِ ۡ
يُ ۡقىتِل ۡ
وألن الـامل بمثابة الرتس لإلسالم ،يستجلب به العدد والعتاد ،وسائر وسائل اجلهـاد،

ويستدفع به صولة أهل الكفر والعناد ،فهو الـمحور الذي تدور عليه رحى احلرب ،ويستعان به
يف الطعن والرضب ،والـمسلم جياهد بنفسه وماله ،وقد فرض اهلل يف أموال األغنياء نصي ًبا
مفروضة يرصف يف اجلهاد والـمجاهدين يف سبيل اهلل ،فيجوز أو يستحب للتاجر أن يرصف
زكاته يف هذه احلالة إىل الـمجاهدين يف سبيل اهلل ،ويف الـامل حق سوى الزكاة فمن  م يكن عنده
زكاة ،وجب أن يساهم بقدر استطاعته ،كل عىل حسب مقدرته ،والدرهم بسبعامئة درهم ،وعند
اهلل أضعاف كثرية.
ولست أقول إن مساعدة هؤالء الـمجاهدين أهنا مستحبة فحسب ،وإنام أقول :إهنا واجبة
كوجوب الصالة والصيام؛ ألن اجلهاد ذروة سنام اإلسالم ،والنبي ﷺ قال« :جاهدوا

الـمرشكني بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم»(.)1
إنه من بعد حروب الصحابة والتابعني ،ثم حروب صالح الدين مع الترت والصليبيني ،حينام
أجالهم عن بلدان العرب الـمسلمني  ،م نسمع باجلهاد يف سبيل اهلل الصحيح احلقيقي ،إال يف
هذا القتال الواقع بني الـمسلمني مع اليهود ،فهذا هو اجلهاد يف سبيل اهلل ح ًّقا ،والذي جيب أن
يضحى يف سبيله بالنفس والنفيس.
( )1رواه أمحد من حديث أنس بن مالك.
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ألن هؤالء الـمجاهدين الـمبارشين للقتال؛ هم بمثابة الـمرابطني دون ثغور الـمسلمني،
حيمون حدود الـمسلمني وحقوقهم ،فهم حياربون دون أديانكم وأبدانكم ،حياربون دون ذراريكم
ونسائكم ،حياربون دون جمدكم ورشفكم وحسن سمعتكم .وقد طلبوا النجدة والـمساعدة من
َ َ ُ ُ
ِينۡ
ف ۡٱل ِۡ
نصويِكمۡ ۡ ِ ۡ
ِإَون ۡٱسۡت
إخواهنم الـمسلمني ،وقد أوجب اهلل عليكم نرصهتم ،فقال تعاىلِۡ ﴿ :
ُ ُ
َ َ ُ
ص﴾ [األنفال .]72 :والنرص يكون بالقوة والرجال ،ويكون بالـامل ﴿ َو َءاتوهم ۡمِن ۡ ذۡما ِۡلۡ
ف َعليۡك ُۡم ۡٱنلذ ُۡ
ذ ذ
َ ُ
لِلِۡٱَّلِيۡ ۡ َءات ۡى ىكمۡ﴾ [النور .]33 :فمن العار أن تنعموا وهم بائسون ،أو تشبعوا وهم جائعون ،أو
ٱ ۡ
يضعفوا وأنتم مقتدرون ،والـمسلم كثري بإخوانه ،قوي بأعوانه.
وإنه ما بخل أحد بنفقة واجبة يف سبيل احلق ،كاجلهاد يف سبيل اهلل ،إال أتلف اهلل عليه ما هو
أكثر منها ،والناس إنام يستحبون اقتناء الـامل حلوادث الزمان.
وهذا القتال هو أشد حادثة وقعت عىل اإلسالم والـمسلمني يف هذه السنني ،وله ما بعده
من العز والذل ،نعوذ باهلل من اخلذالن.
إن يف العهد الذي عهده رسول اهلل ﷺ ألمته أن ذمة الـمسلمني واحدة ،يسعى هبا أدناهم،
وهم يد عىل من سواهم ،ومعنى كوهنم يد عىل من سواهم ،أنه متى بغى عدو عىل الـمسلمني
كهؤالء اليهود ،فإن من الواجب أن يكونوا كاليد الواحدة يف دحر نحره ودفع رشه؛ ألن الـمسلم
َ ذ َ ى ََ ََ َُ ََ
َََ َُ ََ
ن﴾ [الـامئدة.]2 :
لثۡ ِۡمۡ َۡوٱلۡ ُعدۡ َۡو ى ِۡ
َعۡٱ ِۡ
اونواۡۡ ۡ
لۡتع
ىۡو ۡ
ّبۡ ۡوٱتلقۡو ۡ
َعۡٱلۡ ِ ِۡ
اونواۡۡ ۡ
كالبنيان للمسلم ﴿وتع
لقد بلغكم من األخبار الـمشهورة ،واجلرائد الـمنشورة ،أن مدار قوة اليهود ،ترتكز عىل

مساعدات قومهم هلم ،أفال يكون الـمسلمون أحق بالسبق إىل هذه الفضيلة التي أوجبها عليهم
كتاب رهبم وسنة نبيهم ،وأنتم تقاتلون عىل احلق وهم عىل الباطل.
إن اهلل سبحانه قد أوجب اجلهاد ،وأمر باالستعداد له بالقوة ،ومن الـمعلوم أنه ال قوة بعد
اهلل إال بالـامل ،وبدونه يقع الناس يف الذل والرض وال بد.
وكیـــــف يصـــــول يف ا يـــــام لیـــــ

إذا وهــــــت الـــــــمخال والنیــــــوب

إن هذه القضية قد حركت كل من يف قلبه نخوة دينية ،أو غرية عربية ،فسامهوا يف الفضل،
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وتنافسوا يف البذل ،فمنهم من ضحى بالنفس ،ومنهم من جاد بالنفيس ،ألنه ال خبيئة بعد بؤس،
وال عطر بعد عروس ،والـامل ال يستغنى عنه يف حال من األحوال ،وناهيك باحلاجة إليه يف أزمة
القتال.
إهنــــم
ال تــــذخروا الـــــامل لعأعــــداء
ُ

إن يظهـــروا حيتـــووكم والـــتالد معـــا

يرجـــى لمـــابركم إن أنفكـــم جـــدعا
هیهــــات ال مــــال مــــن زرع وال إبــــل
ذ َ
َ ُ
َ َ ذ
ُ
َ َ ُ َ َُ ُ َ َ
ُ
ل ۡ َو َمن ۡ َيبۡخلۡ ۡفإِن َماۡ
لِلِ ۡف ِمنكم ۡ ذمن ۡ َيبۡخ ۡ
يل ۡٱ ۡ
ف ۡ َسب ِ ِۡ
ن ۡتلِ ُن ِفقواۡ ۡ ِ ۡ
لءِۡ ۡتدۡعوۡ ۡ
هؤ ۡ
هأنتمۡ ۡ ۡ
﴿ ۡ
َ
َ
َ
َ َُ َ ذ
َ ذُ َ
ُ َ
ن ۡ َوأ ُ
نت ُۡم ۡٱلۡ ُف َق َراۡ ُۡء﴾ [حممدَۡ ﴿ .]38 :وٱسۡ َم ُعواۡ ۡ َوأط ُ
رياۡ
ِيعواۡ ۡ َوأن ِفقواۡ ۡخ ٗۡ
لِل ۡٱلۡغ ِ ۡ
س ۡهِا ۡۦ ۡ ۡوٱ ۡ
يبۡخ ۡ
ل ۡعن ۡنفۡ ِ
ُ
َ ُ
َ
ُ ََ ُ َ ُ ذ َ
َ َ َ ُ
ون﴾ [التغابن.]16 :
كۡه ُۡمۡٱلۡ ُمفۡل ُِح ۡ
لئ ِ ۡ
س ۡهِۦۡفأو ۡ
ف
ۡ
ن
ۡ
ۡ
ح
ش
ۡ
ۡ
وق
ي
ۡ
ن
م
و
ۡ
م
ۡ
ِك
س
نف
ِّل
ِ
اللهم إنا نسألك بأن لك احلمد ،ال إله إال أنت الـمنان ،بديع الساموات واألرض ،يا ذا
فتحا مبينًا ،اللهم
نرصا ً
عزيزا ،اللهم افتح هلم ً
اجلالل واإلكرام ،اللهم انرص جيوش الـمسلمني ً
ألف بني قلوهبم ،وأصلح ذات بينهم ،وانرصهم عىل عدوك وعدوهم ،واهدهم سبيل احلق
والعدل والسداد.
اللهم أعنهم وال تعن عليهم ،وانرصهم وال تنرص عليهم ،وانرصهم عىل من بغى عليهم،
وثبت أقدامهم ،وأنزل السكينة يف قلوهبم ،اللهم إنا نستعني بك ،ونستنرصك عىل اليهود! الذين
كذبوا رسلك ،وآذوا عبادك ،اللهم أنزل عليهم رجزك وعذابك ،اللهم منزل الكتاب ،وجمري
السحاب ،وهازم األحزاب اهزمهم ،وانرص الـمسلمني عليهم بحولك وقوتك إله احلق.

()58
والدين
الدنيا ّ
العـدل قـوام ّ
وصالح الـمخلوقـني
َ
احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات ،وبالعمل بطاعته تطيب احلياة ،وتفيض اخلريات،
وتنزل الربكات ،وأشهد أن ال إله إال اهلل شهادة نرجو هبا رفيع الدرجات ،وأشهد أن حممدً ا عبده
ورسوله صاحب اآليات والـمعجزات ،اللهم صل عىل عبدك ورسولك حممد ،وعىل آله
وأصحابه أويل اهلمم العاليات ،واألعامل الصاحلات.
أما بعد:
فإن اهلل سبحانه قد أوجب عىل عباده الـمؤمنني العمل بَّشائع الدين ،ومراعاة العدل يف
األقوال واألعامل ،ويف احلكم والقسم والشهادات ،ويف األهل والـامل والبنني ،يقول اهلل تعاىل:
َ َ َ ذ َ َ َُ ُ ُ َ
ُ َ َ َ ذ ََ ََ َ ُ
ُ
ذ
َ
ى
َعۡأنفسِكمۡۡ
لِلِۡولوۡۡ ۡ
ط﴾  -أي بالعدل ﴿ -شهداۡ ۡءۡ ِ ۡ
ِيۡۡب ِٱلۡقِسۡ ِۡ
ِينۡءامنواۡۡكونواۡۡق ۡوم ۡ
يأيهاۡٱَّل ۡ
﴿ ۡ
َ
َ
ََ َ
ُ
َي ِر َم ذنكمۡ﴾ -أي وال حيملنكم -
لۡ ۡ
ي﴾ [النساء .]135 :ويقول﴿ :و ۡ
ّلقۡ َرب ِ َۡ
ن ۡ َۡوٱ ۡ
أ ۡوِ ۡٱلۡ َۡو ى ِ َليۡ ِۡ
ُ ُ َ
ََ َذ َ ُ
َ ََ ُ َ
ب ۡل ذ
ى﴾ [الـامئدة.]8 :
ِلتقۡ َو ىۡ
ل ۡتعۡدِلوااۡ ۡٱعۡدِلواۡ ۡه َۡو ۡأقۡ َر ُ ۡ
َع ۡأ ۡ
ان ۡقوۡمۡ﴾  -أي عداوة قوم ۡ ﴿ -
﴿شنۡ ۡ

َ
َ ُ
ُ ََ َ َ َ ُ َ
ب﴾ [األنعام.]152 :
نۡذاۡقرۡ ۡۚى
ويقولِ﴿ :إَوذاۡقلۡ ُتمۡۡ ۡفٱعۡدِلواۡۡولوَۡۡك ۡ

العدل وما أدراك ما العدل :هو قوام الدنيا والدين ،وصالح الـمخلوقني وله وضعت
الـموازين ،وهو اآللف الـمألوف الـمؤ ِّمن من كل خموف ،به تألفت القلوب ،والتأمت الشعوب،
وشمل الصالح ،واتصلت أسباب النجاح والفالح ،وشمل الناس التواصل والتناصف،
والتعاطف والتالطف.
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والعدل مأخوذ من العدل واالستواء ،الـمجانب للجنف واجلور وااللتواء .وحقيقته وضع
األمور يف موضعها ،وأخذ األموال من حلها ووضعها يف حملها ،وأداء احلقوق إىل أهلها ،وإيتاء
كل ذي حق حقه« ،إن الـمقسطني عند اهلل  -أي العادلون  -ىلع منابر من نور عن يمني

الرمحن  -ولكتا يديه يمني  -اذلين يعدلون يف حكمهم وأهليهم وما ولوا»(.)1
والعدل :وهو ضد اجلور ،ونسمع من ألسنة الناس يقولون :فالن عدل ،سريته حسنة،
يؤدي احلقوق وال يظلم أحدً ا .وبضده يقولون :فالن «مايل» ،يأكل حقوق الناس ويتكرب
عليهم .فهذه شهادة الناس عليهم ،والناس شهداء اهلل يف أرضه.
العدل واجب عىل كل أحد بحسبه ،فعىل احلاكم من العدل :وجوب تنفيذ احلق واإللزام به،
وردع الظالـم ،وكف طمعه ،وإقناعه بحقه ،وإيقافه عىل حده حتى ال يعتدي عىل غريه؛ ألن احلاكم
ذ
َ
ََ َ َ
اس ۡ َبعۡض ُهم ۡب ِ َبعۡضۡۡ
لِلِ ۡٱنلذ َ ۡ
ل ۡدفۡ ُۡع ۡٱ ۡ
ظل اهلل يف أرضه ،يأوي إليه كل مظلوم من عباده ﴿ولوۡ ۡ
ذَ
َ ُ
ض﴾ [البقرة .]251 :وإذا اتصف احلاكم بالعدل ،ألزم النفوس طاعته ،والقلوب حمبته،
ّلۡر ۡ
تۡٱ ۡ
لف َس َد ِۡ
وأرشق بنور عدله زمانه ،وكثر عىل عدوه أنصاره وأعوانه ،وما أحسن ما قيل:
لكــــــــل واليــــــــة ال بــــــــد َعــــــــ ازل

ورصف الـــــدهر عقـــــد ثـــــم حـــــل

وأحســـــــن ســـــــرية تبقـــــــى لـــــــوال

مــــــدى ا يــــــام إحســــــان وعــــــدل

وعىل القايض احلكم بالعدل ،واالجتهاد يف إيصال احلق إىل مستحقه ،والصرب عىل أذى
الناس فيه ،وفتح األبواب وتسهيل اجلناب وإزالة احلجاب والتبكري للجلوس للناس،
واحتساب راحتهم بقطع النزاع عنهم؛ ألن ذلك من لوازم احلكم بالعدل.
وقد ذكر العلامء أن الذين يتوسطون باإلصالح بني الـمتنازعني ،والقسم بني الـمتشاركني
بأهنم بمثابة القضاة ،بحيث إنه جيب عليهم العدل والـمساواة يف حكمهم وقسمهم ،ال سيام إذا
كان يف الورثة أيتام صغار ،أو نساء ضعاف ،فإنه جيب العطف عليهم واللطف هبم وإنصافهم يف

( )1رواه مسلم وغريه عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص.
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قسمهم ،فالتوسط باإلصالح والعدل ببن الـمتعادين ،وإزالة اإلحن والشحناء بني األقارب
َ
ذ
ذ
َ
ذ َ
ل ۡ َمنۡ ۡأ َم َۡرۡ
يِجن َوۡى ى ُهمۡ ۡإ ِ ۡ
ف ۡكثِريۡ ۡمِن ۡ ۡ
ري ۡ ِ ۡ
ل ۡخ َۡ
الـمتباغضني هو من سنة الدين ،يقول اهلل تعاىلۡ ﴿ :
َ
َ َ
َ
َ
ذ َ َ َ ُ
َ
َ َ
ف ۡنؤۡتِي ۡهِۡ
لِلِۡفسوۡ ۡ
ات ۡٱ ۡ
ِك ۡٱبۡتِغاۡ َۡء ۡ َمرۡض ِۡ
اس ۡ َو َمن ۡ َيفۡ َعلۡ ۡ ۡذ ىل ۡ
ي ۡٱنلذ ِ ۡ
ب ِ َص َدقةۡ ۡأوۡ ۡ َمعۡ ُروفۡ ۡأوۡ ۡإِصۡ ۡل ىِۢح ۡ َب َۡ
َ
َ
يما ۡ[ ﴾١١٤النساء .]114 :والنبي ﷺ قال«« :أال أخربكم بأفضل من درجة الصيام
أجۡ ًرا ۡع ِظ ٗۡ
والصالة والصدقة؟» .قالوا :بىل يا رسول اهلل ،قال« :إصالح ذات ابلني فإن فساد ذات ابلني يه

احلالقة ،ال أقول حتلق الشعر ولكن حتلق ادلين»(.)1
ومن لوازم القائم باإلصالح بني الـمتنازعني بالعدل أن يردع الطامع يف جماوزة حده وطمعه
يف حق غريه ،فيرصح له بخطئه واعتدائه ،فإن الصديق احلر هو من ُجيرع صديقه الـمر ،ليقيه من
ً
الوقوع يف الرض ،والنبي ﷺ قال«« :انرص أخاك ظالـما أو مظلوما» قالوا :يا رسول اهلل ،هذا ننرصه

ً
مظلوما ،فكيف ننرصه ظالـما؟ قال« :تردعه عن الظلم فذلك نرصك إياه»(.)2

ومن العدل مراعاة االعتدال يف أداء الشهادة؛ ألهنا من الدين واألمانة ،واهلل تعاىل يقول:
َ َ َ ذ َ َ َ ُ ُ ُ َذى َ ذ ُ
ط﴾ [الـامئدة .]8 :أي بالعدل ويقول:
لِلِ ۡش َه َداۡ َۡء ۡۡب ِٱلۡقِسۡ ِۡ
ِي ۡ ِ ۡ
ِين ۡءامنواۡ ۡكونواۡ ۡق ۡوم ۡ
يأيها ۡٱَّل ۡ
﴿ ۡ
ذ َ ذ
﴿ َوأَق ُ
لِلِ﴾ [الطالق .]2 :أي أدوا الشهادة مقومة معدلة بدون جنف وال جور،
ِيمواۡ ۡٱلش َۡه ى َد ۡة ۡ ِ ۡ
وبدون زيادة وال نقص ،كام قال النبي ﷺ للشاهد«« :ترى الشمس؟» قال :نعم .قال« :ىلع مثلها

فاشهد أو دع»( .)3وألن أداء الشهادة كأداء فريضة الصالة والصيام ،ال تقبل الزيادة وال
النقصان ،والكل هلل عز وجل .ويف احلديث أن النبي ﷺ قال«« :عدلت شهادة الزور الرشك باهلل
َ َ
َ َ َ
َ
ذ
َ َ ُ
لِل ِۡ
ورِ ُۡ ۡ ٣٠ح َنفاۡ َۡء ۡ ِ ۡ
ن ۡ َۡوٱجۡ َتن ِ ُبواۡ ۡقوۡ ۡل ۡٱلز ۡ
ّلوۡ ۡث ى ِۡ
ِن ۡٱ ۡ
لرجۡ َ ۡ ۡم ۡ
تعاىل» مرتني .ثم قرأۡ ...﴿ :فٱجۡتنِبواۡ ۡٱ ِ

( )1رواه أمحد وأبو داود والرتمذي عن أيب الدرداء بإسناد صحيح.
( )2متفق عليه من حديث أنس بن مالك .ولكن بلفظ« :تأخذ فوق يده».
( )3أخرجه البيهقي يف شعب اإليامن من حديث ابن عباس.
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َ
ِيۡب ِ ۡهِۦ﴾ [احلج .)1(]31-30 :وقال «أال أنبئكم بأكرب الكبائر؟» قلنا :بىل يا رسول اهلل.
شيِك َۡ
ريۡ ُم ِۡ
غ َۡ
ً
فقال« :اإلرشاك باهلل ،وعقوق الوادلين» واكن متكئا فجلس .فقال« :أال وقول الزور ،أال وشهادة
الزور» .فما زال يكررها حىت قلنا :يلته سكت»(.)2
زورا لكوهنا مزورة ،أي مكذوبة مزورة ،أو لكوهنا منحرفة عن طريق
وسميت شهادة الزور ً
احلق والعدل ،قد ظلم الشاهد هبا نفسه ،وظلم من شهد له وظلم من شهد عليه ،ويف الصحیحني
أن النبي ﷺ قال« :خري القرون قرين ،ثم اذلين يلونهم ،ثم اذلين يلونهم ،ثم ييجء قوم تسبق

شهـادة أحدهم يمينه ،ويمينه شهادته ،يبيع دينه بعرض من ادلنيا»( )3فأخرب النبي ﷺ يف هذا
احلديث عن استخفاف الناس بالشهادة ،إن قو ًما يف آخر الزمان يستخفون بأداء الشهادة ،جييء
أحدهم بمثابة أنه شاهد ،فيطيش به اهلوى مع من يشهد له ،فيقوم ويقعد مقام الـمخاصم
الـمتحامل ،فأحيانًا يشهد وأحيانًا حيلف بدون أن يستحلف ،وهذا يسمى الشاهد الـمتحامل،
وقد أسقط العلامء شهادته من أجل عدم عدالته ،وأخرس الناس من باع آخرته بدنياه ،وأخرس منه
من باع آخرته بدنيا غريه.
ومن ذلك وجوب العدل بني األهل ،و م يبح اهلل التعدد يف الزوجات إال بَّشط التزام
َ
َ
َ َ َى َُ َ
ُ َ َ َ َ ُ
خفۡ ُتمۡۡ
ث ۡ َو ُر َۡب ى َۡع ۡفإِنۡ ۡ ِۡ
ن ۡ َوث ۡل ى ۡ
ِن ۡٱلنِساۡءِۡ ۡمثۡ ۡ
اب ۡلكم ۡم َۡ
كحواۡ ۡما ۡط ۡ
العدل .يقول اهلل تعاىلۡ ﴿ :فٱن ِ
َ ََ
ََ َ َ ُ َ َ ُ
َذ َ ُ َ َى َ ً
ُ
َ
َ
َ
َ
ِ
ي ۡٱلنِساۡ ۡء ۡولوۡ ۡحرصۡتمۡۡ
ل ۡتعۡدِلواۡ ۡف ۡوحِد ۡة﴾ [النساء .]3 :ويقول﴿ :ولن ۡتسۡت ِطيعوۡاۡ ۡأن ۡتعۡدِلواۡ ۡب ۡ
أۡ
ََ َ ُ ُذ َ َ َ َ َ
ذَ
كٱلۡ ُم َعلقةِۡ﴾ [النساء .]129 :فأخرب اهلل أن العدل بني الزوجات يف
ل ۡف َتذ ُروها ۡ ۡ
ك ۡٱلۡميۡ ِۡ
ل ۡت ِميلواۡ ۡ ۡ
ف ۡ

الـمحبة وتوابعها متعذر؛ ألنه من غري الـمستطاع .وكان النبي ﷺ يقسم لنسائه ويعدل ويقول:

( )1رواه أبو داود والرتمذي وابن ماجه ،ورواه الطرباين يف الكبري موقو ًفا عىل ابن مسعود بإسناد حسن .وهو يف
رواية خريم بن فاتك مرفو ًعا.
( )2متفق عليه من حديث أيب بكرة.
( )3متفق عليه من حديث عبد اهلل بن مسعود.
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«امهلل هذا قسيم فيما أملك ،فال تلمين فيما تملك وال أملك»( .)1يعني القلب ودواعيه .وهلذا
هنى اهلل الـمؤمنني أن يميلوا كل الـميل إىل إحدى الزوجات ويذروا األخرى كالـمعلقة ،ال هي
ذات زوج وال مطلقة ،كام يوجد كثري يف أخالق الذواقني.
فواجب الـمسلم العادل أن يراعي العدل يف القسم بني زوجاته يف الـمبيت والـمقيل ،ويف
الكسوة والنفقة ،إال أن تسقط إحداهن حقها باختيارها ،فقد وهبت سودة نوبتها وليلتها لعائشة.
وليس من واجب القسم الـمساواة بني الزوجات يف النفقة ،فيجوز أن خيصص إحدى الزوجات
بزيادة نفقته عىل حساب زيادات مرصفها يف بيتها ،لكوهنا تقصد اللتامس الصدقة ،أو ألن هلا
عياالً ،ونحو ذلك .فهذا جائز ،وليس من اجلور يف يشء ،حتى لو أعطاها عطية جزلة خارج
النفقة فإن ذلك جائز.
ومن اجلور وعدم العدل كون بعض الناس متى استجد له امرأة ،ووقعت عنده بموقع
الـم حبة واحلظوة ،هجر امرأته القديمة وقالها وآذاها ،وقطع صلته هبا ومبيته عندها ،وقطع
نفقته عليها وكل عياله منها بدون سبب يوجبه منها ،و م يزل ذلك دأبه هبا إىل أن يبىل شباهبا.
وهذا ال جيوز ،فإن اهلل يأمر بالعدل واإلحسان .وكان النبي ﷺ يقول يف الـمجامع العظام« :اتقوا

اهلل يف النساء ،فإنكم أخذتموهن بأمانة اهلل ،واستحللتم فروجهن بكلمة اهلل»( .)2وكان يقول
«اتقوا اهلل يف الضعيفني الـمرأة األرملة والصيب ايلتيم»( .)3وكان يقول «خريكم خريكم ألهله

وأنا خريكم ألهيل»(.)4
وأعظم من هذا وأظلم الذي من تزوج امرأة فوقع بغضها يف نفسه ،و م حتظ بمودته ،فأخذ
يضارها أو يرضهبا ،لتفتدي منه فرتد عليه الذي دفعه هلا .وهذا حرام ،وال يفعله إال األراذل
( )1رواه اإلمام أمحد وأهل السنن عن عائشة.
( )2من خطبته ﷺ يف حجة الوداع بعرفة.
( )3رواه البيهقي يف الشعب عن أنس بن مالك.
( )4رواه ابن حبان يف صحيحه عن عائشة ل.

جمموعة رسائل الشیخ عبد اهلل بن زيد آل حممود :
108
َ
اللئام ،وما يأخذه من الـامل منها فإنه حرام وليس بحالل؛ ألن اهلل تعاىل يقولِ﴿ :إَونۡ ۡأ َردت ُۡمۡ
َ
َ ىُ ذ َ ٗ َ َ َ ُ ُ
ُ َ ً ََ ُ ُ َ
َ َ
َ
َ
تى ٗۡناۡ
يۡۡا اۡأتأۡخذون ُۡهۥ ۡ ُبهۡ ۡ
ل ۡتأۡخذواۡ ۡمِنۡ ۡه ۡش
ارا ۡف ۡ
ن ۡق ِنط ۡ
ن ۡ َزوۡجۡ ۡ َو َءاتيۡ ُتمۡ ۡإِحۡدۡىه ۡ
ال ۡ َزوۡجۡ ۡ ذمَك ۡ
ٱسۡتِبۡ َد ۡ
ُ ُ َ
َ ً َ ٗ
َ َ َ
ََ َ َ ُ ُ َ
َ َ َ
ُ
يظاۡ
ِيثىقاۡغ ۡل ِ ۡ
نۡمِنكمۡم ۡ
لۡ َبعۡضۡۡ َوأخذۡ ۡ
ضۡ َبعۡضكمۡۡإ ِ ىۡ
فۡتأۡخذون ُۡهۥۡ َوقدۡۡأفۡ ىۡ
يناۡۡ٢٠ويِكيۡ ۡ
ِإَوثۡ ٗۡماۡمب ِ ٗۡ
[ ﴾٢١النساء .]21-20 :بل إن الكرام متى ترصمت حبال مودهتم ،وعزموا عىل فراق زوجاهتم،
متعوهن بيشء من الـامل ،وحتف اإلكرام واالحرتام ،ليجربوا بذلك صدع الفراق ،ومرارة
ًّ َ َ
ذَ
َ
يۡ[ ﴾٢٤١البقرة.]241 :
َعۡٱلۡ ُم ذت ِق َۡ
وفۡ َحقاۡ ۡ
تى ُۡعۡۡب ِٱلۡ َمعۡ ُر ِ ۡ
تۡ َم ۡ
الطالق﴿ َول ِلۡ ُم َطل ۡقى ِۡ
ومن العدل وجوب التسوية بني األوالد يف العطية والوصية ،وكان السلف الصالح يراعون

العدل بني األوالد حتى يف القبل.

َ
ويف الصحيحني عن النعامن بن بشري« :أن أباه َنَله بعض ماهل ،فقالت أمه عمرة بنت
ُ
رواحة :ال أرىض حىت تشهد رسول اهلل ﷺ .فانطلق يب أيب إىل انليب ﷺ يشهده ىلع صدقيت ،فقال

هل رسول اهلل ﷺ« :أفعلت هذا بودلك لكهم؟» قال :ال .قال« :اتقوا اهلل واعدلوا يف أوالدكم»»(.)1
ويف رواية قال« :ال تشهدين ىلع جور» .قال :فرد أيب تلك العطية .يقول العلامء :إن من شؤم هذا
التخصيص وقوع العداوة والبغضاء يف قلوب اإلخوة عىل أبيهم ،وعىل أخيهم الـمخصص
بالعطاء دوهنم ،ووقوع العداوة من بعضهم عىل بعض ،فينشؤون متقاطعني متباغضني.
فمن أراد أن خيلف ألوالده مشكلة يتقاطعون عليها األرحام ،ويستمر فيها من بينهم النزاع
واخلصام ،فليخصص أحدهم بالعطية أو يوقف الوقف عىل أحدهم ،أو األرض .و م ينه الرسول
الشارع احلكيم عن هذا التخصيص إال من أجل شؤمه ،وانتزاع بركته ،وسوء عاقبته.
أيضا يعد من
ومن الناس من حيايب بامله البنني دون البنات؛ ليحرمهن من حقهن ،وهذا ً
الظلم ،ومن اجلنف واجلور ،فإن اهلل قد أعطى كل ذي حق حقه ،فال وصية لوارث .وملا قسم اهلل
َ
ُ
ودۡ
ك ۡ ُح ُد ۡ
الـمرياث يف سورة النساء ،وبني ما خيص كل واحد من الورثة ،قال بعد تقسيمه﴿ :ت ِلۡ ۡ
َ
َ
َ َ َ َ ى ُ َ ى َ َ َ َى َ َ
ذ
ذ
ذ
ِك ۡٱلۡفوۡ ُۡزۡ
ِين ۡفِيهۡا اۡو ۡذل ۡ
خ ِِل ۡ
ّلنۡ ۡه ۡر ۡ ۡ
تتِها ۡٱ ۡ
ت ِري ۡمِن ۡ ۡ
نىتۡ ۡ ۡ
ولۥ ۡيُدۡخِلۡ ُۡه ۡ َج ۡ
لِل ۡ َو َر ُس ُۡ
لِلاِۡ َو َمن ۡيُ ِطعِۡ ۡٱ َۡ
ٱ ۡ
( )1رواه مسلم.

( )58العدل قوام الدنیا والدين وصالح الـمخلوقني

109

ذَ َ َُ َ
َ َ َُ َ َ
ُ َ ً َ
َ
لۥۡعذابۡۡم ِهيۡۡ
ِلاۡفِيهاۡو ۡ
خ ى ِ ٗۡ
اراۡ ۡ
ولۥۡ َو َي َت َع ذۡدۡ ُح ُدود ۡهُۥۡيُدۡخِلۡ ۡهۡن
س ُۡ
لِلۡور ۡ
ص ۡٱ ۡ
يمَۡ ۡ١٣و َمنۡ َيعۡ ِ ۡ
ٱلۡ َع ِظ ُۡ
ً
ن
[ ﴾١٤النساء .]14-13 :يفرسه حديث« :إن اهلل تعاىل فرض فرائض فال تضيعوها ،وحد حدودا
َ ُ َ ًّ َ َ ٗ َ ذ ُ َ َ
لۡب ِ ِه َما﴾ [النساء:
لِلۡأوۡ ىۡ
رياۡ ۡفٱ ۡ
فال تعتدوها ،وحرم أشياء فال تنتهكوها»(﴿ .)1إِنۡيكنۡۡغن ِياۡأوۡۡف ِق ۡ
 .]135ومن الـمشاهد بطريق االعتبار أن الـمربور بطريق اجلور مرضور ،وأن الـمحروم من حقه
َ َ ُ ُ ََ َ ُ ُ َ َ ُ َ َ ُ َ َ ُ َ ُ
ب ۡلكمۡۡ
ون ۡأيهمۡ ۡأقۡر ۡ
ل ۡتدۡر ۡ
مرحوم ،أي تسبق له الرمحة من اهلل تعاىل ﴿ ۡءاباۡؤكمۡ ۡوأبۡناۡؤكمۡ ۡ ۡ
َ ٗ َ َ ٗ َ ذ ذ ذَ َ َ
نۡ َعل ً
ِيماۡ[ ﴾١١النساء.]11 :
ِيماۡ َحك ٗۡ
لِلَۡك ۡ
نۡٱ ۡ
لِلِۡإ ِ ۡ
ِنۡٱ ۡ
نفۡ ۡعۡا اۡف ِريض ۡةۡم ۡ
وههنا قضية هي لنا بمثابة العظة والعربة ،وخري الناس من وعظ بغريه؛ وذلك أن عبد الـملك

ً
رضخا يف الـامل ليقيهم
كثريا ،يكفيهم لنفقتهم هناية أعامرهم ،وزادهم
بن مروان خلف لعياله ماالً ً
ِ
أوص
دينارا ،وقيل له:
من الوقوع يف الفقر .أما عمر بن عبد العزيز فإنه  م خيلف لعياله سوى سبعني ً
ذَ َ َ ذُ َ
جا ۡۡ٢
م َر ٗۡ
لۥ ۡ ۡ
َيعل ۡ ۡ
لِل ۡ ۡ
ق ۡٱ ۡ
لعيالك .قال :ال .إن عيايل أحد رجلني :إما رجل تقيَ ...﴿ ،و َمن ۡ َي ذت ِۡ
َ ُ َ َ َ
ِب﴾ [الطالق .]3-2 :وإما ولد فاجر ،وال أريد أن أعني الفاجر عىل
يتس ُ ۡ
لۡ ۡ
ثۡ ۡ
َو َيرۡ ُزقۡ ُۡه ۡمِنۡ ۡحيۡ ۡ
فجوره بيشء من الـامل ،فتويف رمحه اهلل عن غري مال .فدار الدهر بدورته.
قال الراوي :فلقد رأيت عيال عمر بن عبد العزيز يتصدقون عىل عيال عبد الـملك بن
مروان ،ولقد رأيت أحد عيال عمر بن عبد العزيز حيمل عىل مائة فرس يف سبيل اهلل.
فاحفظ اهلل حيفظك يف دينك وأهلك وعيالك .ويف احلديث «من أحب أن حيفظ يف عقبه

وعقب عقبه ،فليتق اهلل»(.)2
فأفيقوا من رقدتكم ،وتوبوا من زللكم ،وحافظوا عىل فرائض ربكم ،وأطيعوا اهلل ورسوله
إن كنتم مؤمنني.

( )1حديث حسن رواه الدارقطني وغريه عن أيب ثعلبة اخلشني.
( )2ورد هذا احلديث يف الفرج بعد الشدة للتنوخي.

()59
وحسن عاقبته
الشكر وحقيقته وآثار بركته ُ
احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات ،وبالعمل بطاعته تطيب احلياة وتفيض اخلريات،
وتنزل الربكات ،وأشهد أن ال إله إال اهلل شهادة نرجو هبا النجاة ،وأشهد أن حممدً ا عبده ورسوله،
صاحب اآليات والـمعجزات ،اللهم صل عىل عبدك ورسولك حممد ،وعىل آله وصحبه وسلم
كثريا.
ً
تسليام ً
أما بعد:
فإن اهلل سبحانه خلق اخللق ليعبدوه ،وركب فيهم العقول ليعرفوه ،وأسبع عليهم نعمه
ُ َ
ََذ َ
َ َ ُ
ن ۡ َربكمۡ ۡلئِن ۡشكرۡتمۡۡ
ظاهرة وباطنة ليشكروه ،واهلل جيازي كل من شكره بالـمزيد ﴿ِإَوذۡ ۡتأذ ۡ
ََ َذ ُ َ
ََ ُ ذ َ َ ََ
اب ۡلشدِيدۡ ۡ[ ﴾٧ابراهيم .]7 :فبالشكر تزيد النعم وتدوم،
ن ۡعذ ِ ۡ
يدنكمۡ ۡ َولئِن ۡكفرۡتمۡ ۡإ ِ ۡ
ّلزِ
وبرتكه تسلب وتزول ،فالشكر قيد النعم ،والـمعايص من أسباب حلول النقم ،و «إن العبد

مقصورا عىل قول أحدكم :الشكر هلل .فإن هذا
يلحرم الرزق باذلنب يصيبه»( ،)1وليس الشكر
ً
الكالم ال نزال نسمعه من لسان كل إنسان ،ينطق به الرب والفاجر ،واجلاحد والشاكر ،واهلل تعاىل
َ َ ذ ُ
َ
ور﴾ [سبأ .]13 :وإنام حقيقة الشكر :االعرتاف بالنعمة باطنًا،
ِي ۡٱلشك ُۡ
يقولَ ﴿ :وقل ِيلۡ ۡمِنۡ ۡعِباد ۡ
ظاهرا ،وَصفها يف مرضاة وليها ومسدهيا .فمن أنعم اهلل عليه بنعمة الغنى بالـامل،
والتحدث هبا
ً
فعنوان شكره هو القيام بواجب حق اهلل فيه ،من أداء زكاته ،ومن الصدقة منه ،والصلة ألقاربه،
والنفقة يف وجوه الرب واخلري؛ الذي خلق ألجله فإن هذا هو حقيقة شكره الـمستلزم لنموه
( )1أخرجه ابن ماجه واإلمام أمحد من حديث ثوبان.

( )59الشكر وحقیقته وآثار بركته وحسن عاقبته
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وبركته ،مع النفقة منه عىل األهل والعيال ،والتجمل منه بأنواع الزينة الـمباحة والـمسكن؛ ألن
هذا من النفقة بالـمعروف ،واهلل حيب أن يرى أثر نعمته عىل عبده ،ألن اهلل مجيل حيب اجلامل،
طيب حيب الطيب ،نظيف حيب النظافة.
إن الناس مستخلفون يف الدنيا عىل أمواهلم ،واهلل ناظر كيف يعملون فمن أخذ هذا الـامل
من حله ،وأدى منه واجب حقه ،فنعم الـمعونة هو ،وكان له حسنات ورفع درجات يف اجلنات،
ومن أخذه من غري حله ،ومنع منه واجب حقه ،كان كالذي يأكل وال يشبع ،ويكون عذا ًبا عليه
َ َ َ ُُ ََ َ ُ ُ ذ َ ُ ُ ذُ َ
ََ ُ
لِل ۡأنۡ
يد ۡٱ ۡ
ك ۡأمۡ ۡو ىلهمۡ ۡوأوۡ ۡل ىده اۡم ۡإِنما ۡي ِر ۡ
جبۡ ۡ
يف الدنيا ،وعقا ًبا يف اآلخرة ،يقول اهلل تعاىل﴿ :و ۡ
ل ۡتعۡ ِ
َ ََ ََ َ ُ
َ
َ
ُ
ونۡ[ ﴾٨٥التوبة.]85 :
ك ىفِ ُر ۡ
قۡأنف ُس ُهمۡۡ َوهمۡۡ ۡ
فۡٱلنۡياۡوتزۡه ۡ
ُي َعذ َِب ُهمۡب ِ َهاۡ ِ ۡ
إنه ما أنفق أحد نفقة يف سبيل الزكاة والصدقة والصلة وسائر األفعال اخلريية ،إال أخلفها
َ
َ َ
ََُ ُ ُ
ُ َ
ِي﴾ [سبأ.]39 :
لر ىزِق َۡ
ري ۡٱ ذۡ
يل ِف ُۡهۥۡ ۡ َوه َۡو ۡخ ُۡ
شءۡ ۡفه ۡو ۡ ۡ
اهلل عليه بأضعاف مضاعفة ﴿ َو َماۡ ۡأنفقۡ ُتم ۡمِن ۡ ۡ

فلو جربتم لعرفتم ،فقد قيل :من ذاق عرف ،ومن حرم انحرف .وما بخل أحد بنفقة واجبة يف
سبيل احلق؛ من زكاة وصدقة وصلة إال سلطه الشيطان عىل نفقة ما هو أكثر منها يف سبيل
الباطل.
فكسب الـامل من حله ،ثم اجلود بأداء واجب حقه ،يعد من مفاخر الدنيا ،وإنه لنعم
الذخرى لألخرى ،فقد ذهب أهل الدثور باألجور والدرجات العىل ،ونعم الـامل الصالح
للرجل الصالح ،فجميع ما أوجد اهلل يف الدنيا من الذهب والفضة والـمعادن اجلامدة والسيالة
والبرتول واحليوانات والثمرات وسائر الفواكه واخلريات ،كل هذه خلقها اهلل كرامة ونعمة
ُُ
لإلنسان ،ليتنعم هبا يف حياته ،ويتمتع هبا إىل ما هو خري منها آلخرته ،يقول اهلل تعاىلُ﴿ :كواۡ ۡمِنۡ
ُُ
َ ُ َ ُ ُ َُ َ َ َ َ َ َ ي َ ُ
ت ۡ َماۡ
بى ِۡ
ب ۡغفورۡ﴾ [سبأ .]15 :وقالُ﴿ :كواۡ ۡمِن ۡ َطي ِ َۡ
ِلةۡ ۡطيِبةۡ ۡور ۡ
ل ا ۡۥ ۡب ۡ
ق ۡربِكمۡ ۡ ۡوٱشۡكرواۡ ۡ ۡ
رِزۡ ِۡ
َ
َ َ َى ُ َ َ َ َ
ََ َ
ََ َ َ
ََ ذ ََ ُ َ َ
ى ۡ﴾٨١
ب ۡفقدۡ ۡه َو ىۡ
يل ِلۡ ۡعليۡ ۡهِ ۡغض ِ ۡ
ب ۡ َو َمن ۡ ۡ
ل ۡعليۡكمۡ ۡغض ِ ۡ
حۡ
نكمۡ ۡو ۡ
رزقۡ ۡ
ل ۡتطۡغوۡاۡ ۡفِي ۡهِ ۡفي ِ
[طه .]81 :فأمر اهلل عباده ،بأن يأكلوا من طيبات ما رزقهم ،أي من احلالل ،وال يطغوا فيه،
والطغيان :هو جماوزة احلد يف الرسف والرتف ،والفسوق والعصيان ،وذلك بأن يستعينوا بنعم
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جمموعة رسائل الشیخ عبد اهلل بن زيد آل حممود :

اهلل عىل معاصيه ،أو يستعملوها يف سبيل ما يسخطه وال يرضيه ،فيحملهم الغنى بالـامل عىل
َ
ذ َ
َذ ذ
َى َ َ َ
لۡ
ن ۡإ ِ ىۡ
ن ۡۡ ٧إ ِ ۡ
غ ۡۡ ٦أن ۡ ذر َء ۡاهُ ۡٱسۡ َتغۡ َ ۡ
ن ۡلَطۡ ۡ
نس ۡ
ل ۡ
ن ۡٱ ِۡ
لَك ۡإ ِ ۡ
الوقوع يف الطغيان ،وصدق اهلل العظيم ﴿ ۡ
َ
عۡ[ ﴾٨العلق.]8-6 :
كۡٱلرجۡ َ ۡ
َرب ِ ۡ
فكل ما تسمعونه يف القرآن أو يف احلديث ،من ذم الدنيا أو ذم الـامل ،فإنام يراد به ذم أفعال

بني آدم السيئة يف الـامل؛ ألن أفعال الناس تقع غال ًبا عىل األمر الـمكروه أو احلرام؛ من أكلهم
الربا ،ورشهبم اخلمور ،وتوسعهم يف أعامل الَّشور والفجور ،فالذم ينرصف إىل هذه األعامل ،ال
إىل نفس الـامل .وإذا قال اإلنسان :لعن اهلل الدنيا .قالت الدنيا :لعن اهلل أعصانا لربه؛ ألن اهلل
جعل الدنيا منحة ألقوام ،وحمنة عىل آخرين ،وسعادة ألقوام ،وشقاوة عىل آخرين ،وقد سمى اهلل
الـامل خريات.
َ
ُ َ َذَ ََ ذ ذ
جۡ
تۡأخۡ َر َۡ
لِلِۡٱل ِ ۡ
فالـامل هو من الزينة التي أخرجها اهلل لعباده كرامة هلم ﴿قلۡۡمنۡۡحر ۡمۡزِين ۡةۡٱ ۡ
َ ذ
ٗ
ُ
َ َ َ
َ
لِعِ َبادِ ۡه ِۦۡ َۡوٱ ذ
ِكۡ
يى َمةِۡۡك ۡذ ىل ۡ
ل َي ىۡوۡة ِۡٱلنۡ َياۡخال َِص ۡةۡيَوۡ َۡمۡٱلۡقِ َۡ
فۡٱ َۡ
ِينۡ َء َام ُنواۡۡ ِ ۡ
هۡل َِّل َۡ
قۡقلۡۡ ِ ۡ
لرزۡ ِۡ
تۡم َۡ
بى ِۡ
لطي ِ َۡ
ِنۡٱ ِ
َُ ُ
َ
َ َ
َ
ون ۡ[ ﴾٣٢األعراف .]32 :فسمى اهلل الـامل زينة؛ ألنه يزين صاحبه يف
ت ۡل ِقوۡمۡ ۡ َيعۡل ُم ۡ
ل ۡٱٓأۡل ۡي ى ِۡ
نف ِص ۡ
العيان ،وجيمله بني األقران ،وحيفظه عن السقوط يف الذل واهلوان ،وهو ترس الـمؤمن يف آخر
الزمان ،وال يستغنى عنه يف حال من األحوال ،وإن الكريم عىل اإلخوان ،ذو الـامل.
مــا أحســن الــدين والــدنیا إذا اجتمعــا

مــا أقــبح الكفــر واإلفــالس يف الرجــل

مع العلم أنه ال غبطة بكثرة الـامل ،وإنام الغبطة يف استعامل الـامل فيام خلق له من صالح
األعامل ،كام قيل.
فتــــى ال يعــــد الـــــامل َر ّبــــا وال ُيــــرى

كــــرب
لــــه جفــــوة إن نــــال مــــاالً وال
ُ

إنه ما بخل أحد بالزكاة الواجبة ،إال عاجلته احلرسة والندامة قبل خروجه من الدنيا .وهنا
قصة هي بمثابة العظة والعربة ،وخري الناس من وعظ بغريه:
عاد احلسن البرصي رج ً
تاجرا لكنه شديد البخل فرآه
ال يدعى عبد اهلل بن األهتم ،وكان ً
يضطرب وحيوقل ،فقال :ما هذا االضطراب معك ،أمن وجع تشتكيه؟ فقال :ال واهلل ،ولكنني
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محا ،و م أقم بواجب حق
أفكر يف مائة دينار يف زاوية هذه الدار  م أؤد منها زكاة ،و م أصل منها ر ً
اهلل فيها ،وقد عرفت أنني سأعذب هبا ،فقال له :ثكلتك أمك ،وملن كنت جتمعها ومتنعها قال:
مجعتها لروعة الزمان ،وجفوة السلطان ،ومكاثرة العشرية .ثم إنه قدر أن يموت من مرضه فشهد
احلسن جنازته ،فلام أتى الـمقربة ألقى الـموعظة عىل حسب عادته يف نَّش احلكمة والـموعظة
احلسنة ،فقال :انظروا إىل هذا الـمسكني ،أتاه شيطانه فخوفه روعة زمانه ،وجفوة سلطانه،
إثام سلم منه ،ثم التفت إىل
انظروا إليه خرج من الدنيا مذؤوما
خريا قدمه ،وال ً
ً
مدحورا ،ال ً
الوارث .فقال :ال ختدعن كام خدع صاحبك باألمس ،إن هذا الـامل أتاك حالالً ،فال يكونن
صفوا ممن كان مجو ًعا منو ًعا من باطل مجعه ،وعن حق منعه ،قطع فيه
عفوا
ً
عليك وباالً ،وأتاك ً
جلج البحار ،ومفاوز القفار  ،م تكدح لك فيه يمني ،و م تعرق لك جبني ،واعلم أن يوم القيامة ذو
حرسات ،وأكرب الناس حرسة رجل رأى ماله يف ميزان غريه ،سعد به وارثه ،وشقي به جامعه ،فيا
هلا حرسة ال تزال ،وعثرة ال تقال.
إن الناس عند استفادة الغنى عىل أقسام ،منهم البخيل الـمقرت ،ومنهم السفيه الـمبذر،
ومنهم الوسط الـمقتصد الغني الشاكر ،وخري األمور أوسطها.
أما البخيل الـمقرت فهو التاجر اجلموع الـمنوع فهو الذي غمره اهلل بنعمته ،وفضله بالغناء عىل
كثري من خلقه ،ثم جيمد قلبه عىل حب ماله ،وتنقبض يده عن أداء زكاته ،وعن الصدقة منه،
والصلة ألقاربه ،والنفقة يف وجوه الرب واخلري الذي خلق ألجله .قد التاط قلبه بحب الدنيا،
فجعلها أكرب مهه وغاية قصده ،وَصف إليها جل عقله ،وجل عمله ،وجل اهتاممه ،وترك ألجلها
خريا
فرائض ربه ،ونيس أمر آخرته ،و م يزل ذاك دأبه ،حتى خيرج من الدنيا مذؤو ًما
ً
مدحورا ،ال ً
إثام سلم منه ،فيندم حيث ال ينفعه الندم ،ويقول :ياليتني قدمت حليا ي ،وربام كان حمدث
قدمه ،وال ً
نفسه يف حال فقره ،أن لو أغناه اهلل ألنفق وتصدق ،وأدى زكاة ماله ،فلام حقق اهلل آماله ،وكثر ماله،
فر ونفر ،وبخل واستكرب ،فهذا باحلقيقة فقري ال يؤجر عىل فقره ،قد أوقع نفسه يف الفقر من خمافة
الفقر ،فكان مجو ًعا منو ًعا ،هلو ًعا جزو ًعا .فال ينبغي أن ُيغبط مثل هذا بكثرة ماله ،مع العلم بفساد
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أعامله ،إذ هو أخو قارون يف كثرة ماله ،وفساد أعامله.
ُخلقــــــوا ومــــــا ُخلقــــــوا لـــــــمكرمة

فكــــــأهنم ُخلقــــــوا ومــــــا ُخلقــــــوا

ُرزقـــــوا ومـــــا ُرزقـــــوا ســـــامح يـــــد

فكـــــــأهنم ُرزقـــــــوا ومـــــــا ُرزقـــــــوا

فمن رزقه اهلل من هذا الـامل رز ًقا حسنًا ،فليبادر بأداء زكاته ،ولينفق منه رسا وعلنًا حتى
يكون أسعد الناس بامله .فإن مال اإلنسان ما قدم.
إن اهلل سبحانه قص علينا يف كتابه الكريم خرب من أنعم عليه بالغنى فشكر ،وخرب من أنعم
َُ ذُ َ
َ ُ
نۡ َماۡع ِملواۡۡ
لِلۡأحۡ َس َۡ
عليه بالغنى فطغى واستكرب ،قال سبحانه يف حق الغني الشاكر ﴿ ِلَجۡ ِزيه ُۡمۡٱ ۡ
َ
ُ
َ
َ
ذ
ََ َ ُ
ري ۡح َِسابۡ ۡ[ ﴾٣٨النور .]38-37 :أي من سعة
ق ۡ َمن ۡيَشاۡ ُۡء ۡبِغ ِۡ
لِل ۡيَرۡ ُز ۡ
يدهم ۡمِن ۡفضۡل ِ ۡهِۦۡ ۡ َۡوٱ ُۡ
وي ِز
الدنيا وبركتها .قال البخاري يف صحیحه  :كان أصحاب رسول اهلل ﷺ يتجرون ولكنهم إذا
نا م أمر من أمور اهلل ،أو حرضت فريضة من فرائ

اهلل ،بادروا بأدائها إىل اهلل( ، )1ومل تلههم

جتارة وال بیع عن ذكر اهلل ،فحصلوا احلسنتني ،وفازوا بالسعادتني؛ سعادة الدنیا ،وسعادة اآلخرة،
ُ َ َ ذ َ َ َ ىُ ُ ذ ُ َُ َ َ ُ ُ ُ
ك ۡهمۡ ۡأولواۡۡ
لئ ِ ۡ
لِل ۡوأو ۡ
ِين ۡهدۡىه ۡم ۡٱ ۡ
ك ۡٱَّل ۡ
لئ ِ ۡ
فكانت أعامهلم بارة ،وأرزاق اهلل علیهم دارة﴿ .أو ۡ
َ
ب﴾ [الزمر.]18 :
بى ِۡ
ّللۡ َۡ
ٱۡ
أما من أنعم اهلل عليه بالغنى ،فطغى واستكرب ،فقد قال اهلل تعاىل يف حقهَ ۞﴿ :ومِنۡ ُهم ۡ ذمنۡۡ

ََ
َىَ َ ذَ َ
َ
ََ ذ ذ َ ذ َََ ُ َ ذ َ ذ
َ
َ
ي ۡۡ ٧٥فل ذماۡ ۡ َءات ۡى ى ُهم ۡمِنۡ
ح َۡ
ِن ۡٱ ۡ
ن ۡم ۡ
ن ۡونلكون ۡ
لِل ۡلئِنۡ ۡ َءات ۡى ى َنا ۡمِن ۡفضۡل ِ ۡهِۦ ۡنلصدق ۡ
عه ۡد ۡٱ ۡ
ۡ
لص ىل ِ ِ
َ
َ
ذ
ُ
ُ
َ ٗ
َ
َ
ُ
َ َ
َ َ
ُ َ
َ
ُ
ل ۡيَوۡ ِۡم ۡيَلۡقوۡن ُۡهۥ ۡب ِ َماۡۡ
ف ۡقلوب ِ ِهمۡ ۡإ ِ ىۡ
اقا ۡ ِ ۡ
ون ۡۡ ٧٦فأعۡق َب ُهمۡ ۡن ِف ۡ
فضۡل ِ ۡهِۦ َۡبِلواۡ ۡب ِ ۡهِۦ ۡ َوت َولواۡ ۡ ذوهم ۡمعۡ ِرض ۡ
َ َُ
َ
َ ُ
ذ
َ
ون ۡ[ ﴾٧٧التوبة .]77-75 :إن هؤالء يف حالة فقرهم،
وهُ ۡ َوب ِ َما َۡكنواۡ ۡيَكۡذِبُ ۡ
لِل ۡ َما ۡ َوع ُد ۡ
أخۡلفواۡ ۡٱ َۡ
كانوا عىل جانب من الصالح واالستقامة ،وحيافظون عىل الصلوات يف اجلمع واجلامعة ،وكانوا

يف حالة فقرهم ،يعاهدون رهبم أن لو أغناهم اهلل ألدوا زكاة أمواهلم ،وأنفقوا وتصدقوا ،فلام
حقق اهلل آماهلم وكثر ماهلم ،فروا واستكربوا ،وبخلوا بام آتاهم اهلل من فضله ،فرتكوا الصلوات،

( )1أخرجه البخاري من حديث قتادة.
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َ
ََ ُ َ ُ ذ َ
َُ َ َ ُ
ون﴾
ك ۡه ُۡم ۡٱلۡ ُمفۡل ُِح ۡ
لئ ِ ۡ
س ۡهِۦ ۡفأو ۡ
وق ۡش ۡ
ومنعوا الزكاة ،فأنزل اهلل فيهم ما تسمعون ﴿ومن ۡي ۡ
ح ۡنفۡ ِ

[التغابن.]16 :

فالـامل ال يكون سعادة يف احلياة ،وال حسنات بعد الوفاة ،إال إذا سلك به صاحبه مسلك
االعتدال؛ بأن يأخذه من حله ،ويؤدي منه واجب حقه ،فيكون نعم الـامل الصالح للرجل
الصالح ،والتاجر الصدوق األمني مع النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني.
كثريا ،ولكنه أساء
كبريا ،وعد ًدا ً
أما السفيه الـمبذر ،فهو الذي أصاب من هذا الـامل جان ًبا ً
الترصف يف استعامله ،حيث محله عىل الطفور والطغيان ،عىل جماوزة احلد يف الرسف والرتف،
والفسوق والعصيان  ،م يزل تاركًا للصالة ،عاك ًفا عىل اللذات ،ورشب الـمسكرات ،ينفق الـامل
جزا ًفا يف سبيل البذخ والشهوات ،والتفنن يف الـمأكوالت ،والتأنق يف الـمركوبات ،و م يزل ذلك
كفرا ،وأحل بغناه دار
دأبه ،حتى يصبح صفر اليدين ،مطوق العنق بالدين ،قد بدل نعمة اهلل ً
البوار.
ومن الـمشاهد باالعتبار أن الـمرسفني الـمبذرين يصابون بالفقر قبل أن يموتوا؛ ألن
إنفاقهم الـامل يف سبيل اإلرساف والتبذير ،وعدم حسن التدبري؛ مؤذن بزواله ،ثم الوقوع يف ضده
 -أي الفقر الذي استعاذ منه النبي ﷺ وقال« :اللهـم إين أعوذ بك من اجلوع فإنه بئس

الضجيع ،وأعوذ بك من اخليانة فإنها بئست ابلطانة»( ،)1فام افتقر من اقتصد .فدين اإلسالم هو
دين تثمري األموال وحفظها ،وتوسعه التجارات من سبيل حلها ،ومنع اإلرساف والتبذير هلا.
َ َ ُ ذ
َ
ََ ُ ُ
َ ََ ذُ َ ُ
لِل ۡلكمۡ ۡق َِۡيى ٗۡما﴾ [النساء .]5 :أي
ل ۡٱ ۡ
ت ۡجع ۡ
ل ۡتؤۡتواۡ ۡٱلسف َهاۡ َۡء ۡأمۡ َۡو ىلك ُۡم ۡٱل ِ ۡ
يقول اهلل﴿ :و ۡ
تقوم هبا أبدانكم ،وتقوم هبا بيوتكم ،ويقوم هبا جمدكم ورشفكم.

َ
اتۡذاۡ
والسفه :خفة يف الرأي ،عالمته كونه ال حيسن تثمري ماله وال توفريه .وقال تعاىلَ ﴿ :و َء ِۡ
َ
َى َ ذ
ُ َى ذ
ذ
َ َ ُ
نۡٱ ذ
لۡ ُت َبذِرۡۡ َتبۡذ ً
يۡ
يى ِط ِۡ
نۡٱلش َۡ
ينَۡكنوۡاۡۡإِخۡ ۡو ۡ
نۡٱلۡ ُم َبذِرِ ۡ
ِيراۡۡ٢٦إ ِ ۡ
يلۡ َو ۡ
لسب ِ ِۡ
ِيۡ َۡوٱبۡ َۡ
بۡ َحق ُۡهۥۡ َۡوٱلۡ ِمسۡك َۡ
ٱلۡقرۡ ۡ
َ
ََ َ ذ
ُ
ورا ۡ[ ﴾٢٧اإلرساء .]27-26 :فجعل الـمبذرين من إخوان الشياطني،
ن ۡل َِر ۡب ِ ۡهِۦ ۡكف ٗۡ
طى ُۡ
ن ۡٱلشيۡ َ ۡ
وك ۡ
( )1رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه عن أيب هريرة ،وضعفه بمحمد بن عجالن ،وإنام خرج له مسلم يف الشواهد.
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ُ
دلي ً
نۡ
ال عىل مهانته ومذلته ،ألن الشياطني هم الذين يبطرون نعمة اهلل وال يشكروهنا ﴿ َو َمن ۡيَك ِۡ
َ
ذ َ ى ُ َُ َ ٗ َ
ينا﴾ [النساء.]38 :
يناۡف َساۡ َۡءۡق ِر ٗۡ
لۥۡق ِر ۡ
نۡ ۡ
طۡ
ٱلشيۡ ۡ
فال تكونوا مثل هذا السفيه الـمبذر ،وال مثل ذاك البخيل الـمقرت ،ولكن مثل الوسط

الـمقتصد الغني الشاكر ،الذي آتاه اهلل النعمة فعادت عليه بالسعادة والرمحة ،ساسها بالرأي
والتدبري ،وصاهنا من اإلرساف والتبذير ،وعاد بأداء زكاهتا بالصدقة منها عىل الفقري والـمسكني،
دارا
بارا ،ورزق اهلل عليه ًّ
وعىل الرحم واليتيم ،فزكت نعمته ،وزادت وثبتت ودامت ،فكان عمله ًّ
ُ َ َ ذ َ َ َ ُ ذُ َُ َ َ ُ ُ ُ َ
َ
ى
ب﴾ [الزمر.]18 :
ب ِۡ
ّللۡ ۡ
كۡهمۡۡأولواۡۡٱ ۡ
لئ ِ ۡ
لِلۡوأو ۡ
ِينۡهدۡى ىه ُۡمۡٱ ۡ
كۡٱَّل ۡ
لئ ِ ۡ
﴿ أو ۡ
أسأل اهلل سبحانه أن يعمنا وإياكم بعفوه ،وأن يسبع علينا وعليكم واسع فضله ،وأن يدخلنا
برمحته يف الصاحلني من عباده ،وأن يعيننا عىل ذكره وشكره وحسن عبادته.

()60
الروح لإلنسان
الدين بمثابة ّ
أكرب اخلرسان
وضياعه ِمن َ
احلمد هلل الذي هدانا لإلسالم ،وأشهد أن ال إله إال اهلل شهادة من قال ريب اهلل ثم استقام،
وأشهد أن حممدً ا عبده ورسوله سيد األنام .اللهم صل عىل حممد وعىل آله وأصحابه الربرة
الكرام.
أما بعد:
فاعلموا رمحكم اهلل أن نعم اهلل عىل العباد كثرية وأعظمها وأجلها اهلداية إىل اإلسالم ،والثبات
ً
عليه إىل الـمامت ففي احلديث« :قد أفلح من أسلم ،ورزق كفافا ،وقنعه اهلل بما آتاه»( .)1وكان
ً
ً
النبي ﷺ يدعو ويقول« :امهلل احفظين باإلسالم قائما ،واحفظين باإلسالم قاعدا ،واحفظين
ً
ً
راقدا ،وال تشمت َّ
يف عدوا وال حاسدا»( .)2وكان يقول يف دعاء القنوت« :امهلل اهدين
باإلسالم
ذُ َ
َ
َ
ِلسۡ ۡل ى ِۡم﴾ [األنعام .]125 :فيفرح
شحۡ ۡ َصدۡ َرۡهُۥ ۡل ِۡ
لِل ۡأن ۡ َيهۡدِيَ ُۡهۥ ۡي َ َۡ
فيمن هديت»(﴿ .)3ف َمن ۡيُ ِردِۡ ۡٱ ۡ
منَّشحا به صدره.
بذكره ،ويندفع إىل القيام بفرضه ونفله طيبة بذلك نفسه،
ً

نشـــــــطت يف مرادهـــــــا ا جســـــــام

وإذا حلـــــــــــت اهلدايـــــــــــة قلبـــــــــــا
ََ ُ َ ُ ذُ َ َ َ َُ َ ً
ٗ
َ
َ
ً
جا﴾ [األنعام .]125 :أي ضيقا بذكر اإلسالم،
َيعلۡۡصدۡرۡهۥۡضيِقاۡحر ۡ
ضل ۡهۥۡ ۡ
﴿ومنۡي ِردۡۡأنۡي ِ
( )1أخرجه مسلم من حديث عبد اهلل بن عمرو.
( )2من حديث رواه احلاكم عن ابن مسعود وغريه وصححه.
( )3من حديث رواه أمحد وأصحاب السنن وغريهم من حديث احلسن بن عيل ب.

118

جمموعة رسائل الشیخ عبد اهلل بن زيد آل حممود :

حرجا من أمره وهنيه ،وفرائضه ونوافله ،وحالله وحرامه ،وحدوده وأحكامه ،يتسمى باإلسالم
ً
بلسانه ،ويناقضه بجوارحه وأركانه ،حظه من اإلسالم حمض التسمي به ،واالنتساب إليه ،بدون
عمل به وال انقياد حلكمه .وهذه حالة أكثر الناس يف هذا الزمان ،يتسمون باإلسالم وهم منه بعداء،
أو ينتحلون حبه وهم له أعداء ،يعادون بنيه ،ويقوضون مبانيه.
ُ ُ
ذ
ُ
ِيۡ
لَوۡ ِۡمۡٱٓأۡلخ ِِۡرۡ َو َماۡهمۡب ِ ُمؤۡ ِمن َۡ
لِلِۡ َو ۡب ِٱ ۡ
ول ۡ َء َام ذناۡۡب ِٱ ۡ
اسۡ َمنۡ َيق ۡ
ِنۡٱنلذ ِ ۡ
وفيهم أنزل اهلل تعاىلَ ﴿ :وم َۡ
ُُ
ُ َى ُ َ ذَ َ ذ َ َ َُ ََ َ َ ُ َ ذ َ ُ
َ
ف ۡقلوب ِ ِهم ۡ ذم َرضۡۡ
ون ۡۡ ِ ۡ ٩
ل ۡأنف َس ُهمۡ ۡ َو َما ۡيَشۡ ُع ُر ۡ
ون ۡإ ِ ۡ
يد ع ۡ
ِين ۡءامنواۡ ۡوما ۡ ۡ
لِل ۡ ۡوٱَّل ۡ
ون ۡٱ ۡ
خدِع ۡ
ۡ ٨ي ۡ
َ
َ
َ َ
َ
َ ُ
ََ َ ُ ُ ذُ ٗ
ونۡ[ ﴾١٠البقرة.]10-8 :
ضاۡۡ َول ُهمۡۡعذابۡۡأ ِل ُۡمۡب ِ َماَۡكنواۡۡيَكۡذِبُ ۡ
لِلۡ َم َر ۡ
فزاده ۡمۡٱ ۡ
وعقيدة أهل السنة واجلامعة أن اإلسالم قول باللسان ،واعتقاد باجلنان ،وعمل باجلوارح

واألركان؛ ألنه ليس اإلسالم حمض التسمي به باللسان ،واالنتساب إليه بالعنوان ،ولكنه ما وقر
يف القلب وصدقته األعامل ،فاعملوا بإسالمكم تعرفوا به ،وادعوا الناس إليه ،تكونوا من خري
ً
ً
ومنارا كمنار الطريق»( .)1يعرف به صاحبه ويف
صوى
أهله ،فإن النبي ﷺ قال« :إن لإلسالم
مسند اإلمام أمحد من حديث أنس أن النبي ﷺ قال« :اإلسالم عالنية ،واإليمان يف القلب».
ومعنى كون اإلسالم عالنية أن الـمسلم عىل احلقيقة ال بد أن يظهر إسالمه عالنية للناس بحيث
يرونه يصيل مع الـمصلني ،ويصوم مع الصائمني ،ويؤدي زكاة ماله إىل الفقراء والـمساكني،
وحيب أهل الدين ،ويبغض الـملحدين ،فيشهدون له بام ظهر هلم من عمله ،والناس شهداء اهلل
يف أرضه ،فالتكاتف عىل العمل بَّشائع اإلسالم عىل التامم ،هو الذي يوحد الـمسلمني ،ويؤلف
بني قلوهبم ،ويصلح ذات بينهم ،وجيعلهم مستعدين للنرص عىل عدوهم ،كام قال أمري الـمؤمنني
عمر بن اخلطاب« :إن اهلل قد أعزكم باإلسالم ،ومهما طلبتم العز يف غريه يذلكم»(.)2
إن اهلل سبحانه بعث نبيه حممدً ا ﷺ بدين كامل ،ورشع شامل ،صالح لكل زمان ومكان ،قد
نظم حياة الناس أحسن نظام باحلكمة والـمصلحة ،والعدل واإلحسان ،وخطب الناس وقال:
( )1أخرجه الطرباين من حديث أيب هريرة.
( )2أخرجه احلاكم يف الـمستدرك من حديث عمر.

( )60الدين بمثابة الروح لإلنسان وضیاعه ِمن أكرب اخلرسان
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«لقد تركتكم ىلع الـمحجة ابليضاء ،يللها كنهارها ،ال يزيغ عنها بعدي إال هالك ،أال فال
ً
كفارا يرضب بعضكم رقاب بعض»( .)1وأخرب يف احلديث الصحيح «أن أمته
ترجعوا بعدي
ستفرتق ىلع ثالث وسبعني فرقة لكها يف انلار إال واحدة ،قالوا :وما يه يا رسول اهلل؟ قال« :من

اكن ىلع مثل ما أنا عليه ايلوم وأصحايب»»(.)2
فالـمسلم العاقل ال يستغرب دين اإلسالم لقلة الـمتمسكني وال يستوحش طرق الـمساجد
ََ َ َ
ُ
ذ
اسۡ
َثۡٱنل ِ ۡ
لقلة الـمصلني ،وال يغرت بكثرة اهلالكني التاركني للدين ،فإن اهلل تعاىل يقول﴿ :وماۡۡأكۡ ۡ
َ
ِيۡ[ ﴾١٠٣يوسف .]103 :فطوبى للغرباء الذين يصلحون إذا أفسد الناس.
تۡب ِ ُمؤۡ ِمن َۡ
َولوۡۡ َح َرصۡ َ ۡ

ً
وأخرب النبي ﷺ:أهنا «ستكون فنت كقطع الليل الـمظلم ،يصبح فيها الرجل مّمنا،

ويميس اك ً
فرا ،يبيع دينه بعرض من ادلنيا»( .)3وهذه الفتن التي أخرب عنها النبي ﷺ ليست كام

تتومهون ،من أهنا الرضب بالـمدافع أو البنادق أو القنابل أو السيوف واخلناجر ،بل هي أشد
وأرش من هذا كله ،وهي الفتنة يف الدين ،لكون الفتنة يف الدين أشد من القتل ،وهي الفتنة التي
تزيع الناس عن معتقدهم الصحيح ،ثم تقودهم إىل اإلحلاد والتعطيل .يولد الرجل مؤمنًا بني
أبوين مؤمنني ،فيطرأ عليه اإلحلاد ،وفساد االعتقاد ،فينقلب عىل عقبيه ،ويرتد عن دينه ،ويصري
فتنة عىل أهله وأقاربه وسائر من جيالسه ويقارنه ،فيقذف من بينهم التشكيكات والشبهات التي
تزيغهم عن معتقدهم الصحيح ،فيكذب بالقرآن ،ويكذب بالرسول ،ويكذب بالبعث بعد
َ َ ذ
َ َُ ُ َ
ُ
ن َيا﴾
وت ۡ َو ۡ
ل ۡ َح َيات َنا ۡٱلنۡيا ۡنم ۡ
ه ۡإ ِ ۡ
الـموت للحساب ،ويكذب باجلنة والنار ،ويقول...﴿ :ما ۡ ِ ۡ
[اجلاثية ،]24 :ونحو ذلك من سموم اإلحلاد ،وجراثيم الفساد .وهؤالء هم أكفر من اليهود
والنصارى ،ورضرهم عىل الـمسلمني أشد من رضر اليهود والنصارى ،من أجل أن الـمسلمني
يغرتون هبم ،و م يأمر اهلل عىل لسان نبيه بقتل التارك لدينه ،الـمفارق لعقيدة مجاعة الـمسلمني؛ إال
( )1بعضه من رواية مسلم عن عبد اهلل بن عمر ب.
( )2أخرجه ابن بطة يف اإلبانة من حديث أيب أمامة وأنس بن مالك.
( )3أخرجه الرتمذي من حديث أنس.
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رمحة بمجموع األمة أن تفسد هبم أخالقهم ،فإن األخالق تتعادى ،والطباع تتناقل ،والـمرء عىل
دين خليله وجليسه.
إن الفتنة التي خافها النبي ﷺ عىل أمته هي :الفتنة يف الدين ،وهي انتشار الـمذاهب اهلدامة.
وكان النبي ﷺ يستعيذ باهلل من مضالت الفتن ،ويقول يف التحيات« :امهلل إين أعوذ بك من

فتنة الـمحيا والـممات»( ،)1ألن كل من ُفتن يف حياته فإنه البد أن يفتن بعد وفاته.
إنه إذا ساء االعتقاد ساء العمل ،وإذا ساء العمل ساءت النتيجة .لقد رأينا هؤالء الذين
ارتدوا عن دينهم ،وضيعوا فرائض رهبم ،ونسوا أمر آخرهتم ،واعتنقوا الـمذاهب اهلدامة من
بعثية وشيوعية وال دينية ،رأيناهم من أسوأ الناس حاالً ،وأبينهم ضالالً ،وأشدهم اضطرا ًبا
وزلزاالً وصاروا جديرين بزوال النعم ،واإللزام بالنقم؛ ألن اهلل ال يغري ما بقوم حتى يغريوا ما
َ َ َ َ ذُ َٗ
ُ
َ
ُ
َٗ
ل ۡقَرۡ َي ٗۡة ۡ ََكنَتۡ ۡ َءام َِن ٗۡة ۡمطۡ َمئ ذن ٗۡة ۡيَأۡت َ
ك ۡ َمَكنۡۡ
ِيها ۡرِزۡق َها ۡ َرغ ۡدا ۡمِن ۡ ِۡ
لِل ۡ َمث ۡ
ب ۡٱ ۡ
بأنفسهم ﴿وِض ۡ
ِ
َ
َ ََ
َ َ ُ َ َُ َ
َ ُ ذ َ َى َ َ ذ
َ
َ
ُ
َ
َ
ُ
ِ
لِ
ونۡ[ ﴾١١٢النحل.]112 :
فۡبِماَۡكنواۡۡيصۡنع ۡ
لوۡ ِ ۡ
وعۡ ۡوٱ ۡ
ل ۡ
اسۡٱ ۡ
لِلۡ ۡ
لِلِۡفأ ۡذقهاۡٱ ۡ
فكف َرتۡۡبِأنۡع ِۡمۡٱ ۡ
ألن للمنكرات ثمرات ،وللمعايص عقوبات ،ومن الـمشاهد الـمحسوس؛ أنه ما ظهر اإلحلاد

والزندقة يف بلد فكفر أهلها بالَّشيعة اإلسالمية ،وتركوا الصالة والصيام الفرضية ،وسائر
الطاعات الـمرضية ،واستباحوا الربا والزنا ورشب اخلمور الوب رية؛ إال فتح عليهم من الَّش كل
َٗ ذ ُ َذ ذ َ َ َ
ُ َ ٗ
ذُ
ِين ۡظل ُمواۡ ۡمِنكمۡ ۡخاۡ ذص ۡةۡ
يب ۡٱَّل ۡ
ل ۡت ِص ۡ
باب وصب عليهم ربك سوط عذابَۡ ﴿ ،وٱتقواۡ ۡف ِتۡن ۡة ۡ ۡ
َ
َ َُ َذ ذَ َ
ابۡ[ ﴾٢٥األنفال .]25 :ألن دين اإلسالم بمثابة سفينة نوح ،من جلأ
ِيدۡٱلۡعِق ِۡ
لِلۡشد ُۡ
ن ۡٱ ۡ
ۡوٱعۡلموۡاۡۡأ ۡ
إليه نجا ،ومن ختلف عنه غرق.

هـــــو اإلســـــالم مـــــا للنـــــاس عنـــــه

إذا ابتمـــــوا الســـــالمة مـــــن غنـــــاء

إذا انصـــــرفت شــــعوب ا ره عنــــه

فبشـــــــر كــــــل شــــــع بالشــــــقاء

وليعترب الـمعترب بالبلدان التي قوضت منها خيام اإلسالم ،وترك أهلها فرائض الصالة

( )1من حديث طويل رواه احلاكم عن ابن مسعود وقال :صحيح ،قال العراقي :وليس كام قال.

( )60الدين بمثابة الروح لإلنسان وضیاعه ِمن أكرب اخلرسان
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والصيام ،واستباحوا اجلهر بالكفر والفسوق والعصيان ،كيف حال أهلها ،وما دخل عليهم من
النقص واجلهل والكفر ،وفساد األخالق والعقائد واألعامل ،حتى صاروا بمثابة البهائم،
منكرا،
يتهارجون يف الطرقات ،ال يعرفون صيا ًما وال صالة ،وال يعرفون معرو ًفا وال ينكرون
ً
وال يمتنعون من قبيح ،وال هيتدون إىل حق ،قد رضب اهلل قلوب بعضهم ببعض ،ثم لينظر
العاقل إىل ضد هؤالء من أهل البلدان الذين متسك أهلها بالـمحافظة عىل واجبات دينهم ،من
الصالة والزكاة والصيام ،وسائر رشائع اإلسالم ،جيدهم آخذين بنصيب وافر من السعادة
والرضاء ،واألمان واالطمئنان ،سالـمني من الزعازع واالفتنان؛ ألن اهلل سبحانه قد وعد كل من
اتبع هداه ،وعمل بطاعته .بأن ال يضل وال يشقى يف الدنيا.
وقد توعد سبحانه كل من أعرض عن دينه وترك طاعة ربه ،ونسى أمر آخرته ،بأنه َسيبتىل
ََ ذ ُ
ايۡ َف َ ۡ َ
ضلۡۡ
نۡٱت َب َۡعۡه َد َۡ
بالـمعيشة الضنك يف حياته ،وحيَّش أعمى بعد وفاته ،قال تعاىل...﴿ :فم ِۡ
ل ۡي ِ
َ
َ
ق﴾ [طه .]124-123 :فحَّش هذا أعمى من أجل أنه كان يف الدنيا أعمى عن عبادة ربه،
ل ۡيَشۡ ىۡ
َو ۡ
وعن الصالة وسائر الطاعات ،واجلزاء من جنس العمل .وكام تدين تدان.
إن اإلحلاد إذا سطا عىل قلب األوالد طاش هبم عن مستواه بحيث حيملهم عىل الطفور
والطغيان ،وعىل جماوزة احلد ،يف الكفر والفسوق والعصيان ،فأضاعوا الصالة ،واتبعوا
الشهوات ،وخرقوا سياج الَّشائع ،واستخفوا بحرمات الدين ،واتبعوا غري سبيل الـمؤمنني.
فمتى رأينا من هذه صفته ،وجب علينا أن نسأل اهلل العافية من سوء حالته ،وأن ال نتبع أنفسنا
أس ًفا وحرسة عىل سوء سريته ،وفساد عقيدته ،بعد إقامة احلجة عليه ،فقد أنزل اهلل يف كتابه
ذ
َ
ََ َ ُ َ ذ َ َ
ُ
ف ۡٱلۡكفۡ ِۡر ۡإِن ُهمۡۡ
ون ۡ ِ ۡ
س ِر ُع ۡ
ِين ۡي ُ ىۡ
نك ۡٱَّل ۡ
يز ۡ
لۡ ۡ
التعزية والتسلية عن أعامله وأمثاله ،فقال تعاىل﴿ :و ۡ
َ
ٗ
ذَ َ ٗ ُ ُ ذُ َذ َ َ َ َ
َ َ
َ
لَن ۡيَ ُ
ف ۡٱٓأۡلخ َِرۡة ِ ۡ َول ُهمۡ ۡعذابۡ ۡع ِظيمۡ ۡ﴾١٧٦
ظا ۡ ِ ۡ
ل ۡل ُهمۡ ۡ َح ۡ
َيع ۡ
لۡ ۡ
لِل ۡأ ۡ
يد ۡٱ ۡ
لِل ۡشيۡۡا ۡي ِر ۡ
ُضواۡ ۡٱ ۡ
ََ َ
َ َ ََذ َ َ
ذ
ذ ذ َ َ
نۡ
طى ُۡ
ي ۡل ُه ُۡم ۡٱلۡ ُه َدى ۡٱلشيۡ َ ۡ
َع ۡأدۡ َۡب ى ِرهِم ۡمِنۡ ۡبعۡ ِۡد ۡما ۡتب ۡ
ِين ۡٱرۡتدواۡ ۡ ۡ
ن ۡٱَّل ۡ
[آلعمران .]176 :وقال﴿ :إ ِ ۡ
َ ذ َ َُ ََ َ َ
لۡل ُهمۡۡ[ ﴾٢٥حممد.]25 :
سو ۡلۡلهمۡۡوأمۡ ىۡ
إن أعداء اإلسالم قد شوهوا سمعة اإلسالم ،وألبسوه أثوا ًبا من الزور والبهتان ،والتدليس
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والكتامن ،حيث وصفوه بأنه أغالل ،وأن رشائعه تكاليف شاقة ،وأنه ال يتالءم احلكم به مع القرن
العَّشين ،ونحو ذلك من األقوال الـملفقة والناشئة عن اإلحلاد والزندقة ،وال عجب فإهنم أعداء
اإلسالم ،وقد حتاملوا عليه بالطعن فيه وصد الناس عنه ،فهم كام قيل:
صـــــديقك ال يثنـــــي علیـــــك بطائـــــل

فــــامذا تــــرى فیـــــك العــــدو يقـــــول

إن زنادقة العرب ،قد تلقفوا هذه الكلمة من النصارى ،وأخذوا يبثوهنا بني الناس ،ليصدوا
هبا الناس عن الدين ،كالشيطان يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعري ،فهم الدعاة عىل أبواب
جهنم ،من أجاهبم قذفوه فيها كام أخرب النبي ﷺ عنهم.
إن أساطني الـمسلمني الفاحتني من الصحابة والتابعني ،ومثل خلفاء بني أمية الفاحتني
لألندلس ،ومثل نور الدين وعامد الدين وصالح الدين ،إنام شاع هلم الذكر اجلميل ،والثناء
احلسن ،وكتب هلم العزة والتمكني يف األرض ،كل ذلك من أجل متسكهم باإلسالم ،وعملهم به
عىل التامم ،حيث جعلوا الكتاب والسنة هلم بمثابة اإلمام ،فقادهم إىل األمن واإليامن ،والسعادة
واالطمئنان ،وعاشوا يف ظله يف عافية واسعة ،ونعمة باسقة ،ذاقوا حالوته حني طعموا ثمرته،
وقد قيل :من ذاق عرف ،ومن حرم انحرف .ويف احلديث « ذاق طعم اإليمان من ريض باهلل
ً
ً
ً
ربا ،وباإلسالم دينا ،وبمحمد رسوال»( .)1ذلك بأهنا ملا انتَّشت الفتوح اإلسالمية ،وامتد سلطان

الـمسلمني عىل األقطار األجنبية  ،م يقرصوا نفوسهم عىل استلذاذ الرتف ،ورخاء العيش،
وتزويق األبنية ،ومجع النقود ،بل عكفوا جادين عىل متهيد قواعد الدين ،وهدم قواعد
الـملحدين ،ونَّش العلوم اإلسالمية ،وتعميم اللغة العربية ،وفتح الـمحاكم الَّشعية ،فاستنبطوا
األحكام ،وبينوا للناس احلالل واحلرام ،وكشفوا عن قلوهبم سجوف البدع والضالل واألوهام،
عظيام ال يامثل وال يضاهى وال يضام ،فاختطوا الـمدن ،وأنشأوا
فرقت حضارة اإلسالم رق ًّيا
ً
الـمساجد ،وأشادوا الـمكارم والـمفاخر ،ونَّشوا العلوم والـمعارف ،وأزالوا الـمنكرات

( )1رواه مسلم عن العباس.
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واخلبائث ،فأوجدوا حضارة نرضة مجعت بني الدين والدنيا ،أسسوا قواعدها عىل الطاعة،
فدامت هلم بقوة االستطاعة ،وغرسوا فيها األعامل البارة ،فأينعت هلم باألرزاق الدارة.
نفريا ،وكانوا ممن قال اهلل فيهم:
أمدهم اهلل بالـامل والبنني ،وجعلهم أكثر أهل األرض ً
َ ََ ُ َ ذ ذُ َ َ ُ ُُ ذ ذَ ََ ي َ
ي ۡع ِزيزۡ﴾ [احلج .]41-40 :فأفيقوا من رقدتكم،
لِل ۡلقوِ ۡ
ن ۡٱ ۡ
لِل ۡمن ۡينصۡه ا ۡۥ ۡۡإ ِ ۡ
ن ۡٱ ۡ
﴿...ولنص ۡ

وتوبوا من زللكم ،وحافظوا عىل فرائض ربكم ،واستقيموا عىل اجلادة ،وأطيعوا اهلل ورسوله إن

كنتم مؤمنني.

()61
الدين والوطن
محاية ّ
يف َمنع أفالم اخلالعة ِ
والف َتن
احلمد هلل رب العالـمني ،وبه نستعني ،ونصيل ونسلم عىل رسول اهلل سيد الـمرسلني ،ونعوذ
باهلل من رشور أنفسنا ،وسيئات أعاملنا ،ومن مهزات الشياطني .وأشهد أن ال إله إال اهلل ،وأشهد
أن حممدً ا عبده ورسوله.
أما بعد:
فإن نصوص الكتاب والسنة توجب عىل األمة اإلسالمية بأن يكون منهم أمة صاحلة،
يدعون إىل اخلري ،ويأمرون بالـمعروف ،وينهون عن الـمنكر؛ ألن هذا هو سبب صالح الناس
ُ ُذ َ ُ َ َ
َ
َ
َ ُ
نۡ
وف ۡ َو َينۡ َهوۡ ۡ
ون ۡۡب ِٱلۡ َمعۡ ُر ِ ۡ
ري ۡ َو َيأۡ ُم ُر ۡ
ل ِۡ
ل ۡٱ َۡ
ون ۡإ ِ ۡ
تلَكن ۡمِنكمۡ ۡأمةۡ ۡيدۡع ۡ
وفالحهم ،قال تعاىل﴿ :و ۡ
َ
ُ َ َُ َ َ ُ
َ
ونۡ[ ﴾١٠٤آلعمران .]104 :فعلق سبحانه فالح الناس ونجاهتم
كۡه ُۡمۡٱلۡ ُمفۡل ُِح ۡ
لئ ِ ۡ
نۡٱلۡمنك ِۡرۡوأو ۡ
ع ِۡ
ونجاحهم بوجود مجاعة مؤمنة ،يأمرون باخلري وينهون عن الفساد يف األرض .وأخرب سبحانه أن

هذا هو سنة اهلل يف خلقه من لدن القرون السابقة ،وأنه ينجي الناس بوجود الرجال الـمصلحني
الذين يأمرون باخلري وينهون عن الَّش ،ويسعون يف البالد باإلصالح ومنع الفساد .فقال تعاىل:
َ
ذ َ ٗ
َ
َ
ََ َ َ َ َ ُ
ُ ُ ُ َ ذ َ َ َ َ
ِيل ۡم ذِمنۡۡ
ل ۡق ل ۡ
ض ۡإ ِ ۡ
ّلۡر ِ ۡ
ف ۡٱ ۡ
ن ۡٱلۡف َسا ِدۡ ۡ ِ ۡ
ن ۡع ِۡ
ون ۡمِن ۡقبۡل ِكمۡ ۡأولواۡ ۡب ِقيةۡ ۡينۡهوۡ ۡ
ِن ۡٱلۡق ُر ِۡ
ن ۡم ۡ
ل َۡك ۡ
﴿فلوۡ ۡ
َ
ُ
ُ َ ذََ ذ َ َ َ
ََ ُ ُ
ُ
َ
َ
َ
َ
ُ
ِي ۡ[ ﴾١١٦هود .]116 :فأخرب سبحانه
م ِرم ۡ
ِين ۡظلمواۡ ۡماۡ ۡأتۡرِفواۡ ۡفِي ۡهِ ۡوكنواۡ ۡ ۡ
أيِجنيۡنا ۡمِنۡهمۡ ۡ ۡوٱتب ۡع ۡٱَّل ۡ
بأنه لوال وجود رجال صاحلني مصلحني ينهون عن الفساد يف األرض ،لعم الناس اهلالك
ذَ
َ ُ
ذ
َ
ََ َ َ
ض﴾ [البقرة .]251 :فاألمر
ّلۡر ۡ
ت ۡٱ ۡ
اس ۡ َبعۡض ُهم ۡب ِ َبعۡضۡ ۡلف َس َد ِۡ
لِلِ ۡٱنلذ َ ۡ
ل ۡدفۡ ُۡع ۡٱ ۡ
والبالء﴿ ،ولوۡ ۡ

( )61محاية الدين والوطن يف منع أفالم اخلالعة ِ
والفتن

125

باخلري ،والنهي عن الـمنكر ،واجب عىل كل واحد بحسبه ،كوجوب الصالة والصيام؛ ألنه سنام
اإلسالم ،وقوام الدنيا والدين ،وصالح الـمخلوقني ،وهو اآللف الـمألوف الـمؤمن من كل
خموف .به تألفت القلوب ،والتأمت الشعوب ،وشمل الصالح ،واتصلت أسباب النجاح
والفالح ،وشمل الناس التعاطف والتالطف ،والتواصل والتناصح.
َ
َ
ُ
ت ۡ َبعۡض ُهمۡ ۡأوۡ ِلَاۡ ُۡءۡ
ِنى ُ ۡ
ون ۡ َۡوٱلۡ ُمؤۡم َۡ
فمن صفة الـمؤمنني ما أخرب اهلل عنهم بقولهَۡ ﴿ :وٱلۡ ُمؤۡم ُِن ۡ
َ
ُ َ َُ ُ َ ذ َىَ َُ ُ َ ذ َىَ َُ ُ َ ذ
ََ َ َ َ
لِلۡ
ونۡٱ َۡ
ونۡٱلزك ۡوۡةۡوي ِطيع ۡ
ونۡٱلصل ۡوۡةۡويؤۡت ۡ
نۡٱلۡمنك ِۡرۡويقِيم ۡ
نۡع ِۡ
وفۡوينۡهوۡ ۡ
ونۡۡب ِٱلۡ َمعۡ ُر ِ ۡ
َبعۡضۡۡيَأۡ ُم ُر ۡ
َ َ ُ َُ ُ َ َ َ َ َ ُ ُ ُ ذ ُ ذ ذ َ َ
لِلۡع ِزيزۡۡ َحكِيمۡۡ[ ﴾٧١التوبة.]71 :
نۡٱ ۡ
لِلۡإ ِ ۡ
ريَحه ۡمۡٱ ۡ
كۡس ۡ
لئ ِ ۡ
ول ا ۡۥۡأو ۡ
ورس ۡ
فوصف اهلل الـمؤمنني هبذه الصفات احلميدة ،واألفعال السديدة ،وبدأ منها بأمرهم

بالـمعروف ،وهنيهم عن الـمنكر؛ ألن النهـي عن الـمنكر هو مما يقلل فشوه وانتشاره .والَّشيعة
اإلسالمية جاءت بجلب اخلري وتكثريه ،ودرء الَّش وتقليله ،لكون الـمنكر إذا ترك بحاله ،و م يقم
أحد من الناس بمنعه ودفعه ،فإنه يستَّشي يف العباد والبالد ،فيعم الفساد حتى يعمي ويصم ،وإن
العلامء واألمراء والرؤساء ،هم بمثابة الـمرابطني دون ثغر دينهم ووطنهم ،حيمونه من دخول
الفساد واإلحلاد ،وما يعود بخراب البالد ،وفساد أخالق النساء واألوالد .وال يتصف بالقيام هبذا
ُ ُ َ َ ُ ُ
اسۡ
ريۡأ ذمةۡۡأخۡ ِر َجتۡ ۡل ذِلن ِ ۡ
العمل ،ومحاية الوطن؛ إال اخليار النادر قوالً وعمالً .يقول اهلل﴿ :كنتمۡۡخ ۡ
َ
َ
ُ َ َُ ُ َ ذ
ََ َ َ َ
لِلِ﴾ [آلعمران .]110 :فهذه اخلريية اجلليلة،
ون ۡۡب ِٱ ۡ
ن ۡٱلۡمنك ِۡر ۡوتؤۡمِن ۡ
ن ۡع ِۡ
وف ۡوتنۡهوۡ ۡ
ون ۡۡب ِٱلۡ َمعۡ ُر ِ ۡ
تأۡ ُم ُر ۡ
ال تدرك إال هبذه األعامل اجلميلة التي من مجلتها األمر باخلري ،والنهي عن الَّش ،فإذا  م يتصفوا

بذلك ،و م يوجد منهم من يقوم هبذا الفرض ،فإهنم يعدون من رش اخللق واخلليقة؛ ألن من «بطأ

به عمله ،لم يرسع به نسبه»( .)1وإنام دخل النقص عىل بني إرسائيل بسببه.
فمتى قرص هؤالء بواجبهم ،و م يقوموا بحامية دينهم ووطنهم ،وتركوا اخلمور جتلب إىل
بلدهم ،واحلوانيت تفتح لبيعها ،وتركوا األفالم اخلليعة ،والفواحش الشنيعة ،تنتَّش بينهم،

( )1أخرجه مسلم من حديث أيب هريرة.
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بحيث تغزوهم يف عقر دورهم بدون أن ينكروا منكرها ،وبدون أن يتناصحوا يف شأهنا ،ومنع ما
يقبح منها ،وصار جل أعامهلم هو التالوم فيام بينهم ،فإن هذا العمل والسكوت عليه ،مؤذن بفتنة
يف األرض وفساد كبري .وهؤالء الرؤساء يالمون عىل سكوهتم ،إذ ال نجاة هلم وال للناس إال
بأمرهم باخلري ،وهنيهم عن الَّش.
ثم إن عرض األفالم اخلليعة التي فيها النساء العاريات ،يسبحن يف البحار ،ويالعبن
الرجال ،باللمس والتقبيل واالضطجاع مجي ًعا ،وتَّشب معه كأس اخلمر ،وغري ذلك من مساوئ
األخالق واألعامل والفواحش الـمكشوفة ،وفنون اخلالعة التي يشاهدها الصغار والكبار ،فإهنا
من الفواحش التي ال تبقي من األخالق وال تذر.
وإنـــام ا مـــم ا خـــالق مـــا بقیـــت

فإن مهـو ذهبـت أخالقهـم ذهبـوا

وكل هذه تعترب بمثابة التمرين عىل هذه األعامل الشنيعة ،بحيث يتعلمها النساء واألوالد
للعمل هبا .فهي بمثابة الدروس التي تنطبع حمبتها يف النفوس وتؤثر فيهم كتأثري مخر الكؤوس،
وباستمرار إدمان رؤيتهم هلا ،يزول منهم احلياء والغرية واخللق احلسن.
منكرا؛ ألن كثرة رؤية الـمنكرات تقوم مقام ارتكاهبا يف سلب القلوب نور التمييز
فال يروهنا ً
واإلنكار ،ألن رؤية الفواحش والـمنكرات متى كثر عىل القلب ورودها ،وتكرر يف العني
شهودها ذهب استعظام قباحتها يف القلوب شي ًئا فشي ًئا ،إىل أن يراها اإلنسان فال يرى أهنا
منكرات ،وال يمر بفكره أهنا معاص .وذلك بسبب سلب القلوب نور التمييز واإلنكار ،عىل حد
ما قيل :إذا كثر اإلمساس قل اإلحساس.
فنَّش هذه األفالم اخلليعة هي جرثومة الفساد ،وخراب البالد ،وفساد العباد ،وخاصة النساء
واألوالد .وهي أشد وأرش من الزنا ورشب اخلمر ،لكون الزاين ال يرض بفعله إال نفسه ،وزناه يقع
يف حالة اخلفية ،والـمعصية إذا خفيت  م ترض إال صاحبها .أما إذا ظهرت و م تغري ،رضت العامة
بسكوهتم عنها ،كام ثبت بذلك احلديث ،أما هذه األفالم اخلليعة فإهنا تشتمل عىل تعميم نَّش
الفواحش الشنيعة ،واألعامل الفظيعة ،بني اخلاص والعام ،والصغار والكبار ،وهي من الفتن التي
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تعرض عىل القلوب كاحلصري عو ًدا عو ًدا ،حتى جتعل القلوب منكوسة سو ًدا ،ال تعرف معرو ًفا،
منكرا .فإذا أردتم أن تعرفوا عظم مضارها ،وتأثريها يف األخالق والعقيدة والدين،
وال تنكر
ً
فانظروا إىل البلدان التي ضعف فيها اإلسالم ،واستباحوا اجلهر بمنكرات الفواحش والعصيان ،ثم
انظروا إليهم كيف حاهلم؟ وما دخل عليهم من النقص واجلهل والكفر وفساد األخالق والعقائد
واألعامل حتى صاروا بمثابة البهائم يتهارجون يف الطرقات ال يعرفون صيا ًما وال صالة ،وال
منكرا ،وال يمتنعون عن قبيح ،وال هيتدون إىل حق .قد رضب اهلل
يعرفون معرو ًفا ،وال ينكرون ً
قلوب بعضهم ببعض ،وهذه من الفتن التي أخرب عنها النبي ﷺ بأنه يرقق بعضها ببعض ،كام يف
صحیح مسلم عن ابن عمر قال :كنا مع النبي ﷺ يف سفر فنزلنا منزالً ،فمنا من يصلح خباءه ،ومنا
من يصلح جَّشه ،ومنا من ينتضل ،إذ نادى منادي رسول اهلل ﷺ :الصالة مجاعة .قال :فاجتمعنا.
ًّ
فقال« :إنه ما من نيب إال اكن حقا عليه أن يدل أمته ىلع خري ما يعلمه هلم ،وينذرهم عن رش ما
يعلمه هلم ،وإن هذه األمة جعل اعفيتها يف أوهلا ،وسيصيب آخرها بالء وأمور تنكرونها ،تيجء
ً
بعضا أن اآلخرة رش من األوىل.
الفنت يرقق بعضها بعضا» .ومعنى يرقق بعضها ً

وقد يظن بعض الناس أن هذه الفتن التي أخرب النبي ﷺ بوقوعها يف آخر الزمان ،والتي
حذر منها أمته ،بأهنا احلروب الـمشتملة عىل الرضب بالبنادق والـمدافع ،والقنابل والسيوف
واخلناجر .وليس األمر كذلك ،بل هي أشد وأرش من هذا كله ،وهي الفتن التي تفسد األخالق
والعقائد واألديان ،وتوقعهم يف االفتتان؛ ألن الفتنة أشد من القتل ،وال أشد وال أرش من الفتن
التي تغزو الناس يف عقر دورهم ،وتفسد ذرارهيم ونساءهم ،كفتنة األفالم اخلليعة التي هي
مشهد زور ،ومدرسة فجور ،تطبع يف نفوس النساء والشباب حمبة العشق ،والـميل إىل الفجور،
بحيث جتعل القلب اخلايل شج ًّيا ،تساوره اهلموم والغموم ،ويبىل بالسهر وطول التفكري،
رشك الكيد ،وحبائل الصيد ،للقلوب الضعيفة من النساء الال ي
وحرمان لذة النوم ،فهي بمثابة َ َ
هن ناقصات عقل ودين ،وقد وصفهن رسول اهلل ﷺ يف تكرسهن ورسعة ميوهلن بالقوارير؛
ألن رؤية ما فيها من الصور الـمتحركة الـمضطربة ،وسامع ما فيها من الغناء واألحلان الـمطربة،
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وما يفعلونه من التعاشق والتعانق ،كل هذا مما يضعف اإليامن ،ويستدعي الـميول إىل الفسوق
والعصيان ،فيغرق الناس مجي ًعا يف حضيض الذل واهلوان ،فتنقطع من بينهم روابط الزوجية
الَّشعية ،وتدنيهم من اإلباحية الـمطلقة ،فمتى كان القائمون ببث أفالمها اخلليعة ممن الحظ هلم
يف األخالق والدين ،وحيبون أن تشيع الفواحش بني الـمسلمني ،فإهنا تصري فتنة يف األرض
كبريا .والدفع أيرس من الرفع ،والوقاية أسهل من العالج .وإين أنصح الـمراقبني عليها
وفسا ًدا ً
بتقوى اهلل يف عرض ما ينفع وجيمل ويزين من األخالق الفاضلة واألعامل العالية ،وأن يتجنبوا
عرض منكرات األخالق الساقطة واألعامل السافلة ،كام يوجبه الدين والَّشف واألمانة ،فإن اهلل
ال حيب الفحش وال التفحش .كام أنني أنصح احلكومة بنصب رقابة عدلية ،متنع نَّش الفواحش
الـموحشة ،ومتنع نَّش ما يقبح منظره ،وسوء خمربه ،كرامة للدين والوطن ،واستبقاء حلسن
السمعة واتقاء الفتنة ،وأن احلكومة إن  م تقم بمنع ما يتوجب منعه من الفواحش الـموحشة
واألحلان اخلليعة ،فإن الناس سيغرقون مجي ًعا يف فساد البالد ،وفساد أخالق النساء واألوالد،
ويصدق عليهم ما حذرهم منه نبيهم ﷺ .حيث قال «مثل القائم يف حدود اهلل  -أي اذلي يسىع
يف دفع الـمنكرات وإزاتلهـا  -والواقع فيها  -أي اذلي يفعل الـمنكرات  -كمثل قوم استهموا

ىلع سفينة ،فصار بعضهم أعالها ،وبعضهم أسفلها ،فاكن اذلين يف أسفلها إذا استقوا من الـماء
ً
مروا ىلع من فوقهم ،فقالوا :لو أنا خرقنا يف نصيبنا خرقا ولم نّذ من فوقنا .فإن تركوهم وما
ً
ً
أرادوا هلكوا مجيعا ،وإن أخذوا ىلع أيديهم جنوا ،وجنوا مجيعا»(.)1

وهذا مثل مطابق للواقع ،فإن الناس متى سكتوا عن نَّش مثل هذه األفالم اخلليعة،
وتركوها تسطع يف دورهم ،بني نسائهم وأوالدهم ،فإن الفساد يعمهم ،ويصري ما يشاهدونه
خل ًقا هلم ،يشب عليه صغريهم وهيرم عليه كبريهم.
والرؤساء ال يعذرون أمام اهلل وال أمام الناس عن السكوت عىل مثل هذا ،لكن بعض
الناس يعلل نفسه باألعذار الباردة ويقول :هذا آخر زمن وهذا تيار جارف ،ويفعل مثله يف بلد
( )1رواه البخاري والرتمذي عن النعامن بن بشري.

( )61محاية الدين والوطن يف منع أفالم اخلالعة ِ
والفتن
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كذا وكذا ،وقد عاد اإلسالم غري ًبا كام بدأ ،فاختذوا هذا احلديث بمثابة التخدير والتفسري،
حياولون أن يسقطوا به ما وجب عليهم من األمر بالـمعروف ،والنهي عن الـمنكر ،والنصيحة هلل
ولعباده الـمؤمنني ،وألئمة الـمسلمني ،كأن الرسول ـ بزعمهم ـ قصد هبذا احلديث االستسالم
هلذا الضعف والغربة للدين ،بدون أن يسعى أحد بحوله وقوته ،وبجده وجهاده لدفعه ورفعه،
وهذا خطأ واضح لفهم احلديث ،فإن رسول اهلل عليه الصالة والسالم ،إنام قصد به التمسك
ً
بالدين ،وعدم االغرتار بضعفه وغربته ،وإعراض الناس عنه .فقد قال«« :بدأ اإلسالم غربا
ً
وسيعود غريبا كما بدأ فطوىب للغرباء»( )1قالوا :ومن الغرباء يا رسول اهلل؟ قال« :اذلين
يصلحون إذا فسد انلاس  -ويف رواية «يصلحون ما أفسد انلاس» .ويف رواية« :هم قوم صاحلون

قليل ،يف قوم سوء كثري»» .فمثله يف قوله هذا كمثل خريت األسفار ،خيرب قومه بمفاوز األقطار،
ومواضع األخطار ،ليتأهبوا باحلزم ،وفعل أويل العزم ،من وسائل التعويض وحيرتسوا بالدفع
لقطاع الطريق ،فمعنى احلديث أنه حيث عىل التمسك بالدين عند ضعفه وغربته ،والسعي يف
إصالح ما أفسد الناس منه؛ ألن هذا الضعف وهذه الغربة وصف عارض يقع يف مكان دون
مكان ،كام اشتد ضعفه وغربته بعد وفاة رسول اهلل ﷺ وارتد العرب كلهم عنه ،و م يبق مسجد
يصىل فيه إال مسجد مكة والـمدينة ومسجد بجواثى عبد القيس.

وعىل أثر هذا الضعف وهذه الغربة جاهد الصحابة حتى استعادوا قوة الدين ونشاطه
وانتشاره ،وثبت يف الصحيح :أنه «ال تزال طائفة من هذه األمة ىلع احلق منصورة ال يرضهم من

خذهلم ،وال من خالفهم حىت تقوم الساعة»( .)2فالعاقل ال يستوحش غربة اإلسالم لقلة
َ
َ َ
اسۡ َولوۡۡ
َثۡٱنلذ ِ ۡ
الـمتمسكني ،وال يغرت بكثرة الـملحدين التاركني للدين ،فإن اهلل يقولَۡ ۡ﴿ :و َماۡۡأكۡ ُۡ
ِيۡ[ ﴾١٠٣يوسف.]103 :
تۡب ِ ُمؤۡ ِمن َۡ
َح َرصۡ َ ۡ

فانتبهوا من غفلتكم ،وحافظوا عىل فرائض ربكم ،ومتسكوا بدينكم ،وأطيعوا اهلل ورسوله

إن كنتم مؤمنني.
( )1أخرجه مسلم من حديث أيب هريرة.
( )2أخرجه مسلم من حديث جابر ،وابن ماجه من حديث مرة بن إياس.

()62
حديث
«ال حتاسدوا وال تباغضوا وال ت ََدا َبروا»...
احلمد هلل رب العالـمني وبه نستعني ،ونصيل ونسلم عىل نبينا حممد سيد الـمرسلني .وأشهد
أن ال إله إال اهلل وأشهد أن حممدً ا رسول اهلل.
أما بعد:
فقد روى مسلم عن أيب هريرة ريض اهلل عنه قال :قال رسول اهلل ﷺ« :ال حتاسدوا ،وال
ً
تناجشوا ،وال تباغضوا ،وال تدابروا ،وال يبع بعضكم ىلع بيع بعض ،وكونوا عباد اهلل إخوانا،

الـمسلم أخو الـمسلم ،ال يظلمه ،وال خيذهل ،وال يكذبه ،وال حيقره ،اتلقوى ههنا -ويشري إىل

صدره ثالث مرات -حبسب امرئ من الرش أن حيقر أخاه الـمسلم ،لك الـمسلم ىلع الـمسلم

حرام؛ دمه ،وماهل ،وعرضه».
وقال مالك ،عن أيب الزناد عن األعرج عن أيب هريرة ريض اهلل عنه قال :قال رسول اهلل ﷺ:
«إياكم والظن ،فإن الظن أكذب احلديث ،وال جتسسوا ،وال حتسسوا ،وال تنافسوا ،وال
ً
حتاسدوا ،وال تباغضوا ،وال تدابروا ،وكونوا عباد اهلل إخوانا» رواه البخاري ومسلم وأبو داود.

إن هذا احلديث الَّشيف قد ورد من طرق متعددة ،وبألفاظ متنوعة ،وهو يعدُّ من جوامع
الكلم؛ ألن رسول اهلل ﷺ بعث بجوامع الكلم ،فكان جيمع احلكم الكثرية يف الكلامت القليلة.
ُ
بدأ هذا احلديث بقوله« :إياكم والظن ،فإن الظن أكذب احلديث»( .)1وهو بمعنى قوله
( )1متفق عليه من حديث أيب هريرة.
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( )62حدي « :ال حتاسدوا وال تباغضوا وال تدابروا»...
َ َ
ذ
ذ
ذ
َ ُ َ ٗ َ ذ
َ
ن ۡإِثۡمۡ﴾ [احلجرات.]12 :
ض ۡٱلظ ِۡ
ن ۡ َبعۡ ۡ
ن ۡإ ِ ۡ
ِن ۡٱلظ ِۡ
ريا ۡم ۡ
ِين ۡ َء َام ُنواۡ ۡٱجۡتنِبواۡ ۡكث ِ ۡ
يأي َها ۡٱَّل َۡ
سبحانهۡ ﴿ :

فأخرب سبحانه أن بعض الظن إثم .وملا طاف النبي ﷺ بالكعبة قال« :ما أعظمك وأعظم

حرمتك ،وإن حرمة الـمسلم عند اهلل أعظم من حرمتك ،ماهل ،ودمه ،وأال يظن به إال
ً
خريا»( .)1وروى الطرباين من حديث حارثة بن النعامن ،أن النبي ﷺ قال«« :ثالث الزمات
ألميت :الطرية ،واحلسد ،وسوء الظن» فقال رجل :وما يذهبهن يا رسول اهلل؟ .فقال« :إذا حسدت

فال تبغ ،وإذا ظننت فال حتقق ،وإذا تطريت فامض»».
وهلذا قال أمري الـمؤمنني عمر بن اخلطاب :ال تظن بكلمة خرجت من أخیك رشا وأنت جتد
هلا يف اخلري حممالً ،فإنام ينشأ سوء الظن من خب النیة وسوء الرسيرة .وقد قيل:
إذا ســـاء فعـــل الــــمرء ســـاءت ننونـــه

وصــــدق مــــا يعتــــاده مــــن تــــوهم

وعـــــــادى حمبیـــــــه بقـــــــول عداتـــــــه

فأصـــبح يف لیـــل مـــن الشـــك مظلـــم

ذ
ذ
َ
نۡإِثۡمۡ﴾ [احلجرات12 :و م يقل إن كل الظن إثم ،قد يكون
ضۡٱلظ ِۡ
نۡ َبعۡ ۡ
ويف القرآن الكريم ﴿إ ِ ۡ

الظن صاد ًقا أو كاذ ًبا ،وال يالم عليه صاحبه ،لكونه بفعله قد عرض نفسه للتهمة ،قد قيل :من
دخل مداخل التهم فال يلومن من أساء به الظن« .وملا زارت صفية  -زوجة رسول اهلل  -ﷺ
الرسول يف معتكفه ،وأرادت أن ترجع إىل بيتها .فقام معها رسول اهلل ﷺ ّ
يشيعها ،فأبرص رجلني

ً
ً
حياء من رسول اهلل ﷺ .فقال هلما« :مهال إنها صفية بنت حيي .تكليم يا
قد أرساع السري
ً
صفية» فقاال :أتظن أن نظن بك شيئا؟ .فقال« :نعم .إن الشيطان جيري من ابن آدم جمرى ادلم.
وإين خشيت أن يقذف يف قلوبكما ًّ
رشا»(.)2

ثم قال« :وال جتسسوا» والتجسس هو بمعنى التحسس ،وهو تتبع عورات الناس
وعثراهتم ،واحلرص عىل العثور عىل ما سرتوه من عوراهتم.
وهلذا خطب النبي ﷺ فقال« :يا معرش من أسلم بلسانه ولم يفض اإليمان إىل قلبه ،ال
( )1أخرجه عبد الرزاق من حديث عبد اهلل بن عمرو.
( )2متفق عليه من حديث عيل بن احلسني.
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جمموعة رسائل الشیخ عبد اهلل بن زيد آل حممود :

تّذوا الـمسلمني ،وال تتبعوا عوراتهم ،فإنه من تتبع عورة أخيه الـمسلم ،تتبع اهلل عورته ،ومن

تتبع اهلل عورته ،يفضحه ولو يف جوف بيته»(.)1
وقد قيل:
ال تلتمس من مساوي النـاس مـا سـقوا

ـــقا مــــن مســــاويك
فیكشــــف اهلل سـ ً

واذكـــر حماســـن مـــا فـــیهم إذا ذكـــروا

وال تعــــ أحــــدً ا مــــنهم بــــام فیــــك

وملا قيل البن مسعود :إن فالنًا يوجد معه رائحة اخلمر :فقال :إنا هنینا عن التجسس ،وإن
يظهر لنا يشء نأخذ به(.)2
ثم قال« :وال حتاسدوا» فاحلسد الـمذموم ،هو احلرص عىل زوال النعمة عن الـمحسود،
بأن يسعى سعيه ،ويعمل عمله يف حماولة زوال النعمة عن هذا الرجل الـمسلم.
فهذا هو احلسد الذي يأكل احلسنات ،كام تأكل النار احلطب ،ونعوذ باهلل من رش حاسد إذا
حسد.
أما ما جيده اإلنسان يف نفسه من متنيه زوال النعمة عن عدوه بدون أن يعمل عمله ،أو يسعى
سعيه فهذا عفو لكونه من حديث النفس.
ويف احلديث «عيف ألميت عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتلكم»( .)3وهلذا قال النبي ﷺ:
«إياكم واحلسد ،فإن احلسد يأكل احلسنات كما تأكل انلار احلطب»(.)4
واحلسد هو داء دوي ،وخلق رديء ،يقدح يف الـمروءة ،وال يزال صاحبه حليف مهوم وأليف
غموم؛ وهلذا قالوا :إن احلسد داء منصف يعمل يف احلاسد أكثر مما يعمل يف الـمحسود.
وهلذا قيل:
( )1رواه الرتمذي من حديث ابن عمر بلفظ« :يفضحه ولو يف جوف رحله».
( )2أخرجه أبو داود من حديث عبد اهلل بن مسعود.
( )3أخرجه اإلمام أمحد وابن ماجه من حديث أيب هريرة.
( )4رواه أبو داود والبيهقي من حديث أيب هريرة.

( )62حدي « :ال حتاسدوا وال تباغضوا وال تدابروا»...
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دع احلســــود ومــــا يلقــــاه مــــن كمــــده

كفــــاك منــــه هلیــــ النــــار يف كبــــده

إن ملـــــت ذا حســـــد نفســـــت كربتـــــه

وإن ســـــكت فقـــــد عذبتـــــه بیـــــده

ثم قال« :وال تناجشوا» فالنجش الـمنهي عنه هو أن يزيد يف السلعة من ال يريد رشاءها ،إما
نفع للبائع ،أو إرضار بالـمشرتي ،والناجش خائن ،لكونه مجع بني ظلم نفسه ،وظلم صاحب
السلعة ،وظلم الـمشرتي.
«وال يّمن أحدكم حىت حيب ألخيه ما حيب نلفسه»(.)1
ثم قال« :وال تباغضوا» فنهى رسول اهلل ﷺ عن التباغض الذي ينجم عنه التدابر ،أي
ن
اهلجران ،وأخرب أن التباغض هو داء األمم قبلنا .فقال« :دب إيلكم داء األمم قبلكم احلسد
وابلغضاء ،وابلغضاء يه احلالقة ،حالقة ادلين ال حالقة الشعر ،واذلي نفس حممد بيده ال

تدخلوا اجلنة حىت تّمنوا وال تّمنوا حىت حتابوا ،أفال أنبئكم بيشء إذا فعلتموه حتاببتم ،أفشوا
السالم بينكم»( .)2وهلذا قيل« :ثالث يصفني لك ود أخيك؛ أن تسلم عليه إذا لقيته ،وأن
تدعوه بأحب األسماء إيله ،وأن توسع هل يف الـمجلس»(« .)3وال حيل ملسلم أن يهجر أخاه فوق
ثالث يلال ،يلتقيان فيعرض هذا ،ويعرض هذا وخريهما اذلي يبدأ بالسالم»( .)4وروي «هجر

اإلنسان أخاه سنة كسفك دمه»( .)5وهلذا حث النبي ﷺ عىل السعي باإلصالح بني
الـمتباغضني ،والتقارب بني الـمتباعدين ،فقال« :أال أخربكم بأفضل من درجة الصوم والصالة؟»

قالوا :بىل يا رسول اهلل .قال« :إصالح ذات ابلني ،فإن فساد ذات ابلني يه احلالقة»( .)6يقول اهلل

( )1متفق عليه من حديث أنس بن مالك.
( )2رواه اإلمام أمحد يف مسنده ومسلم والرتمذي والضياء الـمقديس عن الزبري بإسناد قال الـمنذري :جيد.
( )3أخرجه الطرباين من حديث عثامن بن طلحة.
( )4أخرجه البخاري من حديث أيب أيوب األنصاري.
( )5أخرجه أبو داود من حديث أيب خراش السلمي.
( )6أخرجه أبو داود والرتمذي من حديث أيب الدرداء.

جمموعة رسائل الشیخ عبد اهلل بن زيد آل حممود :
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َ
َ َ
َ
ذ
ذ
َ
َ
ذ َ
اسۡ َو َمنۡ
يۡٱنلذ ِ ۡ
لۡ َمنۡۡأ َم َۡرۡب ِ َص َدقةۡۡأوۡۡ َمعۡ ُروفۡۡأوۡۡإِصۡ ۡل ىِۢحۡ َب َۡ
يِجن َوۡى ى ُهمۡۡإ ِ ۡ
فۡكثِريۡۡمِنۡ ۡ
ريۡ ِ ۡ
لۡخ َۡ
تعاىلۡ ﴿ :
َ
َ
ذ َ َ َ ُ
َ
َ َ
َ
يما ۡ[ ﴾١١٤النساء .]114 :وقد رشعت
ف ۡنؤۡتِي ۡهِ ۡأجۡ ًرا ۡع ِظ ٗۡ
لِلِ ۡفسوۡ ۡ
ت ۡٱ ۡ
ِك ۡٱبۡتِغاۡ َۡء ۡ َمرۡضا ِۡ
َيفۡ َعلۡ ۡ ۡذ ىل ۡ
اجلامعة يف الصالة ملصلحة التقارب بني القلوب.
ثم قال« :وال يبع بعضكم ىلع بيع بعض» ومعنى هذا النهي كون اإلنسان يتفق مع آخر يف
إرضارا بالبائع،
الثمن ،ثم يقوم آخر ويقول :أنا أبيعك بأقل من هذا الثمن ،وهذا حرام؛ ألن فيه
ً
ومثله النهي عن السوم عىل سوم أخيه ،وذلك بأن يتفق البائع والـمشرتي عىل الثمن ،و م يبق
سوى التسليم ،فيقوم رجل فيقول :أزيدك عىل هذا الثمن ،يريد أن يتخىل عن البيع ،فهذا من
السوم عىل السوم الذي هو حرام .أما إذا وضعت السلعة للمزايدة ،وهذا يزيد ،واآلخر يزيد،
فال بأس بذلك .ومثله اخلطبة عىل خطبة أخيه ،فمتى خطب شخص امرأة من أهلها ووافقوا عىل
إرضارا
قبوله ،وهو يعلم بذلك ،ثم يذهب فيخطب عىل خطبة األول؛ فهذا حرام؛ ألن فيه
ً
باخلاطب ،وقط ًعا لسبيل خطبته.

ً
ثم قال« :وكونوا عباد اهلل إخوانا ،الـمسلم أخو الـمسلم ،ال يظلمه ،وال خيذهل وال حيقره»

أي أن الـمسلم احلقيقي ،هو من سلم الـمسلمون من لسانه ويده ،كام أن الـمؤمن ،هو من أمنه
الناس عىل دمائهم ،وأمواهلم ،والـمهاجر من هجر ما هنى اهلل عنه ،فال يظلم الـمسلم أخاه
الـمسلم ،فإن الظلم ظلامت يوم القيامة ،وال خيذله ،وال حيقره .ففي احلديث .أن النبي ﷺ قال:
ً
ً
امرءا مسلما يف موطن ينتقص فيه عرضه ،وينتهك فيه من حرمته ،إال
«ما من امرئ خيذل
ً
خذهل اهلل تعاىل يف موطن حيب فيه نرصته .وما من أحد ينرص مسلما يف موطن ينتقص فيه من

عرضه أو ينتهك فيه من حرمته إال نرصه اهلل يف موطن حيب فيه نرصته»( )1لكون هذا الذل
واالحتقار للمسلم ،إنام ينشأ غال ًبا عن الكرب والزهو بالنفس ،والـمتكربون حيَّشون يوم القيامة
يف صور الذر يطأهم الناس بأقدامهم ،لكوهنم يتصورون الناس يف أعينهم بمثابة الذر ،فجوزوا

( )1رواه أمحد يف مسنده وأبو داود والضياء عن جابر وأيب طلحة بن سهل قال اهليثمي :إسناد حديث جابر حسن.

( )62حدي « :ال حتاسدوا وال تباغضوا وال تدابروا»...
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عىل عملهم بمثله.
إذا أردت رشيــــــف النــــــاس كلهــــــم

فــــــانظر إىل ملــــــك يف زي مســــــكني

هــذا الــذي حســنت يف النــاس ســريته

وذاك يصـــــــلح للـــــــدنیا وللـــــــدين

وهلذا قال« :حبسب امرئ من الرش أن حيقر أخاه الـمسلم ،لك الـمسلم ىلع الـمسلم حرام،

دمه ،وماهل ،وعرضه»( .)1وكان النبي ﷺ ينادي هبذه الكلامت يف الـمجامع العظام ،كجمع يوم
عرفة وغريه ،ويقول« :إن دماءكم ،وأموالكم ،عليكم حرام»( .)2ويقول« :ال حيل مال امرئ

مسلم إال عن طيب نفس منه»( .)3وكأنه يف حتذيره يشاهد ما سيقع يف آخر الزمان ،من بدعة
االشرتاكية الشيوعية ،التي استباح هبا الزعامء سلب أموال األغنياء ،ثم أجلسوهم عىل حصري
الفقر والفاقة ،بحجة االشرتاكية الـمبتدعة ،التي ما أنزل اهلل هبا من سلطان .وعىل أثرها وقع
مجيع الناس يف أسوأ النتيجة ،وسوء العاقبة ،حتى صارت الدولة فقرية ،والناس فقراء ،وانقطع
سبيل التبادل بالتجارة ،وضعف احلرث والنسل .ومن دعاء النبي ﷺ« :امهلل إين أعوذ بك من

اجلوع فإنه بئس الضجيع ،وأعوذ بك من اخليانة فإنها بئست ابلطانة»( )4فاجلوع والفقر مها
خسارة ،واخليانة خسارة اآلخرة .كام استعاذ باهلل من الـمأثم والـمغرم .وقال« :إن الرجل إذا غرم

أثم ،حدث فكذب ،ووعد فأخلف»( ،)5ففي الـمأثم خسارة اآلخرة ،ويف الـمغرم خسارة الدنيا،
ومن قتل دون ماله فهو شهيد .فال حيل مال امرئ مسلم إال عن طيب نفس منه .ويف الصحيح أن
النبي ﷺ قال« :إنكم ختتصمون ن
إيل ،ولعل بعضكم أن يكون أحلن حبجته من بعض ،فمن
( )1رواه مسلم عن أيب هريرة.
( )2من خطبته ﷺ يف حجة الوداع.
( )3من خطبته ﷺ يف حجة الوداع.
( )4رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه .وأما حديث «امهلل إين أعوذ بك من الفقر والقلة »...فقد رواه أبو
داود والنسائي وابن ماجه واحلاكم عن أيب هريرة.
( )5أخرجه اإلمام أمحد من حديث عائشة.
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ً
قطعت هل من حق أخيه شيئا ،فإنما أقطع هل قطعة من انلار ،فليقل أو ليستكرث»( )1رواه مسلم،
َُ ُ َ َ ُ ذ
ُ ُ َ ٗ
ُ
ََ َ ُ ُ َ َ ُ
يقا ۡمِنۡۡ
لَك ِۡم ۡتلِ َأۡكلواۡ ۡف ِر ۡ
ل ۡٱ ۡ
ل ۡوتدۡلواۡ ۡبِهاۡ ۡإ ِ ۡ
بى ِط ِۡ
ل ۡتأۡكلوۡاۡ ۡأمۡ َۡو ىلكم ۡبَيۡ َنكم ۡۡب ِٱلۡ َۡ
يقول اهلل﴿ :و ۡ
َ
ََ ُ َ َ َ
ونۡ[ ﴾١٨٨البقرة.]188 :
نتمۡۡتعۡل ُم ۡ
لثۡ ِۡمۡوأ
اسۡۡب ِٱ ِۡ
أمۡ َۡو ى ِۡلۡٱنلذ ِ ۡ

فانتبهوا من غفلتكم ،وتوبوا من زللكم ،وحافظوا عىل فرائض ربكم ،وانتهوا عام حرم

عليكم ،وأطيعوا اهلل ورسوله إن كنتم مؤمنني.

( )1متفق عليه عن أم سلمه بلفظ« :إنما أنا برش وإنكم.»....

()63
األيـامن وال ّنـذور
احلمد هلل الويل احلميد ،الـمبدئ الـمعيد .وأشهد أن ال إله إال اهلل ،شهادة أرجو هبا من فضله
الـمزيد .وأشهد أن حممدً ا نبيه ورسوله سيد األحرار والعبيد .اللهم صل عىل نبيك ورسولك
كثريا.
حممد ،وعىل آله وصحبه وسلم
ً
تسليام ً
أما بعد:
َ
َ َُ ُ ُ ُ ذُ ذ
َ
َ ُ ُ
َ ُ
كن ۡيُؤاخِذكم ۡب ِ َماۡ
ف ۡأيۡ ۡ
لِل ۡۡب ِٱللغۡ ۡوِ ۡ ِ ۡ
ل ۡيؤاخِذك ۡم ۡٱ ۡ
فقد قال اهلل تعاىلۡ ﴿ :
ٰ ىن ِكمۡ ۡ َو ۡل ى ِ
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
َ ذ ُ َ َى َ َ َ ذ ُ
َ ُ َ َ َ َ
ُ
ونۡأهۡل ِيكمۡۡأوۡۡكِسۡ َوت ُهمۡۡ
طۡ َماۡتطۡعِ ُم ۡ
ِيۡمِنۡۡأوۡ َس ِۡ
سك َۡ
شۡة ِۡ َم ىۡ
امۡع
نۡفك ۡفى َرت ُۡهۥۡۡإِطۡع ۡ
ٰۡ
ّليۡ ۡ
عقدت ۡمۡٱ ۡ
َ
َ
َ َ ُ َ َ َ َ َ ذ َ َ َ ُ َ َى َ ذ َى َ َ ذ ى َ ُ َ ُ َ َ
َ ُ
ٰ ىن ِكمۡ ۡإِذا ۡ َحلفۡ ُت اۡم ۡ َۡوٱحۡفظوۡاۡۡ
ِك ۡك ۡفرۡة ۡأيۡ ۡ
ام ۡث ۡلثةِۡ ۡأيامۡ ۡ ۡذل ۡ
َيدۡ ۡف ِصي ۡ
ت ِر ۡ
أوۡ ۡ ۡ
ير ۡرقبةۡ ۡفمن ۡلمۡ ۡ ِ
َ َ ى َ ُ َ َى َ ُ َ ُ ذ ُ َ ُ َ َ ى َ َ ذ ُ َ ُ ُ َ
ونۡ[ ﴾٨٩الـامئدة.]89 :
ايت ِ ۡهِۦۡلعلكمۡۡتشۡكر ۡ
لِلۡلكمۡۡء ۡ
يۡٱ ۡ
ِكۡيب ِ ۡ
ٰنك اۡمۡك ۡذل ۡ
أيۡ ۡ
رشع اهلل سبحانه اليمني التي هي عنوان تعظيم أمر اهلل ،حلفظ حقوق عباده :دمائهم
وأمواهلم ،ولقطع النزاع من بينهم .فمن حلف باهلل ،فليصدق ،ومن ُح ِلف له باهلل ،فلريض ،ومن
 م يرض ،فليس من اهلل.
ومن رمحته سبحانه ،أنه عندما حيلف أحدهم عىل فعل اليشء أو تركه ،كأن يقول لصاحبه
عىل سبيل اإلكرام :واهلل لتدخلن بيتي ،أو واهلل لتأكلن ذبيحتي .فيقول له صاحبه :ال واهلل ال
أدخل بيتك ،أو ال واهلل ال آكل ذبيحتك .فإن هذا من لغو اليمني الذي ال كفارة فيها؛ لقول اهلل
َ َُ ُ ُ ُ ذُ ذ
َ َ ُ
ٰ ىن ِكمۡ﴾ ومثله لو قال :واهلل إن شاء اهلل ألفعلن كذا،
فۡأيۡ ۡ
لِلۡۡب ِٱللغۡ ۡوِۡ ِ ۡ
لۡيؤاخِذك ۡمۡٱ ۡ
سبحانهۡ ﴿ :
ثم ال يفعله ،فإهنا ال تنعقد يمينه.
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أما اليمني التي يقتطع هبا مال امرئ مسلم ،أو يستحل هبا دمه ،فهي اليمني الغموس الفاجرة،
غموسا ،لكوهنا تغمس صاحبها يف اإلثم ،ثم تغمسه يف النار ،عيا ًذا باهلل من ذلك.
سميت
ً
ويف احلديث :أن النبي ﷺ قال ««من حلف ىلع يمني يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها
ً
ً
يسريا يا رسول اهلل؟ قال« :وإن اكن
فاجر ،ليق اهلل وهو عليه غضبان» .قالوا :وإن اكن شيئا
ً
قضيبا من أراك»» متفق عليه(.)1

واليمني الغموس التي حيلف هبا عىل مال أخيه الـمسلم ،هي من أكرب الكبائر عند اهلل ،كام يف
البخاري أن النبي ﷺ قال« :الكبائر :اإلرشاك باهلل ،وعقوق الوادلين ،وقتل انلفس اليت حرمها

اهلل إال باحلق ،وايلمني الغموس»( .)2فقرن اليمني الغموس باإلرشاك باهلل ،وقتل النفس التي
حرم اهلل قتلها.
فالذي حيلف عىل مال أخيه الـمسلم عامدً ا متعمدً ا ،يعترب بأنه قد باع نصيبه من اآلخرة ،هبذا
ذ ََ
َ
ذ ذ َ َ َُ َ
ٗ
َ
َ
ى
ٰن ِ ِهمۡۡثم ۡناۡ
لِلِۡوأيۡ ۡ
ونۡب ِ َعهۡ ِۡدۡٱ ۡ
َت ۡ
ِينۡيشۡ
نۡٱَّل ۡ
القدر الزهيد الذي حلف عليه .يقول اهلل سبحانه﴿ :إ ِ ۡ
َ
َ ََ ُ َ ُُ ُ ذُ َ
ُ َ
َ ً ُ َ َ َ َ َى َ َ
لۡ
يى َمةِۡ ۡ َو ۡ
ل ِهمۡ ۡيَوۡ َۡم ۡٱلۡ ِق َۡ
ل ۡيَنظ ُۡر ۡإ ِ ۡ
لِل ۡ َو ۡ
ل ۡيكل ِمه ۡم ۡٱ ۡ
ف ۡٱٓأۡلخِرۡة ِ ۡو ۡ
ق ۡل ُهمۡ ۡ ِ ۡ
ل ۡخ ۡل ۡ
كۡ ۡ
لئ ِ ۡ
ِيل ۡأو ۡ
قل ۡ
َ َُ َ َ َ
يُ َزيِك ِي ِهمۡ ۡولهمۡ ۡعذابۡ ۡأ ِلمۡ ۡ[ ﴾٧٧آلعمران .]77 :وأخرس الناس من باع آخرته بدنياه ،وأخرس منه
من باع آخرته بدنيا غريه .والنبي ﷺ خطب الناس فقال« :من اكن عنده مظلمة ألخيه من

عرض أو من يشء ،فليتحلله منه ايلوم من قبل أن ال يكون دينار وال درهم ،إن اكن هل عمل

صالح ،أخذ منه بقدر مظلمته ،وإن لم تكن هل حسنات ،أخذ من سيئات صاحبه ،فحمل

عليه»( .)3وقال «إنكم ختتصمون إيل ،ولعل بعضكم أن يكون أحلن حبجته من بعض ،وإنما
ً
أقيض ىلع رحو ما أسمع منه فمن قضيت هل بيشء من حق أخيه فال يأخذ منه شيئا فإنما أقطع هل

قطعة من انلار ،فليقل أو ليستكرث» .متفق عليه من حديت أم سلمة.

فهذه اليمني التي حيلف هبا عىل مال أخيه الـمسلم ،ال تنحل بالكفارة أبدً ا ،فال كفارة هلا،
( )1من حديث أيب أمامة.
( )2متفق عليه من حديث أنس.
( )3رواه البخاري والرتمذي عن أيب هريرة.

( )63ا يامن والنّذور
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وإنام تنحل بالتوبة إىل اهلل ،واإلقالع عن الذنب ،ورد الـمظلمة التي حلف عليها إىل صاحبها ،ال
كفارة هلا إال ذلك .أما كفارة اليمني فكام أخرب اهلل عنها؛ بأهنا إطعام عَّشة مساكني من قوت
البلد ،لكل مسكني ُمد من الرب أو األرز .وإن عشى عَّشة مساكني من طعامه الذي يأكله ،أجزأه
ذلك ،فإن اهلل سبحانه ذكر اإلطعام و م يشرتط التملك.
وقد أجاز اإلمام أبو حنيفة إخراج القيمة ،وهو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية ،إذا كانت
أنفع للفقراء .وتقدر القيمة الكافية يف اإلطعام يف هذا الزمان ،بأربعة رياالت لكل مسكني ،أو
يكسو عَّشة فقراء ،رجاالً ونسا ًء الكسوة الـمعتادة ،بأن يكسو الـمرأة ما جيزهيا لصالهتا ،أو عتق
رقبة .فمن  م جيد ما يكفر به عن يمينه ،فإنه يصوم ثالثة أيام متتابعة .فهذه كفارة أيامنكم إذا
حلفتم.

َ َ ُ َ َ ُ
ٰ ى َنكمۡ﴾ فحفظ اليمني هو أن تكون حمرتمة يف نفس الـمؤمن ،معظمة يف
﴿ۡ ...وٱحۡفظوۡاۡ ۡأيۡ ۡ

اعتقاده ،ال حيلف باهلل إال وهو صادق .وإذا حلف وحنث ،كفر عن يمينه ،وليحذر الكذب يف
اليمني ،فإهنا تقطع األصل والنسل ،وتذر الدار خالء من أهلها .ويف احلديث أن النبي ﷺ قال:
ُ
«من حلف باهلل فليصدق ،ومن حلف هل باهلل فلريض ،ومن لم يرض فليس من اهلل»(.)1
وكثرة احللف الكاذب يف البيع منفقة للسلعة ،لكنها متحق الكسب .نسمع من بعض الناس
يقولون :اهلل يكره اليمني صادقة أو كاذبة .فإن الصادقة غري مكروهة وال مذمومة ،وال يالم عليها
من حلف هبا .فإن اليمني رشعها الرب احلكيم لقطع النزاع واخلصام ،وحلفظ الدماء واألموال،
كام رشع اهلل الصالة والصيام .فالـمؤمن ُخيلص هبا حقه من خصمه اجلاحد حلقه ،وحيق هبا كلمة
العذاب عىل الكاذب .وقد حلف عثامن بن عفان عىل مال له .وحلف ابن عمر ،وحلف
أشخاص من الصحابة عىل حقوق هلم مالية .وملا قيل لبعضهم ،كيف حتلف عىل مال؟ قال :كيف
ال أحلف عىل حقي واهلل سبحانه قد أمر نبيه يف كتابه بأن حيلف عىل إثبات احلق؟ وقد حلف

( )1رواه ابن ماجه بإسناد حسن عن ابن عمر وله رواية من حديث بريدة.
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النبي ﷺ يف بضعة وثامنني موض ًعا .فمتى كان لإلنسان حق يف نفسه ،وقد جحده خصمه
فتوجهـت اليمني عليه فيه ،فإنه حيلف ليتحصل عىل ماله بيمينه ،وينقذ خصمه من ظلمه .كام
حكم النبي ﷺ بالبينة عىل الـمدعي ،واليمني عىل من أنكر ،وحكم باليمني مع الشاهد.
أما اليمني الـمبتدعة ،التي جيب اجتناهبا فهي اليمني بالطالق ،الذي هو يمني ال ُفساق .جتد
بعض الناس إذا حلف له خصمه باهلل ،قال له :ما أرىض حتى حتلف بالطالق .واليمني باهلل أعظم
حرمة من اليمني بالطالق؛ ألن اليمني بالطالق معدودة من البدع ،وحيث إنه كثر الوقوع من
الناس فيه ،فإنه البد أن نتكلم عن احلكم فيه ،فنقول :من حلف بالطالق عىل إنسان أن يدخل بيته،
أو أن يأكل ذبيحته ،فأَص الـمحلوف عليه عىل االمتناع ،فلم يدخل البيت ،و م يأكل الذبيحة ،فإنه
ال ينعقد يمينه ،وليس عليه كفارة العتبار أنه من لغو اليمني الذي ال كفارة فيه؛ ألن من رشط
مكرها ،فال كفارة عليه.
تارا ،وهذا قد حنث
ً
وجوب الكفارة كونه حينث خم ً
ولو حلف إنسان بالطالق عىل فعل يشء أو منعه ،بأن قال :عيل الطالق أين ال آكل من
طعامك .فأكل منه ،أو قال :عيل الطالق أن ال آكل من ذبيحة تذبح يل فأكل منها ،أو قال :عيل
الطالق أن أعطيك هذا اليشء فلم يعطه ،أو قال :عيل الطالق أن ال خترج زوجتي من بيتي
فخرجت بإذنه ،ونحو ذلك من الكالم .فمتى حلف عىل ذلك فحنث يف يمينه ،فنحن نفتي بأهنا
ال تطلق امرأته ،وإنام عليه كفارة يمني ،إلحلاقها باإليامن الـمكفرة.
كام حكى ابن القيم إمجاع الصحابة عىل ذلك ،وهو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية؛ ألن هذا
احلالف  م يقصد طالق زوجته ،وإنام أراد تأكيد ما حلف عليه من منع زوجته ال غري ،أو ال يأكل
من ذبيحة تذبح له رف ًقا بصاحبه .فهو إنام يريد إكرام صاحبه وعدم تكليفه ،فمتى ذبح الذبيحة
وأكل منها ،فإن عليه كفارة اليمني ال غري ،وأكله من هذه الذبيحة أفضل من إَصاره عىل
لق زوجته.
االمتناع؛ ملا فيه من إدخال الرسور عىل أخيه الـمسلم .وال َت ْط ُ
أما اليمني الـمنعقدة التي جيب هلا الكفارة؛ فهي اليمني التي يؤكدها صاحبها عىل نفسه ،بأن
حيلف بأن ال يدخل دار فالن ثم يدخلها ،أو حيلف بأن ال يأكل طعام فالن ثم يأكله ،أو حيلف
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بأن ال يأكل من ذبيحة تذبح له ثم يأكلها .فهذه هي اليمني الـمنعقدة .فمتى حلف عليها ثم
حنث فيها لزمته الكفارة .عىل أن الـمؤمن ال ينبغي له أن متنعه يمينه عن فعل الرب واخلري والصلة
واألفعال احلسنة مع رمحه أو جاره ،بأن حيلف أن ال يسلم عىل رمحه أو عىل جاره ،أو ال يأكل من
طعامه ،أو ال يدخل داره ،ونحو ذلك مما يمتنع من فعله بيمينه فال ينبغي للمسلم أن يرص عىل
هذه اليمني ،حتى إذا قيل له ِ :م  م تسلم عىل قريبك أو جارك؟ قال :عيل يمني أن ال أكلمه ،وال
َ َ َ َ ُ ذ َ ُ َ ٗ َ َى ُ َ َ َ َ َذ ُ َ ُ
يَۡ
ُ
َ
ٰ ۡن ِكمۡۡأنۡتّبواۡۡوتتقواۡۡوتصۡل ِحواۡۡب ۡ
لِلۡعرۡض ۡةۡ ِّليۡ ۡ
تعلواۡۡٱ ۡ
لۡ ۡ
أسلم عليه .يقول اهلل تعاىل﴿ :و ۡ
ذ
َ
لِل ۡ َس ِميعۡ ۡعل ِيمۡ ۡ[ ﴾٢٢٤البقرة .]224 :أي ال جتعلوا أيامنكم بمثابة العرضة التي تردكم
اس ۡ َۡوٱ ُۡ
ٱنلذ ِ ۡ
عن فعل الرب واخلري والصلة.
ويف احلديث أن النبي ﷺ قال لعبد الرمحن بن سمرة« :يا عبد الرمحن ،إذا حلفت ىلع يمني
َ
فرأيت غريها ً
أت اذلي هو خري وكفر عن يمينك»(.)1
خريا منها ف ِ

ويف البخاري عن أيب موسى األشعري« ،قال :أتينا معرش األشعريني إىل رسول اهلل ﷺ
ً
نسأهل رواحل نتحمل عليها إىل اجلهاد يف سبيل اهلل ،فصادفنا عنده خلقا من انلاس يسألونه

احلملن ،فقال« :واهلل ال محلتكم ،واهلل ال محلتكم» ثم انرصفنا إىل بيوتنا ،ولم نشعر إال
بمنادي رسول اهلل ﷺ يدعونا ،فآتيناه ،فقال« :إين قد أمرت لكم برواحل» قلنا :يا رسول اهلل،
لعلك نسيت أنك قد حلفت أن ال حتملنا .قال« :نعم إين واهلل ال أحلف ىلع يمني فأرى غريها
ً
خريا منها ،إال أتيت اذلي هو خري وكفرت عن يميين»».

إن ثمرة االستامع االتباع ،فكل من كان بينه وبني رمحه أو جاره يشء من اهلجران والتقاطع،
أو حلف بأن ال يكلمه ،أو ال يسلم عليه ،أو ال يأكل من طعامه ،فإنه جيب عليه أن يعفو ويصفح
احتسا ًبا للثواب ،وخو ًفا من العقاب ،وأن يسلم عليه ،وجييب دعوته ،ويأكل طعامه ،ويكفر عن
يمينه ،حتى يسلم له دينه.
ففي احلديث ،أن النبي ﷺ قال« :دب إيلكم داء األمم قبلكم ،احلسد وابلغضاء،
( )1متفق عليه عن عبد الرمحن بن سمرة.
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وابلغضاء يه احلالقة ،ال أقول حتلق الشعر ،ولكن حتلق ادلين .فواذلي نفيس بيده ،ال تّمنوا

حىت حتابوا .أوال أدلكم ىلع يشء إذا فعلتموه حتاببتم؟ أفشوا السالم بينكم»(.)1
ومن األيامن الـمبتدعة ،احللف بغري اهلل ،كأن حيلف برأسه ،أو برأس ولده ،وحتى احللف
ً
بالرسول ال جيوز ،حلديث« :من اكن حالفا فليحلف باهلل أو يلصمت»( .)2وقال« :من حلف
بغري اهلل فقد كفر أو أرشك»( .)3وقال« :من حلف باألمانة فليس منا»( .)4ألن احللف باهلل
داخل يف عموم العبادة التي ال تنبغي إال هلل ،ففي احلديث «ال حتلفوا بآبائكم وال بأمهاتكم،

وال حتلفوا باهلل إال وأنتم صادقون» ومثله قول بعضهم أنا هيودي إن فعلت كذا ،أو أنا نرصاين إن
أيضا من األيامن الـمنكرة.
 م أفعل كذا ،فهذه ً

ً
ففي البخاري أن النبي ﷺ قال« :من حلف بملة غري اإلسالم اكذبا فهو كما قال»(.)5

َْ
«ولعن الـمّمن كقتله»( ،)6ويف احلديث اآلخر قال« :من قال أنا يهودي أو أنا نرصاين إن فعلت
ً
ً
كذا ،فإن اكن اكذبا فهو كما قال ،وإن اكن صادقا فلن يرجع إىل اإلسالم سالـما»( .)7نعوذ باهلل

من منكرات األخالق واألقوال واألعامل.
أما حكم النذر الـمَّشوع والـممنوع :فلنعلم أن النذر ليس بمستحب ،لكونه يوجب عىل
نفسه شي ًئا  م يوجبه اهلل عليه .وقد قال النبي ﷺ« :انلذر ال يأيت خبري ،وإنما يستخرج به من

( )1رواه اإلمام أمحد يف مسنده ومسلم والرتمذي والضياء.
( )2متفق عليه من حديث ابن عمر.
( )3رواه الرتمذي وحسنه وابن حبان يف صحيحه واحلاكم وقال :صحيح عىل رشطهام.
( )4رواه أبو داود من حديث بريدة بن احلصيب.
( )5رواه البخاري من حديث ثابت بن الضحاك.
( )6متفق عليه من حديث ثابت بن الضحاك.
( )7متفق عليه من حديث ثابت بن الضحاك.
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()1
مباحا لزمه ما التزمه.
نذرا ً
ابلخيل»  .فمتى نذر ً

وهو إما نذر طاعة أو نذر معصية .فنذر الطاعة هو :أن يقول هلل عيل نذر إن شفى اهلل مرييض
أو تزوج ولدي ،أو رجع فالن من سفره ،أن أصوم هلل كذا ،أو أتصدق بكذا ،أو أصيل كذا وكذا.
فهذا نذر طاعة جيب الوفاء به ،وقد مدح اهلل الذين يوفون بالنذر.
ويف احلديث« :من نذر أن يطيع اهلل فليطعه»( )2ومثله من نذر أن يذبح ذبيحة أو ذبيحتني
فإنه جيب الوفاء به .ومن عجز عن وفاء ما نذره من الصيام أو احلج وغريه ،لكرب أو مرض ونحوه،
ً
أو عدم استطاعة ،فإن عليه كفارة يمني ،كام يف احلديث :أن رجال يك ى أبا إرسائيل نذر أن حيج
ً
حافيا ،وأن ال يستظل ،فأمره انليب ﷺ بأن يركب ويستظل ،ويكفر عن يمينه.
ومن مات وعليه نذر من صالة أو صيام أو صدقة استحب لوليه أن يقيض نذره عنه ،فقد
جاءت امرأة إىل النبي ﷺ ،فقالت :يا رسول اهلل ،إن أمي نذرت أن حتج ،فلم حتج حتى ماتت.
أفأحج عنها؟ .قال« :نعم حيج عنها .أرأيت لو اكن ىلع أمك دين ،أكنت قاضيته؟ اقضوا اهلل،
فاهلل أحق بالوفاء» .رواه البخاري من حديث ابن عباس .وقال« :من مات وعليه صوم ،صام

عنه ويله» .متفق عليه من حديث عائشة .وفرسه اإلمام أمحد بصوم النذر ،فإنه الذي جيب
قضاؤه .أما نذر الـمعصية فهو كمن نذر أن ال يكلم رمحه ،أو ال يسلم عليه ،وال عىل جاره ،أو ال
يدخل بيته ،أو ال يأكل طعامه ،أو نذر أن ال يزوج ابنته إال بشخص ال ترغب البنت نكاحه ،فال
جيوز الوفاء به حلديث« :من نذر أن يعيص اهلل فال يعصه»(.)3
ومثله ما يفعله أهل فارس ،من كون أحدهم ينذر ماله لشخص معني ،لقصد الفرار به من
الوارث .فهذا نذر مبتدع غري مَّشوع ،فال جيوز الوفاء به؛ ألن فيه إبطاالً لفرائض اهلل .واهلل قد

( )1متفق عليه من حديث ثابت بن الضحاك.
( )2رواه البخاري عن عائشة.
( )3رواه اإلمام أمحد يف مسنده والبخاري وأبو داود والنسائي والرتمذي وابن ماجه عن عائشة.
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ً
أعطى كل ذي حق حقه ،والنبي ﷺ قال« :من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد»(.)1
فهذا نذر معصية ويف احلديث «من نذر ً
نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمني»( )2ومن نذر

نذرا يف معصية فكفارته كفارة يمني.
نذرا ال يطيقه فكفارته كفارة يمني ،ومن نذر ً
ً
والنذر هو بمثابة العهد الذي يعاهد اإلنسان عليه ربه أن يفعله .ويف القرآن ما يدل عىل ذم
َ ُ ذ َىَ َ ذ َ َ
َ
ََ ذ ذ َ ذ َ ُ َ
َ
نۡ
ن ۡ َونلَكون ذۡ
لِل ۡلئِنۡ ۡ َءات ۡى ى َنا ۡمِن ۡفضۡل ِ ۡهِۦ ۡنلصدق ۡ
عه ۡد ۡٱ ۡ
عدم الوفاء به .قال سبحانه﴿ :ومِنۡهم ۡمنۡ ۡ ۡ
ََ
َ ُ
َ ٗ
َ
ََ َ
ُ َ
َ ذ
َ
َ ذ ُ
فۡ
اقاۡ ِ ۡ
ونۡۡ٧٦فأعۡق َب ُهمۡۡن ِف ۡ
يۡۡ٧٥فل ذماۡۡ َءات ۡى ى ُهمۡمِنۡفضۡل ِ ۡهِۦَۡبِلواۡۡب ِ ۡهِۦۡ َوت َولواۡۡ ذوهمۡمعۡ ِرض ۡ
ح َۡ
نۡٱ ۡ
ِۡم ۡ
لص ىل ِ ِ
َ
َ
َ
ُُ
َ
َ َ
َ ُ
ُ ذ
َ
ونۡ[ ﴾٧٧التوبة.]77-75 :
وهۡ َوب ِ َماَۡكنواۡۡيَكۡذِبُ ۡ
لِلۡ َماۡ َوع ُد ُۡ
لۡيَوۡ ِۡمۡيَلۡقوۡن ُۡهۥۡب ِ َماۡۡأخۡلفواۡۡٱ َۡ
قلوب ِ ِهمۡۡإ ِ ىۡ
ويف الصحیحني عن عمران بن حصني أن النبي ﷺ قال« :خريكم قرين ،ثم اذلين يلونهم ،ثم

اذلين يلونهم ،ال أدري أذكر بعد قرنه مرتني أو ثالثة ثم ييجء قوم يشهدون وال يستشهدون،

وخيونون وال يّتمنون ،وينذرون وال يوفون ،ويظهر فيهم السمن»(.)3
فانتبهوا من غفلتكم ،وتوبوا من زللكم ،وحافظوا عىل فرائض ربكم ،وأطيعوا اهلل ورسوله
إن كنم مؤمنني.

( )1رواه مسلم من حديث عائشة.
( )2رواه ابن ماجه وإسناده حسن من حديث عقبة بن عامر اجلهني.
( )3متفق عليه ورواه أبو داود والرتمذي والنسائي عن عمران بن حصني.

()64
اجلوار
فضل ُحسن َ
وكونه ينحرص يف َبذل الندَ ى و َحتمل األذى
احلمد هلل الكريم الودود ،ونشكره ونسأله من فضله الـممدود ،وأشهد أن ال إله إال اهلل شهادة
إخالصها للدين عمود ،وأشهد أن حممدً ا عبده ورسوله الـمخصوص بالـمقام الـمحمود.
أما بعد:
فإن من حقوق اإلسالم اإلحسان إىل الـمساكني واأليتام واجلريان .ويف الصحيح أن
النبيﷺ قال« :من اكن يّمن باهلل وايلوم اآلخر ،فليقل ً
خريا أو يلصمت ،ومن اكن يّمن باهلل
وايلوم اآلخر فليكرم جاره ،ومن اكن يّمن باهلل وايلوم اآلخر فليكرم ضيفه»( ،)1وقال« :ما زال

جربيل يوصيين باجلار حىت ظننت أنه سيورثه»( .)2ويف حديث ابن مسعود ،أن النبي ﷺ قال:
«إن اهلل قسم بينكم أخالقكم كما قسم بينكم أرزاقكم ،وإن اهلل يعطي ادلنيا من حيب
ومن ال حيب ،وال يعطي ادلين إال من حيب ،فمن أعطاه اهلل ادلين فقد أحبه ،فواذلي نفيس
ُ
بيده ،ال يسلم عبد حىت يسلم قلبه ولسانه ،وال يّمن حىت يأمن جاره بوائقه ،وال يكتسب
ً
عبد ماال من حرام فيبارك هل فيه ،أو يتصدق به فيتقبل منه ،أو خيلفه خلف ظهره إال اكن زاده
إىل انلار ،إن اهلل ال يمحو السيئ بالسيئ ،ولكن يمحو السيئ باحلسن ،إن اخلبيث ال يمحو

اخلبيث»( ،)3وكان النبي ﷺ حيث النساء الـمسلامت عىل اإلحسان إىل اجلريان ،ويقول« :يا
( )1متفق عليه من حديث أيب هريرة.
( )2متفق عليه من حديث عائشة.
( )3رواه اإلمام أمحد وغريه.
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معرش نساء الـمسلمات ،ال حتقرن جارة جلارتها ولو فرسن شاة»( .)1وقال أليب ذر« :يا أبا ذر،
ً
إذا طبخت مرقا فأكرث ماءها ،وتعاهد جريانك»( .)2ألن جود اإلنسان من موجوده ،فإذا  م يقدر

عىل الكثري  ،م يبخل بالقليل ،ولكل مقام مقال .وقد سبق درهم من فقري مائة درهم من غني.
وكان الصحابة حيملون عىل ظهورهم ،ويتصدقون بأجرهتم ،وأفضل الصدقة جهد الـمقل،
وأخرب النبي ﷺ بأن خري األصحاب عند اهلل خريهم لصاحبه ،وخري اجلريان عند اهلل خريهم
جلاره ،وحسن اجلوار يكون ببذل الندى ،ويكون بتحمل األذى .وكان العرب يف جاهليتهم
يفتخرون بحسن اجلوار ،والتفاين يف محاية اجلار ،كام قيل:
َعــــــف اإلزار ينــــــال جــــــارة بیتــــــه

إرفــــــــــاد ُه وجيانــــــــــ ا ار َفاثــــــــــا

فهذا الشاعر خيرب عن كرم هذا الشخص ،وحسن أخالقه ،من إحسانه وإحصانه ،واحرتامه
حلرمة جاره ،وأنه ينيل جارة بيته أرفاده .أي كرمه ومعروفه.
والنبي ﷺ قال«« :واهلل ال يّمن ،واهلل ال يّمن»  ،قيل :من يا رسول اهلل؟ قال« :من ال يأمن

جاره بوائقه»»( .)3ومعنى بوائقه غشمه ،ورشه ،وخيانته .فالذي ال يطمئن منه جاره ،وال يأمنه
عىل بيته وأهله ،يف حال غيبته وحرضته ،ليس بمؤمن؛ ألن الـمؤمن هو من أمنه الناس عىل
دمائهم وأمواهلم ونسائهم ،وخطب النبي ﷺ يو ًما فقال« :يا معرش من أسلم بلسانه ولم يفض
اإليمان إىل قلبه ،ال تّذوا الـمسلمني ،وال تتبعوا عوراتهم ،فإنه من تتبع عورة أخيه الـمسلم

تتبع اهلل عورته ،ومن تتبع اهلل عورته ،يفضحه ولو يف جوف بيته»(.)4
ال تلتمس من مساوي الناس مـا سـقوا
واذكـــر حماســـن مـــا فـــیهم إذا ُذكـــروا

ـــقا مــــن مســــاويكا
فیكشــــف اهلل سـ ً
وال ت َِعــــ ا أحــــدً ا مــــنهم بــــام فیكــــا

( )1متفق عليه من حديث أيب هريرة.
( )2رواه مسلم من حديث أيب ذر.
( )3متفق عليه من حديث أيب هريرة.
( )4رواه الرتمذي وابن حبان يف صحيحه بلفظ« :يفضحه ولو يف جوف رحله».
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( )64فضل حسن اجلوار

إن الناس متفاوتون يف األخالق واألعامل ،ويف حسن اجلوار ،واإلرضار باجلار؛ ألن منهم
التقي ،ومنهم الفاسق ،ومنهم الصالح ،ومنهـم الفاسد ،وهلذا يقال :اجلار قبل الدار ،والرفيق
قبل الطريق .وأنشدوا:
يقولــــون قبــــل الــــدار جــــار موافــــق

وقبـــل الطريـــق النهــــج أنـــس رفیـــق

وكان النبي ﷺ يقول« :امهلل إين أعوذ بك من جار السوء يف دار اإلقامة ،فإن جار ابلادي

يتحول»( .)1وأخرب أن من سعادة الدنيا اجلار الصالح ،والـمرأة الصاحلة ،والـمسكن الواسع،
ومن شقاوة الدنيا اجلار السوء ،والـمرأة السوء ،والـمسكن الضيق.
«جاء رجل إىل انليب ﷺ يشكو جاره ،فأمره أن يصرب ىلع أذاه ،ثم جاءه مرة ثانية .فأمره أن
يصرب ،ثم جاءه مرة ثاثلة .فقال« :اطرح متاعك يف الطريق»  ،فطرحه .فاكن لك من مر به وسأل
عنه ،سبه ولعنه ،فجاء إىل انليب ﷺ يعتذر من سوء فعله ،فقال« :إن اهلل قد لعنك قبل أن

يلعنك الناس »»(.)2

ُ
وقيل للنبي ﷺ«:إن فالنة تذكر من صالتها وصيامها إال أنها تّذي جريانها بلسانها ،قال:

«يه يف انلار»»( .)3وهلذا يقول الفقهاء :إن جار السوء عيب ُت َر ُّد به الدار رش ًعا ،وقد اضطر كثري
من الناس إىل بيع دورهم الغالية يف نفوسهم ،من أجل إرضار جرياهنم ،وأنشد بعضهم:
يلومـــونني إذ بعـــت بـــالرخص منـــز

ـــارا هنــــاك يــــنمص
ومــــا علمــــوا جـ ً

فقلــــت هلــــم كفــــوا الـــــمالمة إهنــــا

بجرياهنــــا تملــــو الــــديار وتــــرخص

نعم إهنا بجرياهنا تغلو الديار وترخص ،فَّش اجلريان من يتتبع العثرات ويتطلع عىل
العورات ،إن رأى حسنة سرتها ،أو رأى سيئة نَّشها ،والقرآن والسنة حيثان عىل التوادد

( )1رواه ابن حبان يف صحيحه من حديث سعد بن أيب وقاص.
( )2رواه أبو داود وابن حبان يف صحيحه واحلاكم وقال :صحيح عىل رشط مسلم.
( )3رواه اإلمام أمحد واحلاكم من حديث أيب هريرة.
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والتواصل بني اجلريان ،فبدل الناس قوالً غري الذي قيل هلم ،فكانوا يتعاملون باإلساءة والقطيعة
واهلجران ،فالرجل ال يسلم عىل جاره ،والـمرأة ال تسلم عىل جارهتا ،ولعل هذا التقاطع
واهلجران عىل أثر نزاع بني النساء والصبيان ،ومن اجلفاء وعدم الوفاء أن هتجر جارك من
السالم ،بسبب أمر ليس له شان ،فال جيوز ملسلم أن هيجر جاره فوق ثالث ليال ،يلتقيان،
فيعرض هذا ،ويعرض هذا ،وخريمها الذي يبدأ بالسالم .فمن حق اجلار عىل اجلار :إذا لقيه أن
يسلم عليه ،وإذا دعاه إىل طعام أجاب دعوته ،ويعوده إذا مرض ،ويقيض حاجته من السوق إذا  م
يستطع قضاءها؛ كشيخ كبري ،وكامرأة أرملة ،ونحوها ليكتسب بذلك الثناء اجلميل ،واألجر
اجلزيل.
وكان أبو بكر حيلب غنم جريانه ،حتى إذا ويل اخلالفة وجاء ليحلبها منعوه من حلبها،
استبقاء له عن الـمشقة ،ثم إن اجلريان إذا تزاوروا وتقاربوا ،تعاطفوا وتواصلوا ،وإذا تباعدوا
تنافروا وتقاطعوا ،عىل حد ما قيل:
وإن تـــدن منــــي تـــدن منــــك مــــوديت

وإن تنــــأ عنــــي تلقنــــي عنــــك نائ ًیــــا

كالنـــــا غنـــــي عـــــن أخیـــــه حیاتـــــه

ونحــــــن إذا متنــــــا أشــــــد تمانیــــــا

ويف احلديث «تهادوا حتابوا ،فإن اهلدية تسل السخيمة ،وتذهب وحر الصدر»( .)1واجلريان
ثالثة ،جار له حق ،وجار له حقان ،وجار له ثالثة حقوق؛ فأما اجلار الذي له حق ،فهو اجلار
الكافر له حق اجلوار ،أن حتسن جماورته ،وأن تنيله من معروفك وإحسانك ،وال تقل هذا كافر
ليس فيه صدقة ،فإن يف كل كبد رطبة صدقة ،وإذا خرجت الصدقة بنية خالصة ،فإهنا تقع
موقعها يف الصحة ،واإلجزاء:
مـــن يفعـــل اخلـــري ال يعـــدم جوازيـــه

ال يـــذه العـــرف بـــني اهلل والنـــاس

( )1البخاري يف األدب الـمفرد وأبو يعىل بإسناد حسن وعن أنس ورد بمعناه بلفظ« :تهادوا فإن اهلدية تسل
السخيمة» رواه البزار بإسناد ضعيف.

( )64فضل حسن اجلوار
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كۡ
وقد سأل الصحابة النبي ﷺ عن الصدقة عىل أقارهبم الـمَّشكني ،فأنزل اهلل ﴿ليۡ َ ۡۡعليۡ ۡ
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َ
ُ ُ
ُ َ َ
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َ َُذ َ ُ
كمۡ ۡ َوأ ُ
ون ۡ[ ﴾٢٧٢البقرة .]272 :فأمروا
ل ۡتظۡل ُم ۡ
نتمۡ ۡ ۡ
ف ۡۡإ ِ ۡ
ل
لِلاِ ۡ َو َما ۡتنفِقواۡ ۡمِنۡ ۡخريۡ ۡيو ۡ
َوجۡ ۡهِ ۡٱ ۡ
بالصدقة عليهم؛ ألن دين اإلسالم دين التسامح والتساهل ،فهو يوجب للكفار حق اجلوار.
وكان ابن عمر يقول ألهله :هال أهديتم إىل جارتنا اليهودية.
وأما اجلار الذي له حقان :فاجلار الـمسلم له حق اجلوار ،وحق اإلسالم .وأما اجلار الذي له
ثالثة حقوق :فاجلار الـمسلم الرحم.
وإذا اجتمع داعيان من اجلريان كل واحد منهام يدعوك إىل الطعام فأجب الذي سبق،
وسألت عائشة النبي ﷺ وقالت« :إنه يكون عندي الطعام وأريد أن أهدي منه فعىل من
ً
أهدي؟ قال« :ىلع من هو أقرب منك بابا»»(.)1

وورد أن اجلار يتعلق بجاره يوم القيامة ويقول :إن جاري ظلمني ،فيقول :يا رب ،إين  م
أظلمه يف أهل وال مال ،فيقول :نعم ،صدق يا رب ،ولكنه رآين أترك الطاعة فلم يأمرين ،ورآين
أرتكب الـمعصية ،فلم ينهني.
فصار عىل اجلار الساكت عن جاره بحيث  م يأمره باخلري ،و م ينهه عن الَّش ،جريمة من
ذنب جاره؛ ألن الـمحسن رشيك للميسء إذا  م ينهه ،فإذا رأيت اجلار يرتك الصالة ،وجب
عليك أن تنصحه عن ترك الصالة ،وتقول :إن الصالة عمود دين العبد ،وأمانة الرب ،وهي
تكفر اخلطايا ،وتعني عىل الكسب ،وعىل سعة الرزق ،أو رأيته مرص ًّا عىل يشء من الـمنكرات،
وجب عليك أن تنصحه وتنهاه .وال يقولن أحدكم :إنه لن يرىض بنصيحتي ،أو إنه سينقمني
عىل نصيحته ،فإن من التمس رىض اهلل بسخط الناس ،ريض اهلل عنه ،وأرىض عنه الناس،
والـمحب النافع ،هو من جيرع صديقه الـمر ليقيه من الوقوع يف الرض ،وال نجاة لإلنسان من
تبعة ذنب جاره أو ولده ،إال بأمره وهنيه ،فإذا أمره وهناه و م يمتثل ،فعند ذلك ال يرضه ضالله
( )1أخرجه مالك يف الـموطأ من حديث عائشة.
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ذ
ََ ُ
ِين ۡ َء َام ُنواۡ ۡعليۡكمۡۡ
يأي َها ۡٱَّل َۡ
وال معصيته ،ويكون ذنبه عىل جنبه .وهذا معنى قولهۡ ﴿ :
َ ُ َ ُ َ َ ُ ُ ذ َ ذ َ
لۡإِذاۡٱهۡ َت َديۡ ُتمۡ﴾ [الـامئدة .]105 :فاالهتداء الـمَّشوط للنجاة ،هو
لۡيُضكمۡمن ۡض ۡ
أنفسكمۡۡ ۡ
أن تأمر باخلري ،وتنهـى عن الَّش .وبعده ال يرضك من ضل ،إن اهلل سبحانه يف كتابه ،وعىل لسان
نبيه ،رشع الصالة مجاعة ملصلحة التعارف ،والتآلف بني الـمسلمني ،والتقارب بني قلوهبم،
بحيث إذا صىل معك جارك يف الـمسجد كل يوم وليلة مخس مرات بحيث تسلم عليه إذا لقيته،
ويسلم عليك ،وتسأل عنه إذا فقدته ،ويسأل عنك ،فإن هذا مدعاة للتوادد والتآخي ،وإزالة
اإلحن والشحناء عن اجلريان؛ هلذا رأينا الذين تركوا هذه الفريضة ،فلم يصلوا مع اجلامعة،
رأيناهم يمكثون السنة والسنتني متجاورين وال يعرف أحدهم اآلخر ،فمن اخلطأ كون الـمسلم
بغضا
إذا وقع بينه وبني جاره يشء من النزاع أو اخلالف ،هجر الـمسجد الذي يصيل فيه اجلارً ،
للجار .وهذا ال ينبغي أن يفعله؛ ألن الـمسجد هلل ،وأفضل ما يصيل اإلنسان يف الـمسجد
الـمجاور لبيته؛ ألن صالته فيه بمثابة عامرته ،وإنام يعمر مساجد اهلل من آمن باهلل.
فأفيقوا من رقدتكم ،وتوبوا من زللكم ،وحافظوا عىل فرائض ربكم ،وأطيعوا اهلل ورسوله
إن كنتم مؤمنني.

()65
تفسري سورة الطالق
وبيان ال ّ
طالق الَّشعي والبدعي واإلحداد
احلمد هلل رب العالـمني وبه نستعني .ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا وسيئات أعاملنا ومن
مهزات الشياطني ،وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له ،وأشهد أن حممدً ا عبده ورسوله.
كثريا.
اللهم صل عىل عبدك ورسولك حممد وعىل آله وصحبه وسلم
ً
تسليام ً
أما بعد:
فقد كانت عامة جمالس النبي ﷺ مع أصحابه؛ إنام هي جمالس وعظ وتذكري باهلل ،إما بتالوة
القرآن ،أو بام آتاه اهلل من احلكمة والـموعظة احلسنة ،كام أمره اهلل بأن يقص ويعظ ويذكر ،وأن
يدعو إىل سبيل ربه باحلكمة والـموعظة احلسنة.
وكان خيطب أحيانًا بالسورة من القرآن ،ويفرسها هلم ،كام قالت أم هشام بنت حارثة :ما
أخذت (ق والقرآن الـمجيد) إال عن لسان رسول اهلل ﷺ كان خيطب الناس هبا عىل الـمنرب؛ ألن
ََ ُ
ََ
ُ
اف ۡ َوعِي ِۡد﴾ [ق .]45 :اللهم اجعلنا ممن خياف وعيدك،
ان ۡ َمن ۡي ۡ
اهلل يقول﴿ :فذكِرۡ ۡۡب ِٱلۡقرۡ َء ِۡ
ويرجو موعودك.
وقد قال ابن مسعود :كنا إذا تعلمنا عرش آيات مل نتجاوزهن حتى نتعلم معانیهن ،والعمل
ن( .)1وهذا هو الذي أنزل القرآن ألجله ،وإننا اآلن نطلب من الـمستمعني اإلصغاء للتذكر بام

( )1أخرجه احلاكم يف الـمستدرك ،والبيهقي يف الشعب ،وعبد الرزاق يف مصنفه من حديث عبد اهلل بن مسعود.
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كثريا من العوام قد
اشتملت عليه سورة (النساء القرصى) ،الـمسامة بسورة (الطالق)؛ ألن ً
جهلوا ما اشتملت عليه من األحكام الزوجية ،واحلدود الَّشعية ،فكانوا يقرؤوهنا مع جهلهم
وخمالفتهم ألمرها وهنيها ،وحالهلا وحرامها ،وإنام نزل القرآن للعمل به .ومن الـمعلوم أن العلم
أمانة ،جيب إبالغه وبيانه ،وحيرم كتامنه.
َ
َ ذ
َ
َ ُ ُ
نۡ
ن ۡلِعِ ذدت ِ ِه ذۡ
ب ۡإِذا ۡ َطلقۡ ُت ُۡم ۡٱلن ِ َساۡ َۡء ۡف َطل ِقوه ذۡ
يأي َها ۡٱنلذ ِ ۡ
يقول اهلل :بسم اهلل الرمحن الرحيمۡ ﴿ :
َ
َ
َوأحۡ ُصواۡ ۡٱلۡعِ ذد ۡة﴾ [الطالق .]1 :وقبل أن نتكلم يف الطالق ،نبدأ بالكالم يف النكاح ،الذي ينجم
عنه الفراق فنقول :إن النكاح من سنة الدين ،ورضورة من رضوريات حياة اآلدميني ،وإنام سمي
اإلنسان إنسانًا من أجل أنسه بغريه ،فهو اجتامعي بالطبع ،وأحسن من يأنس به هي زوجته التي
حيبها وحتبه ،والتي خلقها اهلل كرامة ونعمة للرجل ،جتلب إليه األنس والرسور ،والغبطة
واحلبور ،وتقاسمه اهلموم والغموم ،ويكون بوجودها بمثابة الـملك الـمخدوم ،والسيد
الـمحشوم؛ ألنه متى كان لإلنسان زوجة تكرمه ،وبيت يملكه ،وخادم خيدمه ،وعنده كفاءة
ملعيشته ،فإنه معدود من الـملوك.
َ
َ َ
َ
قۡ
اي ىت ِ ۡهِۦۡ ۡأنۡ ۡخل َۡ
وقد امتن اهلل عىل عباده بتذكريهم هبذه الكرامة والنعمة ،قالَ ﴿ :ومِنۡ ۡ َء ۡ
ُ َ َى ٗ َ ُ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ ُ ذ َ ذ ٗ َ َ َ ً
َ ُ
َ ُ
َح ۡة﴾ [الروم .]21 :ويف
ل ۡبيۡنكم ۡمود ۡة ۡور ۡ
لها ۡوجع ۡ
جا ۡل ِتسۡكنوۡاۡ ۡإ ِ ۡ
لكم ۡمِنۡ ۡأنفسِكمۡ ۡأزۡ ۡو ۡ
احلديث ،أن النبي ﷺ قال« :ادلنيا لكها متاع وخري متاع ادلنيا الـمرأة الصاحلة»( )1التي إذا نظر
إليها رسته ،وإن أمرها أطاعته ،وإن غاب عنها حفظته يف نفسها وماله .وقال« :إذا خطب إيلكم

من ترضون دينه وأمانته فزوجوه ،إن ال تفعلوه تكن فتنة يف األرض وفساد عريض»(.)2
والعزاب هم أراذل األحياء ورشار األموات.
َ َ
َ ََ ُ ُ ذ ذ ذ َ
َ ذ
َ
ن ۡ َوأحۡ ُصواۡ ۡٱلۡعِ ذد ۡة﴾ [الطالق.]1 :
ن ۡلِعِدت ِ ِه ۡ
ب ۡإِذا ۡ َطلقۡ ُت ُۡم ۡٱلنِساۡ َۡء ۡفطل ِقوه ۡ
يأي َها ۡٱنلذ ِ ۡ
فقولهۡ ﴿ :

وجه اهلل النداء هبذا اخلطاب لنبيه حممد ﷺ ،وهو شامل ألمته؛ ألنه الـمبلع عن اهلل وحيه أمره وهنيه.
( )1أخرجه أمحد ومسلم عن عبد اهلل بن عمرو.
( )2أخرجه الرتمذي عن أيب هريرة.
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فالشارع احلكيم حيث عىل الوفاق بني الزوجني ويكره الطالق ،ويقول الرسول ﷺ فيام رواه
ً
مسلم« :ال يفرك مّمن مّمنة  -أي ال يبغض مّمن مّمنة  -إن كره منها خلقا ،ريض منها
آخر»( ، )1فام استقىص كريم قط ،والكامل من رجل وامرأة متعذر ،فام من أحد إال وفيه يشء من
النقص ،ولكن الناس يتعارشون بالَّشف والـمعروف .فكم من امرأة يوجد فيها يشء من
النقص؛ إما يف اجلامل أو احلال أو عدم التدبري ،لكن قد تكون ناصيتها ميمونة عىل زوجها،
ََ َ َ َ َُ َ ٗ
س ۡأن ۡتكۡرهواۡ ۡشيۡاۡ
فتنجب له أوال ًدا كرا ًما ،يقومون بنفعه ،وينَّشون رشف ذكره﴿ ،فع ۡ
َ ٗ َ
ََ ََ ذ
ريا﴾ [النساء.]19 :
رياۡكث ِ ٗۡ
لِلۡفِي ۡهِۡخ ۡ
لۡٱ ُۡ
ويجۡع ۡ
فمتى تيرس قران الشخص بامرأة ذات حسب ودين ،فليعلم أنه قد حتصل عىل سعادة
عاجلة ،وكرامة وافرة ،فمن واجب شكر هذه النعمة ،معارشة هذه الزوجة باإلكرام واالحرتام،
ً
وبحسن األخالق وطيب الوفاق .ففي احلديث أن النبي ﷺ قال« :أكمل الـمّمنني إيمانا
ً
أحسنهم خلقا ،وخياركم خياركم لنسائهم»( .)2وقال« :خريكم خريكم ألهله ،وأنا خريكم
ألهيل»(.)3
غري أنه ال خيفى عىل عاقل ،أنه قد يبتىل الرجل الفاضل بنكاح امرأة خرقاء ،أو محقاء ،سيئة
الطباع بذيئة اللسان ،ال توافق طباعه وقد تفسد أوضاعه ،كام قد تبتىل الـمرأة احلسيبة األديبة،
الـمهذبة العاقلة ،فتبتىل بزواج رجل أمحق ،يسء الطباع ،فاسد األوضاع ،فيسوسها سياسة سيئة
بوجه عابس ،وكف يابس ،فعند ذلك يقع بينهام الشقاق وعدم الوفاق.
هلذا رشع اهلل الطالق ،وما أحسن الفراق إذا  م تتالءم األخالق ،وهذا الطالق بام أنه مباح
ومَّشوع ،لكنه بغيض عند اهلل ،كام يف احلديث أن النبي ﷺ قال« :أبغض احلالل إىل اهلل

( )1أخرجه مسلم من حديث أيب هريرة.
( )2أخرجه الرتمذي وابن حبان عن أيب هريرة.
( )3أخرجه الرتمذي والدارمي عن عائشة ل.
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الطالق»( .)1ألنه حيدث العداوة والبغضاء بني األصهار ،ويقطع النسل الـمطلوب يف الَّشع
تكثريه ،فمتى دعت احلاجة إليه ،وجب أن يراعى فيه حسن األدب بامتثال أمر اهلل ،واجتناب
َ َ
ذ ذ ََ
َ َ ذ
َ َ ََ ُ ُ
ذَ
ُ
ُ
َ
ذ
ذ
ُ
ن ۡوأحۡصواۡ ۡٱلۡعِد ۡة﴾
ن ۡلِعِدت ِ ِه ۡ
ب ۡإِذا ۡط ۡلقۡت ۡم ۡٱلنِساۡ ۡء ۡفطل ِقوه ۡ
يأيها ۡٱنل ِ ۡ
هنيه ،لقوله سبحانهۡ ﴿ :

[الطالق .]1 :فينبغي أن يطلقها طلقة واحدة يف طهر  م جيامعها فيه ،فهذه العدة التي أمر اهلل أن
تطلق فيها النساء .أما مجع الثالث بلفظ واحد ،فهو بدعة .فقد طلق رجل امرأته ثال ًثا مجي ًعا ،فقام
رسول اهلل ﷺ غضبان فقال« :أيلعب بكتاب اهلل وأنا بني أظهركم؟»( .)2ومن وكل يف طالق
امرأة ،فإنه ال يملك  -أي الوكيل -إال واحدة ،وكذلك الطالق يف طهر قد جامعها فيه ،فإنه
أيضا ،فالطالق الَّشعي أن يطلقها طلقة واحدة يف طهر  م جيامعها فيه ،أو وهي حامل ،ثم
حرام ً
هو خمري قبل طهرها من عدة الطالق بني أن يراجعها بال عقد وال رضاها ،وبني أن يميض
ذُ
الطالق .وما دامت يف العدة؛ فإهنا بمثابة الزوجة ،جيب عليه نفقتها وسكناها .يقول اهللَۡ ﴿ :وٱتقواۡۡ
ذَ َذ ُ َ ُ
ُ ُ ذ َ َ َ ُ َ ذ َ َ َ َى َ
ُ
حشةۡ ۡم َبي ِ َنةۡ﴾ [الطالق.]1 :
ل ۡأن ۡيأۡت ۡ
ن ۡإ ِ ۡ
يرجۡ ۡ
لۡ ۡ
ن ۡو ۡ
ن ۡمِنۡ ۡبيوت ِ ِه ۡ
َّت ِر ُجوه ذۡ
لۡ ۡ
لِل ۡربكمۡ ۡ ۡ
ٱ ۡ
ِي ۡب ِ ۡف ِ
فلو مات الزوج قبل أن خترج من العدة ورثته ،لكون الرجعية زوجية ،أو ماتت هي يف أثناء

عدهتا ورثها زوجها.
والعدة ثالث حيض ممن حتيض ،أو وضع احلمل إذا كانت حامالً ،وإن كانت آيسة قد
انقطع عنها احليض لكربها فعدهتا ثالثة أشهر.
َ َ ُ ُ ُ ذ ََ َََذ ُ ُ َ ذ ََ َ َ َ
لِلِ ۡفقدۡ ۡظل َۡم ۡنفۡ َس ُۡه﴾ [الطالق.]1 :
ود ۡٱ ۡ
لِلاِ ۡومن ۡيتع ۡد ۡحد ۡ
ود ۡٱ ۡ
ك ۡحد ۡ
ثم قال سبحانه ﴿وت ِلۡ ۡ
وحدود اهلل حمرمات ،وسمي حدًّ ا ألنه فصل ما بني احلالل واحلرام ،كام يف احلديث ،أن النبي ﷺ
قال« :إن اهلل فرض فرائض فال تضيعوها وحد حدو ًدا فال تعتدوها ن
وحرم أشياء فال تنتهكوها»(.)3

( )1رواه أبو داود وابن ماجه واحلاكم عن ابن عمر بن اخلطاب وروي مرس ً
ال ورجح عىل الـمسند.
( )2أخرجه النسائي من حديث حممود بن لبيد.
()3أخرجه الدارقطني وغريه عن أيب ثعلبة اخلشني.
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إن الـمسلم متى عمل بأدب الَّشع يف الطالق ،فطلقها طلقة واحدة يف طهر  م جيامعها فيه،
فإنه ال يندم .ويؤجر يف عمله بحكم اهلل ،وقد يزول عنه الغضب وسكرته ،وتعاوده حسن الفكرة
ََذ ذَ ُ ُ
َ َ
ِثۡ
يد ۡ
لِلۡ ۡ
ل ۡٱ ۡ
لۡتدۡرِيۡلع ۡ
والندم ،فيكون زمام امرأته بيده ،بحيث يراجعها .وهذا معنى قولهۡ ﴿ :
َ َ َ َ َ
ِكۡأمۡ ٗۡرا﴾ [الطالق.]1 :
بعۡ ۡدۡ ۡذ ىل ۡ
وقـــــد جيمـــــع اهلل الشـــــتیتني بعـــــدما

يظنـــــان كـــــل الظـــــن أن ال تالقیـــــا

إن أكثر ما أوقع العوام يف الطالق بالثالث مجي ًعا ،حتى كأهنم ال يعرفون غريه ،عدم تنبيه
العلامء هلم عىل إساءة فعلهم ،وكذا الذين يكتبون صكوك الطالق ،أكثرهم من العوام ،ال
َ َُ َ َ
ل ۡٱَّلِكۡ ِۡر ۡإِنۡ
سۡلوۡاۡ ۡأهۡ ۡ
يعرفون سنة اهلل يف الطالق ،والعامي مشتق من العمى ،واهلل يقول...﴿ :ف
ُ ُ َ َ َ َ
تۡ َۡوٱلز ُب ِۡر﴾ [النحل.]44-43 :
ن ى ِۡ
لَي ِ َۡ
ونۡۡۡ٤٣ب ِٱ ۡ
لۡتعۡل ُم ۡ
كنتمۡۡ ۡ
هلذا ذهب بعض العلامء الـمحققني إىل جعل الثالث الواقعة بلفظ واحد عن طلقة واحدة،

فيجوز للزوج مراجعتها يف عدهتا ،وتبقى معه كحالته السابقة بدون عقد عىل ما بقي له من سنة
الطالق .وإذا خرجت من العدة قد بانت منه ،وحلت لزوج تريده ،وجيوز للزوج أن يتزوجها
بعقد جديد.
َ
َ
َ
َ
َ
َ َ ََ َ َ َُ ذ َ
َ ُ ُ
ُ ُ
ن ۡب ِ َمعۡ ُروفۡ ۡ َوأشۡ ِه ُدواۡ ۡذ َويۡۡ
ن ۡب ِ َمعۡ ُروفۡ ۡأوۡ ۡفارِقوه ذۡ
ن ۡفأمۡسِكوه ذۡ
ن ۡأجله ۡ
ثم قال﴿ :فإِذا ۡۡبلغۡ ۡ
ذ َ ذ
ُ
َ
ِنكمۡۡ َوأَق ُ
لِلِ﴾ [الطالق .]2 :فهذا من سنته سبحانه يف أدب الوفاق والطالق،
ِيمواۡۡٱلش َۡه ى َد ۡةۡ ِ ۡ
عدۡلۡۡم
وأنه متى كان للزوج رغبة وحمبة لزوجته ،والتزم أن يعارشها بالـمعروف واإلحسان ،فإن األمر
بيده ما دامت يف عدته .أما إذا كان قصده اإلرضار هبا ،أو استدامة بقائها يف عصمته ،وهو منرصف
عنها برغبته ،وعدم حمبته ،وربام قطع عنها نفقته؛ فهذا حرام يف رشع اهلل ،وهو من انتهاك حدوده،
وحمرماته ،ومن ضار ،ضار اهلل به ،ومن شاق ،شق اهلل عليه.
َ ُ
ََ َذ ذ
َ َ َ ُ ُ ذ
َ ُ
لِلۡ
قۡٱ َۡ
لَوۡ ِۡمۡٱٓأۡلخ ِِۡرۡومنۡيت ِۡ
لِلِۡ َۡوٱ ۡ
ِنۡۡب ِٱ ۡ
نۡيؤۡم ۡ
ظۡب ِ ۡهِۦۡمنَۡك ۡ
وهلذا قال سبحانهۡ ...﴿ :ذ ىل ِكمۡۡيُوع ۡ
َ َ ذُ َ
َ ُ َ َ َ
ِب﴾ [الطالق.]3-2 :
ي تس ُ ۡ
لۡ ۡ
ثۡ ۡ
جاَۡ ۡ٢و َيرۡ ُزقۡ ُۡهۡمِنۡۡحيۡ ۡ
م َر ٗۡ
لۥۡ ۡ
َيعلۡ ۡ
ۡ
َ
ذ
ذ
َ ُ َ ذ ُُ ذ َََُ
ُ
لـِۡيۡ
نۡث ۡل ىث ۡةۡأشۡ ُهرۡۡ َۡوٱ ۡ
نۡٱرۡتبۡتمۡۡفعِدته ۡ
يضۡمِنۡن َِساۡئِكمۡۡإ ِ ِۡ
ح ِۡ
نۡم َۡ
لـِۡيۡيَئِسۡ َۡ
ثم قالَۡ ﴿ :وٱ ۡ
ِنۡٱلۡ َم ِ
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َ
ذ
َ َ َ َ ُ َى ُ َ َ َ َ ُ ُ ذ َ َ َ َ َ َ
ذَ َ
ساۡ
لۥ ۡمِنۡ ۡأمۡ ِرۡه ِۦ ۡي ُ ٗۡ
َي َعل ۡ ُۡ
لِل ۡ ۡ
ق ۡٱ ۡ
نا ۡ َو َمن ۡ َي ذت ِۡ
َحل ُه ذۡ
نۡ ۡ
ن ۡأن ۡيضعۡ ۡ
َحا ِۡل ۡأجله ۡ
ّل ۡ
ت ۡٱ ۡ
نا ۡوأو ۡل ۡ
لمۡ ۡيِضۡ ۡ
َُ َ
َ
َ
ذَ ُ َ
َى َ ُ ذ َ َ ُ َ ُ
كفِرۡ ۡ َعنۡ ُۡه ۡ َس َ
لۥۡ ۡأجۡ ًرا ۡ﴾٥
يۡات ِ ۡهِۦ ۡ َو ُيعۡ ِظمۡ ۡ ۡ
لِل ۡي
ق ۡٱ ۡ
لك اۡم ۡ َو َمن ۡ َي ذت ِۡ
لۥۡ ۡإ ِ ۡ
لِلِ ۡأنز ۡ
ِك ۡأمۡ ۡر ۡٱ ۡ
ۡ ۡ ٤ذل ۡ
ِ
[الطالق.]5-4 :

إنه ال أبلع يف الوعظ والزجر من هذه اآليات الـمحكامت ،التي حتدد عدد النساء ،كل امرأة
بحسبها ،اآليسة كبرية السن بثالثة أشهر ،وكذا الصغرية التي  م حتض ،واحلامل بوضع محلها
َ َ ُ ذ َ َ َُ َ ُ
لكمۡ﴾ [الطالق .]5 :للعمل به ،وامتثال أمره ،واجتناب هنيه.
لۥۡۡإ ِ ۡ
لِلِۡأنز ۡ
ِكۡأمۡ ۡرۡٱ ۡ
﴿ل ۡ
ۚى
َ
َ ُ َ َ
َ ُ
ُ ُ ََ ُ َ
ُ
ُ
ك ُ
ن ۡتلِ ُضيِقواۡۡ
ل ۡتضٓاروه ذۡ
نتم ۡمِن ۡوجۡدِيِكمۡ ۡو ۡ
ث ۡس
ن ۡمِنۡ ۡحيۡ ۡ
ثم قال سبحانه﴿ :أسۡك ُِنوه ذۡ
ََ
ن﴾ [الطالق .]6 :فأوجب اهلل سبحانه سكنى الـمطلقة يف البيت الذي تسكن فيه عند
عليۡ ِه ذۡ
زوجها ،ما دامت باقية يف عدته ،حتى لو طال مكثها .وحرام عىل الـمرأة أن خترج من هذا البيت؛

ألن النبي ﷺ قال« :امكيث يف بيتك حىت يبلغ الكتاب أجله»( )1أي حتى تتم العدة ،وما يقوله
بعض العوام من أن الـمرأة متى طلقت ،فإنه حرام أن تبقى عند زوجها يف بيته؛ فهذا خطأ ،بل جيب
عليها أن تبقى يف بيت مطلقها ما دامت يف عدته ،وجيوز هلا أن تتزين له ،وجيوز أن ينظر إىل وجهها
لعل اهلل حيدث يف قلبه حمبتها ،والرغبة يف مراجعتها ،إذ الرجعية زوجية ،فام دامت يف العدة،
فحكمها حكم الزوجة ،إال يف حالة اجلامع ،فإنه متى جامعها فقد راجعها عىل ما بقي له من سنة
الطالق ،ومن واجبه أن يشهد عىل رجعتها ،كام أشهد عىل طالقها.
َ
ُ ذ ُ َى َ َ َ ُ َ َ ذ َ ذ ى َ َ َ َ َ ُ ذ َ
َ
نۡ
ناۡفإِنۡۡأۡرضعۡ َۡ
َحله ۡ
نۡ ۡ
تۡيضعۡ ۡ
ن ۡح ۡ
َحلۡۡفأنفِقواۡۡعليۡ ِه ۡ
تۡ ۡ
نۡأو ۡل ِۡ
ثم قال سبحانهِ﴿ :إَون ۡك ۡ
َ َ َ ُ َ َ ُ ُ َُ ُ
َ ُ ََ ُ ُ ذ ُ ُ َُ ذ َ
ُ
ى﴾
لۥۡ ۡأخۡ َر ىۡ
ض ۡع ۡ ۡ
اَستمۡ ۡفس ۡ
ن ۡ َوأۡت ِم ُرواۡ ۡبَيۡ َنكم ۡب ِ َمعۡ ُروفۡ ِۡإَون ۡتع ۡ
ن ۡأجوره ۡ
لكمۡ ۡفۡاتوه ۡ
َت ِ
[الطالق.]6 :
فهذا حكمه سبحانه يف الـمرأة احلامل ،متى طلقها زوجها ،فإنه جيب عليه أن ينفق عليها
النفقة التامة ،ومن لوازمها السكنى والكسوة ،وكذا كل مطلقة ،فمتى وضعت محلها انقطعت
نفقة الزوجية ،وابتدأت نفقة الرضاع ،فيجب أن يبذل هلا أجرة إرضاعها عىل قدر قدرته ،وعىل
( )1أخرجه أصحاب السنن من حديث فريعة بنت مالك.
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ُ
حسب قلة ماله أو سعته ،وهذا معنى قولهِ ﴿ :لُنفِقۡۡذوۡ َس َعةۡۡمِنۡ َس َعت ِ ۡهِۦ﴾  -وهو الغني الـمكثر،
ََ
ُ
ُ
جيب أن تكون نفقته أكثر َ ﴿ -و َۡمن ۡقد َِۡر ۡعليۡ ۡهِ ۡرِزۡق ُۡهۥ﴾  -أي ضيق عليه يف رزقه ،وهو الفقري
َ
َ
َ
ذ
لۡ
لِل﴾ [الطالق .]7 :عىل قدر حالته ومعيشته ،ويف آية البقرة ﴿ ۡ
الـمقل ﴿ -فلۡ ُينفِقۡ ۡم ذِماۡ ۡ َءات ۡى ى ُۡه ۡٱ ُۡ
ُ َ ذ َ َ ُ ََ َ َ َ َ ُ ذُ َ
ل ۡه ِۦ﴾ [البقرة .]223 :يعني أنه متى طلقها ،فال جيوز له أن
ل ۡموۡلودۡ ۡ ۡ
تضٓا ۡر ۡ ۡو ى ِل ۡة ۡبِولِها ۡو ۡ
لۥ ۡب ِ َو ِ
يضارها بانتزاع ولدها أو ابنتها منها ،فإهنا أحق بحضانته منه؛ ألهنا أعطف وألطف ،وأصرب عىل

الرتبية ،وقد جاءت امرأة إىل النبي ﷺ بابن هلا فقالت :يا رسول اهلل :هذا ابني كان بطني له وعاء،
وثدي له سقاء ،وحجري له حواء ،وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني .فقال رسول اهلل« :أنت

أحق به ما لم تنكيح» رواه أمحد ،وأبو داود ،وصححه احلاكم من حديث عبد اهلل بن عمرو.
ذ
ذ َ
نۡ
ِينۡ ُي َت َوفوۡ ۡ
وبقي عدة الـمتوىف عنها زوجها ،فقد ذكرها سبحانه يف سورة البقرة قالَۡ ﴿ :وٱَّل َۡ
ُ َ َ َ ُ َ َ َى ٗ َ ََ ذ َ َ ُ ذ َ َ َ َ َ ُ َ َ
ٗ
شا﴾ [البقرة .]234 :فهذا عدة
ن ۡأرۡبع ۡة ۡأشۡهرۡ ۡوع ۡ
س ِه ۡ
جا ۡيَت ۡبصۡ ۡ
ون ۡأزۡ ۡو ۡ
مِنكمۡ ۡويذر ۡ
ن ۡبِأنف ِ

وعَّشا .أما إذا كانت حامالً ،فإن عدهتا وضع
الـمرأة اخللية من احلمل ،فإهنا تعتد أربعة أشهر
ً
َ ُ َى ُ َ َ َ َ ُ ُ ذ َ َ َ َ َ َ
ن﴾
َحل ُه ذۡ
نۡ ۡ
ن ۡأن ۡيضعۡ ۡ
َحا ِۡل ۡأجله ۡ
ّل ۡ
ت ۡٱ ۡ
محلها ،حتى لو طال مكثها أو قرص ،يقول اهلل﴿ :وأو ۡل ۡ
[الطالق.]4 :

ومن لوازم هذه العدة :التزام اإلحداد عىل الزوج ،وهو اجتناب الزينة من الطيب واحلناء
والكحل والثياب اجلميلة الـمصبوغة للجامل أو الـملونة بالنقش ،حلديث أم عطية أن رسول اهلل
ً
ً
ﷺ قال« :ال تلبس الـمرأة الـمتوىف عنها زوجها ثوبا مصبوغ ،إال ثوب عصب ،وال تكتحل،
ً
وال تمس طيبا ،وال ختتضب»( - )1أي بالطيب .فهذا هو اإلحداد .واألحسن أن حتد يف الثوب
األسود ،أو األخرض ،وال بأس أن تبدله بغريه من جنسه ،وال بأس أن تغتسل وتتنظف كل وقت،
وإن اغتسلت بالسدر فإنه أحسن ،ويعمل عمل الصابون .وجيوز أن تغتسل بالصابون الذي ليس
له رائحة .وجيوز أن خترج لنخلها أو حرثها ،متى كان هلا زرع أو نخل .كام جيوز أن خترج إىل بيت

( )1أخرجه ابن ماجه من حديث أم عطية.
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جارهتا حلاجتها لذلك ،فقد أمر النبي ﷺ نساء الشهداء بأن جيتمعن يف بيت امرأة منهن ،فمتى
آواهن الـمبيت ذهبت كل امرأة إىل بيتها .وجيوز أن تذهب للمستشفى حلاجة العالج ،وتكلم
الطبيب ويكلمها .فام يفعله بعض النساء الـمسلامت من التشديد عليها ،وكوهنا متكث يف دار ال
خترج منها ،أو ال تكلم أحدً ا وال يكلمها أحد ،أو ال تتنظف؛ فكل هذا التشديد خارج عن حدود
الَّشع  ،م يثبت عن رسول اهلل ﷺ األمر به ،بل تفعل يف إحدادها كام تفعل قبل وفاة زوجها ،ما
عدا أهنا جتتنب الطيب والزينة من احليل وغريه ،وجتتنب اخلضاب والكحل ،وتستعمل الثياب
السود ،أو اخلرض التي ليس فيها نقش .فهذا هو اإلحداد الَّشعي لكل امرأة كبرية السن ،أو
صغرية ،فهام يف احلكم سواء.

()66
والداعية إىل الفجور
اخلمر وكوهنا أم ّ
الَّشور ّ
احلمد هلل معز من أطاعه واتقاه ،ومذل من أضاع أمره وعصاه .الذي وفق أهل طاعته
للعمل بام يرضاه ،وخذل أهل معصيته فاستحوذ عليهم الشيطان ،وحبب إليهم الكفر
والعصيان ،وأنساهم ذكر اهلل ،وأشهد أن ال إله إال اهلل ،وأشهد أن حممدً ا رسول اهلل.
أما بعد:
َ
َ
َ
ذ
َ ُ َ َ
ذ
َ
ّلزۡ ۡل ى ُۡم ۡرِجۡ ۡۡ
اب ۡ ۡوٱ ۡ
ّلنص ۡ
س ۡ َۡوٱ ۡ
لمۡ ُۡر ۡ َۡوٱلۡ َميۡ ِ ُۡ
ِين ۡ َء َام ُنوۡاۡ ۡإِن َما ۡٱ َۡ
يأي َها ۡٱَّل َۡ
فقد قال اهلل تعاىلۡ ﴿ :
ذَ ُ ُ ذ َ َ
َ
ذ َى َ َ ُ َ ذ ُ ُ
َ
ُ
َ َ
نۡأنۡيُوق َِۡعۡبَيۡ َنك ُۡمۡٱلۡ َع ۡد ى َوۡةۡ
طى ُۡ
يدۡٱلشيۡ ۡ
ونۡۡ٩٠إِنماۡي ِر ۡ
وهُۡل َعلكمۡۡتفۡل ُِح ۡ
نۡ ۡفٱجۡتنِب ۡ
ط ِۡ
لۡٱلشيۡ ۡ
مِنۡۡع َم ِۡ
َ َ
َ
ذ َ
ُ َ
ن ۡٱ ذ
لصلَ ىۡوۡة ِ ۡ َف َهلۡ ۡأ َ ُ
ون ۡۡ٩١
نت ُه ۡ
نتم ۡم
لِلِ ۡ َوع ِۡ
س ۡ َو َي ُص ذدكمۡ ۡعن ۡذِكۡ ِۡر ۡٱ ۡ
لمۡ ِۡر ۡ َۡوٱلۡ َميۡ ِ ِۡ
ف ۡٱ َۡ
لَغۡضاۡ َۡء ۡ ِ ۡ
َۡوٱ ۡ
َ َ َذ ََ
َ َ ذ
َ
َ
َ ُ
ذ
لِلۡ َوأَط ُ
َوأَط ُ
يۡ﴾٩٢
لَ ۡل ى ۡغۡٱلۡ ُمب ِ ُۡ
َعۡ َر ُسونلِ َاۡٱ ۡ
ل ُتمۡۡ ۡفٱعۡل ُموۡاۡۡأن َماۡ ىۡ
ولۡ َۡوٱحۡذ ُروااۡۡفإِنۡت َو ۡ
ِيعواۡۡٱ ذلر ُس ۡ
ِيعواۡۡٱ َۡ

[الـامئدة.]92-90 :
َ
ذ
َ
ِين ۡ َء َام ُنوۡاۡ﴾ فأصع هلا سمعك ،فإهنا
يأي َها ۡٱَّل َۡ
قال بع السلف :إذا سمعت اهلل يقولۡ ﴿ :
خري تؤمر به ،أو رش تنهى عنه.
نادى اهلل عباده باسم "اإليامن" بعدما هاجروا إىل الـمدينة ،ورسخ اإليامن يف قلوهبم،
وانقادت للعمل به جوارحهم.
حتريام قطع ًّيا؛ ألهنا من سورة الـامئدة التي هي من آخر
وهذه اآلية نص يف حتريم اخلمر
ً
القرآن نزوالً ،فأحلوا حالهلا ،وحرموا حرامها.
واهلل سبحانه ال حيرم شي ًئا من الـمحرمات ،كالربا والزنا ورشب اخلمر ،إال ومرضته
واضحة ،ومفسدته راجحة ،كام أنه ال يوجب شي ًئا من الواجبات؛ كالصالة والزكاة والصيام إال
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ومصلحته راجحة ،ومنفعته واضحة .وقد حرم اهلل اخلمر لفنون الـمضار الـمتفرعة عنها؛ ألهنا
أم اخلبائث ،ومجاع اإلثم ،ومفتاح الَّشور ،والداعية إىل الفجور ،هتتك األرسار ،وتقرص األعامر،
وتولد يف اجلسم أنواع األمراض واألرضار ،عواقبها ذميمة ،وعقوبتها أليمة ،والقلوب الـمحبة
هلا سقيمة ،والبلية هبا ال سيام بعد نزول الشيب داهية عظيمة ،فكم سلبت من نعمة ،وكم جلبت
من نقمة ،وكم خربت من دار ،وكم أذهبت من عقار ،فوصفها سبحانه بأهنا رجس وهو النجس
اخلبيث.
جسا خبي ًثا؛ ألن الغاذي شبيه بالـمغتذي حتى إن
وإذا تربى اجلسم عىل هذا الرجس ،صار ن ً
َُ َ َ َ ُ ُ ذ
ذ
لۡ
ج ۡإ ِ ۡ
ير ۡ
لۡ ۡ
ثۡ ۡ
أوالد السكري ينشؤون خمدجني لكوهنم ختلقوا من نطفة نجسة ﴿ ۡ َۡوٱَّلِي ۡخب ۡ
ذ
َ
َ ٗ
ن﴾ فال يدمن رشهبا ويل للرمحن ثم
طى ِۡ
ل ۡٱلشيۡ َ ۡ
ك ۡدا﴾ [األعراف .]58 :ثم وصفها بأهنا ﴿مِنۡ ۡع َم ِۡ
ن ِ
َ
وهُ﴾ وهي أبلع من قوله :دعوه ،أو اتركوه .كأنه يقول :ابعدوا عنها كل البعد،
قالۡ ﴿ :فٱجۡ َتن ِ ُب ۡ
َ
َ ذ ُ ُ
ون﴾ تشري هذه اآلية إىل أن النزاهة عن
كونوا يف جانب وهي يف جانب .ثم قال﴿ :ل َعلكمۡۡتفۡل ُِح ۡ
رشب اخلمر هو عنوان الفالح ،وأن الغرق يف حمبتها وإدمان رشهبا هو غاية يف السفاه والفساد.
َ َ َ ذ َ َ َُ ذ
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
س﴾ أما العداوة يف اخلمر فمعروفة من قديم
لمۡ ۡر ۡ ۡوٱلۡميۡ ِ ۡ
ِين ۡءامنوۡاۡ ۡإِنما ۡٱ ۡ
يأيها ۡٱَّل ۡ
ثم قالۡ ﴿ :
الزمان وحديثه ،وذلك أنه متى رشب اخلمر فسكر ،هذى وافرتى ،وسب ورضب ،فإن كان
يسوق سيارة احلديد ،فإنه ينجم عنه الرض ،والبأس الشديد.
جلوسا عىل
ومن جنس العداوة الناشئة عن اخلمر؛ ما ثبت عن مجاعة من األنصار أهنم كانوا
ً
رشب مخر قبل أن حترم اخلمر ،فتناشدوا األشعار ،ثم سكروا ،فعبث بعضهم ببعض بالرضب
والتجريح ،فلام زال عنهم السكر ،كان أحدهم يقول :واهلل ما فعل يب فالن هذا إال حلقد كامن يف
نفسه عيل ،فنشبت احلرب بينهم سنني ،حتى أطفأها اهلل باإلسالم ،وببعثة حممد عليه الصالة
ُ
ُ ُ َ َ ٗ ََذَ َ َ ُُ
ُ
َ َ ذ ََ ُ
ي ۡقلوبِكمۡۡ
ف ۡب ۡ
لِلِ ۡعليۡكمۡ ۡإِذۡ ۡكنتمۡ ۡأعۡداۡ ۡء ۡفأل ۡ
ت ۡٱ ۡ
والسالم ،وأنزل اهلل ﴿ َۡوٱذۡك ُرواۡ ۡن ِعۡم ۡ
ََ
ٗ
فأصۡ َبحۡ ُتم ۡبِن ِعۡ َمت ِ ۡهِۦۡ ۡإِخۡ َۡو ىۡنا﴾ [آلعمران .]103 :وقد قال النبي ﷺ ألشج عبد القيس« :ما هذه
الشجة التي أرى يف وجهك؟» فقال :يا رسول اهلل ،رشب رجل من قومي اخلمر فسكر ،فرضبني

( )66اخلمر وكوهنا أم ّ
الرشور والدّ اعیة إىل الفجور
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بلحي مجل .فقال« :هكذا اخلمر تفعل بشاربها ،قاتل اهلل اخلمر»(.)1
َ َ
ذ َ
ُ َ
ن ۡٱ ذ
لصلَ ىۡوۡة ِۡ َف َهلۡ ۡأ َ ُ
ون﴾ إنه من الـمعلوم أن
نت ُه ۡ
نتم ۡم
لِلِۡ َوع ِۡ
ثم قالَ ﴿ :و َي ُص ذدكمۡ ۡعن ۡذِكۡ ِۡر ۡٱ ۡ
شارب اخلمر بعيد عن الصالح والصالة ،فلو حافظ عىل الصالة ،لنهته عن فعل هذه

الـمنكرات ،فإن الصالة تنهى عن الفحشاء والـمنكر ،ولكنهم يف غفلة ساهون ،ألسنتهم الغية،
ُ ذ َ ََ
َ ََ
ذ
َ ذ ُ َ َ
ن ۡفَأَ َ
لۡ
ن ۡأ ۡ
طى ِۡ
ب ۡٱلشيۡ ۡ
ك ۡحِزۡ ۡ
لئ ِ ۡ
لِلاِ ۡۡأو ۡ
نس ۡى ى ُهمۡ ۡذِكۡ ۡر ۡٱ ۡ
طى ُۡ
وقلوهبم الهية ،قد﴿ٱسۡ َتحۡ َو ۡذ ۡعليۡ ِه ُۡم ۡٱلشيۡ َ ۡ
ذ
َ َ
َ ذ َى ُ ُ َى ُ َ
ون ۡ[ ﴾١٩الـمجادلة .]19 :وملا قالَ ﴿ :ف َهلۡ ۡأ َ ُ
ون﴾ قال
نت ُه ۡ
نتم ۡم
س ۡ
ن ۡه ۡم ۡٱلۡ ۡ
ط ِۡ
ب ۡٱلشيۡ ۡ
ن ۡحِزۡ ۡ
إِ ۡ
خ ِ
قبحا هلا وسح ًقا ،قرنت با صنام وا زالم( .)2وقد أحسن من انتهى
عمر :قد انتهینا ،قد انتهیناً ،
إىل ما سمع.
جلوسا يف بیت أيب طلحة عىل رشب ،فسمعوا صوتًا عال ًیا ،فقال
وكان مجاعة من ا نصار
ً
أبو طلحة :قم يا أنس ،فانظر ما هذا الصوت .فنظر ثم رجع .فقال :هذا منادي رسول اهلل ﷺ
ينادي بتحريم اخلمر( ،)3وكانت الكاسات بأيدهيم ،فجعلوا يرضبون هبا احليطان ويقولون سم ًعا
وطاعة هلل ورسوله .ثم خرجوا إىل السوق ،وهبا ظروف اخلمر ،فجعلوا يرضبوهنا بالسكاكني
حتى سالت باألزقة ،وجعلوا يقولون :واهلل إن كنا لنكرمك عن هذا الـمرصع قبل هذا اليوم.
يقول بع

الناس :إن الشخص متى رشب اخلمر فتخمر حبها يف رأسه ،فإن من الصعب

إقالعه عنها وتوبته منها؛ ألنه كلام اشتكى رأسه من وجعها عاد إىل رشهبا ،عىل حد ما قيل :فداوين
بالتي كانت هي الداء ،ونحن ال نسلم هلذا االعتقاد لوقوع ما يكذبه ،وذلك أن الصحابة تربوا عىل
حبها ،وإدمان رشهبا يف جاهليتهم ،وبعد أن أسلموا وبلغهم حتريمها؛ تعففوا عنها ،وتابوا منها
بدون مشقة؛ ألن األمر يف اإلقالع يرجع إىل صحة العزيمة ،وصدق اإلرادة ،وقوة اإليامن ،وهو

( )1أخرجه أبو يعىل يف الـمسند من حديث سعد حول هذا الـمعنى.
( )2أخرجه أبو داود والنسائي من حديث عمر بن اخلطاب.
( )3أخرجه أبو داود من حديث أنس.
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أعظم وازع إىل أفعال الطاعات ،وأقوى رادع عن مواقعة الـمنكرات:
لـــــن ترجـــــع ا نفـــــس عـــــن غیهـــــا

مـــــا مل يكـــــن منهـــــا هلـــــا زاجـــــر

ونفســــــــك إن أشــــــــملتها بــــــــاحلق

وإال أشــــــــــــــملتك بالباطــــــــــــــل

وقد قيل:
والــنفس كالطفــل إن ملــه شــ عــىل

حـــ الرضـــاع وإن تفطمـــه يـــنفطم

وقد رشع اهلل الصيام ملغالبة النفس عىل الشهوة واهلوى ،ومراتع الغي والردى ،كي تتحمل
الصرب عىل طاعة اهلل ،ثم الصرب عام حرم اهلل ،وهذا نوع من اجلهاد يف سبيل اهلل؛ لكون الـمجاهد
هو من جاهد نفسه يف طاعة اهلل.
ويف الـمَّشوبات الـمباحة عىل كثرهتا التي تزيد يف الصحة والعقل ما يغني ويكفي عن
الـمَّشوبات الـمحرمة التي تذهب بالعقول ،وتوقع يف الفضول ،ولكن حبك اليشء يعمي ويصم.
أتدرون ما هي اخلمر الـمحرمة ،هي كل ما أسكر كثريه فقليله حرام ،وكل مسكر مخر ،وكل
مخر حرام ،فهذه هي القاعدة يف معرفة اخلمر الـمحرم؛ ألن اخلمر يكون من التمر ومن العنب
ومن الذرة والشعري ،ويكون من مَّشوبات مستحدثة ،فال تنسوا هذه القاعدة وهو أن «ما أسكر

كثريه فقليله حرام»( .)1وهو مخر من أي يشء كان .حتى لو فرضنا وجود عني من رشب منها
سكر ،فإننا نحكم عليها بأهنا مخر حمرم.
حرمت اخلمر ،لفنون أرضارها الـمتعددة عىل الروح وعىل العقل وعىل اجلسم وعىل النسل
وعىل الـامل وعىل الـمجتمع ،لكوهنا تطيش بالعقل عن مستواه ،حتى خييل للرجل السافل
الساقط أنه ملك قادر ،وجبار قاهر ،فيندفع إىل حتقيق اخلياالت اخلمرية فيرضب ويسب ،ويسوء
خلقه عىل أهله وعياله ،وعىل الناس ،ثم ختيم الكآبة عىل وجهه ،والوحشة عىل أهل بيته،
فيخافون أشد اخلوف من سطوته؛ لكونه قد أزال عن نفسه نعمة العقل الذي رشفه اهلل هبا ،فأحلق

( )1أخرجه مسلم من حديث ابن عمر عن جابر أن رسول اهلل قال« :ما أسكر كثريه فقليله حرام».
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نفسه بالـمجانني ،وكيف يرىض بجنون من عقل؟
وألجله لعن النبي ﷺ اخلمر :شارهبا ،وساقيها ،وعاَصها ،ومعترصها ،وبايعها ،ومشرتهيا،
بعضا عىل فعل هذه
وحاملها ،والـمحمولة إليه كل هؤالء واقعون يف اللعنة( .)1ألهنم يساعد بعضم ً
الـمعصية الـمحرمة وقال« :من اكن يّمن باهلل وايلوم اآلخر فال جيلس ىلع مائدة يدار عليها

بكأس اخلمر» رواه الطرباين من حديث ابن عباس .وعن جابر أن رسول اهلل ﷺ خطب عام الفتح
فقال« :إن اهلل ورسوهل حرم بيع اخلمر والـميتة واخلزنير واألصنام»( )2متفق عليه.
وأخرب النبي ﷺ أن الناس يف آخر الزمان يَّشبون اخلمر ويسموهنا بغري اسمها( .)3واألسامء
أناسا من هذه األمة يبيتون عىل هلو ولعب ورشب مخر،
ال تغري األشياء عن حقائقها! وأخرب أن ً
فيصبحون وقد مسخوا قردة وخنازير  -وهذا الـمسخ واهلل أعلم :هو مسخ صوري  -أي
يصبحون يف أخالق القردة واخلنازير .قد ذهبت منهم الغرية والـمروءة ،والعفة والَّشف،
ويظهر أثر هذا الـمسخ عىل سيامهم ،يعرفه الـمتفرسون من الناس .واهلل أكرب .كم يف اخلمر من
آفات ومرضات؛ ألهنا أم اخلبائث ،ومفتاح الَّشور ،والداعية إىل الفجور.
فرضرها يتناول الروح واجلسد والـامل والولد والعرض والَّشف ،هتتك األرسار ،وتقرص
األعامر ،وتولد يف اجلسم أنواع األمراض واألرضار .فكم خربت من دار ،وكم أذهبت من عقار،
وكم أفقرت من جتار ،وكم نقلت العقل الصحيح من حالة العدل والتفكري وحسن التدبري ،إىل حالة
اجلنون واخلبال والفساد الكبري .فبعض العرب يف جاهليتهم قد حرموها عىل أنفسهم قبل أن
حيرمها اإلسالم ،ويقول أحدهم :كيف أرشب ما يذهب عقيل ويلحقني بالـمجانني.
كام أن النصارى يف هذا الزمان عىل كفرهم وضالهلم أخذوا يعقدون اجلمعيات عىل أثر
اجلمعيات يف حماولة حتريم اخلمر ،ملا رأوا شدة مرضهتا يف شباهبم ونسائهم؛ هلذا أخذوا يف حماولة
( )1رواه أبو داود من حديث ابن عمر.
( )2متفق عليه من حديث جابر.
( )3أخرجه أبو نعيم يف معرفة الصحابة ،والطياليس يف مسنده من حديث عن رجال من أصحاب رسول اهلل ﷺ.

164

جمموعة رسائل الشیخ عبد اهلل بن زيد آل حممود :

التقليل منها .والـمحاكم عىل اختالف أنواعها مملوءة بحوادث جرائمها؛ من التعدي عىل الناس،
وعىل أعراض النساء ،وأخالق األوالد.
فجميع الناس من مسلمهم وكافرهم وصاحلهم وفاسقهم ،أصبحوا يتحدثون عن مضار
اخلمر ،وخطرها عىل األفراد والـمجتمع ،حتى صارت حديث القوم يف جمالسهم ،ويتزايد
رضرها ،ويعظم خطرها يف البلدان احلارة ،كبلدان الـمملكة العربية السعودية ،واخلليج،
والعراق .وإذا تعود الشاب رشهبا يف صغره ،فإنه ينقصم عمره يف رشخ شبابه؛ لكونه يرسف عىل
نفسه من رشهبا بام يعجل هالكه.
وال يزال الرجل يميش مع الناس بعفاف ورشف ،وحسن خلق إىل أن يَّشب اخلمر ،ويدب
السكر يف رأسه ،فعند ذلك ينسلخ من الفضائل ،ويتخلق بالرذائل ،ويبغضه أهله وأقاربه.
ومما جيب أن ننصح باالبتعاد عنه من الـمَّشوبات الضارة ،رشب الدخان الـمسمى بالتبع؛
من نرجيلة أو من سيجارة ،وإنه من العادات الضارة للصحة ،وحيدث فنونًا من األرضار
واألمراض .وقد قام الطب احلديث عىل حماربته والتحذير منه ،وإن كان قد اعتاد الشخص
رشبه؛ وجب عليه أن يتوب منه حف ًظا لصحته ومحاية لذريته الذين يقتدون بسريته ،وقد وصفه
بعض األطباء باحلية الـمنطوية عىل اجلسم ،فهو كام قيل:
مفـــــق اجلســـــم ال نفـــــع بـــــه أبـــــدً ا

بــل يــور الفقــر وا ســقام يف البــدن

وال يمرنــــك مــــن يف النــــاس يرشــــبه

النـــاس يف غفلـــة عـــن واضـــح الســـنن

يقضــــي عـــىل الــــمرء يف أيـــام حمنتـــه

حتـــى يـــرى حســـنًا مـــا لـــیس باحلســـن

وإن الذين يعرفون حتريم اخلمر ،وفنون األرضار الـمتفرعة عنها ،ثم يتساحمون يف دخوهلا إىل
بلدهم ،واالجتار فيها ،مع كوهنم مسلمني ،فهؤالء ليس فيهم غرية دينية ،وال محية وطنية ،وإنام
حيبون أن تشيع الفاحشة يف الذين آمنوا .فقد لعن رسول اهلل ﷺ اخلمر :بائعها ،ومشرتهيا ،وإن
بلد اإلنسان بمثابة أمه التي ولدته وغذته بلباهنا ،فالذي جيلب اخلمر إىل بلده ،أو يبيعها ،أو
يرىض ببيعها ،هو بمثابة الذي يقود السوء عىل أمه ،وإن إدخال اخلمر الـمحرمة إىل البلد؛ أرض

( )66اخلمر وكوهنا أم ّ
الرشور والدّ اعیة إىل الفجور

165

عىل أهلها من إدخال الـمطاعم الـمسمومة .فهل أنتم منتهون؟
وقد رشع اهلل عىل لسان نبيه إقامة احلد باجللد لشارب اخلمر ،كفارة عنها .وليكن بمثابة
الزجر عن ارتكاب هذه اجلريمة األثيمة؛ ألن دين اإلسالم قائم عىل حماربة اجلرائم عىل اختالف
أنواعها ،وعىل تقليلها ،وتطهري الـمجتمع من اجلهر هبا .فَّشع حد اخلمر صيانة للعقول
َ
ذ
ََ َ ُ ُ
لِلِ ۡإن ۡ ُك ُ
نتمۡۡ
ف ۡد ِۡ
ل ۡتأۡخذۡكم ۡب ِ ِه َما ۡ َرأۡفةۡ ۡ ِ ۡ
واألرواح واألجسام والـمجتمع .وأنزل اهلل ﴿و ۡ
ِين ۡٱ ۡ ِ
ُ ُ َ ذ
لَوۡ ِۡم ۡٱٓأۡلخ ِِۡر﴾ [النور .]2 :ألن من ال يكرم نفسه ال يكرم .ومن هين اهلل فام له من
لِلِۡ َۡوٱ ۡ
ون ۡۡب ِٱ ۡ
تؤۡمِن ۡ
ً
مكرم «وحد يقام يف األرض خري ألهلها من أن يمطروا أربعني صباحا»(.)1
والنبي ﷺ جلد يف اخلمر أربعني ،وأبو بكر أربعني ،وعمر ثامنني .وقال« :من رشب اخلمر
فاجدلوه ،ثم إذا رشب اخلمر فاجدلوه»( .)2وقال« :من حالت شفاعته دون حد من حدود اهلل

فقد ضاد اهلل يف أمره»(.)3
تكفريا
والتأديب بالسجن ولو طال فإنه لن يقوم مقام اجللد يف النكاية والردع لكون اجللد
ً
َ َ
وزجرا عن معاودة فعلها ،ورد ًعا للناس عن أمثاهلا .واهلل يقولَ ﴿ :ولۡيَشۡ َهدۡ ۡعذ َاب ُه َماۡ
للجريمة،
ً
َ
ِي﴾ [النور.]2 :
ِنۡٱلۡ ُمؤۡ ِمن َۡ
َطاۡئِفةۡۡم َۡ
أال إن رشب اخلمــــــر ذنــــــ معظــــــم

يزيــــل صــــفات اآلدمــــي الـــــمسدّ د

ويلحــــق با نعــــام بــــل هــــو دوهنــــا

خي ّلـ ُ
ــــــط يف أفعالـــــــه غـــــــري مهتـــــــد

يزيــــل احلیــــا عنــــه ويــــذه بــــالمنى

ويوقــــع يف الفحشــــا وقتــــل التعمــــد

فكــــل صــــفات الــــذم فیهــــا جتمعــــت

لـــــذا ســـــمیت أم الفجـــــور فأســـــند

إن شباب العرص قد َصفوا جل عقوهلم واهتاممهم إىل تقليد النصارى يف سوء أعامهلم،

( )1أخرجه النسائي وابن ماجه من حديث أيب هريرة.
( )2أخرجه أبو داود من حديث قبيصة بن ذؤيب.
( )3أخرجه أمحد وأبو داود من حديث ابن عمر.
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حتى يف سفاسف أخالقهم وعاداهتم ،يظنون من رأهيم القصري ،وعزمهم احلقري ،أن احلضارة
والـمدنية والرقي والتقدم هو يف معاقرة اخلمور ،وجماراة النصارى يف اخلالعة والسفور ،وقد
رضهبم من اجلهل رسادق ،ومن الغباوة أطباق ،وغرهم باهلل الغرور ،تاهلل لقد سلكوا شعاب
الضاللة ،وسقطوا يف هوات الـمذلة ،ورضوا بأخالق الـمذمة التي ساقهم إليها ودهلم عليها
َصيح اجلهل وسفالة األخالق وجمالسة الفساق ،فإن داموا عىل ما هم عليه ،و م يعدلوا سريهتم،
و م يرجعوا إىل طاعة رهبم ،صاروا مثاالً للمعايب ،ورش ًقا لنبال الـمثالب.
وسيسجل التاريخ مساوئهم السيئة التي خالفوا هبا سرية سلفهم الصاحلني ،الذين رشفوا
عليهم بتمسكهم بالدين ،وطاعة رب العالـمني ،فال أدري من أحق باألمن إن كنتم تعلمون.
فانتبهوا من غفلتكم ،وتوبوا من زللكم ،وأطيعوا اهلل ورسوله إن كنتم مؤمنني.

()67
التذكري باالستقامة عىل الدين
احلمد هلل الذي هدانا لإلسالم ،وأشهد أن ال إله إال اهلل ،شهادة من قال ريب اهلل ثم استقام.
وأشهد أن حممدً ا نبيه ورسوله سيد األنام ،اللهم صل عىل نبيك ورسولك حممد ،وعىل آله
كثريا.
وأصحابه الربرة الكرام ،وسلم
ً
تسليام ً
أما بعد:
َ
ذ ذ َ َ ُ َ َ ذ ُ ُ ذ َ َى ُ َ َ َذ ُ َ َ ُ َ َ َ ُ ذ ََ ُ
ل َّۡتافواۡۡ
لئِك ۡة ۡأ ۡ
لِل ۡث ۡم ۡٱسۡت ۡقمواۡ ۡتتَن ۡل ۡعليۡ ِه ۡم ۡٱلۡم ۡ
ِين ۡقالواۡ ۡ ۡربنا ۡٱ ۡ
ن ۡٱَّل ۡ
فقد قال تعاىل﴿ :إ ِ ۡ
َ
َ
َ
ََ َ
َذ ذ ُ ُ ُ َ َ
ُ ُ
ت َزنُواۡۡ َوأبۡ ِ ُ
فۡٱٓأۡلخ َِرۡة ِۡ
ل َي ىۡوۡة ِۡٱلنۡ َياۡ َو ِ ۡ
فۡٱ َۡ
نۡأوۡ ِلَاۡؤكمۡۡ ِ ۡ
ن ُۡ
ونۡۡ ۡ٣٠
نتمۡۡتوع ُد ۡ
ت ۡك
لنةِۡۡٱل ِ ۡ
شواۡۡۡب ِٱ ۡ
لۡ ۡ
وۡ
َ
ُ ٗ
َ
َُ
َ
َ
ُ ُ ُ ََ ُ
ََ ُ
كمۡ ۡف َ
كمۡ ۡف َ
ل ۡمِنۡ ۡغفورۡ ۡ ذرحِيمۡ﴾٣٢
ون ۡۡ ٣١ن ُز ۡ
ِيها ۡ َما ۡت ذد ُع ۡ
ه ۡأنفسكمۡ ۡول
ِيها ۡ َۡما ۡتشۡ َت ِ ۡ
ول

[فصلت.]32-30 :

فوعد اهلل سبحانه ،ووعده حق وصدق ،كل من قال :ريب اهلل أي قال :أنا مسلم ،أنا مؤمن،
أشهد أن ال إله إال اهلل ،أشهـد أن حممدً ا رسول اهلل .ثم استقام عىل تصديق ما قال ،فحافظ عىل
مغنام له
واجباته؛ من أداء الصلوات اخلمس يف أوقاهتا ،وأداء زكاة ماله طيبة هبا نفسه ،حيتسبها ً
عند ربه ،وصام رمضان ،وبر والديه ،ووصل أرحامه ،وأحسن إىل الفقراء والـمساكني واأليتام،
كام أحسن اهلل إليه ،والتزم الصدق ،والوفاء بالعهد والوعد ،وأداء األمانة ،واجتناب الربا ورشب
الـمسكرات ،وسائر أعامل الـمنكرات .فمن استقام عىل هذه األعامل ،ثم سعى سعيه يف كسب
الـامل احلالل ،فإنه حييا حياة سعيدة طيبة ،جيد لذهتا يف نفسه ،وترسي بالصحة والرسور عىل سائر
جسمه ،حتى يكون سعيدً ا يف حياته ،سعيدً ا بعد وفاته ،ويفوز هبذه اخلصال احلميدة .فمنها تتنزل
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عليه الـمالئكة بالرمحة والربكة والسكينة يف حاله ومآله وعياله وصالح أعامله.
وإن من الناس من تتنزل عليهم الـمالئكة بالرمحة والربكة ،ومنهم من تتنزل عليهم
ََذُ ََ ُ َذ َ
َ ُ َ ُ ُ َ َى َ َ َ ذ ُ ذ
كۡأفاكۡۡأثِيمۡۡۡ٢٢٢
َعۡ ِۡ
يۡۡ٢٢١تَن ۡلۡ ىۡ
يى ِط ُۡ
لش َۡ
َن ۡلۡٱ ۡ
َعۡمنۡت
الشياطني بالشؤم والَّش﴿هلۡۡأنبِئكمۡۡ ۡ
َ
َ
ُ ُ َ ذ َ ََ َُ ُ
ونۡ[ ﴾٢٢٣الشعراء.]223-221 :
ك ىذِبُ ۡ
َثهمۡۡ ۡ
ونۡٱلسمۡ ۡعۡوأكۡ
يلۡق ۡ
والثانیة :تبشري الـمالئكة بأن ال ختافوا وال حتزنوا ،ومن ذهب عنه اخلوف واحلزن ،فقد
دائام
ذهب عنه مجيع الشؤم والَّش؛ ألن اإلنسان متى كان خياف وقوع يشء من الَّش ،فإنه يكون ً
خائ ًفا مهمو ًما منه ،وال عيش خلائف .وإذا وقع به ،فإنه ال يزال كئي ًبا حزينًا منه .ومن الـمعلوم أن
اهلم واحلزن عقوبات تتواىل ،ونار يف القلب تتلظى ،وال يزاالن ينفخان يف اجلسم ،حتى جيعال
السمني نحي ًفا ،والقوي ضعي ًفا ،كام قيل:
واهلـــــم خيـــــقم اجلســـــیم نحافـــــة

ويشـــی ناصـــیة الصـــبي وهيـــرم

وكان من دعاء النبي ﷺ أنه يقول« :امهلل إين أعوذ بك من اهلم واحلزن ،وأعوذ بك من

العجز والكسل ،وأعوذ بك من اجلنب وابلخل ،وأعوذ بك من غلبة ادلين وقهر الرجال»(.)1
وهؤالء الـمستقيمون عىل طاعة رب العالـمني ،قد سلموا من الـمرهوب ،وفازوا باألمر
خريا
خريا له ،وإن أصابته رضاء فصرب ،فكان ً
الـمحبوب ،إن أصابت أحدهم رساء شكر ،فكان ً
له.

ََ
َذ ذ ُ ُ ُ َ ُ َ
ُ
ون﴾ [فصلت.]30 :
تۡكنتمۡۡتوعد ۡ
لنةِۡۡٱل ِ ۡ
والبرشى الثالثة :قول الـمالئكة هلم﴿ :وأبۡ ِشواۡۡۡب ِٱ ۡ

وهذه البَّشى هي أعىل وأجل؛ ألن فيها البَّشى باجلنة التي يعمل هلا العاملون ،كام قال رجل
للنبي ﷺ« :أما أين ال أحسن دندنتك وال دندنة معاذ ،أما أين أسأل اهلل اجلنة ،واستعيذ به من
ُ
انلار ،قال رسول اهلل ﷺ« :حوهلما ندندن»»(.)2
َ ُ َ ُ ُ
فۡ
ل َي ىۡوۡة ِ ۡٱلنۡ َيا ۡ َو ِ ۡ
ف ۡٱ َۡ
ن ۡأوۡ ِلَاۡؤكمۡ ۡ ِ ۡ
نۡ
والبرشى الرابعة واخلامسة :قول الـمالئكة هلمۡ ﴿ :
( )1رواه أبو داود عن أيب سعيد اخلدري.
( )2أخرجه ابن ماجه من حديث أيب هريرة.

( )67التذكري باالستقامة عىل الدين
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ٱٓأۡلخ َِرۡة ِ﴾ فمن كانت الـمالئكة أولياءه يف الدنيا ،فإهنا تذب عنه كل سوء ،فتدفع عنه األذى،
وحتارب دونه األعداء .وملا تصدى رجل لسب أيب بكر ورسول اهلل ﷺ جالس ،وأبو بكر صامت
ال جياوبه ،فلام طال سبه له ،تصدى أبو بكر للرد عليه ،فقام رسول اهلل ﷺ منرص ًفا ،وعىل وجهه
أثر الكراهية .فجاء أبو بكر يعتذر إليه ،قال :يا رسول اهلل ،لقد سمعت قوله يف وأنا ساكت ،فلام
جاوبته قمت وعىل وجهك أثر الكراهية؟ فقال« :نعم ،إنه ال يزال الـملك ينافح عنك ملا كنت
ً
ساكتا ،فلما انترصت ،انرصف الـملك ،وانرصفت النرصافه»(.)1

وأما والية الـمالئكة له يف اآلخرة عند االحتضار :فإن الـمسلم الـمستقيم عىل الدين عند
حضور أجله ،فإن الـمالئكة تنزل عليه بالرمحة والرضوان ،وتبَّشه بالذي يرسه ،وتقول له
بعطف ولطف وحنان :يا أيتها النفس الـمطمئنة ،اخرجي إىل روح ورضوان ،ورب غري غضبان،
َ َ
ُ
يأ ذي ُت َها ۡٱنلذفۡ ُ ۡ ۡٱلۡ ُمطۡ َمئ ِ ذن ۡة ۡۡ٢٧
أبَّش بالذي يرسك ،فهـذا يومك الذي كنت توعد .ويقول اهللۡ ﴿ :
َ
ٗ
ُ
َ ُ
كۡ َر ٗ ذ
تۡ[ ﴾٣٠الفجر.]30-27 :
لۡ َج ذن ِ ۡ
ِبىدِيَۡۡ ۡ٢٩وٱدۡخ ِ ۡ
فۡع َۡ
لۡ ِ ۡ
ض ذي ۡةۡۡ ۡ٢٨فٱدۡخ ِ ۡ
عۡإ ِ ىۡ
ج ِۡ
اض َي ۡةۡمرۡ ِ
لۡ َرب ِ ِۡ ِ
ٱرۡ ِ
َ
َ
ُ ُ ُ ََ ُ
ََ ُ
كمۡ ۡف َ
كمۡ ۡف َ
ِيها ۡ َماۡ
ه ۡأنفسكمۡ ۡول
ِيها ۡ َما ۡتشۡ َت ِ ۡ
وهلذا ختم هذه البشارات بقوله...﴿ :ول
َ
َ
ون﴾ [فصلت .]3-31 :أي لكم ما تتمنون وما ال خيطر ببال أحدكم من كل ما تشتهي
ت ذد ُع ۡ
األنفس ،وتلذ األعني ،نزالً أي ضيافة وكرامة من غفور رحيم.
أتدرون ما هي االستقامة التي ندب اهلل عباده إليها ،وأبدى وأعاد بالثناء عىل أهلها؟ هي:
الثبات واالستقامة عىل الدين؛ من فعل الواجبات ،واجتناب الـمحرمات ،وهي الـمراد بقوله
َُ ُ ذُ ذ
َ
ذ
لِلۡ
ضلۡ ۡٱ ُۡ
ل َي ىۡوۡة ِ ۡٱلنۡ َيا ۡ َو ِ ۡ
ف ۡٱ َۡ
ت ۡ ِۡ
ِين ۡ َء َام ُنواۡ ۡۡب ِٱلۡقوۡ ِۡل ۡٱثلذاب ِ ِۡ
لِل ۡٱَّل َۡ
ت ۡٱ ۡ
تعاىل﴿ :يثب ِ ۡ
ف ۡٱٓأۡلخ َِرۡة ِ ۡ َو ُي ِ
َ
ذى َ ََ َُ ذ
لِل ۡ َما ۡيَشاۡ ُۡء ۡ[ ﴾٢٧ابراهيم .]27 :فالثابت عىل الدين ،وسلوك الرصاط
ل ۡٱ ُۡ
يا ۡويفۡع ۡ
لظل ِ ِم ۡ
ٱ ۡ
الـمستقيم؛ الذي سلكه رسول اهلل ﷺ وأصحابه ،هو عني االستقامة الـمنشودة .فمن ثبت عىل
الدين ،واستقام عليه ،و م يزغ عن أمر ربه ،ثبته عند سؤال الـملكني له يف القرب ،ويلقنه حجته ،ثم

( )1أخرجه أبو داود من حديث سعيد بن الـمسيب.
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يثبته عىل سلوك الرصاط الـمعروض عىل متن جهنم ،وهو أحر من اجلمر ،وأحد من السيف
األبرت ،وهذا الرصاط الـمعروض عىل متن جهنم بمثابة اخلشبة الـمعروضة عىل القليب ،وعىل
جوانبه كالليب ،وحسك كالشوك ،وهي الـمعايص ،وكبائر الذنوب ،ختدش الناس ،وختطف
من أمرت بخطفه ،وتلقيه يف جهنم ،فيكلف الناس بالـمرور عىل هذا الرصاط ،وهو الـمراد
ََ
ُ ذ َ ُ َ َ َ َ َى َ َ َ ٗ ذ ٗ
ذ َ ذَ
ُ ُ
ِين ۡٱتقواۡ ۡ ذونذ ُۡرۡ
ج ۡٱَّل ۡ
ض ۡيا ۡۡ ٧١ث ذۡم ۡن َن ِ ۡ
َع ۡرب ِ ۡ
نۡ ۡ
ل ۡوارِدهۡا اَۡك ۡ
بقولهِ﴿ :إَون ۡمِنكمۡ ۡإ ِ ۡ
ك ۡحتۡ ۡما ۡمقۡ ِ
ٗ
ذ
لظىل ِ ِم َۡ َ
جث ِۡياۡ[ ﴾٧٢مريم.]71-70 :
ٱ ۡ
يۡفِيهاۡ ِ
فالـمراد بالورود الـمرور ،فتجري بالناس أعامهلم ،حتى إن أحدهم يمر كالربق ،وتقول له
النار :جز يا مؤمن ،فقد أطفأ نورك هلبي .ويمر أحدهم كالريح ،وكأجاود اخليل والركاب.
حبوا ،فمخدوش ناج ،ومكردس عىل وجهه يف نار
ومنهم من يميش مش ًيا ،ومنهم من حيبو ً
جهنم .والنبي ﷺ واقف عىل طرف الرصاط ينظر إىل الناس ،ويقول« :امهلل سلم ،سلم» فمتى
خلصوا من مرور الرصاط ،وردوا هنر الكوثر ،فَّشبوا منه حتى ال يظمؤوا بعده أبدً ا.
والـمستقيم الثابت عىل الدين القويم ،فإنه يثبت عند سلوك هذه الـمخاطر والـمزالق،
وجيري به عمله يف أحسن سلوك منه ،والنبي ﷺ يقول« :أنا ممسك حبجزكم عن انلار ،أقول :هلم
ً
عن انلار ،وأنتم تغلبونين ،وتقامحون فيها ،كتقاحم الفراش واجلنادب ،وإنكم تردون يلع معا
ً
وأشتاتا ،فأعرفكم بسيماكم وأسمائكم ،كما يعرف الرجل الغريبة يف إبله ،وإنه يّخذ بانلاس
ً
من أميت ذات الشمال ،فأقول :يا رب أميت .فيقال :إنك ال تدري ما أحدثوا بعدك ،فأقول :بعدا
ً
َّ
غري بعدي»(.)1
وسحقا ملن

أيضا ،الثبات عىل مصابرة األعامل التي توكل إىل الشخص ،ويعهد إليه
ثم إن االستقامة ً
فيها ،من أعامل حكومية وغريها .فالـمستقيم عىل عمله ،بحيث ينفذ ما عهد إليه فيه بدون بخس
وال نقص وال خيانة وبدون تعليل وال متليل ،فهذا ممدوح عند اهلل وعند خلقه ،وينَّش له الذكر
اجلميل ،والثناء احلسن عىل حسن وفائه ،واستقامته يف أداء عمله ،وكل شخص فمسؤول عام
( )1أخرجه البزار يف مسنده من حديث عمر بن اخلطاب.
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( )67التذكري باالستقامة عىل الدين
تواله  -كام قيل:
مهـــــام تســـــتقم يقـــــدر لـــــك اللــــــ

نجاحــــــا يف غــــــابر ا زمــــــان
ـــــــه
ً

أما غري الـمستقيم ،فهو الذي يتهرب عن عمله ،ويتغيب عن دوام جلوسه ،وخيون وخيتلس
وال يفي بوعد وال عهد ،ليس له حظ من االستقامة ،وال الصدق وال األمانة ،فتنتَّش عنه هذه
الصفات الذميمة الناشئة عن سوء سريته ،وفساد رسيرته.
وهلذا جاء رجل إىل النبي ﷺ فقال :يا رسول اهلل إن رشائع اإلسالم قد كثرت عيل ،فأخربين
بأمر أتشبث به ،وال تكثر عيل .فقال رسول اهلل ﷺ« :قل آمنت باهلل ،ثم استقم»( .)1فدله عىل أمر
جامع نافع  -أي استقم عىل العمل بإسالمك ،وليس من رشط االستقامة كونه ال يذنب أبدً ا ،بل
ذ ذ َ ذَ َ
ين ۡٱتقوۡاۡ ۡإِذا ۡ َم ذس ُهمۡۡ
َّل ۡ
ن ۡٱ ِۡ
قد يذنب ثم يتوب ،والتائب من الذنب كمن ال ذنب له ،يقول اهلل﴿ :إ ِ ۡ
ََ ذ
َ ذ
ُ َ
َ َ ُ
ون ۡ[ ﴾٢٠١األعراف .]201 :أي يبرصون طريق
ص ۡ
طى ِۡ
ِن ۡٱلشيۡ َ ۡ
طئِفۡ ۡم ۡ
َۡ
ن ۡتذك ُرواۡ ۡفإِذا ۡهم ۡمبۡ ِ
الـمخرج من هذا الذنب ،فيتوبون ويستغفرون.

إن االستقامة شأهنا عظيم ،قد قرأ هذه اآلية قوم ثم  م يستقيموا عىل العمل هبا ،فرتكوا
فرائض الطاعات ،وانتهكوا احلدود والـمحرمات ،واستباحوا أكل الربا ،ورشب الـمسكرات،
وَصفوا جل عقوهلم وأعامهلم واهتاممهم للعمل يف دنياهم ،واتباع شهوات بطوهنم ،وفروجهم،
وتركوا فرائض رهبم ،ونسوا أمر آخرهتم ،فنهى اهلل الـمؤمنني أن يكونوا أمثاهلم .ومع هذه
الـمخالفات ،يدعون بأهنم مسلمون ،وهم  م يستقيموا عىل صحة ما يدعون ،فإن اإلسالم ليس
هو حمض التسمي به باللسان ،واالنتساب إليه بالعنوان ،ولكنه ما وقر يف القلب ،وصدقته
األعامل.
إن َصاط اإلسالم  -أي طريق اإلسالم  -واحد ،من استقام عليه نجا ،ومن ختلف عنه
ََ ذ َ َ
طۡ
ص َۡر ى ِ ۡ
نۡ ۡ
غرق ،وهو ما كان عليه رسول اهلل ﷺ وأصحابه ،وهو الـمراد بقوله تعاىل﴿ :وأ ۡ
هىذا ۡ ِ
َُ َ َ َ
ُ َ ٗ َ ذ ُ ُ ََ َذ
َ ذ ُ
ُ
َ ُ
ُ َ
ق ۡبِكمۡ ۡعن ۡ َسبِيل ِ ۡهِا ۡۦ ۡ ۡذ ىل ِكمۡ ۡ َو ذص ۡى ىكم ۡب ِ ۡهِۦ ۡل َعلكمۡۡ
ل ۡف َتف ذر ۡ
ل ۡتتب ِ ُعواۡ ۡٱلسب ۡ
وه ۡو ۡ
يما ۡ ۡفٱتبِع ۡ
مسۡتقِ ۡ
( )1رواه مسلم عن سفيان بن عبد اهلل.
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َ ُ َ
ون ۡ[ ﴾١٥٣األنعام .]153 :وهذه السبل التي حذر عنها هي بنيات الطريق التي تفيض بسالكها
ت ذتق ۡ
إىل اهلالك والتعويق.
وقد أخرب النبي ﷺ أن أمته تفرتق عىل ثالث وسبعني فرقة ،كلها يف النار إال واحدة ،قالوا:
ومن هي يا رسول اهلل؟ قال« :من اكن ىلع مثل ما أنا عليه ايلوم وأصحايب»( .)1فهذه الفرقة
الناجية هي التي وفقت لالستقامة ،ففازت بالسالمة ،بخالف سائر الفرق الضالة ،فإهنا زاغت
عن دينها ،وتنكبت طريق نبيها ،كام الكثريون من الـمنتسبني لإلسالم يف خاصة األمصار التي
أفسد التفرنج تربيتها ،وعقائد أهلها ،فصاروا ال يؤمنون باهلل وال باليوم اآلخر ،وال حيرمون ما
حرم اهلل ورسوله من الربا والزنا ورشب اخلمر ،وال يدينون دين احلق ،قد أضاعوا الصالة،
واتبعوا الشهوات ،وخرقوا سياج الَّشائع ،واستخفوا بحرمات الدين ،واتبعوا غري سبيل
الـمؤمنني.
وصار هؤالء أرض عىل اإلسالم والـمسلمني من اليهود والنصارى ،من أجل أن الناس
يغرتون هبم ،وينخدعون ألقواهلم وأعامهلم وعقائدهم ،فهم مرتدون ،والـمرتد رش من الكافر
األصيل ،و م يأمر اهلل عىل لسان نبيه بقتل الـمرتد عن دينه إال رمحة بمجموع األمة أن تفسد هبم
أخالقهم ،فإن األخالق تتعادى ،والطباع تتنافل ،والـمرء عىل دين خليله وجليسه ،يقول اهلل:
ََ َ
ذ َ ى ُ َ ذ َ َُ ََ َ َ
َ َ ََذ َ َ
ذ ذ َ َ
لۡل ُهمۡۡ﴾٢٥
نۡسو ۡلۡلهمۡۡوأمۡ ىۡ
طۡ
يۡل ُه ُۡمۡٱلۡ ُه َدىۡٱلشيۡ ۡ
َعۡأدۡ َۡب ى ِرهِمۡمِنۡۡبعۡ ِۡدۡماۡتب ۡ
ِينۡٱرۡتدۡواۡۡ ۡ
نۡٱَّل ۡ
﴿إ ِ ۡ
َ
ََ َ ُ َ ذ َ َ
فۡ
ون ۡ ِ ۡ
س ِر ُع ۡ
ِين ۡي ُ ىۡ
نك ۡٱَّل ۡ
يز ۡ
لۡ ۡ
[حممد .]25 :وهلذا نزلت التعزية من السامء عن أمثاهلم بقوله﴿ :و ۡ
ٗ
ذَ َ ٗ ُ ُ ذُ َذ َ َ َ َ
َ َ َ
ُ
َ
كفۡ ۡرۡإ ذن ُهمۡۡ َلنۡيَ ُ
فۡٱٓأۡلخ َِرۡة ِۡ َول ُهمۡۡعذابۡۡع ِظيمۡۡ
ظا ۡ ِ ۡ
لۡل ُهمۡۡ َح ۡ
َيع ۡ
لۡ ۡ
لِلۡأ ۡ
يدۡٱ ۡ
لِلۡشيۡۡاۡي ِر ۡ
ُضواۡۡٱ ۡ
ٱلۡ
ِ ِ
[ ﴾١٧٦آلعمران.]176 :
إن االستقامة شأهنا عظيم ،وملا قيل للنبي ﷺ أنه قد أرسع إليك الشيب .قال«« :شيبتين هود
َ
َ َ ُ َ ََ َ َ َ َ َ
ك﴾
اب ۡمع ۡ
ت ۡومن ۡت ۡ
وأخواتها» قالوا :فما شيبك منها؟ قال« :شيبين قوهلۡ ﴿ :فٱسۡ َتقِمۡ ۡكماۡ ۡأمِرۡ ۡ

( )1أخرجه ابن بطة يف اإلبانة من حديث أيب أمامة وأنس.

( )67التذكري باالستقامة عىل الدين

173

[هود .)1(»]112 :وعن ثوبان ،أن النبي ﷺ قال« :استقيموا ولن حتصوا ،واعلموا أن خري

أعمالكم الصالة ،وال حيافظ ىلع الوضوء إال مّمن»(.)2
مستقيام يف بداية عمره ،ثم يصاب باالنحراف يف آخر عمره
مسلام
إن بعض الناس يكون
ً
ً
بسبب ولد ملحد ،أو جليس فاسق ،يقذف إليه بالشبه الـمضلة ،والتشكيكات التي تزيغه عن
معتقده الصحيح ،ثم تقوده إىل اإلحلاد والتعطيل والزيع عن سواء السبيل ،فقد روى اإلمام أمحد
ً
ً
مّمنا ،ويموت ً
اكفرا» .كله من
عن أيب سعيد مرفو ًعا« :إن من انلاس من يودل مّمنا ،ويعيش
أجل عدم استقامته يف حياته ،والعمر بآخره ،ومالك األمر خوامته.
وقد أخرب النبي ﷺ بأهنا تكون فتن كقطع الليل الـمظلم ،يصبح منها الرجل مؤمنًا ،ويميس
كافرا ،يبيع دينه بعرض من الدنيا .وهذه الفتن إنام يراد هبا الفتن يف الدين ،والفتنة أشد من القتل،
ً
ونعوذ باهلل من مضالت الفتن ،واهلل حيب البرص الناقد عند ورود الشبهات ،والعقل الكامل عند
حلول الشهوات.
وكان النبي ﷺ يستعيذ يف أدبار الصلوات ،من فتنة الـمحيا والـمامت ،ويقول يف دعائه عىل
اجلنازة« :امهلل من أحييته منا فأحيه ىلع اإلسالم والسنة ،ومن توفيته منا فتوفه ىلع

اإليمان»(.)3
نسأل اهلل سبحانه ،أن يعمنا وإياكم بعفوه ،وأن يسبع علينا وعليكم واسع فضله ،وأن
يدخلنا برمحته يف الصاحلني من عباده ،وأن يعيننا عىل ذكره وشكره وحسن عبادته.

( )1أخرجه الرتمذي يف الشامئل ،والطرباين يف الكبري ،وأبو يعىل يف مسنده من حديث أيب جحيفة.
( )2أخرجه ابن ماجه وأمحد من حديث ثوبان.
( )3أخرجه الرتمذي وابن ماجه من حديث أيب هريرة.

()68
الربا بأنواعه وعموم مفاسده وأرضاره
حتريم ّ
احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات ،وبالعمل بطاعته تطيب احلياة ،وتفيض اخلريات،
وأشهد أن ال إله إال اهلل ،شهادة نرجو هبا النجاة والفوز باجلنات ،وأشهد أن حممدً ا عبده ورسوله
صاحب اآليات والـمعجزات.
أما بعد:
فإن اهلل سبحانه خلق اإلنسان ،وعلمه البيان ،ومجله بالعقل ،ورشفه باإليامن ،وأوجد له
ُُ
مجيع ما حيتاجه من الـمآكل والـمشارب الـمباحة عىل اختالف األنواع واأللوان .وقالُ﴿ :كواۡۡ
َ
ُُ
ُ
َ َى َ َ َ َى ُ َ َ َ َ
ُ
ل ۡتطۡغوۡاۡۡ
نكمۡ ۡو ۡ
ت ۡما ۡرزقۡ ۡ
ب ِۡ
لۥ﴾ [سبأ .]15 :وقالُ﴿ :كواۡ ۡمِن ۡطي ِ ۡ
ق ۡ َربِكمۡ ۡ َۡوٱشۡك ُرواۡ ۡ ُۡ
مِن ۡرِزۡ ِۡ
فِي ۡهِ﴾ [طه .]81 :فأمر اهلل عباده بأن يأكلوا من رزق رهبم من كل ما يشتهونه من األكل احلالل،

والـمَّشوبات الـمباحة ،وأن ال يطغوا فيه ،بأن يتناولوه من طريق احلرام .ففي احلديث أن
ً
النبيﷺ قال« :إن روح القدس نفث يف رويع أن نفسا لن تموت حىت تستكمل أجلها
وتستوعب رزقها ،فاتقوا اهلل وأمجلوا يف الطلب ،وال حيملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه

بمعصية اهلل فإن اهلل تعاىل ال ينال ما عنده إال بطاعته»(.)1
َ ُ ُ ُ ذ ََ َ
َ َ ُ ُ ُ ذ
َ
لِلاِۡ
ود ۡٱ ۡ
ك ۡ حد ۡ
ل ۡتعۡ َت ُدوها﴾ [البقرة﴿ .]229 :وت ِلۡ ۡ
لِلِ ۡف ۡ
ود ۡٱ ۡ
ك ۡح د ۡ
ويف القرآن الـمنزل ﴿ت ِلۡ ۡ
ََ َََذ ُ ُ َ ذ ََ َ َ َ
لِلِۡفقدۡ ۡظل َۡم ۡنفۡ َس ُۡهۥ﴾ [الطالق .]1 :وحدود اهلل حمرماته .فمن اكتسب الـامل
ود ۡٱ ۡ
ومن ۡيتع ۡد ۡحد ۡ
من حله ،بورك له فيه ،ونعم الـامل الصالح للرجل الصالح ،ومن اكتسبه من غري حله  ،م يبارك له

( )1أخرجه الطرباين يف الكبري ،وأبو نعيم يف احللية من حديث أيب أمامة الباهيل.

( )68حتريم الربا بأنواعه وعموم مفاسده وأرضاره
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فيه ،وكان كالذي يأكل وال يشبع .وهذا أمر حمسوس يشهد به الواقع الـملموس ،فإن الذين
يكتسبون الـامل من الطرق الـمحرمة كاخليانة والرسقة والرشوة والـمعاملة يف الـمَّشوبات
الـمحرمة ،أو يتحيل عىل الناس يف رشاء اليشء وال يؤدي إليهم ثمنه ،أو يستأجر األجري فيستويف
عمله وال يؤدي إليه أجرته ،فمن فعل ذلك فقد عىص ربه ،وأذل نفسه ،وحمق نسله ،وتسبب يف
َ َ ُ ذ
لر َب ىۡواۡۡ
ق ۡٱ ُۡ
نقص رزقه ،وكان كسبه بمثابة الزبد الذي يذهب جفاء ،ويرجع إىل الوراء﴿ .يمۡح ۡ
لِل ۡٱ ِ
ذ َ
ت﴾ [البقرة.]276 :
لص َد ۡق ى ِۡ
بۡٱ
َو ُيرۡ ِ ۡ
فكل مال اكتسب من حرام فهو ربا ،وعاقبته إىل قلته ،كام يف حديث ابن مسعود أن النبي ﷺ

قال« :إن اهلل قسم أخالقكم كما قسم بينكم أرزاقكم ،وإن اهلل يعطي ادلنيا من حيب ومن
ال حيب ،وال يعطي ادلين إال من حيب ،فمن أعطاه اهلل ادلين فقد أحبه .واذلي نفيس بيده ال
ً
يكتسب عبد ماال من حرام فيبارك هل فيه ،أو يتصدق به فيقبل منه ،أو خيلفه خلف ظهره إال
اكن زاده إىل انلار .إن اهلل ال يمحو السيئ بالسيئ ،ولكن يمحو السيئ باحلسن ،إن اخلبيث ال

يمحو اخلبيث»(.)1
أحل اهلل البيع وحرم الربا ،والبيع احلالل هو بيع الـمسلم للمسلم ،ال غش وال تدليس ،وال
خديعة وال خيانة ،وال غرر وال ربا .فهذا البيع هبذه الصفة من أفضل الكسب ،كام يف احلديث،
أن النبي ﷺ سئل عن أفضل الكسب .قال« :عمل الرجل بيده ولك بيع مربور»(.)2
فعمل الرجل بيده لسائر احلرف الـمباحة؛ كالزراعة والصناعة ،حمبوب عند اهلل ،فإن اهلل
ً
حيب الـمؤمن الـمحرتف ،ويبغض الفارغ البطال .ويف احلديث« :من غرس غرسا لم يأكل منه
آديم وال خلق من خلق اهلل إال اكن هل صدقة»( .)3وحديث جابر قال :قال رسول اهلل ﷺ« :ما
ً
من مسلم غرس غرسا ،إال اكن ما أكل منه هل صدقة ،وما رسق منه هل صدقة ،وما أكل السبع
( )1من حديث رواه اإلمام أمحد من طريق حسن عن عبد اهلل بن مسعود.
( )2رواه أمحد والبزار عن رافع بن خديج ورجال إسناده رجال الصحيح.
( )3أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده عن أيب الدرداء وإسناده حسن.
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جمموعة رسائل الشیخ عبد اهلل بن زيد آل حممود :

منه فهو هل صدقة ،وما أكلت الطري فهو هل صدقة ،وال يزرؤه  -ينقصه أو يأخذ منه  -أحد إال

اكن هل صدقة»(.)1
والربا الـمحرم أنواع :أشده وأرشه ربا النسيئة :وهو أن يستدين النقود من البنوك ،أو من
ربحا يف الثمن ،عىل حد ما
بعض التجار ومتى حل الدين و م جيد وفاء مدوا يف األجل ،وزادوا ً
كثريا .وهذا هو
يقول اجلاهلية :إما أن تقيض وإما أن ترايب .فريبو الـامل عىل الـمدين ،حتى يصري ً
ربا اجلاهلية الذي حرمه اإلسالم ،ونزل يف الزجر عنه كثري من آيات القرآن ،ولعن رسول اهلل ﷺ
آكله ،وموكله ،وكاتبه ،وشاهديه من بني األنام(.)2
ألن رضر هذا النوع من الربا يقوض بالتجارات ،ويوقع يف احلاجات وهيدم بيوت األرس
دارا
والعائالت .فكم سلب من نعمة!؟ وكم جلب من نقمة! وكم خرب من دار!؟ وكم أخىل ً
من أهلها!؟ فام بقي منهم ديار.
فالـمتعاطي للربا ،يرسع إليه الفقر والفاقة ،وحييق به البؤس والـمسكنة ،ويالزمه اهلم
والغم ،ويندم حيث ال ينفعه الندم .وحسب الـمرايب من الَّش كونه حمار ًبا لربه يف حياته وبعد
َ َ
ِن ۡٱلر َبوۡاۡ ۡإن ۡ ُك ُ
ِين ۡ َء َام ُنواۡ ۡٱ ذت ُقواۡ ۡٱ ذ َ
لِل ۡ َو َذ ُرواۡ ۡ َما ۡبَ َۡ َ
يأي َها ۡٱ ذَّل َ
نتمۡ
ۡ
ۡ
وفاته .يقول اهلل تعاىلۡ ﴿ :
ق ۡم ۡ ِ ِ
ِ
َ ذ
ِيۡۡ٢٧٨فَإنۡ ذلمۡۡ َتفۡ َعلُواۡۡفَأۡ َذنُواۡۡ َ
ولِۦ﴾ [البقرة.]279-278 :
لِلِۡ َو َر ُس ِۡ
ِنۡٱ ۡ
ِبرۡبۡۡم ۡ
مؤۡ ِمن َۡ
ِ
ِ
ذ
َ
ُ ُ َ
لۡ
ون ۡٱلرِ َب ىۡواۡ ۡ ۡ
ِين ۡيَأۡكل ۡ
وقد وصف اهلل الـمرايب يف فساد ترصفاته بالـمجنون فقال﴿ :ٱَّل َۡ
َُ ُ َ ذ َ َ َُ ُ ذ
ُ
ذ
َى َ َ ذ َ ُ ذ
َ
لۡ
لَيۡ ُۡع ۡمِثۡ ۡ
ِك ۡبِأن ُهمۡ ۡقالوۡاۡ ۡإِن َما ۡٱ ۡ
ِن ۡٱلۡ َم ِ اۡ ۡ ۡذل ۡ
ن ۡم َۡ
طى ُۡ
َّلي ۡ َي َتخ ذب ُط ُۡه ۡٱلشيۡ َ ۡ
وم ۡٱ ِۡ
ل ۡكما ۡيق ۡ
ون ۡإ ِ ۡ
يقوم ۡ
َ
َى َ َ ذ ذ
لَيۡ َۡعۡ َو َح ذر َۡمۡٱلرِ َب ىۡواۡ﴾ [البقرة.]275 :
لِلۡٱ ۡ
لۡٱ ُۡ
ٱلرِب ۡواۡۡوأح ۡ
والنوع الثاين :ربا الفضل ،وقد حرمه اهلل عىل لسان نبيه ﷺ لكونه يقود إىل ربا النسيئة الذي

هو ربا اجلاهلية ،وهو ما يتعامل به الناس اليوم ،بحيث يستدينون النقود من البنوك لتوسيع
جتارهتم ،فيحل الدين وليس عندهم وفاء فرتايب البنوك عليهم وهم نائمون عىل فروشهم .فرتايب
( )1أخرجه مسلم.
( )2أخرجه مسلم من حديث جابر.

( )68حتريم الربا بأنواعه وعموم مفاسده وأرضاره
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كثريا.
بأصل الدين وبالربح حتى يكون القليل ً
ورشع اإلسالم الـمبني عىل مصالح اخلاص والعام ،قد حرم هذا العمل بدليل أنه حرم بيع
ً
ُ ُّ
الذهب بالفضة إىل أجل .فقال« :ال تبيعوا اذلهب باذلهب إال مثال بمثل وال ت ِشفوا بعضها ىلع بعض،
ً
ً
وال تبيعوا الفضة بالفضة إال مثال بمثل ،وال تبيعوا منها غئبا بناجز» .متفق عليه من حديث أيب
سعيد.
فخص الذهب والفضة بالذكر لكوهنام الـمتعامل هبام زمن النبي ﷺ ،وقد قامت األوراق
الـاملية عىل اختالف أجناسها مقام نقود الذهب والفضة يف الـمنع من استدانة بعضها ببعض
نسيئة ،وكونه ينطبق عليها ما ينطبق عىل استدانة الذهب بالفضة نسيئة .يف قوله« :وال تبيعوا
ً
غئبا بناجز»( )1وكام روى البخاري ومسلم عن عمر ،أن النبي ﷺ قال« :اذلهب بالورق  -أي

الفضة  -ربا إال هاء وهاء» ،يعني يدً ا بيد ،فال جيوز استدانة أحدمها باآلخر ن ََساءة.
مقصورا عليهام دون ما يقوم مقامهام ،ويعمل عملهام يف
خمصوصا هبام ،وال
وليس احلكم
ً
ً
القيمة والثمنية؛ فإن القواعد الَّشعية تعطي النظري حكم نظريه ،وتسوي بينهام يف احلكم ،ومتنع
التفريق بينهام؛ لكون االعتبار يف أحكام الَّشع هو بعموم لفظها ال بخصوص سببها.
فالَّشيعة منزهة عن أن تنهـى عن يشء ملفسدة راجحة أو متأكدة فيه ،ثم تبيح ما هو مشتمل
عىل تلك الـمفسدة أو أزيد منها.
فإن اهلل سبحانه عىل لسان نبيه أوجب احللول والتقابض يف بيع الذهب بالفضة ،وهنى عن
بيع بعضها ببعض نسيئة ،رمحة منه بأمته؛ وهلذا نرى بعض الناس يتحيل إىل التوصل إىل هذا
األمر الـمحرم ،وإباحة تعاطيه ،بجعل هذه النقود بمثابة العروض التي يسوغ بيع بعضها ببعض
نسيئة ،وخفي عليهم بأن حكم النظري حكم نظريه إجيا ًبا ومن ًعا.
فمتى كان األمر هبذه الصفة ،فإن بيع أوراق العمالت بعضها ببعض هي نفس ما هنى عنه
رسول اهلل ﷺ من بيع الذهب بالفضة نسيئة.
( )1متفق عليه من حديث أيب سعيد.
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ََ
ُ
وهذا النهي إنام صدر من الشارع احلكيم الذي وصف بقوله تعاىل﴿ :لقدۡ ۡ َجاۡ َءكمۡ ۡ َر ُسولۡۡ
ََ
َ ُ
ََ ُ
َ
ُ َ
ِي ۡ َر ُءوفۡ ۡ ذرحِيمۡ ۡ[ ﴾١٢٨التوبة:
نفسِكمۡ ۡع ِزيزۡ ۡعليۡ ۡهِ ۡ َما ۡعن ِتمۡ ۡ َح ِريصۡ ۡعليۡكم ۡۡب ِٱلۡ ُمؤۡ ِمن َۡ
مِنۡ ۡأ ۡ

 .]128و م ينه عن مثل هذا اليشء إال ومرضته واضحة ،ومفسدته راجحة .وإن  م تظهر مرضته
يف احلال ،فإهنا ستظهر عىل كل حال كام قيل:
نبــي يــرى مــا ال يــرى النــاس حولــه

ويتلـــــو كتـــــاب اهلل يف كـــــل مشـــــهد

وإن قـــــال يف يـــــوم مقالـــــة غائـــــ

فتصــديقها يف الیــوم أو يف ضــحى المــد

إن صاحب الدراهم كصاحب البنك وغريه ،متى انفتح له باب الطمع يف بيعها إىل أجل ،ثم
جيري الـمراباة هبا ،فإنه يتحصل عىل الزيادات بطريق الربا بدون تعب وال مشقة وال رىض من
َ
َ َ ُ ُ َ َ
لۡ
سةۡ ۡف َن ِظ َرةۡ ۡإ ِ ىۡ
ن ۡذو ۡع ۡ
الـمدين ،فيفيض إىل انقطاع اإلرفاق الذي رشعه اهلل بقولهِ﴿ :إَون َۡك ۡ
ُ ُ َ َ َ
َ َ َ َ َ ُ َ ذ ُ
ونۡ[ ﴾٢٨٠البقرة.]280 :
نتمۡۡتعۡل ُم ۡ
سةۡۡ َوأنۡت َص ذدقواۡۡخريۡۡلكمۡۡإِنۡك
ميۡ
ألن الناس متى انفتح هلم باب استدانة النقود بالنقود؛ فإنه يسهل عليهم استدانتها عند أدنى
سبب ،فترتاكم الديون عىل الشخص من حيث ال حيتسب ،فيقع أوالً يف ربا الفضل ،ثم يقوده إىل
ربا النسيئة ،والعاقبة إلزامه بالـمأثم والـمغرم الذي استعاذ منه النبي ﷺ.
وإن الـمشاهدة يف احلارضين ،هي أكرب شاهد لتصديق نصوص الدين .فقد رأينا الذين
انتهكوا حرمة هذا النهي ،فاستباحوا استدانة النقود من البنوك نسيئة بال مباالة؛ لقصد التوسع يف
التجارات ،أو رشاء األرايض ،أو الدخول يف الَّشكات ،رأيناهم جيرون الويالت عىل أثر
الويالت من جراء أرضار الـمراباة ،وقد يعرض هلم ما يفاجئهم من كساد التجارات ،وعدم
نفاقها يف سائر األوقات.
أضف إليه ما قد يعرض هلم من حوادث الزمان ،كقيام احلروب ،أو احلريق ،وغريمها مما
يؤذن بالكساد والركود ،فتضاعف عليهم البنوك األرباح بطريق الـمراباة عىل سبيل التدريج،
حتى يعجزوا عن وفاء ما عليهم من الديون ،فتستأصل البنوك حواصل ما بأيدهيم من األموال
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ذ َ
َ َ ُ ذ
ت﴾ [البقرة .]276 :فرتايب
لص َد ۡق ى ِۡ
ب ۡٱ
لر َب ىۡواۡ ۡ َو ُيرۡ ِ ۡ
ق ۡٱ ُۡ
أو العقارات .وصدق اهلل العظيم﴿ :يمۡح ۡ
لِل ۡٱ ِ

البنوك عليهم وهم نائمون عىل فرشهم.

ألن البنوك اآلن تعامل الناس بربا النسيئة ،الذي هو ربا اجلاهلية ،الذي حرمه اإلسالم،
ونزل فيه الزجر عنه كثري من آيات القرآن .وحقيقته :أنه متى حل الدين وعجز عن الوفاء زادوا
كثريا؛ وهلذا يكفر مستحل
يف الربح ،ومدوا يف األجل ،فرتايب بالدين وبربحه ،حتى يصري القليل ً
هذا الربا عند مجهور العلامء.
محى النبي ﷺ هذا احلمى ،وسد الطرق التي تفيض إليه ،فحذر أشد التحذير عن
وقد َ َ
مقاربته رمحة منه بأمته ،وال جيني جان إال عىل نفسه ،وكل امرئ بام كسب رهني.
ولقد ورد يف الكتاب والسنة من النهي والزجر ،والتحذير والوعيد الشديد عن جريمة
َ َ
ذ
َ
لۡ
ِين ۡ َء َام ُنواۡ ۡ ۡ
يأي َها ۡٱَّل َۡ
الربا ،ما ال يرد يف غريه من كبائر الـمنكرات ،فمنها قوله سبحانهۡ ﴿ :
ذ َ ذ ُ
َ ُ ُ
َ َ َ ٗ
ذُ
َ َٗ ذُ
َ
ذَ َ ذ ُ ُ
ت ۡأع ذِدتۡۡ
ار ۡٱل ِ ۡ
ون َۡۡ ۡ ١٣٠وٱتقواۡ ۡٱنل ۡ
لِل ۡل َعلكمۡ ۡتفۡل ُِح ۡ
ض ى َعف ۡة ۡ َۡوٱتقواۡ ۡٱ ۡ
ع ى ۡفا ۡم ۡ
لربوۡاۡ ۡأضۡ ۡ
ۡتأۡكلواۡ ۡٱ ِ
َ
ذَ َ ذ ُ َ ََذ ُ ُ َُ َ
ين َۡ ۡ ١٣١وأَط ُ
ون ۡ[ ﴾١٣٢البقرة .]132-130 :ففي هذه اآلية
َح ۡ
ول ۡلعلكمۡ ۡترۡ
لِل ۡ ۡوٱلرس ۡ
ِيعواۡ ۡٱ ۡ
ك ىفِ ِر َۡ
ل ِلۡ ۡ
من الزجر والتقريع ما ال خيفى ،وأكل الربا أضعا ًفا مضاعفة ،هو أن يعامل به كل أحد ،فريايب
بأصل الدين وبالربح.
فأمر اهلل الـمؤمنني بتقواه ،وأن ينتهوا عام حرم اهلل ،ويطيعوا اهلل ورسوله يف امتثال األمر،
ذ َ َ ُ ُ َ َى َ َُ ُ َ
ونۡ
وم ۡ
ل ۡيق
لرب ۡواۡ ۡ ۡ
ن ۡيأۡكل ۡ
واجتناب النهي .ثم ذكر سبحانه صفة أعامل الـمرابني فقال﴿ :ٱَّلِي ۡ
ون ۡٱ ِ
ذ َ َ َُ ُ ذ
َى ََ َ ذ
َى َ َ ذ ُ َ ُ ذ َ َ ُ ُ
ََ َذُ ُ ذ
لشيۡ َ
ِن ۡٱلۡ َ
ن ۡم َ
طى ُ
لۡ
لرب ۡواۡ ۡوأح ۡ
ٱ
ۡ
ۡ
ل
ِث
ۡ
م
ۡ
ۡ
ع
ي
ۡ
ۡ
ل
ٱ
ۡ
ا
م
ن
إ
ۡ
ا
ۡ
و
ۡ
ال
ق
ۡ
م
ۡ
ه
ن
أ
ب
ۡ
ۡ
ِك
ل
ۡ
ذ
ۡ
ۡ
م
ۡ
ۡ
ۡ
ٱ
ۡ
ۡ
ه
ط
ب
خ
ت
ي
ۡ
ِي
َّل
وم ۡٱ
ل ۡكما ۡيق ۡ
إِ ۡ
ِ
ِ
ِ
ِ
ا
َ
َ
َ
َ
َ ََى َ
َ
َ
َ
ذ
ذ
لِلۡٱ َۡ َ َ َ ذ َ
لِلِۡ َو َمنۡۡ
لۡٱ ۡ
فۡ َوأمۡ ُرُۡهۥۡۡإ ِ ۡ
هۡفل ُۡهۥۡ َماۡ َسل ۡ
ِظةۡۡمِنۡ ذرب ِ ۡهِۦۡ ۡفٱنت ۡ
لر َب ىۡوااۡۡف َمنۡ َجاۡ َء ۡهُۥۡ َموۡع ۡ
ٱ ُۡ
ليۡ ۡعۡوحر ۡمۡٱ ِ
َ َى ُ َ
َ َ َُ َ َ َ َى ُ ذ ُ
ونۡ[ ﴾٢٧٥البقرة .]275 :ففي هذه اآلية بيان لفساد سرية
ِل ۡ
ارِۡهمۡۡفِيهاۡ ۡ
بۡٱنل ۡ
ح ۡ
كۡأصۡ ۡ
لئ ِ ۡ
ع ۡدۡفأو ۡ
خِ

الـمرابني ،وسوء رسيرهتم ،وأهنم كالـمجانني يف كسبهم الربا ،وعدم تورعهم منه ،لكون احلالل هو
ما حل بأيدهيم ،واحلرام هو ما حرموه .ثم هم يتحيلون عىل إباحته بدعوى إنام البيع مثل الربا؛
فريتكبون ما ارتكبت اليهود ،فيستحلون حمارم اهلل بأدنى احليل.
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ثم عرض سبحانه عىل هذا الـمرايب عرض صلح وإصالح ،ورأي رشد وسداد ،وأنه متى
جاءته دعوة هدى ،تردعه عن هذا الردى ،فقبلها وتاب إىل اهلل من سوء عمله ومعاملته ،فإننا ال
َ ََى ََ
َ
َ
ه ۡفل ُۡهۥ ۡ َماۡ
نقول له اخرج من مالك كله ،وإنام يقول اهلل﴿ :ف َمن ۡ َجاۡ َء ۡهُۥ ۡ َموۡعِظةۡ ۡمِن ۡ ذرب ِ ۡهِۦ ۡ ۡفٱنت ۡ
َ ََ ََ ُُ َ ذ
لِلِ﴾ [البقرة.]275 :
لۡٱ ۡ
فۡوأمۡرۡهۥۡۡإ ِ ۡ
سل ۡ
فمتى أسلم شخص مراب ،وجب عليه أن يستأنف أمره بتحسني عمله ،فإن كان له ديون
عند شخص أو أشخاص ،وجب أن يتخىل عن الربا منها ،أي الزيادة عىل رأس الـامل بإسقاطها،
العتبار أنه ملك الغري.
ومثله ما لو قبض نقو ًدا معلومة من شخص أو أشخاص يعرفهم ،فإنه جيب عليه أن يرد
ُ
ََ ُ
الزيادة التي قبضها ،التي هي الربا الزائد عىل رأس الـامل؛ لقول اهلل تعاىلِ﴿ :إَون ۡتبۡ ُتمۡ ۡفلكمۡۡ
ُ ُ ُ َ َى ُ َ َ ُ َ َ َ ُ َ َ
ون﴾ [البقرة .]279 :وهذا معنى قول النبي ﷺ« :إن أول
لۡتظۡل ُم ۡ
ونۡو ۡ
لۡتظۡل ِم ۡ
وسۡأمۡ ۡول ِكمۡۡ ۡ
رء ۡ
ربا أضع ربا عباس بن عبد الـمطلب»( ،)1يعني بذلك ،إسقاط الزيادة احلاصلة بالـمراباة.
ومثله صاحب البنك :متى كان يعامل الناس بالربا ،وبالبيع الـمباح ،ثم تاب عن تعاطي
الربا ،فإنه جيب عليه التخيل عن الزيادات الربوية بإسقاطها ورد ما أخذه منها إىل صاحبه ،وما
جهله أو نسيه مما طال عليه الزمان ،فإنه يتوب إىل اهلل ويكثر من الصدقة ،وله ما سلف ،وأمره إىل
َ ََى ََ
َ
ََ
َ
ف﴾  -من معاملته -
ه ۡفل ُۡهۥ ۡ َما ۡ َسل ۡ
اهلل ،لقوله سبحانه﴿ :ف َمن ۡ َجاۡ َء ۡهُۥ ۡ َموۡعِظةۡ ۡمِن ۡ ذرب ِ ۡهِۦ ۡ ۡفٱنت ۡ
ََ ُُ َ ذ
لِلِ﴾ [البقرة ،]275 :إن شاء عاقبه ،وإن شاء عفا عنه .وأما من عاد إىل معاملته
ل ۡٱ ۡ
﴿وأمۡرۡهۥۡ ۡإ ِ ۡ
َ
ُ
َ َى ُ َ
َ َ َ
َى ُ ذ ُ
ون﴾ [البقرة:
ِل ۡ
ارِۡهمۡۡفِيهاۡ ۡ
بۡٱنل ۡ
ح ۡ
كۡأصۡ ۡ
لئ ِ ۡ
بالربا ،وأَص عىل معصيته ُ ل ك ق ف ﴿ ِ 2 1فأو ۡ
خِ
.]275

ثم أخرب سبحانه بسوء عاقبة الربا ،وأن مصريه إىل قلته ،وإىل انتزاع بركته من يد صاحبه ،أو
من يد ورثته ،مهام طال الزمان أو قرص ،إذ أن الفشل ،وحمق الرزق ،مقرون به .فقال سبحانه:
ذ َ
َ َ ُ ذ
ت﴾ [البقرة .]276 :وكل مال اكتسب من حرام فهو ربا.
لص َد ۡق ى ِۡ
بۡٱ
لر َب ىۡواۡۡ َو ُيرۡ ِ ۡ
قۡٱ ُۡ
﴿يمۡح ۡ
لِلۡٱ ِ
( )1من خطبته ﷺ بعرفة يف حجة الوداع.
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َ ذ َ ُ
ثم أعلم سبحانه بإعالن احلرب عىل الـمرابني ،فقال﴿ :فإِن ۡلمۡ ۡتفۡ َعلواۡ﴾  -أي و م تنتهوا
َ َُ
َ ذ
ولِۦ﴾ [البقرة:
لِلِ ۡ َو َر ُس ِۡ
ِن ۡٱ ۡ
عن التعامل بالربا وعن أكله أضعا ًفا مضاعفة ﴿ -فأۡذنواۡ ۡ ِِبَرۡبۡ ۡم ۡ
 .]279العتبار أنه عدو هلل ،ومن ذا الذي يطيق غضب اهلل وحماربته!؟ هلذا قلنا :إنه  م يرد يف
جريمة من كبائر الذنوب أشد مما ورد يف جريمة الربا.
هلذا أعده رسول اهلل ﷺ من الـموبقات التي توبق صاحبها يف اإلثم .ثم توبقه يف النار،
ولعن آكل الربا وموكله ،وحرم اهلل الربا رمحة منه بعباده ،وال حيرم شي ًئا إال ومرضته واضحة،
حتريام من الزنا ورشب اخلمر ،سواء فعله لرضورة أو لغري رضورة،
ومفسدته راجحة .فهو أشد
ً
لكونه لو قيل بإباحته للرضورة ،لسهل عىل الناس تعاطيه بحجة الرضورة ،إذ كل أحد سيعرض
له يف حاله ومآله يشء من الرضورة.
والنبي ﷺ خطب الناس بعرفة يف حجة الوداع قبل موته بثالثة أشهر فقال يف خطبته« :أال
وإن ربا اجلاهلية موضوع ،وأول ربا أضع من ربانا ،ربا عباس بن عبد الـمطلب فإنه موضوع

لكه»( .)1مع العلم أن الناس يف ذلك الزمان يف غاية من احلاجة والرضورة والفقر ،و م يبح تعاطيه
َ َ َ ذ ذَ َ َ ذُ َ
َ ُ َ َ َ
ِب﴾ [الطالق.]3-2 :
ي تس ُ ۡ
لۡ ۡ
ثۡ ۡ
جاَۡ ۡ٢و َيرۡ ُزقۡ ُۡهۡمِنۡۡحيۡ ۡ
م َر ٗۡ
لۥۡ ۡ
َيعلۡ ۡ
لِلۡ ۡ
قۡٱ ۡ
ألحد ﴿...ومنۡيت ِۡ
َ
ذ
ذَ َ
سا﴾ [الطالق .]4 :فال ترتكبوا ما ارتكبت اليهود،
لۥ ۡمِنۡ ۡأمۡ ِرۡه ِۦ ۡي ُ ٗۡ
َي َعل ۡ ُۡ
لِل ۡ ۡ
ق ۡٱ ۡ
﴿ َو َمن ۡ َي ذت ِۡ
فتستحلوا حمارم اهلل بأدنى احليل.

وإيـــــــاك إيـــــــاك الربـــــــا فلـــــــدرهم

أشـــــد عقا ًبـــــا مـــــن زنـــــاك بنُهـــــد

ومتُ ا َحـــــق أمـــــوال الربـــــاء وإن نمـــــت

ويربــو قلیــل احلــل يف صــدق موعــد

نسأل اهلل أن يعمنا وإياكم بعفوه ،وأن يسبع علينا وعليكم واسع فضله ،وأن يدخلنا برمحته
يف الصاحلني من عباده ،وأن يعيننا وإياكم عىل ذكره وشكره وحسن عبادته.

( )1أخرجه مسلم من حديث جابر.

()69
والعطاء
الصدق يف البيع والَّشاء واألخذ َ
فضل ِّ
احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات ،وبالعمل بطاعته تطيب احلياة وتفيض اخلريات،
وتنزل الربكات ،وأشهد أن ال اله إال اهلل ،وأشهد أن حممدً ا عبده ورسوله.
أما بعد:

َ َ َ ذ َ َ َُ َ ُ
ُ َ َىُ ُ َ َ َ َ ُ َ
ل ۡأوۡ ۡل ى ُدكمۡ ۡعن ۡذِكۡ ِۡرۡ
ل ۡتلۡ ِهكمۡ ۡأمۡ ۡولكمۡ ۡو ۡ
ِين ۡءامنواۡ ۡ ۡ
يأيها ۡٱَّل ۡ
فقد قال اهلل سبحانهۡ ﴿ :
ذ َ َ َ َ َى َ َ ُ َ َ ُ ُ َ ى ُ َ
ونۡ[ ﴾٩الـمنافقون.]9 :
س ۡ
كۡه ۡمۡٱلۡ ۡ
لئ ِ ۡ
ِكۡفأو ۡ
لِلاِۡومنۡيفۡعلۡۡ ۡذل ۡ
ٱ ۡ
خ ِ
فنهى اهلل عباده الـمؤمنني عن أن تلهيهم جتارهتم وبيعهم ورشاؤهم عن ذكر اهلل ،أي عن

طاعة اهلل؛ ألن كل طاعة يفعلها اإلنسان ،فإهنا من ذكر اهلل .فالصدق واألمانة والرب وفعل اخلري،
كله من ذكر اهلل ،وهو غاية مهة التقي ،وال يرضه لو تعلقت مجيع جوارحه بحب الدنيا؛ ألن
الـمؤمنني يشتغلون يف دنياهم بجوارحهم ،وقلوهبم متعلقة بالعمل آلخرهتم ،فهم يبيعون
ويشرتون ،ويبنون ويغرسون ،ويسافرون للتجارة يف الرب والبحر ،ولكنهم إذا ناهبم أمر من أمور
اهلل ،أو حرضت فريضة من فرائض اهلل .كفريضة الصالة ،وفريضة الزكاة ،بادروا بأدائها إىل اهلل،
و م تلههم جتارة وال بيع عن ذكر اهلل ،فيحصلون احلسنتني ،ويفوزون بالسعادتني؛ سعادة الدنيا،
َ
ُ
َ
ذ
َ َُ ُ ذُ َ َ َ َ َ ُ ََ َ ُ
ق ۡ َمن ۡيَشاۡ ُۡءۡ
لِل ۡيَرۡ ُز ۡ
يدهم ۡمِن ۡفضۡل ِ ۡهِۦۡ ۡ َۡوٱ ُۡ
ن ۡما ۡع ِملواۡ ۡوي ِز
لِل ۡأحۡس ۡ
وسعادة اآلخرة ﴿ ِلجۡ ِزيه ۡم ۡٱ ۡ
َ
ري ۡح َِسابۡ ۡ[ ﴾٣٨النور .]38 :أي من فضل الدنيا وسعتها والربكة فيها؛ ألن أفعال الطاعات،
بِغ ِۡ
هي نعم العون عىل سعة الرزق يف احلياة.

أما من شغله ماله عن ذكر ربه وشكره وعبادته ،فإنه اخلارس يف احلياة وبعد الوفاة ،وما
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ََ ُ
َ
كۡ
جبۡ ۡ
جتارته إال حقيقة يف عذابه هبا يف الدنيا ،وعقابه هبا يف اآلخرة .يقول اهلل تعاىل﴿ :و ۡ
ل ۡتعۡ ِ
َ َ ُُ ََ َ ُ ُ ذ َ ُ ُ ذُ َ
َ ََ ََ َ ُ
َ
َ
ُ
ون﴾٨٥
ك ىفِ ُر ۡ
ق ۡأنف ُس ُهمۡ ۡ َوهمۡ ۡ ۡ
ف ۡٱلنۡيا ۡوتزۡه ۡ
لِل ۡأن ۡ ُي َعذ َِب ُهم ۡب ِ َها ۡ ِ ۡ
يد ۡٱ ۡ
أمۡ ۡو ىلهمۡ ۡوأوۡ ۡل ىده اۡم ۡإِنما ۡي ِر ۡ
[التوبة.]85 :
فمن أنعم اهلل عليه بنعمة الغنى بالـامل ،فرصف إليه جل عقله ،وجل عمله ،وجل اهتاممه،
وترك ألجله فرائض ربه؛ من صالته وزكاته ،ونيس أمر آخرته ،فهذا باحلقيقة فقري ال يؤجر عىل
َ
س ۡٱلنۡ َياۡ
فقره ،قد أوقع نفسه يف الفقر من خمافة الفقر ،فكان جزو ًعا هلو ًعا مجو ًعا منو ًعا ﴿خ ِ َۡ
َ َ َى َ ُ َ ُ َ ُ
ي﴾ [احلج.]11 :
انۡٱلۡ ُمب ِ ُۡ
س ۡ
ل ۡ
ِكۡه ۡوۡٱ ۡ
َۡوٱٓأۡلخِرۡة اۡ ۡذل ۡ

إن اهلل سبحانه قد فاوت بني الناس ،فمنهم من أنعم اهلل عليه بالغنى فشكر ،ومنهم من أنعم
عليه بالغنى فطغى واستكرب ،وبخل بام أتاه اهلل من فضله ،واهلل سبحانه خلق اإلنسان ،وخلق له
الـامل ليتجمل به يف حياته ،ويقيض منه سائر حاجاته ،ويستعني به عىل طاعة ربه ،ويتمتع به إىل أن
ينال ما هو خري منه يف آخرته ،كلوا من رزق ربكم واعبدوه واشكروا له ،إليه ترجعون .يقول
َ
ُُ
ُ
ُ
ل ا ۡۥ﴾ [سبأ .]15 :فكسب الـامل من حله ،ثم اجلود
ق ۡ َربِكمۡ ۡ َۡوٱشۡك ُرواۡ ۡ ُۡ
سبحانهُ﴿ :كواۡ ۡمِن ۡرِزۡ ِۡ
بأداء واجب حقه ،يعد من مفاخر الدنيا ،وإنه لنعم الذخرى لألخرى ،فقد ذهب أهل الدثور

باألجور ،والدرجات العىل ،ونعم الـامل الصالح للرجل الصالح ،ويف احلديث« :اتلاجر
الصدوق األمني ،مع انلبيني والصديقني والشهداء والصاحلني»( )1وقال« :إن اتلجار يبعثون يوم
ً
فجارا إال من ن
بر وصدق»( .)2فليس يشء حيفز اهلمم ،كام حيفزهم كسب الـامل ،وتوفريه
القيامة

للعيال ،حتى إنه ليحرم نفسه من لذته ،وإنفاقه يف سبيل حسنته ،من أجل توفريه لذريته ،عىل أن
الـامل غاد ورائح ،ويبقى من الـامل رشف الذكر وعظيم األجر ،فمن رزقه اهلل من هذا الـامل رز ًقا
رسا وعلنًا ،حتى يكون أسعد الناس بامله ،فإن مال
حسنًا ،فليبادر بأداء زكاته ،ولينفق منه ًّ
اإلنسان ما قدم ،كام يف احلديث« :يقول اإلنسان :مايل ،مايل .وهل لك من مالك إال ما أكلت
( )1رواه الرتمذي واحلاكم وقال الرتمذي :حسن غريب وقال احلاكم :من مراسيل احلسن.
( )2أخرجه ابن ماجه والرتمذي من حديث رفاعة.
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فأفنيت ،أو لبست فأبليت ،أو تصدقت فأمضيت؟ وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للورثة»(.)1
إن الـامل ال يكون زينة يف احلياة ،وال سعادة بعد الوفاة ،إال إذا سلك به صاحبه مسلك
االعتدال؛ بأن يأخذه من حله ،ويؤدي منه واجب حقه ،ويعامل الناس بالصدق واألمانة ،فإن
َ َ
ذ
ذُ
ذَ ُ ُ
لِل ۡ َويِكونواۡ ۡ َم َۡعۡ
ِين ۡ َء َام ُنواۡ ۡٱتقواۡ ۡٱ ۡ
يأي َها ۡٱَّل َۡ
الصدق نامء ،والكذب شؤم ،واهلل تعاىل يقولۡ ﴿ :

ذ
ِيۡ[ ﴾١١٩التوبة .]119 :فدعا سبحانه عباده الـمؤمنني إىل االتصاف بالصدق ،وأن يكونوا
لص ى ِدق َۡ
ٱ ۡ
َ ذُ ذ
ي﴾ [األحزاب .]24 :ويف
نىفِقِ َۡ
ِبۡٱلۡ ُم َۡ
ِيۡب ِ ِصدۡق ِ ِهمۡۡ َو ُي َعذ َ ۡ
لص ى ِدق َۡ
لِلۡٱ ۡ
يۡٱ ۡ
من حزبه الصادقني ﴿ ِلَجۡ ِز ۡ
الصحيح أن النبي ﷺ قال« :ابليعان باخليار ما لم يتفرقا ،فإن صدقا وبينا ،بورك هلما يف بيعهما،

وإن كتما وكذبا ،حمقت بركة بيعهما» رواه البخاري من حديث حكيم بن حزام .وهذا معنى ما
يسميه العلامء بخيار الـمجلس ،وهو أن كل إنسان من الـمتعاقدين له احلق يف فسخ العقد ما داما
يف الـمجلس قبل أن يتفرقا.
وال حيل للبائع أن خيفي عن الـمشرتي ما يف السلعة من العيوب ،وال أن يقول سيمت بكذا،
وهو كاذب ،وال أن يقول :اشرتيتها بكذا ،وهو إنام اشرتاها بأقل ،فمتى فعل ذلك ،فإن للمشرتي
اخليار يف فسخ العقد؛ لوقوع الغدر والتدليس عليه.
إن البيع الصحيح :هو بيع الـمسلم للمسلم بال غش وال خيانة وال خديعة وال كذب .فهذا
البيع هو البيع الـمربور الذي قال فيه النبي ﷺ« :أفضل الكسب عمل الرجل بيده ،ولك بيع

مربور»( .)2فالبيع الـمربور مقرون به اليمن والربكة يف السلعة ويف الثمن.
أما البيع الـمشوب باخليانة واخلداع والكذب ،فإنه مقرون به الشؤم والفشل وحمق الرزق.
َ
ً
فجارا إال من ب َّر وصدق»(.)3
ويف احلديث «إن اتلجار يبعثون يوم القيامة

( )1أخرجه مسلم من حديث أيب هريرة.
( )2رواه البزار وصححه احلاكم من حديث رفاعة بن رافع.
( )3أخرجه الدارمي وابن حبان يف صحيحه من حديث رفاعة بن رافع.
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ويف الصحیحني  :أن النبي ﷺ قال «« :ثالثة ال يكلمهم اهلل ،وال ينظر إيلهم يوم القيامة،
وال يزكيهم ،وهلم عذاب أيلم» .منهم «رجل حلف ىلع سلعة بعد العرص ،لقد أعطي بها كذا،
وكذا ،فصدقه الـمشرتي وهو اكذب»» ويف صحيح مسلم عن سلامن أن النبي ﷺ قال« :ثالثة ال
يكلمهم اهلل ،وال ينظر إيلهم يوم القيامة ،وهلم عذاب أيلم :الـمنان بعمله ،والـمسبل إزاره

خيالء ،والـمنفق سلعته باحللف الاكذبة».
فجارا؛ من أجل استباحتهم ألكل زكاة ماهلم وللخيانة واخلداع
وإنام حَّش أكثر التجار
ً
إثام أن حتدث أخاك
والتغرير والكذب ،وخروجهم عن حدود العدل والصدق .وكفى بك ً
بحديث هو لك به مصدق وأنت به كاذب ،يقول :سيمت مني هذه السلعة بكذا وهو كاذب يف
ذلك.
وقد عمل بعضهم شي ًئا من احليل الـمحرمة ،والتغرير واخلداع؛ يشرتي أحدهم األرض
وتدليسا ،وهذا كله من األمر
بسبعامئة ألف ،ويكتبون ثمنها يف صك الَّشاء بمليون خدا ًعا
ً
احلرام.
ومثله ما يستبيحه بعض التجار؛ من أن أحدهم يشرتي بضائع من اخلارج ،ثم يطلب من
الَّشكة أن تكتب يف قوائمها أكثر من قيمتها؛ لقصد عرضها عىل احلكومة أو عىل الـمشرتين.
قدرا زائدً ا بطريق اخليانة والغدر والتغرير والكذب .وقد حث النبي ﷺ عىل الصدق.
فيأخذ ً
ففي الصحیحني من حديث ابن مسعود أنه قال« :عليكم بالصدق ،فإن الصدق يهدي إىل الرب،
وإن الرب يهدي إىل اجلنة ،وما يزال الرجل يصدق ،ويتحرى الصدق ،حىت يكتب عند اهلل
ً
صديقا ،وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إىل الفجور ،وإن الفجور يهدي إىل انلار ،وما يزال
ً
الرجل يكذب ،ويتحرى الكذب ،حىت يكتب عند اهلل كذابا» .وعن عبادة بن الصامت ،أن
ًّ
النبي ﷺ قال« :اضمنوا يل ستا من أنفسكم ،أضمن لكم اجلنة :اصدقوا إذا حدثتم ،وأوفوا إذا

وعدتم ،وأدوا إذا اؤتمنتم ،واحفظوا فروجكم ،وغضوا أبصاركم ،وكفوا أيديكم»(.)1
( )1رواه أمحد وابن حبان يف صحيحه.
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فالـمؤمن يطبع عىل اخلالل كلها ،إال اخليانة والكذب ،قيل للنبي ﷺ« :أيكون الـمّمن
ً
ً
ً
جبانا؟ قال« :نعم» .قيل :أيكون خبيال؟ قال« :نعم» .قيل :أيكون كذابا؟ قال« :ال»»( .)1هلذا جتد

الصادق األمني ،يركن الناس إىل معاملته ،وإيداع أمواهلم عنده ،وعرض السلع الرخيصة عليه،
لـمحبتهم له وثقتهم به ،وحسن ظنهم بصدقه وأمانته .فتتوسع جتارته ،وينتَّش بني الناس فخره
ورشفه.
بعضا من
وأما الكذاب اخلائن ،فإن الناس ال يزالون منه عىل حذر ،بحيث حيذر بعضهم ً
معاملته ،وعدم الثقة به ،فتكسد جتارته ،ويسقط قدره ،ويكون كذبه بمثابة الكلب يطرد الرزق
عن بابه ،ويمنعه من سلوك أسبابه ،وال جيني جان إال عىل نفسه ،وقد قال النبي ﷺ« :أربع إذا
كن فيك فال عليك مما فات من ادلنيا :حفظ أمانة ،وصدق حديث ،وحسن خليقة ،وعفة يف

طعمة»( .)2فهذه اخلالل هي التي جتمل التجارة وتنميها ،وتنزل الربكة فيها ،وحتبب الناس
للمتصف هبا.
وكان النبي ﷺ إذا جرب عىل أحد شي ًئا من الكذب سقط من عينه ،واستهان عنده ،فال
يقبل عليه بالرضا ،حتى جيدد توبته عن تلك الكذبة ،وحيث أصحابه عىل اعتياد الصدق يف
أقواهلم وأعامهلم ومعاملتهم ،وحتى التخاطب مع الصغار من أوالدهم .كام يف حديث عبد اهلل
بن عامر قال :دعتني أمي يو ًما ورسول اهلل ﷺ جالس يف بيتنا .فقالت :تعال أعطك كذا  -أي
مترة  -فقال رسول اهلل ﷺ« :أما إنك لو لم تعطه لكتبت عليك كذبة»( .)3مراده هبذا هتذيب
أمته صغارهم وكبارهم عىل اعتياد الصدق ،وتربيتهم عىل التخلق به ،واجتناب الكذب،
وتقبيحه يف نفوسهم؛ ألن من شب عىل يشء شاب عىل حبه ،وعىل التخلق به ،حتى يصري نكتة
راسخة يف قلبه .والكذب جمانب اإليامن ،وهو من خصال النفاق ،كام يف الصحيحني  :أن
( )1أخرجه مالك من حديث صفوان بن سليم.
( )2رواه أمحد والطرباين بأسانيد حسنة عن عبد اهلل بن عمر.
( )3أخرجه البيهقي يف السنن الكربى من حديث عبد اهلل بن عامر.

( )69فضل الصدق يف البيع والَّشاء واألخذ والعطاء

187

النبيﷺ قال« :آية الـمنافق ثالث :إذا حدث كذب ،وإذا وعد أخلف ،وإذا اؤتمن خان» ويف
رواية «إذا خاصم فجر»(.)1
هلذا يرى العقالء من علامء النفس أن من فساد الرتبية للصبي ،كونه يعود الكذب يف
التخاطب معه وكثرة ختويفه من الكلب ،أو من اجلن عند بكائه ،فيرتبى يف نفسه هذا التخويف،
فيتخلق بالرعب واخلوف واالضطراب ،فيخاف من كل يشء ،ومن اجلن ،فيصورهم يف نفسه،
دائام خياف من هذا التخويف يف نومه ويقظته ،حتى يكرب معه
وهو ال خوف عليه منهم ،وال يزال ً
يف نفسه حالة كربه ،ويصري طبيعة له.
ومن شؤم الكذب أنه ينفق السلعة؛ لكنه يمحق الكسب ،ويؤذن بالفشل.
فانتبهوا من غفلتكم ،وتوبوا من زللكم ،وحافظوا عىل فرائض ربكم ،وأطيعوا اهلل ورسوله
إن كنتم مؤمنني.

( )1متفق عليه من حديث أيب هريرة.

()70
فتـح مكـة
احلمد هلل رب العالـمني ،والعاقبة للمتقني ،وال عدوان إال عىل الظالـمني ،وأشهد أن ال إله
إال اهلل ،وأشهد أن حممدً ا عبده ورسوله .أرسله باهلدى ودين احلق ليظهره عىل الدين كله ولو كره
الـمَّشكون.
أما بعد:

ذ ََ َ َ َ َ
ََ
َ َ َ َ ذ
َ َ
كۡ
لِل ۡ َما ۡتق ذد َۡم ۡمِن ۡذۢنب ِ ۡ
ك ۡٱ ُۡ
ينا ِۡ ۡ ١لغۡ ِف ۡر ۡل ۡ
حا ۡمب ِ ٗۡ
ك ۡفتۡ ٗۡ
فقد قال اهلل سبحانه﴿ :إِنا ۡفتحۡنا ۡل ۡ
َ ٗ
َ َ ََ ذ َ َُ ذ ََُ َ َ َ ََ َ َ
ََ ُ َ َ ذُ َ ً َ
َ
ٗ
ً
ى
صا ۡع ِزيزا ۡ﴾٣
لِل ۡن ۡ
ك ۡٱ ۡ
يما ۡۡ ٢وينص ۡ
طا ۡمسۡتقِ ۡ
ص ۡر ۡ
ك ۡويهۡدِي ۡ
وما ۡتأخ ۡر ۡويت ِ ۡم ۡن ِعۡمت ۡهۥ ۡعليۡ ۡ
كۡ ِ
[الفتح .]3-1 :والـمراد بالفتح هنا ،هو صلح احلديبية ،لكونه انفتح به ما هو مغلق بني
الرسولﷺ وأصحابه ،وبني كفار قريش.
ولـمـا نزلت هده اآلية قال الصحابة :هني ًئا مري ًئا ،هذا لك يا رسول اهلل ،فام لنا؟ فأنزل اهلل
َ
َ
ذ
َ َ َ َى ُ َ ى َ َ َ ُ َ
كفِ ۡرَۡ
ِين ۡفِيها ۡوي
خ ِِل ۡ
ّلنۡ ۡه ۡر ۡ ۡ
تتِها ۡٱ ۡ
ت ِري ۡمِن ۡ ۡ
نىتۡ ۡ ۡ
ت ۡ َج ۡ
ِنى ِۡ
ِي ۡ َۡوٱلۡ ُمؤۡم َۡ
ِل ۡٱلۡ ُمؤۡ ِمن َۡ
تعاىل ﴿ ِلُدۡخ ۡ
َ ذ َ
ََ َ َ َ
َ
َعنۡ ُهمۡۡ َس َ
يماۡ[ ﴾٥الفتح.)1(]5 :
لِلِۡفوۡ ًزاۡع ِظ ٗۡ
ِندۡٱ ۡ
ِكۡع ۡ
نۡ ۡذ ىل ۡ
يۡات ِ ِه اۡمۡوك ۡ
ِ
وحاصلها :أهنا ملا اشتدت احلرب بني الرسول ﷺ وبني كفار قريش ،وقد كثر أصحاب
رسول اهلل ﷺ وقويت شوكتهم ،بتوفر عددهم وعدهتم .ففي السنة السادسة من اهلجرة ،رأى
رسول اهلل ﷺ يف منامه أنه وأصحابه ،يطوفون بالبيت ،حملقني رؤوسهم ومقرصين ،كام قال
َ
َ
ذ
ذَ َ َ َ ذ
ق ۡ َتلَدۡ ُخلُ ذۡ َ
ِيۡ
لِل ۡ َءا ِمن َۡ
ام ۡإِن ۡشاۡ َۡء ۡٱ ُۡ
ل َر َۡ
ج َۡد ۡٱ َۡ
ل ِۡ
ول ۡٱلرءۡيَا ۡۡب ِٱ َۡ
لِل ۡ َر ُس ُۡ
ق ۡٱ ُۡ
سبحانه﴿ :لقدۡ ۡصد ۡ
ن ۡٱلۡمسۡ ِ
( )1أخرجه الرتمذي وأمحد من حديث أنس.
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َ َ ََ ُ َ َ َ َ َ َ َ َُ َ َ َ
َُ َ ُُ َ ُ ََُ
ُ
ون ۡ َۡذ ىل َۡ َ ٗ
حا ۡقَر ً
يباۡ
ل ۡمِن ۡد ِۡ
ج َع ۡ
ون ۡفعل ِۡم ۡما ۡلمۡ ۡتعۡلمواۡ ۡف
ل َّۡتاف ۡ
ين ۡ ۡ
ص ۡ
َمل ِ ِق ۡ
ي ۡرءوسكمۡ ۡومق ِ ِ
ِك ۡفتۡ ۡ ِ

[ ﴾٢٧الفتح .]27 :أي صلح احلديبية.

وكانت احلديبية عينًا تقع عىل حدود احلرم ،من جهة جدة .ونزل رسول اهلل ﷺ بأصحابه
خارج احلرم ،وإذا أراد أن يصيل ،دخل حدود احلرم ،ملضاعفة ثواب الصالة فيه.
فعزم رسول اهلل ﷺ عىل العمرة ،وأنه سيقاتل الـمَّشكني إن صدوه عن البيت ،ودعا
أصحابه إىل بيعة الرضوان ،حتت الشجرة ،فبايعوه عىل الـموت؛ بأن ال يفروا ،فأحرموا من
َ ََ َ ُ َ ُ َ
ميقاهتم للعمرة ،واستنفر من حوله من األعراب ،فاعتذروا قائلني﴿ :شغلتۡ َناۡ ۡأمۡ َۡو ىنلَا ۡ َوأهۡلوناۡ
َ
َ
ۡفٱسۡ َتغۡفِرۡ ۡنلَا﴾ [الفتح .]11 :وذلك لظنهم أن الرسول ﷺ وأصحابه لن يرجعوا .فخرج رسول
اهلل ﷺ بمن معه من الـمهاجرين واألنصار ،وعددهم ألف ومخسامئة ،وكان مع رسول اهلل ﷺ
زوجته أم سلمة ،وقلد اهلدي معه ،ليعلم الناس أنه  م يأت للقتال ،وإنام جاء لالعتامر.
وبعد أن وصل إىل عسفان ،جاءه عينه فأخربه بأن ً
قريشا مجعت رأهيا عىل أن يصدوه عن
دخول مكة ،وأن ال يدخلوها عليهم عنوة أبدً ا ،وجتهزوا للحرب ،فبعد الـمراجعة بينهم وبني
رسول اهلل ﷺ اتفق رأهيم أن يرسلوا سهيل بن عمرو إلجراء عملية الصلح ،فلام أقبل سهيل،
ُ
قال رسول اهلل ﷺ« :قد سهل لكم من أمركم» .فربزوا لعقد الصلح ،وكان الكاتب بينهام عيل
بن أيب طالب ريض اهلل عنه ،قال رسول اهلل ﷺ« :اكتب بسم اهلل الرمحن الرحيم» فقال سهيل :ال
تكتب باسم اهلل ،اكتب باسمك اللهم .ثم قال« :هذا ما صالح عليه حممد رسول اهلل سهيل بن

عمرو» .فقال :ال تكتب رسول اهلل ،فلو كنا نعلم أنك رسول اهلل ما قاتلناك .قال :امح رسول
اهلل ،واكتب حممد بن عبد اهلل .والصلح عىل وضع احلرب عَّش سنني ،يأمن فيها الناس ،ويكف
مسلام رددته إلينا ،ومن جاءنا مرتدًّ ا منكم  م نرده عليكم،
بعضهم عن بعض ،وعىل أن من جاءك
ً
وعىل أنكم ترجعون عامكم هذا فال تدخلوا مكة ،حتى ال يتحدث الناس أنكم أخذمتونا ُضغطة.
ويف العام القابل تعتمرون بالسيوف يف القرب.
فارا بدينه من مكة ،فرمى بنفسه بني الـمسلمني .فقال
ويف أثناء الكتابة ،جاء أبو جندل ًّ
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سهيل :هذا أول ما نقاضيكم عىل رده .فطلب رسول اهلل ﷺ أن يسمح له به ،فأبى ،فأمر رسول
اهلل ﷺ برده إليه.
وبعدما تم عقد الصلح ،أمر رسول اهلل ﷺ أصحابه بأن حيلوا من إحرامهم ،وينحروا
هدهيم ،فتلكؤوا .ووقع االضطراب بينهم عندما رأوا أبا جندل مردو ًدا إىل الكفر .فقالوا :يا
مسلام نرده إليهم ،ومن جاءهم مرتدًّ ا منا ال يردونه إلينا؟ فقال رسول
رسول اهلل كيف من جاءنا
ً
ًّ
ً
ً
ً
اهلل ﷺ« :إن من جاءنا مسلما ،فسيجعل اهلل هل فرجا وخمرجا ،ومن جاءهم مرتدا منا ،فأبعده
اهلل».
ثم جاء عمر إىل أيب بكر فقال :يا أبا بكر ألسنا عىل احلق وعدونا عىل الباطل؟ قال :بىل .قال:
أوليس قتالنا يف اجلنة ،وقتالهم يف النار؟ قال :بىل .قال :فلم نعط الدنية يف ديننا؟ فقال :إنه
رسول اهلل ﷺ ،فاستمسك بغرزه.
ثم جاء إىل رسول اهلل ﷺ فقال له مثل ذلك .وقال :الـم تقل لنا أنكم ستأتون البيت،
وتطوفون به ،فلامذا نرجع عنه؟ فقال«« :هل قلت لكم هذه السنة؟» قال :ال .قال« :فإنكم

ستأتونه وتطوفون به»»(.)1
ويف الصلح :أن من دخل يف عقد رسول اهلل ﷺ وعهده ،فإنه منه ،ومن دخل يف عقد قريش
وعهدهم فإنه منهم .فدخل يف عقد رسول اهلل ﷺ خزاعة ،ودخل يف عقد قريش بكر وغطفان.
فنحر رسول اهلل ﷺ هديه ،وحلق رأسه ،وتتابع الصحابة عىل ذلك ،وحلوا من إحرامهم،
ورجعوا إىل الـمدينة.
ثم إن ً
قريشا مع من أعاهنم من عرب احلجاز ونجد ،هجموا عىل خزاعة يف حال غفلة منهم،
فقتلوهم .وبذلك انتقض عهدهم .وعزم رسول اهلل ﷺ عىل غزوهم ،وقال« :امهلل عم األخبار

عن قريش ،حىت نبغتها يف دارها»( .)2فلام عزم عىل اخلروج ،كتب حاطب بن أيب بلتعة إليهم
( )1معنى حديث طويل أخرجه البخاري من حديث الـمسور بن خمرمة.
( )2أخرجه الطرباين يف الـمعجم الكبري بمعناه من حديث ابن عباس.
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خيربهم بعزم رسول اهلل ﷺ عىل غزوهم ،وقال يف كتابه :يا معَّش قريش ،إن حممدً ا قد عزم عىل
غزوكم بجيش كالسيل ،خيتفي بالنهار ،ويسري يف الليل ،واهلل لو جاءكم وحده ،لنرصه اهلل
عليكم .فانظروا يف أمركم ،والسالم .وأرسل الكتاب مع امرأة .فنزل الوحي بخربها ،وأرسل
رسول اهلل ﷺ عل ًّيا والـمقداد لذلك وقال« :إنكم ستأتون امرأة ظعينة بروضة خاخ ،ومعها

كتاب ،فخذاه منها» .فوجداها كام وصفها رسول اهلل ﷺ يف روضة خاخ .فقاال :هات الكتاب.
فقالت :ليس معي كتاب .فقاال :واهلل لتخرجن الكتاب ،أو لنجردن الثياب .فأخرجت هلام
الكتاب من عقاص شعرها .فقال رسول اهلل ﷺ حلاطب« :ما محلك ىلع ذلك؟» فقال :واهلل ما

فعلته ِردة عن اإلسالم ،وما من أحد من قريش إال وله قرابة حيمون ماله ،وليس يل أحد ،فأردت
أن أجعلها يدً ا عندهم ،حيمون هبا مايل .فقال رسول اهلل ﷺ« :قد صدقكم» .فقال عمر :دعني
أرضب عنقه .فقال« :إنه من أهل بدر ،وما يدريك لعل اهلل اطلع ىلع أهل بدر ،فقال :اعملوا ما

شئتم ،فقد غفرت لكم؟»( .)1فصار هذا الصلح يف احلديبية ،الذي كرهه أكثر الـمسلمني،
ونرصا مبينًا .وبه فتح اهلل مكة
فتحا
ويرون أن فيه غضاضة
وهضام للمسلمني ،فصار عاقبته ً
ً
ً
عنوة ،وسالح أهلها بأيدهيم مستعدون حلرب
لرسوله ﷺ ،فدخلها رسول اهلل ﷺ والـمسلمون َ
رسول اهلل ﷺ وأصحابه .فوسع نطاق األمن للناس ،وقال« :من دخل الـمسجد احلرام فهو

آمن ،ومن دخل دار أيب سفيان فهو آمن ،ومن أغلق بابه عليه فهو آمن»(.)2
وكان رجل يصلح سالحه لـمحاربة رسول اهلل ﷺ وأصحابه ،وعنده زوجته ،فقالت له :ما
أرى أحدً ا يقوم لـمحمد وأصحابه .فقال :إين أرجو أن ْ
أخِد َم ِك أحدهم ،ثم أخذ يرجتز ويقول:
إن يقبلـــــــوا الیـــــــوم فـــــــام علـــــــ اه
وذو غرارين

يع السل اه

( )1متفق عليه من حديث عيل.
( )2أخرجه مسلم من حديث أيب هريرة.

هــــــــذا ســــــــالح كامــــــــل وإ ّلــــــــ اه
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مذعورا ،وقال لزوجته :أغلقي عيل الباب .فقالت
ثم أخذ سالحه وخرج ،ثم رجع رسي ًعا
ً
له :ما أرسع ما رجعت .فأخذ ينشد:
إنـــــك لـــــو رأيـــــت يـــــوم اخلندمـــــه

إذ فــــــر صــــــفوان وفــــــر عكرمــــــه

واســــــتقبلتنا بالســــــیوف الـــــــمسلمه

يقطعـــــن كـــــل ســـــاعد ومججمـــــه

هلـــــــم هنیـــــــت خلفنـــــــا ومههمـــــــه

مل تنطقـــــي يف اللـــــوم أدنـــــى كلمـــــه

منصورا ،وحمشو ًدا حمفو ًدا ،ورأى النساء يرصخن بالبكاء،
وملا دخل النبي ﷺ مكة مؤيدً ا
ً
ويرمني مخرهن يف وجوه اخليل خو ًفا عىل أوالدهن وأزواجهن من القتل .هلذا التفت رسول اهلل
ﷺ إىل أيب بكر فقال« :ما يقول حسان يف مثل هذا؟» قال :يقول:
عــــــــــدمنا خیلنــــــــــا إن مل تروهــــــــــا

تثـــــــري النقـــــــع موعـــــــدها كـــــــدَ اء

ينـــــــــازعن ا عنـــــــــة مصـــــــــمیات

عــــــىل أكتافهــــــا ا َسـ ُ
ـــــامء
ـــــل ال ِّظـ ُ

تظــــــــــل جیادنــــــــــا متمطــــــــــرات

ُ
بـــــــــاخلمر النســـــــــاء
هـــــــــن
ُيل ِّط ُم
ّ

ثم إن رسول اهلل وسع جمال األمان للناس ،فقال« :من دخل الـمسجد احلرام فهو آمن،
ومن أغلق بابه عليه فهو آمن ،ومن دخل دار أيب سفيان فهو آمن ،ومن وضع سالحه فهو آمن.

فوضعوا لكهم سالحهم»( ،)1وصدق عليهم قول الشاعر:
جيــ
دهــرا بمكــة مل ُ َ
دعــا الـــمصطفى ً

وقـــــد الن منـــــه جانـــــ وخطـــــاب

وملــــا دعــــا والســــیف صــــلت بكفــــه

لــــه أســــلموا واستســــلموا أو أنــــابوا

ثم إن رسول اهلل ﷺ مجع ً
قريشا فقال هلم«« :ما تظنون أين فاعل بكم؟» فقالوا :أخ كريم،
وابن أخ كريم .لقد آثرك اهلل علينا وإن كنا خلاطئني .فقال هلم« :اذهبوا فأنتم الطلقاء»

()2

وسموا الطلقاء من يومئذ ،وهم مسلمة الفتح ،و م ُيقتل منهم سوى أفراد يعرف أن بقاءهم يفسد

( )1أخرجه مسلم من حديث أيب هريرة وأبو داود من حديث ابن عباس.
( )2أخرجه البيهقي يف الكربى من حديث أيب هريرة.
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( )70فتح مكه

بقيتهم .منهم :عقبة بن أيب معيط ،الذي وضع َسالء اجلزور عىل رأس رسول اهلل ﷺ وهو
ساجد .ومنهم النرض بن احلارث ،الذي كان هيجو رسول اهلل ﷺ بشعره.
وملا أعلن هلم بالعفو الشامل ،قام أبو سفيان بن احلارث  -ابن عم رسول اهلل ﷺ  -فأنشد
أبياتًا منها:
لعمــــــرك إين حــــــني أمحــــــل رايــــــ ًة

ُ
خیـــل الـــالت خیـــل حممـــد
لتملـــ

لكالــــــمدلج احلـــــريان أنلـــــم لیلـــــه

فهــــذا أواين حــــني أهــــدى فأهتــــدي

هــــداين هــــاد غــــري نفســـــي ودلنــــي

ـــرد
ـــر اد ُت كــــل ُمطـ ّ
عــــىل اهلل مــــن َطـ ر

طردتين لك ن
فرضب رسول اهلل ﷺ صدره ،وقال له« :أنت ن
مطرد».

ثم إن رسـول اهلل ﷺ ترك أهل مكة عىل حالتهم وعالهتم ،و م يثبت التاريخ أنه سأل واحدً ا
منهم عن إسالمه ،بل تركهم حتى دخلوا يف اإلسالم باختيارهم ،ورغبتهم تدرجي ًّيا ،وصدق
ذٗ ذ
ذُ َ َ ََ َ َ ُ ََ َ ذ َ َ
َ
لِلۡ
ِين ۡ َعديۡ ُتم ۡمِنۡ ُهم ۡ ذم َود ۡة اۡ َۡوٱ ُۡ
ي ۡٱَّل ۡ
ل ۡبيۡنكمۡ ۡوب ۡ
َيع ۡ
لِل ۡأن ۡ ۡ
س ۡٱ ۡ
عليهم قوله سبحانه۞﴿ :ع َ ۡ
َ
َ ذُ َُ
لِلۡغفورۡۡ ذرحِيمۡۡ[ ﴾٧الـممتحنة.]7 :
ِير اۡ ۡوٱ ۡ
قد ۡ
ذ ُ َ
ُ َ َ َ ذ ُ َ َ َ ُ
َ
ُ
َ
نۡ
لقۡ ۡمِن ۡربِكمۡ ۡفم ِۡ
اس ۡقدۡ ۡجاۡءك ۡم ۡٱ ۡ
يأيها ۡٱنل ۡ
وقد أمر اهلل نبيه بأن يقول﴿ :قلۡ ۡ ۡ
َ
ََ
ََ ى َ ذ
َ ََ ُ
َ
س ۡهِۦۡ ۡ َو َمن ۡ َض ذۡ َ ذ َ
ضلۡ ۡعليۡ َهاۡ ۡ َو َماۡ ۡأناۡ ۡعليۡكم ۡب ِ َويِك ِيلۡ ۡ﴾١٠٨
ٱهۡتد ۡ
ى ۡفإِن َما ۡ َيهۡتدِي ۡنلِ َفۡ ِ
ل ۡفإِن َما ۡي ِ

[يونس.]108 :

ولو كان قتال الكفار مَّشو ًعا حتى يسلموا ،لوجب أن يميز النبي ﷺ بني من أسلم
فيستبقيه ،وبني من أَص عىل كفره فيقتله.
أفواجا طائعني خمتارين ،لكون
أفواجا
وبعد فتح مكة ،أخذ الناس يدخلون يف دين اإلسالم
ً
ً
عرب احلجاز ونجد ،قد استأنوا بإسالمهم فتح مكة ،وقالوا :إن كان حممد رسوالً ،فسيظهر عىل
قريش ويفتح مكة ،وإن  م يكن رسوالً ،فستظهر عليه قريش ويقتلونه .وملا فتح اهلل عليه مكة،
أقبلت وفود العرب من كل فج عميق ،يظهرون إسالمهم ،وأنزل اهلل سبحانه يف أوسط أيام

جمموعة رسائل الشیخ عبد اهلل بن زيد آل حممود :
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ذ َ
َ
َ
َ
ُ ُ َ
َ َ َ َ ُ ذ
اجا ۡۡ ٢ف َسبِحۡۡ
لِلِۡأفۡ َو ٗۡ
ِين ۡٱ ۡ
ف ۡد ِۡ
ون ۡ ِ ۡ
اس ۡيَدۡخل ۡ
ت ۡٱنلذ َ ۡ
ح َۡ ۡ ١و َرأيۡ َ ۡ
لِلِۡ َۡوٱلۡفتۡ ُۡ
ص ۡٱ ۡ
التَّشيق ﴿إِذا ۡجاۡ ۡء ۡن ۡ
َ َ َ َ َ ُ ذُ َ َ َ
نۡت ذو ۡابَاۡ[ ﴾٣النرص .]3-1 :ويف هذه السورة ،إشعار باقرتاب أجل
كۡ ۡوٱسۡتغۡ ِفرۡۡهاۡإِن ۡهۥَۡك ۡ
ِِبمۡ ِۡدۡرب ِ ۡ
رسول اهلل ﷺ.

ويف صحیح البخاري ومسلم عن جابر قال :خطبنا رسول اهلل ﷺ عام الفتح بمكة ،فقال:
««إن اهلل ورسوهل حرم بيع اخلمر والـميتة واخلزنير واألصنام»  ،فقيل :يا رسول اهلل .أرأيت
شحوم الـميتة ،فإنه يطىل بها السفن ،ويستصبح بها انلاس؟ فقال« :ال ،هو حرام» ثم قال« :قاتل

اهلل ايلهود ،إن اهلل لـما حرم عليهم شحومها ،مجلوه  -أي أذابوه -ثم باعوه ،وأكلوا ثمنه»(.)1

( )1متفق عليه من حديث جابر بن عبد اهلل.

()71
التذكري بقوله ُسبحانه

َََ َ ذ ُ َ
ُ
ِينۡ﴾١
ِبۡۡب ِٱل ِۡ
تۡٱَّلِيۡيكذ ۡ
﴿أرءيۡ ۡ
احلمد هلل الذي له ما يف الساموات وما يف األرض وهو احلكيم اخلبري ،وتبارك الذي بيده
الـملك وهو عىل كل يشء قدير ،الذي خلق الـموت واحلياة ليبلوكم أيكم أحسن عم ً
ال وهو
العزيز الغفور .وأشهد أن حممدً ا عبده ورسوله ،الداعي إىل كل عمل مربور .اللهم صل عىل
كثريا.
نبيك حممد ،وعىل آله وصحبه وسلم
ً
تسليام ً
أما بعد:

َ َ
ُ َ
ُ
ب ۡل ذ
اس ۡح َِس ُ
فقد قال اهلل سبحانه﴿ :ٱقۡ َ َ
ون َۡ ۡ ١ما ۡيَأۡتِي ِهم ۡمِنۡ
ض ۡ
ف ۡغفۡلةۡ ۡمعۡ ِر ۡ
اب ُهمۡ ۡ َوهمۡ ۡ ِ ۡ
ِلن ِ ۡ
َت َ ۡ
ذ
َ
ُ
ون َۡ ۡ ٢له َِي ٗۡة ۡقُلُ ُ
وب ُهمۡ﴾ [األنبياء .]3-1 :فأخرب
وهُ ۡ َوهمۡ ۡيَلۡ َع ُب ۡ
ل ۡٱسۡ َت َم ُع ۡ
ذِكۡرۡ ۡمِن ۡ ذرب ِ ِهم َۡمۡ َدثۡ ۡإ ِ ۡ
سبحانه باقرتاب حساب الناس عىل أعامهلم ،الالزم لقرب قيام الساعة؛ ألن كل ما هو آت
َ َ
ُ َ
ذ ُ َ َى َ ذ ُ َ
بۡفِي ۡهِۡ َو َمنۡۡ
لۡ َريۡ َ ۡ
يى َمةِۡۡ ۡ
لۡيَوۡ ِۡمۡٱلۡقِ ۡ
لۡه َۡواۡلَجۡ َم َع ذنكمۡۡإ ِ ىۡ
لۡإ ِ ۡل ۡهۡإ ِ ۡ
لِلۡ ۡ
قريب ،والبعيد ما ليس آت ﴿ٱ ۡ
ٗ
َ َ ُ َ ذ
ِيثاۡ[ ﴾٨٧النساء.]87 :
لِلِۡ َحد ۡ
ِنۡٱ ۡ
قۡم ۡ
أصۡد ۡ
فال ينبغي للعاقل أن يستبطئ هذا احلساب ،والعرض عىل اهلل ،ورؤية ما وعد به من الثواب
عىل احلسنات ،والعقاب عىل السيئات ،فام هو إال أن يقال :فالن قد مات .وما أقرب احلياة من
الـمامت.
َ
ََ َ ذ
ََ َ ذ
َ
َ
لۡ
يم َۡ ۡ ٢و ۡ
لَت ِ َۡ
ِك ۡٱَّلِي ۡيَ ُدعۡ ۡٱ ۡ
ِين ۡۡ ١ف ۡذ ىل ۡ
ِب ۡۡب ِٱل ِۡ
ت ۡٱَّلِي ۡيُكذ ُ ۡ
يقول اهلل سبحانه﴿ :أرءيۡ ۡ
ََ
َ
َ
َ
ُ َ
ذ َ ُ
ذ َ ُ َ
ِينۡهمۡۡ
ونۡۡ٥ٱَّل ۡ
عنۡ َصلت ِ ِهمۡۡ َساه ۡ
ِينۡهمۡۡ ۡ
ِيۡۡ٤ٱَّل ۡ
ِيۡۡ٣ف َويۡلۡۡل ِلۡ ُم َصل َۡ
امۡٱلۡ ِمسۡك ِۡ
َعۡ َط َع ِۡ
يُضۡۡ ىۡ
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جمموعة رسائل الشیخ عبد اهلل بن زيد آل حممود :

ََ َُ َ َ ُ َ
َ
ونۡ[ ﴾٧الـامعون.]7-1 :
اع ۡ
ونۡٱلۡم
ونۡۡ٦ويمۡنع ۡ
يُ َراۡ ُء ۡ
َََ َ ذ
َ
ِينۡ ﴾١وهذا استفهام إنكار ،ينكر سبحانه عىل
ِبۡۡب ِٱل ِۡ
تۡٱَّلِيۡيُكذ ُ ۡ
يقول سبحانه﴿ :أرءيۡ ۡ
من يكذب بيوم الدين ،أي يوم البعث واحلساب عند اهلل ،يوم جيازي كل إنسان بام عمل ،إن

رشا فَّش.
خريا فخري ،وإن ًّ
ً

ُ
َ َ
ِينۡۡ١٧ث ذۡمۡ
كۡ َماۡيَوۡ ُۡمۡٱل ِۡ
وما يكذب بيوم الدين إال كل معتد أثيم .يقول اهلل تعاىلَ ﴿ :و َماۡۡأدۡ َرۡى ى ۡ
َ ٗ َ َ
َ َ َ َ ُ َ
ذ
َ َ
لِلِۡ[ ﴾١٩اإلنفطار:
ّلمۡ ُۡر ۡيَوۡ َم ۡئ ِذۡ ۡ ِ ۡ
ِك ۡنفۡ ۡ ۡ ِنلَفۡ ۡ ۡشيۡاۡ ۡ ۡوٱ ۡ
ل ۡتمۡل ۡ
ِين ۡۡ ١٨يوۡ ۡم ۡ ۡ
ك ۡ َما ۡيَوۡ ُۡم ۡٱل ِۡ
َماۡ ۡأدۡ َرۡى ى ۡ
َ
َ َ َ ذ َ ََ
ِين ۡكف ُروۡاۡ ۡأنۡ
 .]19-17فمن كذب بالبعث بعد الـموت فهو كافر .يقول اهلل تعاىل﴿ :زع ۡم ۡٱَّل ۡ
ذ ُ َ ُ ُ َ َى َ َ َ ُ َ ُ ذ ُ ذ َ ُ َ ذ ُ ذ َ َ ُ َ َى َ َ َ ذ
لِلِۡيَسِريۡ ۡ[ ﴾٧التغابن.]7 :
َع ۡٱ ۡ
ِك ۡ ۡ
ن ۡبِما ۡع ِملۡت اۡم ۡو ۡذل ۡ
ث ۡث ۡم ۡتلنبؤ ۡ
ب ۡتلبۡع ۡ
ل ۡو ر ِ ۡ
لن ۡيبۡعثوااۡ ۡقلۡ ۡب ۡ
ذ َ ُ ُ ََ َ ُ ُ ذ َ
ل ۡك َنفۡ ۡ ۡ َۡو ىح َِدةۡۡ
ل ۡبعۡثكمۡ ۡإ ِ ۡ
يعني أن البعث بعد الـموت سهل يسري عىل اهلل ﴿ما ۡخلۡقكمۡ ۡو ۡ
ََ َ ََ َ ذ ذَ ذ
َ َ َ ذ َىَ َ َ َ َ
ذ ذ
ض ۡ َولمۡۡ
ّلۡر ۡ
ت ۡ ۡوٱ ۡ
ٰ ۡو ى ِۡ
ق ۡٱلس ۡ
لِل ۡٱَّلِي ۡخل ۡ
ن ۡٱ ۡ
يع ۡبَ ِصريۡ ۡ[ ﴾٢٨لقامن﴿ .]28 :أ ۡو ۡلمۡ ۡيروۡاۡ ۡأ ۡ
لِل ۡ َس ِم ُۡ
ن ۡٱ َۡ
إِ ۡ
َ
ََ
ُ َ َ َى َ َ ذ ُ َ َى ُ َ
َ
َ َ َ ذ َ
ذ
شءۡۡقدِيرۡۡ[ ﴾٣٣األحقاف﴿ .]33 :إِن َماۡۡ
كۡ ۡ
َعۡ ِۡ
ل اۡإِن ۡهۥۡ ۡ
تۡب ۡ
يۡٱلۡموۡ ۡ
ي ِۡـۧ ۡ
َعۡأنۡ ۡ
نۡب ِ ۡقىدِرۡۡ ۡ
عۡ َِبلۡقِ ِۡه ۡ
ي ۡ
َ ُ َ َ ذ
َ ُُ َ ََ َ َ ً َ َُ َ َ
ََ ُ ُ ُ َ
ُ َ ُ ُ
شءۡۡ
كۡ ۡ
وت ۡ ِۡ
ن ۡٱَّلِي ۡب ِ َي ِد ۡه ِۦ ۡملك ۡ
حى ۡ
ون ۡۡ ٨٢فسبۡ ۡ
لۥ ۡكن ۡف َيك ۡ
ول ۡ ُۡ
اد ۡشيۡا ۡأن ۡيق ۡ
أمۡرۡهۥۡ ۡإِذاۡ ۡأر ۡ
َ
َ ُ
ونۡ[ ﴾٨٣يس.]83-82 :
ِإَول ۡهِۡترۡ َج ُع ۡ
ۡ
والنبي ﷺ يقول«« :كيف أنعم وصاحب القرن قد اتلقم القرن ،وح ى جبهته ينتظر مىت

يّمر» .قالوا :ما نقول؟ قال« :قولوا حسبنا اهلل ونعم الوكيل»»(.)1
وذلك أن اهلل سبحانه إذا حكم عىل الدنيا بالفناء عند قيام الساعة ،فيأمر اهلل إرسافيل بأن
ينفخ النفخة األوىل ،وهي نفخة الصعق ،فيموت مجيع الناس حاالً ،حتى إن الرداء بني الرجلني،
ال هذا يقبضه ،وال هذا يقبضه ،وحتى اللقمة تكون بيد الرجل فال يوصلها إىل فمه ،وال يردها يف
ُ
َ ُ
القصعة .وهذا معنى قول النبي ﷺ« :جاءت الراجفة تتبعها الرادفة ،جاء الـموت بما فيه ،جاء
ً
الـموت بما فيه( )2فقيل هل :كم بني انلفختني؟ قال« :أربعون » .قيل :أربعون يوما؟ قال« :أبيت»
( )1أخرجه الرتمذي وأمحد من حديث أيب سعيد اخلدري.
( )2أخرجه الرتمذي من حديث أيب.

َََ َ ذ
َ
ينۡ﴾١
ل ِۡ
ِبۡۡب ِٱ ِۡ
تۡٱَّلِيۡيُكذ ُ ۡ
( )71التذكري بقوله ُسبحانه ﴿أرءيۡ ۡ
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قيل :أربعون ً
شهرا؟ قال« :أبيت» قيل :أربعون سنة؟ فسكت»( )1فيموت مجيع الناس ،ويمكثون

يف قبورهم أربعني سنة.
ثم يأمر اهلل السامء أن تتواصل عليهم بالـمطر ،حتى ينبتون من قبورهم كنبات الطراثيث.
وبعد كامل إنباهتم يأمر اهلل إرسافيل أن ينفخ نفخة البعث ،فتخرج أرواحهم تتوهج ،ويقول اهلل:
فوعز ي لرتجعن كل روح إىل اجلسد التي كانت تعمره يف الدنيا ،فيقومون حفاة عراة غرال .وهلذا
ن
قالت عائشة :واسوأتاه .ينظر أحدنا إىل سوأة بعض؟! فقال« :األمر أعظم من أن يهمهم ذلك».
َ َ ذ َ َٗ
ذَ َ ُ َ ُ َ
ٗ َ َ ُ َ
ونۡ
ُض ۡ
ح ۡةۡ َۡو ىح َِد ۡةۡفإِذاۡهمۡۡجِيعۡۡليۡناۡ ۡ
َم
لۡصيۡ
فيقومون من قبورهم ،وهم يقولون﴿ :إِنَۡكنتۡۡإ ِ ۡ
َ ٗ ََ ُ َ َ ذ َ ُ ُ َ ُ َ
َ َ َ َ ُ َ َ
ونۡ[ ﴾٥٤يس.]54-53 :
نتمۡۡتعۡ َمل ۡ
لۡماۡك
نۡإ ِ ۡ
تزوۡ ۡ
لۡ ۡ
لۡتظۡل ُۡمۡنفۡ ۡۡشيۡاۡو ۡ
لوۡ ۡمۡ ۡ
ۡ ۡ٥٣فٱ ۡ
فينشئ اهلل الناس نشأة مستأنفة ،حتى الذي احرتق وصار رما ًدا ،أو الذي أكلته السباع أو
رمصا فإن اهلل
محصا ً
أكلته احليتان ،فإن اهلل ينشئه خل ًقا جديدً ا ،وحتى العجائز يف الدنيا الالئي كن ً
أبكارا ،عر ًبا أترا ًبا يف سن ثالث وثالثني سنة ،ويكن أفضل
ينشئهن نشأة مستأنفة ،فيجعلهن
ً
َ
ذ َ َى ُ ذ َ
ن ۡإِنشاۡ ٗۡء ۡۡ٣٥
وأمجل من احلور العني ،بفضل صالهتن ،وصيامهن ،يقول اهلل تعاىل﴿ :إِناۡ ۡأنشأۡ ۡنه ۡ
َ
َ َ َ َىُ ذ َ َ
ك ً
اراُۡ ۡ٣٦ع ُر ًباۡأتۡ َر ٗۡاباۡ[ ﴾٣٧الواقعة.]37-35 :
نۡأبۡ
نه ۡ
فجعلۡ ۡ
وقد قالت أم سلمة :يا رسول اهلل ،الـمرأة منا تتزوج عدة أزواج ،وتدخل هي وأزواجها
ً
اجلنة ،فمع من تكون؟ فقال« :يا أم سلمة ،إنها ختري ،فتختار أحسنهم خلقا .يا أم سلمة :ذهب
حسن اخللق خبريي ادلنيا واآلخرة»( .)2إن العقائد عليها مدار األعامل ،فمتى حسن االعتقاد
حسن العمل وحسنت النتيجة ،أو ساء االعتقاد ساء العمل وساءت النتيجة.
فقد أخرب اهلل عن هذا الذي يكذب بيوم الدين ،أي يكذب بالبعث للحساب أنه نتج عن
سوء اعتقاده ،وفساد عمله ،فصار يدع اليتيم  -أي يدفعه بعنف وشدة  -ليس يف قلبه له رمحة
وال حنان وال إحسان؛ ألنه ال يرجو عند اهلل ثوا ًبا ،وال خياف عقا ًبا.
( )1متفق عليه من حديث أيب هريرة وفيه لفظ أربعون سنة؟ قال :أبيت.
( )2رواه الطرباين يف الكبري واألوسط.
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جمموعة رسائل الشیخ عبد اهلل بن زيد آل حممود :

ََ
ََ َ
ِي ۡ ﴾٣ألن من ليس فيه خري لنفسه فإنه لن يكون
ام ۡٱلۡ ِمسۡك ِۡ
َع ۡ َط َع ِۡ
ل ۡيُضۡ ۡ ىۡ
ثم قال﴿ :و ۡ
فيه خري للناس ،وإنام تنجم احلوادث الفظيعة ،والفواحش الشنيعة ،من القتل والرسقة ورشب
اخلمر وهنب األموال وانتهاك األعراض من العادمني للدين ،الذين ال يرجون عند اهلل ثوا ًبا ،وال
َ
َ ُ َ َ ُ
َ َ ُ
ِنۡ
ك ۡم َۡ
ف ۡ َسق َۡر ۡۡ ٤٢قالواۡ ۡلمۡ ۡن ۡ
خيافون عقا ًبا .فهم الذين يقال هلم يوم القيامةَ ﴿ :ما ۡ َسلككمۡ ۡ ِ ۡ
ُ َُ ُ
ََ َ ُ ُ
ُ ُ َ
ِب ۡب ِ َيوۡ ِۡمۡ
ي َۡ ۡ ٤٥ويِك ذنا ۡنكذ ُ ۡ
ض َۡ
وض ۡ َم َۡع ۡٱ َۡ
ِي َۡ ۡ ٤٤ويِك ذنا َۡن ۡ
ك ۡنطۡعِ ُۡم ۡٱلۡ ِمسۡك َۡ
ِي ۡۡ ٤٣ولمۡ ۡن ۡ
ٱلۡ ُم َصل َۡ
لاۡئ ِ ِ
َ ذ ََ
يۡ[ ﴾٤٧الـمدثر.]47-42 :
لَ ِق ُۡ
تۡأت ۡى ى َناۡٱ ۡ
ِينۡۡ٤٦ح ۡ
ٱل ِۡ
فاعرتفوا بذنبهم ،وأهنم يكذبون بيوم الدين  -أي بالبعث بعد الـموت  -فنجم عن تكذيبهم

فساد أعامهلم؛ ألن كل إناء ينضح بام فيه ،وعادم اخلري ال يعطيه .ففساد أعامهلم إنام نشأ عن فساد
اعتقادهم ،بخالف الذين يؤمنون بالغيب ،ويصدقون بالبعث ،وإهنم جمازون عىل حسناهتم .يقول
َُ ُ َ ذ َ َ ََ
ذ َ
ذ ُ
ُ
يماۡ َوأَس ً
لۡ
لِلِۡ ۡ
ِرياۡۡ٨إِن َماۡنطۡعِ ُمكمۡۡل َِوجۡ ۡهِۡٱ ۡ
ِيناۡ َو َيت ِ ٗۡ
َعۡ ُحب ِ ۡهِۦۡمِسۡك ٗۡ
امۡ ىۡ
ونۡٱلطع ۡ
اهلل فيهم﴿ :ويطۡعِم ۡ
ذ ََ ُ
ُ َ َ ٗ ََ ُ ُ
ذ َ َ ً َُ ٗ َ
َََ ىُ ُ ذُ َ
ُ
ك ً
َشۡ
لِل ۡ ذۡ
يرا ۡۡ ١٠فوق ۡىه ۡم ۡٱ ۡ
وسا ۡقمۡ َط ِر ٗۡ
اف ۡمِن ۡربِنا ۡيوۡما ۡعب ۡ
ورا ۡۡ ٩إِنا َۡن ۡ
ل ۡش
يد ۡمِنكمۡ ۡجزاۡ ۡء ۡو ۡ
ن ِر ُۡ
ٗ
َذ
َ
َ َ
ورا َۡ ۡ ١١و َج َزۡى ى ُهم ۡب َما ۡ َص َ ُ
ُضٗۡة ۡ َو ُ ُ
يرا ۡ[ ﴾١٢اإلنسان.]12-8 :
ّبواۡ ۡ َج ذن ۡة ۡ َو َح ِر ٗۡ
َس ٗۡ
لوۡ ِۡم ۡ َولق ۡى ى ُهمۡ ۡن َۡ
ِك ۡٱ َۡ
ۡذ ىل ۡ
ِ
واليتيم :هو من تويف أبوه قبل أن يبلع احللم .وال يت َْم بعد احتالم .ولليتيم حق .وخري بيت يف

الـمسلمني ،بيت فيه يتيم حيسن إليه .ورش بيت يف الـمسلمني ،بيت فيه يتيم يساء إليه .ومن مسح
رأس يتيم ال يمسحه إال هلل ،فإن له بكل شعرة متر عليها يده حسنة ،وكذلك الـمسكني ،ويف احلديث
أن النبي ﷺ قال« :ليس الـمسكني اذلي يطوف ىلع انلاس فرتده اللقمة واللقمتان واتلمرة
واتلمرتان ،ولكن الـمسكني اذلي ال جيد غ ى يغنيه ،وال يفطن هل فيتصدق عليه ،وال يقوم فيسأل

انلاس»( )1يموت أحدهم وحاجته يف صدره.
َ
َ
ُ َ
ذ َ ُ َ
ون ۡ ﴾٥فتوعد بالويل هؤالء
ِين ۡهمۡ ۡعن ۡ َصلت ِ ِهمۡ ۡ َساه ۡ
ِي ۡۡ ٤ٱَّل ۡ
ثم قال﴿ :ف َويۡلۡ ۡل ِلۡ ُم َصل َۡ
الذين هم عن صالهتم ساهون  -أي الهون ،غافلون  -قيل :كانوا يؤخرون الصالة عن وقتها.

( )1رواه اإلمام مالك ،وأمحد بن حنبل ،والبخاري ومسلم ،وأبو داود ،والنسائي ،عن أيب هريرة

َََ َ ذ
َ
ينۡ﴾١
ل ِۡ
ِبۡۡب ِٱ ِۡ
تۡٱَّلِيۡيُكذ ُ ۡ
( )71التذكري بقوله ُسبحانه ﴿أرءيۡ ۡ

199

وقيل :إهنم أحيانًا يصلون وأحيانًا ال يصلون ،فال قيمة ،وال قدر للصالة يف نفوسهم .وقيل :إهنم
يصلون صالة منقوصة ،فال يتمون ركوعها وال سجودها ،وال خيشعون فيها ،حيث  م
يستحرضوا عظمة رهبم يف صالهتم ،وقد أفلح الـمؤمنون الذين هم يف صالهتم خاشعون.
وروي أن الرجل يصيل ستني سنة ،وما كتب له منها صالة واحدة .قيل بامذا؟ قال :ال يتم
ركوعها وال سجودها .وأسوأ الناس رسقة الذي يرسق من صالته( .)1وهذا كله يعد من إضاعة
الصالة ،ومن السهو عن الصالة .أما السهو يف الصالة ،فإنه اختالس خيتلسه الشيطان من صالة
كم صىل ،ثال ًثا ،أو
العبد ،وسبحان من ال ينام وال يسهو .فإذا سها أحدكم يف صالته فلم َيدْ ِر ْ
ربا
أرب ًعا ،فليبن عىل ما استيقن وهو األقل .ثم يسجد سجد ي السهو ،فإن صىل ً
نقصا ،كانتا ج ً
ترغيام للشيطان.
لصالته ،وإن صىل متا ًما ،كانتا
ً
َ
ذ َ ُ
ون ۡ - ﴾٦أي بصالهتم وبصدقتهم وبحجهم ،فيعملون هذه
ِين ۡهمۡ ۡيُ َراۡ ُء ۡ
ثم قال﴿ :ٱَّل ۡ
األعامل لرياهم الناس ،و م يفعلوها هلل .ومن صىل يرائي ،فقد أرشك .ومن تصدق يرائي ،فقد
حلا ،واب ُتغي به وجهه.
أرشك؛ ألن اهلل سبحانه ال يقبل من األعامل إال ما كان صا ً
ََ َُ َ َ ُ َ
ونۡ ﴾٧إن من  م يكن فيه خري لنفسه ،والعمل آلخرته ،فأجدر به
اع ۡ
ونۡٱلۡم
ثم قال﴿ :ويمۡنع ۡ
بأن ال يكون فيه خري للناس ،فرتاه يمنع إعارة ِ
القدْ ر ،والصحن والبساط ،والسيارة ،وغري ذلك

مما ينتفع به الناس ،وخري الناس أنفعهم للناس ،وخري الناس من يرجى خريه ويؤمن رشه،
وأحب اخللق إىل اهلل من أحسن إىل خلقه.
فانتبهوا من غفلتكم ،وتوبوا من زللكم ،وتزودوا من دنياكم آلخرتكم ،وأطيعوا اهلل
ورسوله إن كنتم مؤمنني.

( )1أخرجه أمحد والدارمي من حديث أيب قتادة األنصاري..

()72
تفسري قوله سبحانه:
َ َ َ
َ
ونۡ﴾١
حۡٱلۡ ُمؤۡم ُِن ۡ
﴿قدۡۡأفۡل َۡ

احلمد هلل رب العالـمني ،وبه نستعني عىل أمور الدنيا والدين ،وأشهد أن ال إله إال اهلل
الـملك احلق الـمبني ،وأشهد أن حممدً ا عبده ورسوله الصادق األمني ،والـمبعوث رمحة
للعالـمني ،صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه أمجعني.
أما بعد:
فقد روى اإلمام أمحد عن أمري الـمؤمنني عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه ،قال :كان رسول
اهلل ﷺ إذا نزل عليه الوحي يسمع يف وجهه كدوي النحل ،فنزل عليه الوحي يو ًما ،فرفع يديه إىل
السامء وقال«« :امهلل زدنا وال تنقصنا ،وأعطنا وال حترمنا ،وآثرنا وال تّثر علينا ،وأرضنا وارض
َ َ َ
َ
عنا ،ثم قال :لقد أنزل اهلل ن
ونۡ
حۡٱلۡ ُمؤۡم ُِن ۡ
يلع عرش آيات ،من أقامهن دخل اجلنة» ثم قرأ﴿ :قدۡۡأفۡل َۡ
ذ َ
ذ
َ
ُ َ
َ
َ
َ ذ َ ُ
ذ َ ُ
َ ذ َ ُ َ
ِلزك ىۡوۡة ِۡ
ِين ۡهمۡ ۡل
ون ۡۡ ۡ ٣وٱَّل ۡ
ن ۡٱللغۡ ۡوِ ۡ ُمعۡ ِرض ۡ
ِين ۡهمۡ ۡع ِۡ
ون ۡۡ ۡ ٢وٱَّل ۡ
خ ىشِ ُۡع ۡ
ف ۡ َصلت ِ ِهمۡ ۡ ۡ
ِين ۡهمۡ ۡ ِ ۡ
ۡ ١ٱَّل ۡ
َ
َ
َ
َ
ذ
ذ
َ َ
َ ذ
َ ُ َ
َ ُ َ
لۡ َ ۡ َ
ون َۡۡ ۡ ٤وٱَّل َۡ ُ ُ ُ
ٰ ى ُن ُهمۡ ۡفإِن ُهمۡۡ
ج ِهمۡ ۡأوۡ ۡ َما ۡ َملكتۡ ۡأيۡ َۡ
ون ۡۡ ٥إ ِ ۡ
ح ىفِظ ۡ
ج ِهمۡ ۡ ۡ
ۡف ىعِل ۡ
َع ۡأزۡ ۡو ى ِ
ِين ۡهمۡ ۡل ِفرو ِ
َ ُ ُ
َ
ُ َ
َ
َ ذ َ ُ ََ
َ َ ى َ َ َ َى َ َ ُ َ َ ُ
نىت ِ ِهمۡۡ َوعهۡ ِدهِمۡۡ
ِينۡهمۡۡ ِّل ۡم ى َۡ
ونۡۡ ۡ٧وٱَّل ۡ
كۡه ُۡمۡٱلۡ َعاد ۡ
لئ ِ ۡ
ِكۡفأو ۡ
غۡوراۡ ۡءۡ ۡذل ۡ
نۡٱبۡت ۡ
ِيۡۡ٦ف َم ِۡ
ريۡ َملوم َۡ
غ ۡ
ُ
َ ذ َ ُ ََ
َ
ذ َ ُ َ
ُ َ
ُ ُ َ
َ
َ َ ُ
ونۡ
ِين ۡيَ ِرث ۡ
ون ۡۡ ١٠ٱَّل ۡ
ك ۡه ُۡم ۡٱلۡ َۡو ىرِث ۡ
لئ ِ ۡ
ون ۡۡ ٩أو ۡ
َع ۡ َصل َۡو ىت ِ ِهمۡ ۡيَاف ِظ ۡ
ِين ۡهمۡ ۡ ىۡ
ون ۡۡ ۡ ٨وٱَّل ۡ
َۡر ى ُع ۡ
َ َى ُ َ
َ َ ُ
ونۡ[ ﴾١١الـمؤمنون.)1(»]11-1 :
ِل ۡ
سۡهمۡۡفِيهاۡ ۡ
ٱلۡفِرۡدوۡ ۡ
خِ
َ
َ
َ
َ
ون ۡ ﴾١أي قد فازوا ونجحوا وقد حرف حتقيق،
ح ۡٱلۡ ُمؤۡم ُِن ۡ
بدأ هذه السورة بقوله﴿ :قدۡ ۡأفۡل َۡ
( )1أخرجه الرتمذي وأمحد من حديث عمر بن اخلطاب.

َ َ َ
َ
ونۡ﴾١
حۡٱلۡ ُمؤۡم ُِن ۡ
( )72تفسري قوله ُسبحانه ﴿ۡقدۡۡأفۡل َۡ

201

حيقق اهلل الفالح ،وهو الفوز والنجاح للمؤمنني الـمتصفني هبذه الصفات.

َ
والفالح هو أمجع كلمة يف فعل اخلري؛ ألنه الفوز والنجاح بسعادة الدنيا واآلخرة ،و ﴿ ۡقدۡۡ
َ ذ
َ َ
َ َ
َ ذ
لۡ[ ﴾١٥األعىل .]15-14 :وجعلت هذه الكلمة يف النداء
ّكَۡ ۡ١٤وذك َۡرۡٱسۡ َۡمۡ َرب ِ ۡهِۦۡف َص ىۡ
حۡ َمنۡت َز ىۡ
أفۡل َۡ
ُ
إىل الصالة ،حيث يقول الـمؤذن :حي عىل الصالة ،حي عىل الفالح .ويف احلديث« :من ديع إىل
خريا ،ولم يُرد به ً
الفالح فلم جيب ،لم يَرد ً
خريا»(.)1
ِ
وملا خلق اهلل اجلنة بام فيها من النعيم الـمقيم ،من كل ما ال عني رأت ،وال أذن سمعت ،قال
َ َ َ
َ
ونۡ ﴾١فقال :طوبى لك منزل الـملوك
حۡٱلۡ ُمؤۡم ُِن ۡ
هلا :تكلمي .قالت﴿ :قدۡۡأفۡل َۡ

كثريا ما يقرن
ثم وصف الـمؤمنني باتصافهم هبذه األعامل الصاحلات؛ ألن اهلل سبحانه ً
ذ ذ
َ ُ
ذ ى َى ُ َ َ ُ َ
ريۡ
ك ۡهمۡ ۡخ ُۡ
لئ ِ ۡ
ت ۡ أو ۡ
ِح ِۡ
لصل ۡ
ِين ۡ َء َام ُنواۡ ۡ َوع ِملواۡ ۡٱ ۡ
ن ۡٱَّل َۡ
اإليامن باألعامل الصاحلات ،كقوله﴿ :إ ِ ۡ
َ
ّب ذيةِۡۡ[ ﴾٧البينة.]7 :
ٱلۡ ِ
َ
َ
َ
ذ َ ُ
ون ۡ ﴾٢أي خائفون خاضعون
خ ىشِ ُع ۡ
ف ۡ َصلت ِ ِهمۡ ۡ ۡ
ِين ۡهمۡ ۡ ِ ۡ
ثم وصف الـمؤمنني بأهنم ﴿ٱَّل ۡ
وجلون .فبدأ بذكر اخلشوع يف الصالة قبل األمر بالـمحافظة عىل الصلوات؛ ألن اخلشوع لب
الصالة ،وصالة بال خشوع ،كجسد بال روح.
وكان أصحاب رسول اهلل ﷺ ،يرفعون أبصارهم إىل السامء وهم يف الصالة ،فلام نزلت هذه
اآلية ،خفضوا أبصارهم إىل موضع سجودهم .وملا رأى النبي ﷺ رج ً
ال يعبث بلحيته يف الصالة
قال« :لو خشع قلب هذا ،خلشعت جوارحه»(.)2
عظيام ،يعتقد الـمسلم بقيامه أنه ذليل خاشع لرب العالـمني ،كام يف
لكون مقام الصالة موق ًفا ً

( )1أخرجه ابن أيب شيبة من حديث عائشة.
( )2رواه احلكيم يف نوادره عن أيب هريرة بإسناد ضعيف والـمعروف أنه من قول ابن الـمسيب  -يف مصنف ابن
أيب شيبة.
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جمموعة رسائل الشیخ عبد اهلل بن زيد آل حممود :

َ
احلديث« :آمركم بالصالة ،فإن اهلل ينصب وجهه ق ِبل وجه عبده ما لم يلتفت يف صالته»( .)1وهلذا
ً
كان من أنواع االستفتاح للصالة أن يقول«« :وجهت وجيه لذلي فطر السماوات واألرض حنيفا

وما أنا من الـمرشكني» «واإلحسان أن تعبد اهلل كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك»»(.)2
ذ
َ َُ
ذ
ََ َ
َ
ِينۡ[ ﴾٢١٩الشعراء.]219-218 :
جد َۡ
فۡٱ ىۡ
كۡ ِ ۡ
ومَۡ ۡ٢١٨وتقل َب ۡ
ِيۡتق ُۡ
كۡح ۡ
﴿ٱَّلِيۡيَ َرۡى ى ۡ
لس ِ
وهلذا استفتحت بقول :اهلل أكرب ،ليستحرض الـمصيل عظمة ربه ،وأنه أكرب من كل يشء،
فتصغر يف عينه الدنيا بام فيها ،ثم يرفع يديه عند التكبري إشارة إىل رفع حجاب الدنيا ،ثم الدخول
عىل اهلل ،ومن السنة وضع كفه األيمن عىل األيرس عىل صدره ،وورد حتت الرسة ،وفوق الرسة،
واألول أصح؛ ليكون بمثابة األسري الذليل بني يدي ربه ،ينتظر رمحته وخيشى عذابه ،حتى كأنة
دخل عىل اهلل والتجأ بجنابة؛ وهلذا سميت صالة لكوهنا صلة بني العبد وبني ربه .فالـمصيل
متصل بربه ،وموصول من بره وفضله وكرمه ،كام أن تارك الصالة منقطع عن ربه ،فهذه الصالة
ُن
الَّشعية هي قرة العني للمؤمنني يف احلياة ،كام روى أنس ،أن النبي ﷺ قال« :حبب إيل من
دنياكم النساء والطيب ،وجعلت قرة عيين يف الصالة»(.)3
وقيل أليب حازم :كيف تصيل؟ فقال :إذا قرب وقت الصالة أسبمت الوضوء بتامم ،وأمثل
اجلنة عن يمیني ،والنار عىل شام  ،والرصاط بني قدمي ،واهلل الـمطلع عيل ،وأكرب بتعظیم ،وأقرأ
بتدبر ،وأركع بتذلل ،وأسجد بتواضع ،وأسلم مع الوجل ،وال أدري أتقبلت مني صاليت أم
يرضب ا وجهي.
فهذا من الذين يؤتون ما آتوا وقلوهبم وجلة ،أي يعملون األعامل الصاحلة بإحسان وإتقان،
وخيافون أن ال يتقبل منهم ،لكون الـمؤمن هو من مجع إحسانًا يف العمل ،وخو ًفا من الرد.

( )1رواه اإلمام أمحد من حديث احلارث األشعري.
( )2من حديث رواه مسلم عن عمر.
( )3رواه اإلمام أمحد يف مسنده والنسائي واحلاكم والبيهقي عن أنس وإسناده جيد.

َ َ َ
َ
ونۡ﴾١
حۡٱلۡ ُمؤۡم ُِن ۡ
( )72تفسري قوله ُسبحانه ﴿ۡقدۡۡأفۡل َۡ
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َََ ُ َ َ ذ ََ
ل ۡيَأۡ َم ُۡ
ن ۡ َمكۡ ۡرَۡ
لِلاِ ۡف ۡ
والـمنافق هو من مجع إساءة يف العمل ،وأمنًا من العقاب﴿ ،أفأمِنواۡ ۡمكۡ ۡر ۡٱ ۡ
ذ ذ َ ُ َى ُ َ
ونۡ[ ﴾٩٩األعراف.]99 :
س ۡ
لۡٱلۡقوۡ ۡمۡٱلۡ ۡ
لِلِۡإ ِ ۡ
ٱ ۡ
خ ِ
ثم إن اخلشوع يف الصالة قد جعلها الفقهاء ركنًا من أركاهنا ،وهو الطمأنينة ،والسكون يف
السجود والركوع؛ ألن للصالة ميزانًا توزن به ،وهو قول النبي ﷺ «صلوا كما رأيتموين

أصيل»( .)1وميزاهنا القويل ،هو ما أرشد إليه النبي ﷺ األعرايب الـميسء يف الصالة ،وهو ما روى
جالسا يف الـمسجد ،فدخل أعرايب فصىل ،ثم جاء فسلم عىل
البخاري ومسلم أن النبي ﷺ كان
ً
النبي ﷺ ،فقال له رسول اهلل ﷺ « :وعليك السالم ،ارجع فصل ،فإنك لم تصل» فعل ذلك
ثالث مرات .ثم قال :والذي بعثك باحلق ال أحسن غري هذا ،فعلمني .وإنه ينبغي لنا أن نفرغ
األذهان ،وأن نصغي باآلذان إىل تعليم النبي ﷺ هلذا األعرايب الـميسء يف صالته .ثم نتخذ منه
درسا للصالة الـمَّشوعة الـمقبولة عم ً
وتعليام.
ال
ً
ً
فقال له« :إذا قمت إىل الصالة ،فأسبغ الوضوء ،ثم استقبل القبلة ،وكرب»( .)2وإسباغ
الوضوء ،هو إيصال الـامء إىل مواضعه من األعضاء ،وإزالة ما يمنع من وصول الـامء إىل البَّشة
من خاتم أو ساعة أو إسمنت أو عجني ،كام يف احلديث« :إسباغ الوضوء يف الـمكروهات ،ونقل
ً
األقدام إىل اجلمااعت ،وانتظار الصالة بعد الصالة ،تغسل اخلطايا غسال»(.)3

والوضوء هو مفتاح الصالة .فال يقبل اهلل صالة من أحدث حتى يتوضأ ،وهو مأخوذ من
الوضاءة ،وهي النظافة؛ ألن دين اإلسالم دين النظافة ،ومن حكمته تنشيط األعضاء.
وعن عيل ريض اهلل عنه ،أن النبي ﷺ قال« :مفتاح الصالة الطهور ،وحتريمها اتلكبري،

وحتليلها التسليم»( .)4ثم قال« :واستقبل القبلة وكرب» و م يقل :قل :نويت أن أصيل كذا ،وكذا؛
( )1أخرجه البيهقي يف الكربى من حديث مالك بن احلويرث.
( )2أخرجه البخاري من حديث أيب هريرة.
( )3أخرجه مسلم من حديث أيب هريرة بلفظ« :أال أدلكم ىلع ما يمحو اهلل به اخلطايا».
( )4رواه أبو داود والرتمذي والدارمي.
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ألن النية قلبية ،والتلفظ هبا بدعة ،قيل لإلمام أمحد :تقول قبل التكبري :نويت أن أصيل كذا؟ قال:
ال .إذ  م ينقل ذلك عن النبي ﷺ ،وال عن أحد من أصحابه .ثم قال« :واستقبل القبلة» وهو
رشط ملن قدر عليه لقوله﴿ :فَ َو ۡل ۡ َوجۡ َه َۡ َ َ َ
ام﴾ [البقرة .]144 :أما من كان يف
ل َر ِۡ
ج ِۡد ۡٱ َۡ
ِ
ك ۡشطۡ ۡر ۡٱلۡمسۡ ِ

طائرة أو يف سيارة أو يف باخرة ،فإنه يصيل حيث توجهت به ،مستقبل القبلة ،أو مستدبرها،
ََ
ََ
ُ
ذ
لِلِ﴾ [البقرة .]115 :ثم قال« :واقرأ ما تيرس معك من القرآن».
﴿فأيۡ َن َماۡت َولواۡۡفث ذۡمۡ َوجۡ ُۡهۡٱ ۡ

وقراءة الفاحتة ركن يف الصالة ملن عقلها ،لقوله ﷺ« :ال صالة ملن ال يقرأ بفاحتة

الكتاب»( .)1ولكن الناس زمن البعثة حديثو عهد باجلاهلية ،وليس كل الناس حيسنون قراءة
وخصوصا كبار األسنان ،كهذا األعرايب وأمثاله ،فقد جاء رجل إىل النبي ﷺ فقال :يا
الفاحتة،
ً
رسول اهلل ،إين ال أحسن شي ًئا من القرآن ،فعلمني ما جيزئني يف صال ي .فقال«« :قل سبحان اهلل،
واحلمد هلل ،وال هلإ إال اهلل ،واهلل أكرب» فقال :يا رسول اهلل .هذا لريب ،فما يل؟ فقال« :تقول :امهلل

اغفر يل ،وارمحين ،واهدين ،واعفين ،وارزقين»(.)2
ً
قال« :ثم اركع حىت تطمنئ راكعا» واالطمئنان :هو السكون ،والركود يف السجود
والركوع ،بحيث يقول :سبحان ريب العظيم ثالث مرات .وهذا أدنى الكامل.
ً
قال« :ثم ارفع حىت تعتدل قائما» أي حتى تسكن وتركد يف قيامك ،لقول النبي ﷺ« :ال
صالة ملن لم يقم صلبه من الركوع»(.)3

ً
قال« :ثم اسجد حىت تطمنئ ساجدا» ملا يف البخاري عن ابن عباس أن النبي ﷺ قال:

«أمرت أن أسجد ىلع سبعة أعظم :اجلبهة  -وأشار بيده إىل أنفه ،وأنه ال بد من سجود األنف مع
ً
ً
شعرا وال ثوبا( .)4ثم يقول :سبحان
اجلبهة  -وايلدين ،والركبتني ،وأطراف القدمني ،وأال أكف
( )1متفق عليه ورواه اإلمام أمحد يف مسنده وأصحاب السنن أبو داود والرتمذي والنسائي وابن ماجه عن عبادة
بن الصامت.
( )2رواه أمحد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والدارقطني واحلاكم.
( )3أخرجه أصحاب السنن من حديث أيب سعيد.
( )4متفق عليه من حديث ابن عباس.

َ َ َ
َ
ونۡ﴾١
حۡٱلۡ ُمؤۡم ُِن ۡ
( )72تفسري قوله ُسبحانه ﴿ۡقدۡۡأفۡل َۡ
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ريب األىلع ثلث مرات .ويه أدىن الكمال.
ً
قال« :ثم ارفع حىت تطمنئ جالسا» أي حتى تسكن وتركد يف قعودك بني اجللستني،

ويقول :رب اغفر يل ،وارمحني ،واهدين وعافني وارزقني ،ثم يسجد الثانية كاألوىل ،قال:
«وافعل ذلك يف صالتك لكها».
فهذه هي الصالة الـمَّشوعة ،اجلديرة بأن تصعد إىل رهبا ،فتشفع لصاحبها ،وتقول:
حفظك اهلل كام حفظتني .أما الصالة الناقصة ،التي ال يتم صاحبها ركوعها وال سجودها ،وال
يطمئن فيها ،فإهنا تلف كام يلف الثوب اخللق ،ويرضب هبا وجه صاحبها ،وتقول :ضيعك اهلل
كام ضيعتني .ألن اهلل سبحانه حيب من عباده حتسني العمل ،ال كثرة العمل.
ذ
ُ َ
َ ذ َ ُ َ
ون ۡ ﴾٣واللغو هو الباطل من األقوال
ن ۡٱللغۡ ۡوِ ۡ ُمعۡ ِرض ۡ
ِين ۡهمۡ ۡع ِۡ
ثم قال تعاىلۡ ﴿ :وٱَّل ۡ

واألفعال ،فمجلس القامر والزنا هو جملس لغو وباطل ،والـمجلس الذي يَّشب فيه اخلمر ،هو
جملس لغو وباطل ،وجملس اللعب بالكرة الذي يشغل الناس عن الصالة الواجبة هو موضع لغو
ذ
َ
وباطل ،وقد مدح اهلل الـمؤمنني الذين جيتنبون هذه الـمواضع السيئةِ﴿ .إَوذا ۡ َمرواۡ ۡۡب ِٱللغۡ ۡوِ ۡ َمرواۡۡ
اما﴾ [الفرقان.]72 :
ك َِر ٗۡ
وجيء إىل عمر بن عبد العزيز بقوم قد رشبوا اخلمر ،ومعهم رجل صائم  م يَّشب اخلمر،
ذ ُ َذ َ ذ َ ى ُ ََ َ
ل ۡتقۡ ُعدۡ ۡ َبعۡ َۡدۡ
ن ۡف ۡ
طۡ
ك ۡٱلشيۡ ۡ
قال :ابدؤوا بتعزير هذا الصائم ،فقد قال اهلل تعاىلِ﴿ :إَوما ۡينسِين ۡ

ذ
َ
ي﴾ [األنعام .]68 :فكيف قعد مع القوم الظالـمني؟
لظىل ِ ِم َۡ
ىۡ َم َۡعۡٱلۡقوۡ ِۡمۡٱ ۡ
ٱَّلِكۡ َر ىۡ
ذ َ َ ُ َ
َ ذ َ ُ
فكثريا ما يقرن سبحانه ذكر الصالة بأداء الزكاة؛
ونۡ﴾٤
ِلزك ىۡوۡة ِۡ ۡف ىعِل ۡ
نۡهمۡۡل
ثم قالۡ ﴿ :وٱَّلِي ۡ
ً

ألهنا قرينة الصالة ،وهي قنطرة اإلسالم ،هبا يعرف صادق اإلسالم من بني أهل الكفر والفسوق
والعصيان ،وسميت زكاة لكوهنا تزكي الـامل أي تنميه وتكثره ،وتنزل الربكة فيه حتى يف يد
ُ
وارثه ،كام أهنا تزكي إيامن خمرجها من مسمى الشح والبخل ،وتطهره .يقول اهلل﴿ :خذۡ ۡمِنۡۡ
َ
َٗ ُ
ُ ُ
أمۡ َۡو ىل ِ ِهمۡ ۡ َص َدق ۡة ۡت َط ِه ُرهمۡ ۡ َوت َزيِك ِي ِهم ۡب ِ َها﴾ [التوبة .]103 :فسمى اهلل الزكاة صدقة ،من أجل أهنا
تصدق وحتقق إيامن خمرجها ،وكونه آثر طاعة ربه عىل حمبة ماله ،فحاسب نفسه ،ثم دفع زكاته إىل
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ََ ُ َ ُ ذ َ
س ۡهِۦۡ
وقۡش ۡ
مغنام له عند ربه ،فصار مؤمنًا أمينًا ﴿ومنۡي ۡ
حۡنفۡ ِ
مستحقها ،طيبة بذلك نفسه ،حيتسبها ً
َ
َُ َ َ ُ
ون﴾ [التغابن.]16 :
كۡه ُۡمۡٱلۡ ُمفۡل ُِح ۡ
لئ ِ ۡ
ف أو ۡ
والناس يف آخر الزمان يعدون الزكاة مغر ًما ،أي يرونه بمثابة الغرم يف أنفسهم ،حتى ال يكاد
يؤدهيا إال القليل منهم ،وهي باحلقيقة مغنم ،وليست بمغرم ،كام قيل:
ممــــارم يف ا قــــوام وهــــي ممــــانم
ومل أر كالــــــمعروف تـــــدعى حقوقـــــه
َ َ َ
َ
ذ ََ َ
َ ُ َ
ثم قال تعاىلَۡ ﴿ :وٱ ذَّل َۡ ُ ُ ُ
َع ۡأزۡ َۡو ِى
ٰ ى ُن ُهمۡۡ
ج ِهمۡ ۡأوۡ ۡ َما ۡ َملكتۡ ۡأيۡ َۡ
لۡ ۡ
ون ۡۡ ٥إ ِ ۡ
ح ى ِفظ ۡ
ج ِهمۡ ۡ ۡ
ِين ۡهمۡ ۡل ِفرو ِ
َ ذُ َ ُ ُ
ِي ۡ ﴾٦ففي هذه اآلية فضل العفاف واإلحصان عن الزنا ،وكونه من كبائر
ري ۡ َملوم َۡ
فإِن ۡهمۡ ۡغ ۡ
ٗ
ََ
َ ذ ُ َ َ َى َ ٗ
ل ۡ َتقۡ َر ُ
يل ۡ[ ﴾٣٢اإلرساء.]32 :
حش ۡة ۡ َو َساۡ َۡء ۡ َسب ِ ۡ
ن ۡإِن ۡهۥ َۡك ۡ
لز ۡ
ٱ
ۡ
وا
ۡ
ب
ۡ
الفواحش .يقول اهلل﴿ :و
ن ۡ ۡف ِ
ِ
فالزنا عواقبه ذميمة ،وعقوباته أليمة والقلوب الـمحبة له سقيمة ،والبلية به ال سيام بعد وقوع

الشيب داهية عظيمة.
تفنــــى اللــــذاذة فــــن نــــال صــــفو ا

مـــن احلـــرام ويبقـــى اإلثـــم والعـــار
ال خــــري يف لــــذة مــــن بعــــدها النــــار

تبقـــــى عواقـــــ ســـــوء يف ممبتهـــــا
َ
َ
َ ذ َ ُ ََ
ون ۡ ﴾٨قال أنس :ما خطبنا رسول اهلل ﷺ إال
نىت ِ ِهمۡ ۡ َوعهۡ ِدهِمۡ ۡ َۡر ى ُع ۡ
ِين ۡهمۡ ۡ ِّل ۡم ى َۡ
ثم قالۡ ﴿ :وٱَّل ۡ
قال« :ال إيمان ملن ال أمانة هل»( .)1وجاء رجل من أهل العالية ،وقال يا رسول اهلل« :أخربين

بأشد يشء يف هذا ادلين؟ فقال :يا أخا العايلة :األمانة»(.)2
واألمانة تارة تكون بني العباد فيام يتعاملون فيه من التبايع والودائع والكيل والوزن وأداء
احلقوق إىل رهبا ،وكل الوظائف احلكومية هي من األمانات لدى الـمتولني هلا ،بحيث يسأل كل
واحد منهم عن والية عمله ،وعن حفظه ألمانته ،واهلل ال يصلح كيد اخلائنني ،فمن الواجب أن
حتاط وحتفظ باألمانة ،وأن تذاد أيدي العدوان عن اختالس يشء منها ،فقد قال النبي ﷺ« :من
( )1من حديث رواه اإلمام أمحد يف مسنده وابن حبان عن أنس وإسناده قوي.
( )2أخرجه البزار من حديث عيل.

َ َ َ
َ
ونۡ﴾١
حۡٱلۡ ُمؤۡم ُِن ۡ
( )72تفسري قوله ُسبحانه ﴿ۡقدۡۡأفۡل َۡ
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ُ
َذ
ً
ل ۡيَوۡ َۡمۡ
ت ۡب ِ َما ۡغ ۡ
خميطا فما فوقه ،فإنه غلول» ﴿ َو َمن ۡ َيغۡللۡ ۡيَأۡ ِۡ
ويلناه ىلع عمل فكتمنا منه
َ
َ
َ
َ
ذ ذ
َ
َُ
ُ
ل ۡأهۡل َِها﴾ [النساء.]58 :
ت ۡإ ِ ۡ
نى ِۡ
ّل ۡم ى َۡ
لِل ۡيَأۡ ُم ُركمۡ ۡأن ۡتؤدواۡ ۡٱ ۡ
ن ۡٱ َۡ
يى َمةِۡ﴾ [آلعمران﴿ .]161 :إ ِ ۡ
ٱلۡقِ َۡ
وتارة تكون األمانة بني العبد وبني ربه ،فالوضوء أمانة ،والغسل من اجلنابة أمانة ،والصالة أمانة،
والزكاة أمانة ،والصيام أمانة ،وكذا سائر احلقوق واحلدود ،فمن حافظ عىل أداء أمانته ،أثابه اهلل
اجلنة عىل حسن عمله ،ومن بخس أو نقص ،عوقب بام عمل.
َ ذ َ ُ َ َى َ
ُ ُ َ
ونۡ﴾٩
َعۡ َصل َۡو ىت ِ ِهمۡۡيَاف ِظ ۡ
ِينۡهمۡۡ ۡ
ثم قالۡ ﴿ :وٱَّل ۡ

ذ
َى َ ُ
ِقۡ
ن ۡخل َۡ
نس ۡ
ل ۡ
ن ۡٱ ِۡ
فبدأ هذه اآليات بالصالة ،وختمها بالصالة ،وهذه اآلية تشبه قوله﴿ :إ ِ ۡ
ذ َ ُ ََ
ذ
َُ
َ
َ
ذ
َعۡ
ِين ۡهمۡ ۡ ىۡ
ِي ۡۡ ٢٢ٱَّل ۡ
ل ۡٱلۡ ُم َصل َۡ
وع ۡۡ ٢١إ ِ ۡ
ري ۡ َم ُن ًۡ
ل ُۡ
وع ِۡۡ ٢٠إَوذا ۡ َم ذس ُۡه ۡٱ َۡ
لش ۡ َج ُز ٗ ۡ
وع ۡۡ ١٩إِذا ۡ َم ذس ُۡه ۡٱ ۡ
هل ًۡ
َ
َ
َ
ونۡ[ ﴾٢٣الـمعارج.]23-19 :
َصلت ِ ِهمۡۡداۡئ ِ ُم ۡ
فوصفهم باستدامة حمافظتهم عىل الصلوات يف أوقاهتا ،وأهنم ليسوا كمن يصيل وقتًا،

ويرتكها أوقاتًا ،كفعل الـمالحدة اجلفاة ،ويعتذر أحدهم بنجاسة ثوبه ،ورساويله ،لكون الصالة
َ
َ
َ ََ
ذ
لِلۡٱۢنب ِ َعاث ُهمۡۡفث ذب َط ُهمۡۡ
كنۡك ِرَۡهۡٱ ُۡ
ال قيمة هلا يف نفسه ،وال هيتم بأمرها ،من فعل الطهارة هلاَ ﴿ :و ۡل ى ِ
َ
َ
ِين﴾ [التوبة.]46 :
ِيلۡٱقۡ ُع ُدواۡۡ َم َۡعۡٱلۡ ۡقىعِد َۡ
َوق ۡ
والصالة هي أمانة الرب ،وعمود دين العبد ،من تركها هتاونًا هبا ،واستخفا ًفا بأمرها ،فإنه
َ َ
ن ۡٱفۡ َ َ
ى﴾ [طه .]61 :فروى مسلم عن
َت ىۡ
اب ۡ َم ِۡ
كافر بالنص الثابت عن رسول اهلل ﷺ ﴿ َوقدۡ ۡخ َ ۡ

جابر ،أن النبي ﷺ قال« :بني الرجل وبني الكفر ترك الصالة» .وعن بريدة ريض اهلل عنه عن
النبيﷺ قال« :العهد اذلي بيننا وبينهم الصالة من تركها فقد كفر»( .)1فال دين ملن ال صالة
له .إن موضع الصالة من الدين ،كموضع الرأس من اجلسد.
وهلذا كان السلف الصالح يسموهنا الـميزان؛ ألن آخر ما يفقده العبد من دينه الصالة ،فإذا
أرادوا أن يبحثوا عن دين إنسان سألوا عن صالته ،فإن حدثوا بأنه حمافظ عىل الصالة يف

( )1رواه الرتمذي وقال :حسن صحيح.
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اجلامعات ،علموا بأنه ذو دين ،وإن حدثوا بأنه ال يشهد الصالة يف اجلامعات ،علموا بأنه ال دين له.
وكل من ال دين له ،جدير بكل رش ،بعيد عن كل خري ،وعادم اخلري ال يعطيه ،وكل إناء ينضح بام
َ َ ُ َََ
ذ َ ى َ َ َ َ ُ ذ َ ى َ َ َىُ ُ
ُ
ِين﴾ [التوبة.]11 :
فۡٱل ِۡ
فيه ﴿فإِنۡتابواۡۡوأقامواۡۡٱلصل ۡوۡةۡوءاتواۡۡٱلزك ۡوۡةۡفإِخۡ ۡونكمۡۡ ِ ۡ
َ َى ُ َ
ذ َ ُ َ
ُ َ
َ َ ُ
ُ َ َ ُ
ون ۡ ﴾١١فليس
ِل ۡ
س ۡهمۡ ۡفِيها ۡ ۡ
ون ۡٱلۡ ِفرۡدوۡ ۡ
ِين ۡيَ ِرث ۡ
ون ۡۡ ١٠ٱَّل ۡ
ك ۡه ُۡم ۡٱلۡ َۡو ىرِث ۡ
لئ ِ ۡ
ثم قال﴿ :أو ۡ
خِ
هذا اإلرث حمض مال تذهب لذته ،وتبقى تبعته ،حالله حساب ،وحرامه عقاب ،ولكنه فضل

فۡ
من اهلل ،وهو الفوز بجنته ،والنجاة من النار ،فهو الذي يستحق أن يتنافس فيه الصاحلونَ ﴿ ،و ِ ۡ
َى َ َ َ َ
َ
ون﴾ [الـمطففني.]26 :
نىفِ ُس ۡ
ِكۡفلۡ َيت َناف ِ ۡۡٱلۡ ُم َت َۡ
ۡذل ۡ
قــــد هیــــ وك مــــر لــــو فطنــــت لــــه

فاربــأ بنفســك أن ترعــى مــع اهلمــل

نسأل اهلل أن يعمنا وإياكم بعفوه ،وأن يسبع علينا وعليكم واسع فضله ،وأن يدخلنا برمحته
يف الصاحلني من عباده ،وأن يعيننا عىل ذكره وشكره وحسن عبادته.

()73
موقف اإلسالم
من القتال الواقع بني أهل لبنان

()1

احلمد هلل ،معز من أطاعه واتقاه ،ومذل من أضاع أمره وعصاه ،الذي وفق أهل طاعته للعمل
بام يرضاه ،وخذل أهل معصيته ،فاستحوذ عليهم الشيطان ،وحبب إليهم الكفر والفسوق
والعصيان ،وأنساهم ذكر اهلل .وأشهد أن ال إله إال اهلل ،وأشهد أن حممدً ا رسول اهلل.
أما بعد:
فإن الدنيا حمفوفة باألنكاد واألكدار ،وبالَّشور واألرضار ،وباهلموم والغموم واألحزان،
ً
وال هيذهبا وال يصفيها سوى الدين ،وطاعة رب العالـمني ،ففي احلديث «عجبا ألمر الـمّمن
رضاء صرب ،فاكن ً
إن أمره لكه هل خري ،إن أصابته رساء شكر فاكن ً
ُ
خريا هل
خريا هل ،وإن أصابته
وليس ذلك إال للمّمن»(.)2
تــــأيت الـــــمصائ حــــني تــــأيت مجعــــة

وأرى الســـــرور جيــــيء يف الفلتــــات

إنه ما أعطي أحد عطاء يف الدنيا أفضل وال أوسع من العافية ،وإنه ال يعرف أحد قدر
العافية إال بعد الوقوع يف ضدها من البالء ،والنبي ﷺ قال« :إنه ما أعطي أحد عطاء أفضل من

( )1نص اخلطبة التي ألقاها الـمؤلف ضمن خطبة اجلمعة بتاريخ  7الـمحرم سنة 1396هـ باجلامع الكبري يف
الدوحة  -قطر.
( )2رواه أمحد يف مسنده ومسلم عن صهيب بن سنان الرومي.
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العافية»( ،)1وقال للعباس« :يا عم سل اهلل العافية يف ادلنيا واآلخرة»( ،)2ومن دعاء القنوت
«امهلل اهدنا فيمن هديت واعفنا فيمن اعفيت»( ،)3وكان يقول إذا أصبح وإذا أمسى« :امهلل إين
أسألك العفو والعافية والـمعافاة ادلائمة يف ادلنيا واآلخرة ،امهلل إين أسألك العفو والعافية يف
ديين وبدين وأهيل ومايل ،امهلل اسرت عورايت وآمن رواعيت»( )4وكان يقول يف سجوده« :امهلل إين

أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك»( ،)5ويقول« :امهلل أعوذ بك من زوال

نعمتك وحتول اعفيتك وفجأة نقمتك ومجيع سخطك»( )6وهذه األدعية تدل عىل فضل نعمة
العافية .وإن من زوال النعمة واالبتالء بفجأة النقمة ،ما ابتيل به أهل لبنان من الفتنة التي عم
رضرها ،وتفاقم رشها ورشرها ،فشملتهم مجيعهم ،غنيهـم وفقريهم ،ورجاهلم ونساءهم،
وصغارهم وكبارهم ،وأرضهم وزرعهم ودورهم حتى ضاقت عليهم األرض بام رحبت،
وضاقت عليهم أنفسهم.
ومن الـمعلوم أنه  م ينزل بالء إال بذنب ،و م يرفع إال بتوبة ،وإن للمنكرات ثمرات،
َ َ َ َ ذُ َٗ
ُ
ُ
َٗ
ل ۡ َقرۡ َي ٗۡة ۡ ََكنَتۡ ۡ َءام َِن ٗۡة ۡمطۡ َمئ ذن ٗۡة ۡيَأۡت َ
كۡ
ِيها ۡرِزۡق َها ۡ َرغ ۡدا ۡمِن ۡ ِۡ
لِل ۡ َمث ۡ
ب ۡٱ ۡ
وللمعايص عقوبات ﴿وِض ۡ
ِ
َ ُ ذ ََََ
َ َ ََ
َ
َ ُ
ذ
ون ۡ[ ﴾١١٢النحل:
ف ۡب ِ َما َۡكنواۡ ۡيَصۡ َن ُع ۡ
لوۡ ِ ۡ
وع ۡ َۡوٱ َۡ
ل ِۡ
اس ۡٱ ُۡ
لِل ۡلِ َ َ ۡ
لِلِۡفأ ۡذ ىق َها ۡٱ ُۡ
َمَكنۡ ۡفكف َرتۡ ۡبِأنۡع ِۡم ۡٱ ۡ
َ ُ ًّ َ َ َ َ
َ
لُك ۡأخذۡنا ۡبِذۢنب ِ ۡهِۦۡ ۡف ِمنۡ ُهم ۡ ذمنۡۡ
 .]112وقد قص اهلل علينا خرب األمم الـمعذبني قبلنا ،فقال﴿ :ف ۡ
َ
َ
َ َ َ ََ َ ٗ َ ُ ذ َ َ َ ُ ذ َ ُ
َ
َ
ضۡ َومِنۡ ُهمۡ ذمنۡۡأغۡ َرقۡ َنۡا اۡ
ّلۡر ۡ
ح ۡةۡ َومِنۡ ُهمۡ ذمنۡۡخ َسفۡ َناۡب ِ ۡهِۡٱ ۡ
اص ۡباۡومِنۡهمۡمنۡۡأخذتۡ ۡهۡٱلصيۡ
أرۡسلۡناۡعليۡ ۡهِۡح ِ
َ
َ
َ ُ ُ
َ
ََ َ َ ذ
لِل ۡ ِ َ
ون ۡ[ ﴾٤٠العنكبوت .]40 :وإنام قص اهلل علينا
كن َۡكنوۡاۡ ۡأنف َس ُهمۡ ۡ َيظۡل ُِم ۡ
ن ۡٱ ُۡ
وما َۡك ۡ
لظۡل َِم ُهمۡ ۡ َو ۡل ى ِ

( )1أخرجه اإلمام أمحد من حديث أيب بكر.
( )2روى الرتمذي بسند حسن صحيح بلفظ« :سلوا اهلل العافية يف الدنيا واآلخرة» عن أنس.
( )3أخرجه الطرباين يف الكبري وأبو يعىل يف مسنده من حديث احلسن بن عيل.
( )4أخرجه أبو داود وأمحد من حديث ابن عمر.
( )5أخرجه مسلم من حديث عائشة.
( )6أخرجه مسلم عن ابن عمر.

( )73موقف اإلسالم من القتال الواقع بني أهل لبنان
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خربهم ليكون لنا بمثابة العظة والعربة ،وخري الناس من وعظ بغريه.
إن الناس يف الدنيا بني مبتىل ومعاىف ،فارمحوا أهل البالء ،وامحدوا اهلل عىل العافية.
وهذا القتال الواقع يف لبنان؛ هو قتال بني الـمسلمني والكفار ،أو بني الـمسلمني والنصارى.
هذا هو الظاهر الـمتبادر إىل األذهان ،فهو من عداد احلروب الصليبية ،وال نقول :إن كل من
يسمون مسلمني يف لبنان أهنم مسلمون عىل احلقيقة ،بل فيهم الـمسلم ،وفيهم الـمنافق ،كسائر
البلدان الـمجاورة هلم ،والنفاق ال خيلو منه زمان وال مكان ،حتى وال مدينة رسول اهلل ﷺ يف
حياته ،فقد كان فيها الـمنافقون.

َ
َ َ
ُ ََ
َُ ُ َ
َ ُ
ل ۡٱلۡ َمد َ
َعۡ
ِينةِۡ ۡ َم َردواۡ ۡ ۡ
ون ۡ َومِنۡ ۡأهۡ ِۡ
نىفِق ۡ
اب ۡم ۡ
ّلعۡ َر ِۡ
ِن ۡٱ ۡ
يقول اهلل تعاىلَ ﴿ :وم ذِمنۡ ۡ َحوۡلكم ۡم ۡ
َ َ َ َ ُ ُ َ ُ َ َ ُ ُ َ ُ َ ُ ُ ذ ذ َ ُ ذ ُ َ َ َى َ َ
َ
ل ۡعذابۡ ۡع ِظيمۡ ۡ[ ﴾١٠١التوبة:
ون ۡإ ِ ۡ
ي ۡث ۡم ۡيرد ۡ
ن ۡنعۡلمه اۡم ۡسنعذِبهم ۡمرت ِۡ
نۡ
ل ۡتعۡلمهمۡ ۡ ۡ
اق ۡ ۡ
ٱنل ِف ِۡ
ً
 .]101وملا استؤذن رسول اهلل ﷺ يف قتل رجل من الـمنافقني قال« :ال يتحدث انلاس أن حممدا
يقتل أصحابه»( .)1فعاملهم رسول اهلل ﷺ ،بظاهر إسالمهم ،مع علمه بنفاقهم؛ ألن األحكام
يتسم ْون باإلسالم ،وقد أظهر أعداؤهم خدعة خدعوا
تدور عىل الظاهر ،والـمسلمون يف لبنان
ر
هبا بعض الناس ،وهي قوهلم :إن الـمسلمني يف لبنان شيوعيون يساريون ،يريدون هبذه الكلمة
تفتري عزائم حكام الـمسلمني عن نرصهتم ،حتى ال يمدوا هلم يد الـمساعدة والعون ،وأخذ
أنصارهم من نصارى لندن ،يدندون هبذه الكلمة ،ويرددوهنا يف أسامع الناس يف إذاعتهم،
لريوجوا هبا يف أذهاهنم ،وهي خدعة حرب ،فإن احلرب خدعة ،وإال فإن الشيوعية  م تشهد

الـمعركة ،و م ينشب القتال بسببها وال عىل حساهبا ،وإنام ثارت الفتنة بسبب بغي الكتائب عىل
الـم سلمني ،وحماولتها إزالة اسم اإلسالم عن لبنان .ويف الكتاب الذي كتبه رسول اهلل ﷺ عند
موته بأن «ذمة الـمسلمني واحدة يسىع بها أدناهم ،وهم يد ىلع من سواهم»( ،)2ومعنى كوهنم
يدً ا عىل من سواهم ،أنه متى بغى عدو عىل الـمسلمني ،كهـذه الطائفة الـمتعصبة ،فإن من
( )1متفق عليه من حديث جابر.
( )2أخرجه البيهقي يف الكربى من حديث عيل.
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الواجب عىل الـمسلمني أن يكونوا كاليد الواحدة يف دحر نحره ودفع رشه ،لكون الـمسلمني
َ َ ُ ُ
َ َ َ ُ ُ ذ ُ ذ َ َى َ
َع ۡقوِۡۢمۡ
لۡ ۡ
ص ۡإ ِ ۡ
ِين ۡفعليۡك ۡم ۡٱنل ۡ
ف ۡٱل ِۡ
نصويِكمۡ ۡ ِ ۡ
ِإَون ۡٱسۡت
بعضهم أولياء بعض ،واهلل يقولِۡ ﴿ :
َ
ُ
بعضا؛ وأن
بَيۡ َنكمۡ ۡ َو َبيۡ َن ُهم ۡم ۡ
ِيثىقۡ﴾ [األنفال .]72 :فأوجب اهلل عىل الـمؤمنني أن ينرص بعضهم ً
بعضا؛ ألن الـمسلمني كاجلسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر
يساعد بعضهم ً
اجلسد باحلمى والسهر ،والـمسلمون كثريون بإخواهنم ،قويون بأعواهنم ،واألخوة اإلسالمية
تستدعي العطف واحلنان ،والصدقة واإلحسان ،ومساعدة منكوب الزمان ،فإن الـمسلم
َ ذ َ ى ََ ََ َُ ََ
َََ َُ ََ
ن﴾ [الـامئدة.]2 :
لثۡ ِۡمۡ َۡوٱلۡ ُعدۡ َۡو ى ِۡ
َعۡٱ ِۡ
اونواۡۡ ۡ
لۡتع
ى ۡو ۡ
ّبۡ ۡوٱتلقۡو ۡ
َعۡٱلۡ ِ ِۡ
اونواۡۡ ۡ
للمسلم أخوان ﴿وتع
والـمساعدة إذا  م تكن بالقوة والرجال ،فإهنا تكون بالـامل؛ ألن الـامل هو الـمحور الذي

تدور عليه رحى احلرب ،ويستعان به يف الطعن والرضب ،وينقذ الناس عن الوقوع يف اهللكة،
واجلوع الذي يمكن عدوهم من استئصاهلم ،والقضاء عليهم مجي ًعا ،وال ينبغي أن يكون الكفار
يف تساعدهم وتناَصهم عىل باطلهم أقوى من الـمسلمني يف حقهم .ومن اخلطأ وفساد
الترصف ،كون حكام الـمسلمني يساعدون الكتائب من النصارى عىل الـمسلمني لروجان هذه
احلجة الباطلة ،بل جيب مساعدة الـمسلمني عليهم.
ونحن نحب أن يعيش الـمسلمون مع الـمسيحيني متجاورين متعارشين ،متساعدين
ُ ُ
َ ُ
ِين ۡ[ ﴾٦الكافرون .]6 :فال يتعدى بعضهم عىل بعض،
ل ۡد ِۡ
ِينكمۡ ۡ َو ِ َۡ
كحالتهم السابقة ﴿لكمۡ ۡد

وال يسفك بعضهم دم بعض ،وال جيعلون اختالف دياناهتم سب ًبا ملثار النزاع ،وسل السيوف من

بينهم ،وكان من حالتهم مع الـمسلمني يف فتوحاهتم يف قديم الزمان ،أنه ملا اتسعت الفتوح
اإلسالمية ،وامتد سلطان الـمسلمني عىل األقطار األجنبية ،من بلدان الروم ،صار النصارى مع
الـمسلمني يف أمن وأمان ،وعزة واطمئنان ،وسموا أهل الذمة من أجل أهنم يف ذمة اهلل ،وذمة
الـمؤمنني .من رامهم بسوء غرم وأثم ،فصار اجلميع يتعاونون عىل الكسب والسعي والعمران،
بعضا يف ذلك الزمان ،وأخذ اخللفاء وحكام الـمسلمني
وفنون العلم والعرفان ،يساعد بعضهم ً
ينَّشون عليهم ًّ
ظال ظلي ً
ال من الرعاية واالحرتام والعدل .فيحرتمون دماءهم وأمواهلم ،كام
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أيضا معابدهم وكنائسهم ،وحيموهنا فال يتعرض هلا
حيرتمون دماء الـمسلمني وأمواهلم ،وحيرتمون ً
أحد برضر ،وال يمنع أهلها من دخوهلا ،فهذا صنيع الـمسلمني مع الـمخالفني هلم يف الدين،
أفواجا ،طائعني خمتارين ،ومن أقام منهم عىل
أفواجا
وبسببها أخذ النصارى يدخلون يف دين اهلل
ً
ً
دينه ،فإنه آمن عىل ماله ودمه ،هلم ما لنا ،وعليهم ما علينا ،وقد أساء النصارى الصنيع مع
الـمسلمني يف لبنان ،ويف كثري من البلدان ضد ما فعله هبم الـمسلمون ،وضد ما كان عليه قدماء
الـمسيحيني .فإن من تعاليم الـمسيح األمر باهلدوء ،والعفو والصفح ،وعدم االنبعاث إىل الَّش،
حتى ولو حصل الغلط واخلطأ من بعض البَّش.
وناهيك بحوادث هذا الزمان ،فإهنم ملا تباعدوا عن تعاليم الـمسيحية أخذوا يتميزون باحلقد
والشحناء عىل الـمسلمني ،وسفك الدماء والتمثيل ،وتشويه األبرياء ،وخطف األوالد والنساء،
وهدم الـمساجد الـمشيدة للعبادة ،وإساءة الصنيع مع الـمسلمني ،بل مع أهل ملتهم من
النصارى ،فقد قتلوا الرهبان يف كنيستهم ،ودين اإلسالم وسائر األديان حترم قتل الرهبان ،وهذه
األعامل  م تشهد لبنان ،وال غريها من البلدان ،أبشع وال أشنع منها ،حتى كأن لبنان نريان مستعرة،
حرصا منهم عىل إزالة اسم اإلسالم وأهله ،وهذا العمل هبذه
وأنقاض مستقذرة ،وما هذا كله إال
ً
ذُ َ
لِل ۡف ِتۡن َت ُۡهۥۡ
الصفة ينذر بَّش العواقب ،وأسوأ النتائج عليهم ،وعىل كافة الناس معهم ﴿ َو َمن ۡيُ ِر ۡدِ ۡٱ ۡ
ذ ذَ َ َُ ُ َ َ
َ ُ
َ َ َ َ َُ َ ذ
َ ذ
لِلِۡ َش ً
تۡ ُي َغ ُ
س ِهمۡۡ
لۡيغ ِ ۡ
لِلۡ ۡ
نۡٱ ۡ
يۡا﴾ [الـامئدة﴿ .]41 :إ ِ ۡ
ِنۡٱ ۡ
لۥۡم ۡ
ِكۡ ۡ
فلنۡتمۡل ۡ
ريواۡۡ َماۡبِأنف ِ
ريۡماۡبِقوۡمۡۡح ىۡ ِ
َ َ َ َ
ذ َ
ََ
َ ََ َ ذُ َ
َ
ِكۡ
لۥ﴾ [الرعد .]11 :وصدق اهلل العظيم ﴿ِإَوذاۡ ۡأ َردۡناۡ ۡأن ۡنهۡل ۡ
ل ۡ َم َر ۡد ۡ ُۡ
لِل ۡبِقوۡمۡ ۡ ُسوۡ ٗۡءا ۡف ۡ
اد ۡٱ ۡ
ِإَوذاۡ ۡأر ۡ
َ َ َ ذ ََ
َ ُ َ
َ ًَ ََ َ ُ َ َ ََ ُ
َ َ
ِريا ۡ[ ﴾١٦اإلرساء.]16 :
ق ۡعليۡ َها ۡٱلۡقوۡ ۡل ۡف َد ذمرۡ ۡنى َها ۡتدۡم ٗۡ
ِيها ۡفف َسقواۡ ۡفِيها ۡفح ۡ
َتف
قرۡي ۡة ۡأمرۡنا ۡم ۡ
ََ َ َُ ذ َ َ َُ َ ذ ََ
َ َ
ون﴾ [الشعراء.]227 :
يۡ ُمنقلبۡۡيَنقل ُِب ۡ
ِينۡظلموۡاۡۡأ ۡ
﴿وسيعۡل ۡمۡٱَّل ۡ
نسأل اهلل الثبات عىل اإلسالم ،ونعوذ باهلل من منكرات األخالق واألقوال واألعامل.

()74
األخالق احلميدة
للمرأة الـمسلمة الرشيدة
احلمد هلل رب العالـمني وبه نستعني ،ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا وسيئات أعاملنا ومن
مهزات الشياطني ،وأشهد أن ال إله إال اهلل ،وأشهد أن حممدً ا عبده ورسوله.
أما بعد:

َ َ
ُ َ
ذ
ُ َ ُ
ُ َ
ارا﴾ [التحريم .]6 :فأمر
ِينۡ َء َام ُنواۡۡقوۡاۡۡأنف َسكمۡۡ َوأهۡل ِيكمۡۡن ٗۡ
يأي َهاۡٱَّل َۡ
فقد قال اهلل تعاىلۡ ﴿ :

اهلل عباده بأن يقوا أنفسهم وأهليهم من عذاب النار ،فوقاية النفس من النار حتصل بأداء ما
افرتض اهلل ،وترك ما حرم اهلل ،كام أن وقاية األهل من النار حتصل بأمرهم باخلري ،وهنيهم عن
الَّش ،حتصل بأمرهم بالـمعروف ،وهنيهم عن الـمنكر ،فام نحل رجل أهله وأوالده أفضل من أن
ينحلهم أد ًبا حسنًا ،هيذهبم به عىل الصالح والتقى ،ويردعهم به عن السفاه والفساد والردى،
فالرجل راع يف أهله ومسؤول عن رعيته ،والـمرأة راعية يف بيت زوجها وبناهتا ومسؤولة عن
رعيتها ،كام ثبت بذلك احلديث .فمتى كان الرجل راع ًيا عىل أهله وعياله ،فإن من واجبه أن
يرعاهم بالـمحافظة عىل الفرائض والفضائل ،وينهاهم عن منكرات األخالق والرذائل ،ويأخذ
بأيدي أوالده إىل الصالة يف الـمسجد معه ليرتبوا عىل حمبة الصالة بمداومتهم عليها ،ومزاولتهم
لفعلها ،فإن من شب عىل يشء شاب عىل حبه ،وألنه بأخذ يد الولد إليها ،وجماهدته عليها ،يعود
حبها ملكه راسخة يف قلبه ،حتببه إىل ربه ،وتقربه من خلقه ،وتصلح له أمر دنياه وآخرته ،ألهنا أم
الفضائل ،والناهية عن منكرات األخالق والرذائل.
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وكذلك الـم رأة ،فبام أهنا راعية عىل بيت زوجها وعىل بناهتا ،ومسؤولة عن رعيتها ،فإن من
واجبها أن تريب بناهتا عىل احلياء والسرت والصيانة ،والنهي عن التكشف واخلالعة ،وعىل األمر
بالطهارة ،وبالصالة يف وقتها فإن الصالة تقيم اعوجاجها ،وتصلح فسادها ،وتذكرها باهلل
الكريم األكرب ،وتصدها عن الفحشاء والـمنكر.
إن اهلل سبحانه خلق الناس متفاوتني ،وال يزالون خمتلفني ،فمنهم الـمسلم ،ومنهم الكافر،
ومنهم الرب ،ومنهم الفاجر ،ومنهم الصالح ،ومنهم الفاسق ،فمتى ُت ِرك الفاجر يتظاهر بكفره
وإحلاده ،والفاسق يتظاهر بفسقه وفساده ،بمرأى من الناس ومسمع ،فإن هذا واهلل غاية الفساد
للمجتمع ،فإن األخالق تتعادى ،والطباع تتناقل ،وإنام ينتَّش الَّش غال ًبا بسبب فشوه ،ثم
االقتداء من بعض الناس لبعض فيه ،ألن رؤية الـمنكرات تقوم مقام ارتكاهبا يف سلب القلوب
نور التمييز واإلنكار ،وألن الـمنكرات متى كثر عىل القلوب ورودها ،وتكرر يف العني شهودها،
ذهبت عظمتها من القلوب شي ًئا فشي ًئا ،حتى يراها الناس ،فال يرون أهنا منكرات ،وال يمر بفكر
أحدهم أهنا معاص ،وذلك بسبب سلب القلوب نور التمييز واإلنكار عىل حد ما قيل :إذا كثر
اإلمساس قل اإلحساس ،وغايتها أن يغرق الناس يف الفساد عىل سبيل العدوى ،والتقليد
األعمى من بعضهم لبعض.
من ذلك أن النساء متى تركن يمشني يف األسواق بصورة خليعة كاشفة الرأس والرقبة
والصدر ،تبدي يدها إىل العضد أو إىل اإلبط ،ورجليها إىل نصف الساق بمرأى من الناس
ومسمع ،بدون أن تنهـى ومتنع ،فإنه بتكرار النظر إىل هذا الـمنكر ،تزول وحشته عن القلوب،
حتى يكون من الـمعروف الـمألوف ،يشب عىل فعله الصغار ،وهيرم عليه الكبار.
هلذا جيب عىل النساء الـمسلامت ،هتذيب أنفسهن ،ومترين بناهتن عىل اللباس السابع الساتر،
حتى تشب إحداهن عىل حمبته ،ومن شب عىل يشء شاب عىل حبه .وقد أخرب النبي ﷺ أنه« :من
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ً
ً
كثريا»
يعش منكم فسريى اختالفا

()1

كثريا يف
وصدق اهلل ورسوله ،فقد رأينا اختال ًفا ً

كثريا يف العقائد واألعامل.
األخالق ،واختال ًفا ً
من هذا االختالف أننا مكثنا زمنًا طوي ً
ال ونحن نرى النساء يتمتعن بحالة مرضية ،وأخالق
كريمة زكية ،رأيناهن حتى الصغار منهن ،يرفلن يف حلل ساترة ،وثياب واسعة سابغة ،تغطي هبا
مجيع جسمها ،وتغطي باخلامر الساتر مجيع رأسها ورقبتها وقالئدها ،تعتقد اعتقا ًدا جاز ًما أنه من
واجب دينها ،وأنه رشط لصحة صالهتا ،وأن إسباغ السرت عليها؛ هو عنوان لَّشفها وفضلها،
وعالمة جمدها وظرفها ،فلو رأين من تبدي يدهيا إىل الـمرفقني أو اإلبطني ،ورجليها إىل نصف
الساق ،ومتيش حارسة الرأس ،والوجه والرقبة بغري مخار ،البتدرهنا بالرضب ،فض ً
ال عن السب،
وحلسبنها ساقطة رشف ومروءة ،وعديمة خلق ودين ،ليست من نساء الـمسلمني؛ ألهنا لبسة
منكرة ،يمجها العقل ،فض ً
ال عن الدين ،وحتى النصارى عىل كفرهم ،بدؤوا يرتاجعون عن هذا
اللباس الضيق القصري ،ويدعون نساءهم إىل استعامل الثياب الواسعة السابغة ،وينَّشون فضلها
يف جمالهتم وجرائدهم ،ويصوروهنا يف السينامت ،ويرغبون نساءهم يف استعامهلا ،وأهنا من
وخصوصا للحوامل ،وسيكون هلذا التداعي جتاوب ولو بعد حني.
أسباب الصحة للجسم،
ً
ويف هذا الزمان ملا كثر اختالط النساء الـمسلامت بالنساء الـمتفرنجات من نرصانيات
وعربيات ال دين هلن وال خلق ،طفقن يتعلمن منهن هذه اللبسة الـمزرية القبيحة ،لبسة العري
والعار ،ولبسة الذل والصغار ،ولبسة الـمتشبهات بنساء الكفار ،ومن تشبه بقوم فهو منهم.
وأخذت هذه اللبسة ترسي يف بيوت األرس والعوائل الفاضلة ،يتحىل هبا الكبار ،ويرتبى
عليها الصغار ،عىل سبيل العدوى والتقليد األعمى ،والرؤساء وأرباب البيوت ساكتون
وامجون ،ال يريدون أن يغريوا شي ًئا من هذه األزياء ،من كل ما تشتهيه النساء ،وساعد عىل ذلك
كثرة ما يشاهدونه من عرض األفالم اخلليعة التي هي من الفتن التي تعرض عىل القلوب
منكرا،
كاحلصري ،عو ًدا عو ًدا ،فتعمي نور القلب ،وتطفئ نور بصريته ،بحيث يرى الـمعروف
ً
( )1من حديث عن العرباض بن سارية رواه أبو داود والرتمذي وقال :حديث حسن صحيح.
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والـمنكر معرو ًفا.
فيا معَّش النساء الـمسلامت إن اهلل سبحانه رشفكن باإلسالم ،وفضلكن به عىل سائر نساء
األنام ،متى قمتن بالعمل به عىل التامم ،وإن الـمرأة بدينها وأخالقها ،ال بزهيا ومجاهلا .الزمن
لباس الَّشف واحلشمة ،لباس الظرف والفضيلة ،لباس احلياء والسرت ،وهو اللباس الواسع
السابع ،لباس اجلالل واجلامل ،لباس احلياء والوقار ،لباس احلرائر التقيات األطهار ،وال ينجرف
بكن اهلوى ،والتقليد األعمى إىل مشاهبة نساء الكفار ،وال تنخدعن بالدعاة إىل النار ،الذين
يبغونكم الفتنة.
فحذار حذار أن تكن من نساء أهل النار ،الذين وصفهن رسول اهلل ﷺ ،بأهنن الكاسيات
العاريات ،الـامئالت الـمميالت ،ال جيدن عرف اجلنة  -يعني رحيها -فللمسلمة دينها وسرتها،
ََ
َ
ُ
ش َيِكةۡۡ َولَوۡۡأَعۡ َ
ج َبتۡكمۡ﴾ [البقرة.]221 :
وللكافرة خالعتها وكفرهاَ ﴿ ،وّل َمةۡۡمؤۡم َِنةۡۡخريۡۡمِنۡم ِۡ
َ َ َ ذ ُ
ب ۡقلۡ
يأيها ۡٱنل ِ ۡ
إن يف كتاب اهلل األعظم مزدجـر عن عمل كل منكر ،يقـول اهللۡ ﴿ :
َ
ُ َ َ ََ
ذ َى َ َ َ
َ ُ َ ََ
َ
َ
َ َى َ
لۡ
ن ۡف ۡ
ّن ۡأن ۡيعۡرفۡ ۡ
ِك ۡأدۡ ۡ
نا ۡ ۡذل ۡ
ن ۡمِن ۡ َج ۡل ىبِيب ِ ِه ۡ
ِي ۡعليۡ ِه ذۡ
ِي ۡيدۡن ۡ
ِك ۡ َون َِساۡءِۡ ۡٱلۡ ُمؤۡ ِمن ۡ
ك ۡ َو َب َنات ۡ
ج ۡ
ِّلزۡ ۡو ِۡ
َ
ن﴾ [األحزاب .]59 :فأمر اهلل نساء نبيه ،ونساء الـمؤمنني ،بأن يدنني عليهن من جالبيبهن،
يُؤۡذيۡ َۡ
واجللباب يشبه الرداء أو العباءة ،تغطي به مجيع جسمها إال ما تبرص به الطريق من فتح عينها
ونحوه ،وهو من شأن احلرائر ،بحيث يعرفن بالتسـرت فيحرتمن ،وهذا نص قاطع يف وجوب سرت
ُ
ُ
ن ۡمِنۡۡ
ت ۡ َيغۡضضۡ َۡ
ِنى ِۡ
الـمرأة احلرة مجيع جسمها حتى وجهها .ويف اآلية األخرىَ ﴿ :وقل ۡل ِلۡ ُمؤۡم َۡ
َ ُُ ذ ََ
َ َ ى ذ ََ َ َ ُُ َ ُ ذ ََ ُ َ ََُ ذ ذ َ َ
َ
َ
َ
َ
َ
َعۡى
ِن ۡ ۡ
ن ۡ َِبمرِه ۡ
ُضبۡ ۡ
ل ِۡ
ل ۡما ۡظه ۡر ۡمِنۡهاۡ ۡو ۡ
ن ۡإ ِ ۡ
ِين ۡزِينته ۡ
ل ۡيبۡد ۡ
ن ۡو ۡ
ن ۡفروجه ۡ
ِن ۡويحۡفظۡ ۡ
ص ِره ۡ
أبۡ ۡ
ن﴾ [النور .]31 :فأمر اهلل نبيه بأن يبلع نساءه والنساء الـمؤمنات ،بام جيب عليهن رش ًعا من
ُج ُيوب ِ ِه ذۡ
آداب اللباس والتسرت ،بأن يغضضن من أبصارهن عن النظر إىل الرجال األجانب ،لكون النظر

سهم مسموم من سهام إبليس ،وما نظرة إال وللشيطان فيها مطمع.
وهو معدود من مقدمات الزنا ،سواء يف ذلك الرجل أو الـمرأة ،وهلذا قال بعده:
َ
ن ۡفُ ُر َ
ن﴾ ويف البخاري ،أن النبي ﷺ قال« :العينان تزنيان وزناهما انلظر،
وج ُه ذۡ
﴿ َو َيحۡفظۡ َۡ

218

جمموعة رسائل الشیخ عبد اهلل بن زيد آل حممود :

والقلب يتم ى ويشتيه والفرج يصدق ذلك أو يكذبه»( ،)1ولـمـا قال النبي ﷺ« :ال تلجوا ىلع
الـمغيبات» .قال رجل من األنصار :يا رسول اهلل ،أرأيت احلمو؟  -يعين أقارب الزوج  -قال:

«احلمو الـموت»()2؛ ألنه ما خال رجل بامرأة إال كان ثالثهام الشيطان ،كام ثبت بذلك احلديث ،ثم
ََ ُ َ ََُ ذ ذ
َ ُ ُ ذ َ َى ُ ُ ذ َ َ ُ َ َ
َ
نۡ
ِينۡزِين َت ُه ذۡ
لۡيبۡد ۡ
ن ۡو ۡ
َعۡجيوب ِ ِه ۡ
ِنۡ ۡ
نۡ َِبم ِره ۡ
ُضبۡ ۡ
لَ ِۡ
لۡ َماۡظ َه َۡرۡمِنۡ َهاۡۡ َو ۡ
ن ۡإ ِ ۡ
ِينۡزِينته ۡ
لۡيبۡد ۡ
قالۡ ﴿ :و ۡ
ُ َ ذ َ
ذ
ن﴾ [النور .]31 :حتى ذكر الـمحارم .فنهى اهلل النساء الـمؤمنات ،عن
ن ۡأوۡ ۡ َءابَاۡئ ِ ِه ذۡ
ل ۡلِ ُعوتل ِ ِه ۡ
إِ ۡ
إبداء زينتهن للرجال األجانب إال الـمحارم ،فهل يشتبه بعد هذا حتريم إبداء الزينة مع ما هو رش
منها من االختالط بالشباب األجانب ،واخللوة هبم ،أو سفرها ألقىص البقاع وحدها ،ال حمل
للرتدد يف حتريم هذا العمل ،وحتريم التعاون عليه ،والـمساعدة ألهله ،وال يف حتريم إقراره وعدم
إنكاره.

َ ُُ ذ ََ
ن﴾ [النور .]31 :واخلامر؛ هو ما يوضع عىل الرأس،
َعۡ ُج ُيوب ِ ِه ذۡ
ِنۡ ىۡ
نۡ َِبم ِره ۡ
ُضبۡ ۡ
ل ِۡ
ثم قالَ ﴿ :و َۡ

ويدار عىل الرقبة والصدر ،ومن رشطه أن يسرت ما حتته ،ويتأكد ذلك يف الصالة ،بحيث جيب عىل
الـمرأة الـمسلمة أن تسرت مجيع جسمها يف الصالة ،ما عدا الوجه والكفني ،حتى ولو كانت يف
غرفة مظلمة ،أو يف الليل ،فاهلل أحق أن يستحيا منه ،وهذا رشط لصحة الصالة ،لقول النبي ﷺ
«ال يقبل اهلل صالة حائض  -أي بالغ  -إال خبمار»( ،)3أما اخلامر الشفاف الرقيق الذي ال يسرت ما
حتته ،فإن وجوده كعدمه ،فال تصح الصالة معه ،ويرحم اهلل نساء األنصار ،ملا نزل قوله:
َ ُُ ذ ََ
ن﴾ عمدن إىل مروط ثخينة فشققنها عىل رؤوسهن ،فخرجن وهن
َعۡ ُج ُيوب ِ ِه ذۡ
ِنۡ ىۡ
نۡ َِبم ِره ۡ
ُضبۡ ۡ
لَ ِۡ
﴿ َو ۡ

ال يعرفهن أحد من التسرت .ذكر معناه البخاري يف صحيحه(.)4
َ َ
ُ ُ ُ ذ َ َ َ َ ذ َ َ َ َ َ ى ذ ُ َى َ َ َ ذ َ َ
لصل ىۡوۡةۡ
ن ۡٱ
ولۡوأق ِمۡ ۡ
ّل ۡ
ج ِهل ِيةِۡۡٱ ۡ
جۡٱلۡ ۡ
نۡتّب ۡ
لۡتّبجۡ ۡ
ن ۡو ۡ
فۡبيوت ِك ۡ
نۡ ِ ۡ
ويف اآلية األخرىَ ﴿ :وقرۡ ۡ
( )1أخرجه البخاري وأمحد من حديث أيب هريرة.
( )2متفق عليه من حديث عقبة بن عامر.
( )3أخرجه أبو داود وابن ماجه وأمحد من حديث عائشة.
( )4رواه ابن أيب حاتم عن أم سلمة هبذا الـمعنى كذلك.
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َ َ
َ َ َ ذ َ ى َ ََ َ ذ َ َ َ ُ َُ ذ َ ُ ُ ذ ُ ُ َ َ ُ
نك ُ
تۡ
لَيۡ ِۡ
ل ۡٱ ۡ
لرجۡ َ ۡ ۡأهۡ ۡ
ٱ
ۡ
ۡ
م
ِب ۡع
لِل ۡ ِلذۡه ۡ
يد ۡٱ ۡ
ول ا ۡۥ ۡإِنما ۡي ِر ۡ
لِل ۡورس ۡ
ن ۡٱ ۡ
ِي ۡٱلزك ۡوۡة ۡوأطِعۡ ۡ
وءات ۡ
ِ
َ
َ ذ ذَ َ َ َ ً
ُ َ
ُ َ
ذ
َ
ُ
نۡل ِطيفاۡ
لِلَۡك ۡ
ن ۡٱ ۡ
ل ِكۡمةِۡۡإ ِ ۡ
لِلِۡ َۡوٱ ۡ
ت ۡٱ ۡ
اي ى ِۡ
نۡمِنۡۡ َء ۡ
فۡ ُب ُيوت ِك ذۡ
لۡ ِ ۡ
نۡ َماۡ ُيتۡ ىۡ
رياَۡۡ ۡ٣٣وٱذۡكرۡ ۡ
َو ُي َط ِه َريِكمۡۡتطۡ ِه ٗۡ
َخب ً
ريا ۡ[ ﴾٣٤األحزاب .]34-33 :فهذا واهلل اخلطاب اللطيف ،والتهذيب الظريف ،يأمر اهلل نساء
ِ
نبيه ونساء الـم ؤمنني بالتبع بأن يقرن يف بيوهتن؛ ألن أرشف حالة للمرأة أن تكون قاعدة يف قعر

بيتها ،مالزمة لـمهنتها ،من خياطتها ،أو كتابتها وقراءهتا ،أو خدمة بيتها وعياهلا ،ال يكثر
خروجها واطالعها.
ألن ثقل القدم من الـمرأة يف بيتها فضيلة ،وكثرة الدخول واخلروج رذيلة .وقد حكم
النبيﷺ بني عيل وفاطمة ،أن عىل فاطمة اخلدمة داخل البيت ،وعىل عيل جلب ما حتتاجه خارج
البيت .وقد وصف اهلل نساء أهل اجلنة بام تتصف به احلرائر العفائف يف الدنيا ،فوصفهن بالبيض
الـمكنون ،ووصفهن بالـمقصورات يف اخليام.
ََ ََذ َ َ
جى ِهل ذِيةِۡ﴾ [األحزاب .]33 :فنهى عن تربج اجلاهلية األوىل ،وهو
جۡٱلۡ َ ۡ
نۡت َّب َۡ
لۡتّبجۡ ۡ
ثم قال﴿ :و ۡ

ما يفعله النساء يف هذا الزمان يف بعض البلدان ،من كون الـمرأة تظهر مفاتن جسمها ،فتبدي يدهيا
إىل العضد أو اآلباط ،ورجليها إىل نصف الساق ،ومتيش حارسة الرأس والوجه والرقبة ،بغري مخار،
وتلبس عند الناس الثوب الضيق القصري ،الذي يميز أعضاء جسمها ،فهذا هو تربج اجلاهلية
األوىل ،و م يكن معرو ًفا يف نساء الـمسلمني ،بل وال يف نساء العرب عىل رشكهم ،وإنام كان معرو ًفا
من زي نساء النصارى والعجم ،وملا قال رجل للحسن البرصي :إين أرى نساء العجم بادية
صدورهن ووجوههن فامذا أفعل! فقال له احلسن  :اَصف برصك عنهن.
ويف هذا الزمان ملا ضعف من بعض النساء اإليامن زدن يف اخلالعة والتربج عىل تكشف
العجم والنصارى ،وعىل تربج اجلاهلية األوىل ،وكلام ضعف دين الـمرأة وفسد خلقها أوغلت
يف التربج ،وأخالق التفرنج؛ ألهنا ناقصة عقل ودين ،ومشبهة عقوهلن بالقوارير ،وقد ابتليت
هبذا الشباب الطائش الذي يفتخر أحدهم بخالعة زوجته ،وتربجها يف األسواق ،بزهيا الـمزري،
ال يثنيها وجل ،وال يلوهيا خجل ،وربام ذهب هبا إىل أصدقائه من األغيار ،ليمتعهم بالنظر إليها،
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ونظرها إليهم ،ويربط الصداقة بينها وبينهم ،فيوقعها يف الفتنة واالفتتان هبا ،وهذا غاية يف سقوط
الـمروءة ،وذهاب احلياء والغرية ،ال يصدر مثله إال من شخص مهني ،عديم الـمروءة والدين.
مـــــن هيـــــن يســـــهل اهلـــــوان علیـــــه

مــــــــا جلــــــــرح بمیــــــــت إيــــــــالم

إن التسرت والصيانة ،مها من أعظم العون عىل العفاف واحلصانة ،فإن من العصمة أن ال
تقدر ،وقد أبدى النصارى ببغيهم احلسد للمسلمني عىل سرتهم لنسائهم ،فبثوا من األفالم
اخلليعة التي تغزو الناس يف قعر دورهم من كل ما يدعو النساء إىل االفتتان ،ويضعف منهن
اإليامن ،وقد قيل :حسبك من رش سامعه ،فام بالك برؤيته.
إن الرجـــــــال النـــــــانرين إىل النســـــــا

مثــــل الســــباع تطــــوف بــــاللحامن

أكلـــــت بـــــال عـــــوه وال أثـــــامن
إن مل تصــــن تلــــك اللحــــوم أســــودها
ََ َ ذ َى َ َ َ َ ذ َ ى َ ََ َ ذ َ َ َ ُ َُ ذ َ ُ ُ ذ
ِبۡ
لِل ۡ ِلُذۡه َ ۡ
يد ۡٱ ُۡ
ول ا ۡۥ ۡإِنما ۡي ِر ۡ
لِل ۡورس ۡ
ن ۡٱ ۡ
ِي ۡٱلزك ۡوۡة ۡوأطِعۡ ۡ
ن ۡٱلصل ۡوۡة ۡوءات ۡ
ثم قال...﴿ :وأق ِمۡ ۡ
َ َ
ُ َ
َ ُ ُ
ريا﴾ [األحزاب.]34-33 :
تۡ َو ُي َط ِه َريِكمۡۡتطۡ ِه ٗۡ
لَيۡ ِۡ
لۡٱ ۡ
لرجۡ َ ۡۡأهۡ ۡ
عنك ۡمۡٱ ِ
فأمر اهلل نساء نبيه ونساء الـمؤمنني ،بأن يقمن الصالة ،أي يأتني هبا يف وقتها ،مقومة معدلة،

بخشوع وخضوع ،يف السجود والركوع؛ ألن لب الصالة اخلشوع يف الركوع والسجود ،وألن
الصالة من آكد العبادات ،وهي من أكرب ما يستعان هبا عىل حسن تربية البنني والبنات ،ألهنا عمود
الديانة ،ورأس األمانة ،هتدي إىل فعل الفضائل ،وتكف عن منكرات األخالق والرذائل ،تنبت يف
القلب حمبة الرب ،والتقرب إليه بطاعته ،وال إسالم وال دين ملن ترك الصالة ،فكل امرأة يدعوها
زوجها إىل الصالة فتعصيه وال تطيعه ،وترص عىل ترك الصالة ،فإنه جيب عليه فراقها ،العتبار أن
ذ
َ
ُ
ََ ُ
َ ُ
نۡحِلۡۡل ُهمۡۡ
لۡه ذۡ
لۡتمۡسِكواۡۡب ِ ِع َص ِۡمۡٱلۡك َواف ِِۡر﴾ [الـممتحنةۡ ﴿ .]10 :
ترك الصالة كفر ،واهلل يقولۡ﴿ :و ۡ
ََ ُ َ َ َ
ن﴾ [الـممتحنة.]10 :
ونۡل ُه ذۡ
لۡهمۡۡيِل ۡ
وۡ
َ
ُ َ
ذ
َ
ُ
ل ِكۡ َمةِۡ﴾ [األحزاب .]34 :فهذه
لِلِۡ َۡوٱ ۡ
ت ۡٱ ۡ
اي ى ِۡ
ن ۡمِنۡ ۡ َء ۡ
ف ۡ ُب ُيوت ِك ذۡ
لۡ ِ ۡ
ن ۡ َما ۡ ُيتۡ ىۡ
ثم قالَۡ ﴿ :وٱذۡكرۡ ۡ

اآلية وما قبلهـا وردت مورد اخلصوص ألزواج النبي ﷺ ،ومعناها العموم لسائر الـمؤمنات؛
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ألن االعتبار يف القرآن هو بعموم لفظه ال بخصوص سببه كسائر نظائره.
وهذه اآلية تعترب من أقوى الدالئل عىل تعلم الـمرأة ألحكام الكتاب والسنة ،وسائر العلوم
الَّشعية ،إذ هي كالرجل يف ذلك ،وألن العلم الصحيح النافع ،يكسبها مجيل األخالق
ذُ ذ
َ
ُ َ ذ َ ُ ُ
ِين ۡأوتواۡ ۡٱلۡعِلۡ َۡمۡ
ِين ۡ َء َام ُنواۡ ۡمِنكمۡ ۡ ۡوٱَّل ۡ
لِل ۡٱَّل َۡ
واآلداب ،ويرقيها إىل الَّشف والكامل﴿يَرۡفعِۡ ۡٱ ۡ
َ
ج ىتۡ﴾ [الـمجادلة.]11 :
د َر َۡ
وأما ما يذكر عن هني النساء عن الكتابة ،فإن احلديث مكذوب عىل رسول اهلل ﷺ ولفظه
عن عائشة قالت :قال رسول اهلل ﷺ« :ال تسكنوهن الغرف وال تعلموهن الكتابة وعلموهن

الـمغزل وسورة انلور»( )1فهذا حديث ال يصح وقد حقق العلامء بطالنه ،وأنه مكذوب عىل
رسول اهلل ﷺ ،فسقط االحتجاج به ،والقول احلق هو أن الـمرأة كالرجل يف تعلم الكتابة
والقراءة والـمطالعة يف كتب الدين واألخالق ،وقوانني الصحة ،وتدبري الـمنزل ،وتربية العيال،
ومبادئ العلوم ،والفنون من العقائد الصحيحة ،والتفاسري ،والسري ،والتاريخ ،وكتب احلديث
والفقه ،كل هذا حسن يف حقها ،خترج به عن حضيض جهلها ،وال جيادل يف حسنه عاقل ،مع
التزام احلشمة والصيانة ،وعدم االختالط بالرجال األجانب.
وقد كان لنساء الصحابة والتابعني من هذا العلم احلظ األوفر ،والنصيب األكرب ،فمنهن
الـمحدثات ،ومنهن الفقيهات ،وللعلامء مؤلفات يف أخبار علوم النساء ،ال يمكن حرصها يف هذا
الـمخترص ،وحتى الـمصاحف ذات اخلط اجلميل يف الشام والعراق ،تقع غال ًبا بخط النساء ،وكثري
منهن يوصفن بالنبوغ والبالغة غري الـمتكلفة ،ونحن نشري إىل طرف يسري منها:
من ذلك ،أن عائشة أم الـمؤمنني ل كان الصحابة يسألوهنا من وراء حجاب عام يشكل
عليهم من األحاديث وتفسري اآليات ،وعن األحكام وأمور احلالل واحلرام ،وكانت تستدرك
كثريا من القضايا ،وهي معدودة من حفاظ الصحابة الذين أكثروا من األحاديث
عىل الصحابة ً
عن رسول اهلل ﷺ وهم سبعة :ابن عباس ،وابن عمر ،وأنس بن مالك ،وأبو هريرة ،وجابر بن
( )1أخرجه السيوطي يف الآللئ الـمصنوعة ،والفتني يف تذكرة الـموضوعات من حديث عائشة.
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مكثرا حتى حيفظ عن رسول اهلل ﷺ فوق ألف
عبد اهلل ،وأبو سعيد اخلدري ،وعائشة ،وال يكون ً
حديث ،وهي كذلك .وقد اشتهرت بالبالغة والنبوغ واحلفظ.
روى أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ،أهنا قالت :إنه ملا ألقى الدين
أفواجا ،ومن كل فرقة أرساالً وأشتاتًا ،اختار اهلل لنبيه
بجرانه ،ورست أوتاده ،ودخل الناس فيه
ً
ما عنده ،فلام قبض اهلل نبيه ،نصب الشيطان رواقه ،ومد َطنَبه ،ونصب حبائله ،فظن رجال أن قد
ومشمرا،
حارسا
حتققت أطامعهم ،والت حني التي يرجون ،وأنى والصديق بني أظهرهم؟ فقام
ً
ً
فجمع حاشيته ،بنعشه فرد نَّش اإلسالم عىل ِغره ،و م شعثه بطبه ،وأقام َأو َده بثقافته ،فامذقر
النفاق بوطئته ،وانتاش الدين بنعشه ،فلام أراح احلق عىل أهله ،وقرر الرؤوس عىل كواهلها،
وحقن الدماء يف أهبها ،أتته منيته ،فسد ثلمه بنظريه يف الرمحة ،وشقيقه يف السرية والـمعد له ،ذاك
ابن اخلطاب ،هلل أم محلت به ،و َدرت عليه ،لقد أوحدت به ،فقبح الكفر ،ورشد الَّشك ،وبعج
األرض ،فقاءت أكلها ،ولفظت خبيئها ترأمه ويصد عنها ،وتتصدى له ،ويأباها ،ثم ورع فيها،
وودعها كام صحبها ،فأروين ماذا تريبون؟ وأي ْيو َم ْي أيب تنقمون؟ أيوم إقامته إذ عدل فيكم؟ أم
يوم ظعنه عنكم! وقد نظم لكم أمركم ،أقول قويل هذا وأستغفر اهلل يل ولكم .انتهى(.)1
فهذه نبذه يسرية ،تدل الناظر عىل سعة علم نساء الصحابة ،وما وفقن له من الفصاحة
واإلصابة ،مع حسن سبك الكالم الـمتضمن جلميل البالغة والبيان ،وأن هلن العناية التامة بتعلم
العلوم النافعة ،وتعليمها مع العمل هبا.
وقد ظهـر أثر بركة علمهن عىل أخالقهن وحسن آداهبن؛ ألنه متى صلح العلم والتعلم،
صلح العمل ،وإذا فسد العلم والتعلم ،ساء العمل ،وإذا ساء العمل ،ساءت النتيجة؛ ألن من
العلم ما يكون جهالً ،وقد استعاذ النبي ﷺ من علم ال ينفع .وال يستعيذ إال من الَّش ،فمن العلم
الذي ال ينفع ،والذي هو داخل يف ضمن اجلهل .تعلم الـمرأة للرقص والغناء ،والتمثيليات

( )1رواه ابن عساكر يف تارخيه عن جعفر بن عون عن أبيه عن عائشة.

( )74ا خالق احلمیدة للـمرأة الـمسلمة الرشیدة
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السمجة ،التي هي غاية يف الكذب ،وتصوير رسم احليوانات احلية ،ثم يندفع هبا سوء علمها،
وفساد عملها ،إىل السفر للتعلم وحدها ،فتخرج من بيت أهلها متهتكة متربجة ،تغشى دور
الفجور ،وحمالت الفسوق ،ومسارح اللهو واللعب واخلمور والسينامت ،مع تركها للفرائض
والواجبات من الصلوات؛ ألن هذا هو منتهى تعلم البنني والبنات يف هذا الزمان.
إن األصل يف التعلم الصحيح؛ هو إصالح النشء وتربية األخالق واآلداب الدينية بام جيعل
الـمرأة صاحلة مصلحة ،ثم تعلم العلوم النافعة؛ ألن الغرض من تعليم البنات؛ هو تربية
أنفسهن ،وهتذيب أخالقهن عىل الـمحافظة عىل الفرائض ،والفضائل ،واجتناب منكرات
األخالق والرذائل ،وهن أقبل الناس لتعليم الدين واألخالق واخلري ،وفيهن أتم االستعداد
لالستامع واالتباع ،لو وفقن للمعلمني والـمعلامت ،الـمرشدين الصاحلني ،الذين هيدون باحلق
وبه يعدلون.
إن يف تعاليم اإلسالم ما يضمن السعادة والراحة للبنات ،ولسائر البيوت والعائالت؛ ألن
دين اإلسالم يعلمهن فضيلة السرت والعفاف ،وفضيلة التواضع يف الـمأكل واللباس ،وينهى عن
خارجا عن الرضوريات ،ويأمر باالقتصاد يف النكاح،
الـمغاالة فيام يسمى بالكامليات ،مما يعد
ً
وينهـى عن الـمغاالة يف الـمهور ،ويقول« :إذا خطب إيلكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إن

ال تفعلوه تكن فتنة يف األرض وفساد عريض»( .)1ويأمر باالقتصاد يف النفقة بحسن التدبري،
وينهى عن اإلرساف والتبذير ،حتى ولو كان عىل هنر جار ،ويأمر بالتودد إىل األرحام واجلريان،
وحسن معارشة الناس باإلحسان ،وبإفشاء السالم ،وطيب الكالم ،وينهـى عن إطالق اللسان
باللعن والسب العتبار أن األم مدرسة ألوالدها يف اخلري والَّش فمتى كانت بذيئة اللسان ،تعلم
ذلك أوالدها منها ،وصاروا يتقاذفون باللعن فيام بينهم ،ثم تعليمهن النظافة يف اجلسم والثياب،
والـمنزل والعيال ،وإن النظافة من اإليامن ،ومن أسباب الصحة لألبدان.
والناس يعرفون ظرف الـمرأة بنظافة جسمها ،ونظافة بيتها وعياهلا ،وإن أرشف حاالت
( )1أخرجه الرتمذي عن أيب هريرة.

224

جمموعة رسائل الشیخ عبد اهلل بن زيد آل حممود :

الـمرأة أن تكون قاعدة يف قعر بيتها ،مالزمة ملهنتها ،من خياطتها ،أو مغزهلا ،أو خدمة بيتها
وعياهلا ،ال يكثر خروجها واطالعها ،ألن بقاء الـمرأة يف بيتها فضيلة ،وكثرة دخوهلا وخروجها
رذيلة ،ويأمرها برعاية حقوق زوجها ،وحسن صحبته ومعارشته ،ولزوم طاعته بالـمعروف،
وأن ال تكلفه ما يشق عليه من متطلباته بالكامليات التي قد ال يستطيع احلصول عليها إال بمشقة،
وأن ال تأذن يف دخول بيته ملن يكره دخوله من رجل أو امرأة ،وأن ال ختلو مع رجل ليس بمحرم
هلا.
فهذه هي التعاليم اإلسالمية ،واألخالق الدينية ،التي جتعل الـمرأة صاحلة مصلحة يف بيتها
وبيئتها ،وحسن تربيتها ألوالدها وبناهتا ،وجتعلها سعيدة يف حياهتا وبعد وفاهتا ،وال يوفق للعمل
علام وعقالً ،وأد ًبا ودينًا.
هبذه الـمزايا الفاضلة ،والوصايا النافعة ،إال خيار النساء ً
وإنام نكب الـمسلمون وأصيبوا بالنقص من فساد األخالق ،واألعامل كله من أجل إمهاهلم
حلسن تربية أوالدهم وبناهتم الرتبية الدينية النافعة ،التي جتعل الـمرأة سيدة بيت ،وسيدة عشرية.
إن نابتة التفرنج ،وعشاق التربج ،الذين أضاعوا الصالة ،واتبعوا الشهوات ،وخرقوا سياج
الَّشائع ،واستخفوا بحرمات الدين ،واتبعوا غري سبيل الـمؤمنني ،يظنون من رأهيم القصري،
وعزمهم احلقري ،أن احلضارة والتمدن ،والرقي والتقدم ،أنه يف تشييد القصور ،ومعاقرة اخلمور،
وجماراة النصارى يف احلرية واخلالعة والسفور ،قد رضهبم من اجلهل رسادق ،ومن الغباوة
أطباق ،وغرهم باهلل الغرور.
تاهلل لقد سلكوا شعاب الضاللة ،وسقطوا يف هوات الـمذلة ،ورضوا بأخالق الـمذمة،
الذي ساقهم إليها ،ودهلم عليهاَ ،صيح اجلهل ،وسفالة األخالق ،وجمالسة الفساق ،فإن داموا
عىل ما هم عليه و م يعدلوا سريهتم ،و م يرجعوا إىل طاعة رهبم ،صاروا مثاالً للمعايب ،ورش ًقا
لنبال الـمثالب ،وسيسجل التاريخ مساوئهم السيئة التي خالفوا هبا سرية سلفهم الصاحلني،
الذين رشفوا عليهم ،بتمسكهم بالدين ،وطاعة رب العالـمني ،فال أدري من أحق باألمن إن
كنتم تعلمون.

( )74ا خالق احلمیدة للـمرأة الـمسلمة الرشیدة
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نسأل اهلل سبحانه أن هيدينا ألحسن األخالق ،ال هيدي ألحسنها إال هو ،وأن يرصف عنا
سيئها ،ال يرصف عنا سيئها إال هو ،ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا ،وسيئات أعاملنا ،ومن مهزات
الشياطني ،وصىل اهلل عىل نبينا حممد ،وعىل آله وصحبه أمجعني.

()75
االقتصاد يف مؤن النكاح
ومراعاة التسهيل وعدم التعسري
احلمد هلل رب العالـمني ،وبه نستعني ،وال حول وال قوة إال باهلل العيل العظيم ،وأشهد أن ال
إله إال اهلل الـملك احلق الـمبني ،وأشهد أن حممدً ا رسول اهلل ،الصادق األمني .اللهم صل عىل
نبيك ورسولك حممد ،وعىل آله وصحبه أمجعني.
أما بعد:

َ
ُ َ َ ٗ َ ُ
َ ُ
َ
َ َ ََ َ ُ
ل َهاۡ
جا ۡل ِتسۡك ُنوۡاۡ ۡإ ِ ۡ
ق ۡلكم ۡمِنۡ ۡأنفسِكمۡ ۡأزۡ ۡو ى ۡ
اي ىت ِ ۡهِۦۡ ۡأنۡ ۡخل ۡ
فقد قال اهلل تعاىلَ ﴿ :ومِنۡ ۡ َء ۡ
َ
َ َ ََ َ َ ُ ذ َذٗ َ َ ًَ ذ
َ ذ َ
َى َ َ
ونۡ[ ﴾٢١الروم.]21 :
ِكۡٓأَل ۡي ىتۡۡل ِقوۡمۡۡ َي َتفك ُر ۡ
فۡ ۡذل ۡ
نۡ ِ ۡ
َح ۡة اۡإ ِ ۡ
لۡبيۡنكمۡمود ۡةۡور ۡ
وجع ۡ
بَّشا
إن اهلل سبحانه خلق آدم أبا البَّش حني خلقه من تراب ،ثم قال له كن فكان ،فصار ً
سويا ،فريدً ا وحيدً ا قبل أن يوجد يف الدنيا أحد ،فكان هييم يف الفلوات ،ويستوحش يف اخللوات،
ال يقر له قرار ،وال يأوي إىل أهل وال دار ،فبينام هو كذلك إذ نام نومة فاستيقظ ،فإذا حواء
خملوقة من ضلعه األيرس ،فسكن إليها ،وأنس هبا ،وسمي إنسانًا من أجل أنسه هبا؛ ألن اإلنسان
اجتامعي بالطبع.
وقد أشار النبي ﷺ إىل هذه الـمعجزة بقوله« :إن الـمرأة خلقت من ضلع أعوج ،وإن
أعوج ما يف الضلع أعاله ،فإن استمتعت بها ،استمتعت بها وبها عوج ،وإن ذهبت تقيمها

كرستها ،وكرسها طالقها»(.)1

خريا».
( )1متفق عليه من حديث أيب هريرة ،ومتامه «فاستوصوا بالنساء ً
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( )75االقتصاد يف م ن النكاح ومراعاة التسهیل وعدم التعسري
َ
ُ َ َ ٗ َ ُ
َ ُ
َ
َ َ ََ َ ُ
ل َها﴾
جا ۡل ِتسۡك ُنوۡاۡ ۡإ ِ ۡ
ق ۡلكم ۡمِنۡ ۡأنفسِكمۡ ۡأزۡ ۡو ى ۡ
اي ىت ِ ۡهِۦۡ ۡأنۡ ۡخل ۡ
وهلذا يقول اهللَ ﴿ :ومِنۡ ۡ َء ۡ

[الروم .]21 :فالـمرأة سكن للرجل ،وكرامة ونعمة له ،جتلب إليه األنس والرسور ،والغبطة
واحلبور ،وتقاسمه اهلموم والغموم ،ويكون بوجودها بمثابة الـملك الـمخدوم ،والسيد
الـمحشوم ،فمسكني مسكني رجل بال امرأة.
والعزاب هم أراذل األحياء ،ورشار األموات ،كام أن الزوج كرامة ونعمة للمرأة ،يرعى
مستوى ضعفها ،وينَّش جناح وحدهتا ،يسعى عليها يف كل ما تشتهـي من احلاجات والنفقات،
وجيعلها سيدة بيت ،وسيدة عشرية ،وأم بنني وبنات.
إن أصفى الرسور ،هو اجتامع الـمودة والرمحة بني الزوجني؛ ألهنا هي السعادة الزوجية،
بحيث حيب أحدمها اآلخر ،ويكرم أحدمها صاحبه ،ويعيشان عيشة هنية مرضية بأخالق كريمة
َ َ ََ َ َ ُ ذ َذٗ َ َ ًَ
َح ۡة﴾ [الروم.]21 :
لۡبيۡنكمۡمود ۡةۡور ۡ
زكية ،وهذا معنى قوله﴿ :وجع ۡ
لكن قد جيعل الـمودة يف الشخص ،وال جتعل فيه الرمحة ،كام يوجد من أخالق بعض
األجالف اجلفاة حيب أحدهم زوجته ،ولكنه يعاملها كمعاملة الـمبغض؛ من الرضب والسب
واللعن وشتم اآلباء واألمهات ،وربام يكلفها األعامل الشاقة ،ويضيق عليها يف النفقة والكسوة
الواجبة ،حتى تلجئها احلاجة وسوء احلالة ،إىل االستنفاق من أهلها ،وقد يتزوج أخرى عليها،
فيقطع صلته هبا ،ونفقته عليها وعىل عياله منها ،حتى تكون عنده كالـمعلقة ،ال هي ذات زوج
وال مطلقة ،فهؤالء يعتربون من أراذل الناس ،وأرشار الناس ،الذين ساءت طباعهم ،وفسدت
أوضاعهم ،فال أخالق وال إنفاق ،وال كرم وال وفاق.
وقد جيعل اهلل الرمحة ،وال جيعل الـمودة ،كام يوجد من أخالق بعض الفضالء الكرماء ،يقع
يف نفس أحدهم عدم الـمودة الصافية منه لزوجته ،لكنه يعاملها معاملة الـمحب؛ بالعطف
واللطف؛ ألن الناس يتفاوتون يف األخالق ،كام أهنم يتفاوتون يف األرزاق ،فام أعطي أحد عطاء
أفضل من خلق حسن.
إنه ما من أحد من الناس؛ إال وفيه يشء من النقص ،فقد يوجد يف الـمرأة يشء من النقص
متعذرا من كل رجل
أو التقصري ،إما يف اجلامل أو يف احلال أو عدم التدبري ،لكون الكامل التام
ً
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وامرأة ،غري أن الكرماء يتعارشون بالَّشف ،كام يف احلديث ،أن النبي ﷺ قال« :ال يفرك مّمن
ً
مّمنة  -أي ال يبغض مّمن مّمنة  -إن كره منها خلقا ريض منها آخر»(.)1

فالرجل الكريم ،وصاحب اخللق القويم ،يغض عن اليشء اليسري ،فام استقىص كريم قط،
فكم من رجل كره امرأة فصارت ناصيتها ميمونة عليه وعىل عياله وأهل بيته ،فأنجبت له أوال ًدا
ََ َ َ َ َُ َ ٗ ََ ََ ذ
َ
رياۡ
لِل ۡفِي ۡهِ ۡخ ٗۡ
ل ۡٱ ُۡ
شيۡا ۡويجۡع ۡ
س ۡأن ۡتكۡرهواۡ ۡ ۡ
كرماء ،قاموا بنفعه ونَّشوا فخر ذكره﴿ ،فع ۡ
َ
ريا﴾ [النساء.]19 :
كث ِ ٗۡ
وكم من رجل فتن بمحبة امرأة أو بجامهلا ،فأفسدت عليه دينه ودنياه ،وخلقه وعياله
َ َ َ َ َ
ُ َ ٗ ُ َ ذ ُ
سۡأنۡتكۡ َرهواۡۡشيۡاۡ َوه َۡوۡخريۡۡلكمۡ﴾ [البقرة.]216 :
﴿وع ۡ
إنه متى تيرس قران الشخص بامرأة صاحلة ،ذات حسب ودين ،فليعلم أنه قد حتصل عىل
سعادة عاجلة ،وكرامة وافرة .ففي احلديث أن النبي ﷺ قال« :ادلنيا متاع ،وخري الـمتاع
الزوجة الصاحلة» .التي« :إذا نظر إيلها رسته ،وإن أمرها أطاعته ،وإن غب عنها حفظته يف

نفسها وماهل»(.)2
فمن واجب شكر هذه النعمة ،معارشة هذه الزوجة بكرم األخالق ،ومجيل الوفاق ،ففي
ً
ً
احلديث ،أن النبي ﷺ قال« :أكمل الـمّمنني إيمانا ،أحسنهم خلقا ،وخياركم خياركم
لنسائهم»( .)3قال« :وأنا خريكم ألهيل»(.)4
( )1رواه مسلم عن أيب هريرة.
خمترصا من حديث عبد اهلل بن عمر بلفظ« :ادلنيا لكها متاع ،وخري متاع ادلنيا ،الزوجة الصاحلة»
( )2رواه مسلم
ً
ورواه ابن ماجه عن النبي ﷺ أنه قال« :ما استفاد الـمّمن بعد تقوى اهلل خري هل من زوجة صاحلة ،إن
أمرها أطاعته ،وإن نظر إيلها رسته ،وإن أقسم عليها أبرته ،وإن غب عنها حفظته يف نفسها وماهل».
( )3أخرجه ا بن حبان يف صحيحه ،وابن أيب شيبة وأبو يعىل يف مسنده ،والطحاوي يف مشكل اآلثار من حديث
أيب هريرة.
( )4رواه الرتمذي وابن حبان عن أيب هريرة بإسناد صحيح.

( )75االقتصاد يف م ن النكاح ومراعاة التسهیل وعدم التعسري
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ال سيام الـمرأة ذات اخللق احلسن والدين ،فإهنا من خري ما خيزنه اإلنسان يف حياته ويف بيته،
لكوهنا تريب بناهتا وأهل بيتها عىل اخللق احلسن والدين .وإن النبي ﷺ قال« :تنكح الـمرأة

ألربع :ملاهلا ،وجلماهلا ،وحلسبها ،ودلينها ،فاظفر بذات ادلين تربت يداك»(.)1
إنه متى كان النكاح الَّشعي من سنن الـمرسلني ،ومن رضورات بقاء نوع اآلدميني فإن من
الواجب عىل العقالء فتح أبوابه ،وتسهيل طرقه وأسبابه ،وذلك بالقضاء عىل الـمتطلبات
الـمرهقة ،والتكاليف الشاقة التي هي بمثابة العقبة الكؤود يف طريق الـمعوزين والـمتوسطني
من أبناء الـمسلمني ،بحيث حتول بينهم وبني االتصال بمن يرغبون نكاحه من بنات عمهم،
وأهل بلدهم ،فيجب أن يعقدوا اجلمعيات عىل أثر اجلمعيات ،يف تبادل اآلراء النافعة يف سبيل ما
خيترص هلم الطريق ،ويزيل عن شباهبم احلرج والضيق ،وذلك بتخفيض مؤن تكاليف النكاح،
الذي يذهب أكثرها يف سبيل اإلرساف والتبذير ،والتوسع يف العطايا واهلدايا وسوء التدبري،
فيكون خسارة عىل الزوج ،وعىل أهل الزوجة ،والـمرأة حرة ليست بسلعة توضع للمزايدة ،وإنام
تقاطع الناس بالتكلف.
والنبي ﷺ قال« :خري انلاكح أيرسه»( .)2وقال« :خري انلاكح أقله لكفة» .ويقول أمري
الـمؤمنني عمر بن اخلطاب :ال تمالوا يف صدقات النساء ،فإهنا لو كانت مكرمة يف الدنیا ،أو
تقوى عند اهلل ،لكان أوالكم ا رسول اهلل ﷺ فإنه ما أصدق أحدً ا من نسائه ،وال أصدقت أحد من
بناته أكثر من مخسامئة درهم( .)3وهو قدر يقل عن مائة ريال؛ ألن الفضالء من الكرماء ،ال يرون
كثرة الصداق يف نفوسهم شي ًئا ،وإنام جل قصدهم اتصال حبل اخلاطب الكفء بالـمخطوبة يف
حالة راحة ورفاهية ،فهم حياربون اإلرساف الضار بالزوج وأهل الزوجة.
وال يستنكفون عن خطبة الرجل الكفء لبنت أحدهم وموليته ،كام عرض عمر ابن

( )1هذا احلديث متفق عليه من حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه.
( )2أخرجه أبو داود من حديث عقبة بن عامر بإسناد حسن.
( )3أخرجه أبو داود والرتمذي وابن ماجه من حديث عمر بن اخلطاب.
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اخلطاب ابنته حفصة عىل عثامن بن عفان فاعتذر ،لعدم رغبته يف النكاح ،ثم عرضها عىل أيب بكر
الصديق ،فسكت ،و م جيب بنفي وال إثبات ،ثم خطبها رسول اهلل ﷺ فتزوجها.
إن الـمتطلبات الـمرهقة ،والتكاليف الشاقة ،قد تركت البنات األبكار العذارى عوانس
وأيامى يف بيوت آبائهن ،يأكلن شباهبن ،وتنطوي أعامرهـن سنة بعد سنة ،واجلريمة هي جريمة
التكاليف الشاقة .خيطب اخلاطب ،فيقولون هذا ليس بتاجر ،وخيطب اآلخر ،ويقولون هذا مرتبه
ليس بكثري ،وخيطب اآلخر ،ويقولون هذا ال يدفع لنا إال القليل .فتذهب نضارة البنت يف سبيل
هذا الرتديد ،كأنه يضع ابنته للمزايدة ،ولو ترك هلا اخليار لقبلت اخلاطب الكفء عىل ما تيرس،
وقالت :رزقي ورزقه عىل اهلل.
َ
ُ ُ
ذ
َ
َ ُ
ُ
ُ
واهلل يقولَ ﴿ :وأَنك ُ
ِإَوماۡئِك اۡمۡإِنۡيَكونواۡۡ
يۡمِنۡۡع َِبادِكمۡۡ
ح َۡ
مۡمِنكمۡۡ َۡوٱ ۡ
ّل ۡي ى َ ىۡ
حواۡۡٱ ۡ
ِ
لص ىل ِ ِ
َ
َُ
ذ
لِلۡمِنۡفضۡل ِ ۡهِۦ﴾ [النور.]32 :
فق َراۡ َۡءۡ ُيغۡن ِ ِه ُۡمۡٱ ُۡ
واأليامى هم كل من ال زوج له؛ من رجل وامرأة ،يأمر اهلل عباده بأن يسهلوا ويساعدوا عىل

تزويج األيامى .ومعنى اآلية :أنه ال ينبغي لكم أن متتنعوا عن إجابة اخلاطب الكفء بام حتسونه
من قلة ماله ،وضعف حاله ،فإن الزواج من أسباب الغنى ،وألن الفقر وصف عارض يقع
فيزول ،وكم من فقري عاد بعد الزواج غن ًّيا.
والنبي ﷺ قال« :إذا خطب إيلكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه ،إن ال تفعلوا تكن

فتنة يف األرض وفساد عريض»( .)1إن بعض الناس يعدون بناهتم بمثابة الـمتاجر ،فمتى خطب
أحد منهم ابنته ،أو أخته ،وأجاب خطبته ،أخذ يسن له السكني ،ليفصل ما بني حلمه وعظمه،
بحيث يفيض إىل زوجته وهو عظم بال حلم ،وجسم بال روح ،كله من أجل التكاليف الشاقة التي
تلجئه إىل حتمل الديون التي من لوازمها اهلموم والغموم ،و م يشعروا أن راحة الزوج ورمحته،
هو من راحة ابنتهم ورمحتها.
فمن رأي احلزم ،وفعل أويل العزم ،تكاتف العقالء عىل مراعاة التسهيل والتيسري وعدم
( )1أخرجه الرتمذي من حديث أيب هريرة.

( )75االقتصاد يف م ن النكاح ومراعاة التسهیل وعدم التعسري
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التعسري ،فإن التيسري يمن وبركة ،فيرسوا وال تعرسوا ،واهلل إنه ليبلغني عن الرجل الكريم،
وصاحب اخللق القويم ،معاملة صهره بالتسامح والتسهيل ،حيث يأخذه باليد التي ال توجعه ،ثم
يسلم إليه زوجته يف حالة راحة ،وعدم كلفة ،فريتفع يف نفوسنا قدره ،وينتَّش بني الناس رشفه
وفخره؛ ألن هذا هو النكاح اجلدير باليمن والربكة .ومن نصيحتي للمرأة ذات اخللق والدين بأن
تكون عونًا لزوجها عىل نوائب الدهر بام يستطيعه ،فقد قيل :امرأة الصعلوك إحدى يديه ،وال
ينبغي أن تطالبه بام يعجزه ويشق عليه؛ من نفقة زائدة عىل احلاجة ،كساعة ثمينة ،أو صيغة ذهب،
أو غري ذلك من الكامليات التي قد يعجز عنها الـموظف الصعلوك.
وحرام عليها أن هتجر فراش زوجها ،أو خترج من بيته يف سبيل مطالبته بام يعجزه ويشق
عليه ،والنبي ﷺ قال« :انظروا إىل من هو أسفل منكم وال تنظروا إىل من هو فوقكم فهو

أجدر أن ال تزدروا نعمة اهلل عليكم»(.)1
فزوجة الـموظف الصعلوك ،ال ينبغي هلا أن تنظر إىل زوجة التاجر ،فإن جود الرجل من
موجوده ،وكل إناء ينضح بام فيه ،وعادم الـامل ال يعطيه ،بل ينبغي أن تصرب ،فإن الصرب مفتاح
يرسا.
الفرج ،وعسى اهلل أن جيعل له بعد عرس ً
ومما ينبغي أن ننصح به مراعاة االقتصاد واالقتصار يف وليمة العرس ،الذي وصفها رسول
اهلل ﷺ :بأهنا رش الطعام يدعى إليها من يأباها ،ويمنعها من يأتيها ،فيتجنبوا التوسع فيها،
ويقترصوا عىل قدر الكفاية ،عم ً
ال بالسنة .حيث قال النبي ﷺ« :أول ِم ولو بشاة»( .)2و(لو) قيل:
للتكثري ،وقيل :للتقليل.
وقد أو م النبي ﷺ عىل بعض نسائه بمدين من شعري ،وهو سيد اخللق أمجعني .فام يفعله
بعض الناس ،من كون أحدهم يذبح يف وليمة العرس مخسني ذبيحة ،أو أربعني ذبيحة ،أو أقل أو

( )1أخرجه مسلم من حديث أيب هريرة.
( )2متفق عليه من حديث أنس بن مالك.
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بكرا من اإلبل ،ويتبعها األرز والفواكه ،وغالب الناس يتعذرون من
أكثر ،وربام ذبح معها ً
خصوصا الفضالء ،فتبقى اللحوم والطعام بحاهلا ،بحيث حتمل ويقذف هبا يف
احلضور إليها،
ً
مواضع القامم ،وبطون األنعام ،ونفوس الكثري من الفقراء حتن إىل القدر ،وال شك أن هذا مال
ضائع عىل الزوج ،وعىل أهل الزوجة كام قيل:
ومل حيفـــــــ مضـــــــاع الــــــــمجد يشء

مــــن ا شــــیاء كالـــــامل الـــــمضاع

إن هذه التكاليف قد أفضت بالكثري من شباب الـمسلمني إىل التزوج بالوثنيات من
اهلنديات ،أو بالنساء الشيوعيات الال ي ال دين هلن وال خلق ،والال ي يتظاهرن برتك الصالة
والصيام ،وسائر رشائع اإلسالم ،وجيهرن بعدم وجوب ذلك عليهن.
ذُ ََ ُ َ َ َ
َ ُ
نۡ
ون ۡل ُه ذۡ
ل ۡهمۡ ۡيِل ۡ
ن ۡحِلۡ ۡلهمۡ ۡو ۡ
ل ۡه ذۡ
ومن الـمعلوم أن نكاح مثلهن حرام عىل الـمسلم ﴿ ۡ
ُ
ََ ُ ُ ذ َ َُ ََ َُ َ ََ ُ َ َ ُ ُ ذ َ َ َ ُُ ُ ذ ُ ُ َُ ذ ََ ُ
سكواۡۡ
نا ۡ و ۡ
ن ۡأجوره ۡ
ن ۡإِذاۡ ۡءاتيۡتموه ۡ
اح ۡعليۡكمۡ ۡأن ۡتنكِحوه ۡ
ل ۡجن ۡ
وءاتوهم ۡماۡ ۡأنفقوااۡ ۡو ۡ
ل ۡتمۡ ِ
َ
بِعِ َص ِۡمۡٱلۡك َواف ِِۡر﴾ [الـممتحنة.]10 :
كام أنه حمرم عىل الـمسلم أن يزوج ابنته ،أو موليته برجل ملحد ،يعرف أنه ال يصيل وال يصوم ،أو

يعرف عنه أنه يستحل فعل الـمنكرات ،ورشب الـمسكرات؛ ألن تزويج مثل هذا خطر عىل الـمرأة يف
دينها وعقيدهتا ونسلها ونفسها ،فقد قيل :من زوج موليته بفاجر ،فقد قطع رمحه منها.
وتزويج الـمسلمة بمن يستبيح ترك الصالة والصيام ال ينعقد بذلك النكاح أص ً
ال بل تبقى معه
َ
َ َ َ ُ َ َ َ
َ َ
ت ۡل ذ
ت ۡ َۡوٱ ذ
يۡ
ِلطيِب ِ َۡ
بى ُ ۡ
لطي ِ َۡ
يثى ِۡ
ون ۡل ِلۡخب ِ ۡ
لبِيث ۡ
ي ۡ ۡوٱ ۡ
ت ۡل ِلۡخبِيث ِ ۡ
يثى ُ ۡ
لب ِ ۡ
كشبه الزانية ،واهلل تعاىل يقول﴿ :ٱ ۡ
َ
َ ذ ُ َ ذ َ ُ َ َ َُذُ َ ذ َُ ُ َ َ
ونۡل ُهمۡ ذمغۡ ِف َرةۡۡ َورِزۡقۡۡك ِريمۡۡ[ ﴾٢٦النور.]26 :
ونۡمِماۡيقول ۡ
كۡمّبء ۡ
لئ ِ ۡ
تۡأو ۡ
بى ِۡ
ونۡل ِلطي ِ ۡ
ۡوٱلطيِب ۡ
فانتبهوا من غفلتكم ،وتوبوا من زللكم ،ومتسكوا بدينكم ،وحافظوا عىل فرائض ربكم،

وأطيعوا اهلل ورسوله إن كنتم مؤمنني.

()76
التربج وأخالق َ
التفرنج
مساوئ ّ
احلمد هلل ثم احلمد هلل ،ونستعني باهلل ،ونصيل ونسلم عىل رسول اهلل ،وأشهد أن ال إله إال
اهلل ،وأشهد أن حممدً ا رسول اهلل ﷺ وعىل آله وصحبه ومن متسك بسنته واتبع هداه.
أما بعد:

َ َ
ُ َ
ذ
ُ َ ُ
ُ َ ٗ ُ ُ َ
اسۡ
ارا ۡ َوقودها ۡٱنلذ ُ ۡ
ِين ۡ َء َام ُنواۡ ۡقوۡاۡ ۡأنف َسكمۡ ۡ َوأهۡل ِيكمۡ ۡن ۡ
يأي َها ۡٱَّل َۡ
فقد قال اهلل تعاىلۡ ﴿ :
َ
َ
َ َ َُ َ َ َ َ َ َ
َ
ُ َ
َ ذ َ ُ َ ذ
ُ
ون ۡ﴾٦
ون ۡ َما ۡيُؤۡ َم ُر ۡ
لِل ۡ َماۡ ۡأ َم َرهمۡ ۡ َو َيفۡ َعل ۡ
ون ۡٱ َۡ
ل ۡيعۡص ۡ
لئِكةۡ ۡغِلظۡ ۡشِدادۡ ۡ ۡ
ل ِجارۡة ۡعليۡها ۡم ۡ
ۡوٱ ۡ
َ
ذ
َ
ِين ۡ َء َام ُنواۡ﴾ فأصع هلا
يأي َها ۡٱَّل َۡ
[التحريم .]6 :يقول بعض السلف :إذا سمعت اهلل يقولۡ ﴿ :
سمعك .فإهنا خري تأمر به ،أو رش تنهى عنه.
يأمر اهلل عباده بأن يقوا أنفسهم وأهليهم من النار ،فوقاية النفس من النار حتصل بأداء ما
افرتض اهلل ،وترك ما حرم اهلل ،كام أن وقاية األهل من النار حتصل بأمرهم باخلري ،وهنيهم عن
الَّش ،حتصل بأمرهم بالـمعروف ،وهنيهم عن الـمنكر ،فام نحل رجل أهله أفضل من أن ينحلهم
أد ًبا حسنًا هيذهبم به عىل الصالح والصالة والتقى ،ويردعهم عن السفاه والفساد والردى.
والرجل راع عىل أهله ومسؤول عن رعيته ،والـمرأة راعية عىل بيت زوجها وعىل أوالدها وبناهتا
ومسؤولة عن رعيتها.
فمتى كان الرجل راع ًيا عىل أهله ،فمن واجبه أن يرعاهم بالـمحافظة عىل الفرائض
والفضائل ،وأن جينبهم منكرات األخالق والرذائل ،ويأخذ بأيدي أوالده إىل الصالة يف
الـمسجد معه ،حتى يرتبوا عىل حمبة الصالة؛ ألن من شب عىل يشء شاب عىل حبه؛ وألنه بأخذ
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يد الولد إليها ،وجماهدته عليها ،يعود حبها ملكة راسخة يف قلبه ،حتببه إىل ربه ،وتقربه من خلقه،
وتصلح أمر دنياه وآخرته؛ وهذا يعد من اجلهاد يف سبيل اهلل.
وكذلك الـمرأة من واجبها أن تريب بناهتا عىل السرت والصيانة ،وعىل األمر بالطهارة والصالة
والطاعة ،وأن جتنبهن عوائد التكشف واخلالعة؛ وهذا كله يعد من واجب أمانة الرتبية.
إن اهلل سبحانه خلق الناس متفاوتني ،فمنهم الـمسلم ،ومنهم الكافر ،ومنهم التقي ،ومنهـم
الفاجر ،ومنهم الصالح ،ومنهم الفاسق ،فمتى ترك الفاجر يتظاهر بفجوره وإحلاده ،والفاسق يتظاهر
بفسقه وفساده ،بمرأى من الناس ومسمع ،فإن هذا واهلل غاية الفساد للمجتمع؛ ألن األخالق
َ َ َ َ
َ َ ً َ َ
ِيها ۡفَ َ
ِيها ۡ َف َف َس ُقواۡ ۡف َ
َتف َ
قۡ
ح ذۡ
ِك ۡقرۡ َي ۡة ۡأ َمرۡنا ۡ ُم َۡ
تتعادى ،والطباع تتناقل .يقول اهللِ﴿ :إَوذاۡ ۡأ َردۡناۡ ۡأن ۡنهۡل ۡ
ََ
َ ُ َ َ َ
ِريا ۡ[ ﴾١٦اإلرساء .]16 :والـمراد باهلالك هـنا ،هالك األخالق؛ لكون
عليۡ َها ۡٱلۡقوۡ ۡل ۡف َد ذۡمرۡ ۡنى َها ۡتدۡم ٗۡ
هالك األخالق أرض من هالك األبدان؛ ألن بقاء األمم ببقاء أخالقهم ،فإذا ذهبت أخالقهـم ذهبوا؛
أو ألن الناس متى تركوا الـمنكرات تظهـر وتشتهر بدون مانع وال رادع ،فإنه مؤذن بفتنة يف األرض
وفساد كبري ،وغايته أن يغرق الناس يف الفساد بطريق العدوى ،والتقليد األعمى من بعضهم لبعض،
فيزول هبا اإلحساس عن الناس ،وليعترب الـمعترب بالبلدان التي قوضت منها خيام اإلسالم ،وترك
أهلها فرائض الصالة والصيام ،واستباحوا اجلهر بفنون الكفر والفسوق والعصيان ،كيف حال
أهلها ،وما دخل عليهم من النقص واجلهل ،والكفر وفساد األخالق والعقائد واألعامل ،حتى
منكرا ،وال يمتنعون
صاروا بمثابة البهائم يتهارجون يف الطرقات ،ال يعرفون معرو ًفا ،وال ينكرون ً
من قبيح ،وال هيتدون إىل حق؛ ألن إدمان رؤية الـمنكرات تقوم مقام ارتكاهبا يف سلب القلوب نور
التمييز واإلنكار؛ وألن الـمنكرات متى كثر عىل القلب ورودها ،وتكرر يف العني شهـودها ،ذهبت
عظمتها من القلوب شي ًئا فشي ًئا إىل أن يراها الناس فال يرون أهنا منكرات ،وال يمر بفكر أحدهم أهنا
معاص ،وذلك بسبب سلب القلوب نور التمييز واإلنكار ،عىل حد ما قيل :إذا كثر اإلمساس قل
اإلحساس.
من ذلك :أن النساء متى تركن يمشني يف األسواق بصورة خليعة ،عارية الرأس والصدر،
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تبدي يدهيا إىل العضد أو اآلباط ،ورجليها إىل نصف الساق ،بمرأى من الناس ومسمع ،فإنه
بتكرار النظر إىل هذا الـمنكر تزول وحشته عن القلوب ،حتى يكون من الـمعروف الـمألوف،
بحيث يشب عىل حبه الصغار ،وهيرم عليه الكبار ،هلذا جيب مترين البنات الصغار فض ً
ال عن
الكبار عىل اللباس السابع الساتر ،حتى تشب إحداهن عىل حمبته .ومن شب عىل يشء شاب عىل
حبه.

ً
ً
كثريا»( .)1وصدق اهلل ورسوله،
وقد أخرب النبي ﷺ بأنه «من يعش منكم فسريى اختالفا

كثريا يف العقائد واألعامل .فمن هذا االختالف؛ أننا
كثريا يف األخالق واختال ًفا ً
فقد رأينا اختال ًفا ً
مكثنا أزمانًا طويلة ونحن نرى النساء يف هذه البلدان يتمتعن بحالة ُم ْر ِضية ،وأخالق كريمة
زكية ،رأيناهن حتى الصغار منهن يرفلن يف حلل ساترة ،وثياب واسعة سابغة ،تغطي هبا مجيع
جسمها ،وتغطي باخلامر الساتر مجيع رأسها ورقبتها ،تعتقد اعتقا ًدا جاز ًما أنه من واجبات دينها،،
وأنه رشط لصحة صالهتا ،وأن إسباغ السرت عليها هو عنوان رشفها وفضلها ،وعالمة جمدها
وظرفها ،فلو رأين من تبدي يدهيا إىل العضد أو اآلباط ،ورجليها إىل الركبة وإىل نصف الساق،
ومتيش حارسة الرأس بغري مخار .البتدرهنا بالرضب فض ً
ال عن السب ،وحلسبنها ساقطة رشف
ومروءة ،عديمة خلق ودين ،ليست من نساء الـمسلمني؛ ألهنا لبسة منكرة ،وفاحشة مشتهرة،
جمها العقل فض ً
ال عن الدين.
ويف هذا الزمان؛ ملا كثر اختالط النساء الـمسلامت بالنساء الـمتفرنجات ،من نرصانيات
وعربيات ال دين هلن وال خلق ،طفقن يتعلمن منهن هذه اللبسة القبيحة ،لبسة العراء والعار،
ولبسة الذل والصغار ،ولبسة الـمتشبهات بنساء الكفار ،ومن تشبه بقوم فهو منهم ،وأخذت
هذه اللبسة الـمزرية ترسي يف بيوت األرس والعوائل ،عىل سبيل العدوى ،والتقليد األعمى،
يتحىل هبا الكبار ،ويرتبى عليها الصغار ،وأرباب البيوت ساكتون وامجون ال يغريون شي ًئا من
هذه األزياء من كل ما تشتهيه النساء.
( )1احلديث بكامله رواه أبو داود والرتمذي وقال :حديث صحيح عن أيب نجيح العرباض بن سارية.

236

جمموعة رسائل الشیخ عبد اهلل بن زيد آل حممود :

وساعدهم عىل هذا التكشف ،كثرة ما يشاهدونه من عرض األفالم اخلليعة التي هي بمثابة
الدروس للرؤوس ،وتعمل يف األخالق عمل اخلمر للنفوس ،وقد قيل :حسبك من رش سامعه.
فام بالك برؤيته؟! وإن هذه األفالم؛ صور خيالية تعبث بالعقول ،وتوقع يف الفضول ،تنقش يف
نفوس النساء والشباب حمبة العشق ،والـميل إىل الفجور ،بحيث جتعل القلب اخليل شج ًّيا،
تساوره اهلموم والغموم ،فيبتىل بشغل القلب بالتفكري الذي من لوازمه طول السهر ،وحرمان
لذة النوم الذي جعله اهلل راحة ورمحة ،ومن أسباب الصحة ،كام أن السهر من أسباب الغم
والسقم ،ومع هذا االبتالء هبا فإنني أنصح الـمراقبني عليها بعرض ما جيمل وينفع من األخالق
الفاضلة ،واألعامل العالية ،واجتناب منكرات األخالق الساقطة ،واألعامل السافلة ،كام يوجبه
الدين والَّشف واألمانة ،وإذا  م تستح فاصنع ما شئت.
فيا معَّش النساء الـمسلامت؛ إن اهلل سبحانه رشفكن باإلسالم ،وفضلكن به عىل سائر األنام،
متى قمتن بالعمل به عىل التامم ،وإن الـمرأة بأخالقها واعتداهلا ،ال بزهيا ومجاهلا ،فالزمن لباس
الَّشف ،لباس احلشمة والفضيلة ،وهو اللباس السابع الساتر ،لباس اجلالل واجلامل ،لباس احلياء
والوقار ،لباس التقيات األطهار ،وال ينجرف بكن اهلوى ،والتقليد األعمى ،إىل مشاهبة نساء الكفار،
فحذار حذار أن تكن من نساء أهل النار الال ي وصفهن رسول اهلل ﷺ بأهنن الكاسيات العاريات،
والـامئالت الـمميالت ،ال جيدن عرف اجلنة  -يعني رحيها  -فللمسلمة دينها وسرتها ،وللكافرة
ََ
َ
َ ََ َ َ ُ
ج َبتۡكمۡ﴾ [البقرة.]221 :
شيِكةۡۡولوۡۡأعۡ
خالعتها وكفرهاَ ﴿ ،وّل َمةۡۡمؤۡم َِنةۡۡخريۡۡمِنۡم ِۡ
َ َ َ ذ ُ َ َى َ
كۡ
ج ۡ
يأيها ۡٱنل ِ ۡ
إن يف كتاب اهلل ألعظم مزدجر عن هذا الـمنكر بقول اهللۡ ﴿ :
ب ۡقل ۡ ِّلزۡ ۡو ِ
َ
ُ َ َ ََ
ذ َى َ َ َ
َ ُ َ ََ
َ
َ
َ
ن﴾
ل ۡيُؤۡذيۡ َۡ
ن ۡف ۡ
ّن ۡأن ۡيعۡرفۡ ۡ
ِك ۡأدۡ ۡ
نا ۡ ۡذل ۡ
ن ۡمِن ۡ َج ۡل ىبِيب ِ ِه ۡ
ِي ۡعليۡ ِه ذۡ
ِي ۡيدۡن ۡ
ِك ۡ َون َِساۡءِۡ ۡٱلۡ ُمؤۡ ِمن ۡ
َو َب َنات ۡ
َ َى ذ ََ َ َ ُُ َ ُ ذ َ
ُ
ُ
ِينۡ
ل ۡ ُيبۡد َۡ
ن ۡ َو ۡ
ن ۡفروجه ۡ
ِن ۡويحۡفظۡ ۡ
ص ِره ۡ
ن ۡمِنۡ ۡأبۡ ۡ
ت ۡ َيغۡضضۡ َۡ
ِنى ِۡ
[األحزابَ ﴿ .]59 :وقل ۡل ِلۡ ُمؤۡم َۡ
َ ُُ ذ ََ
ََُ ذ ذ
َ
ن﴾ [النور .]31 :فأمر اهلل نساء نبيه
َع ۡ ُج ُيوب ِ ِه ذۡ
ِن ۡ ىۡ
ن ۡ َِبم ِره ۡ
ُضبۡ ۡ
لَ ِۡ
ل ۡ َما ۡظ َه َۡر ۡمِنۡ َهاۡ ۡ َو ۡ
ن ۡإ ِ ۡ
زِينته ۡ
وبناته ونساء الـمؤمنني بالتبع ،بأن يدنني عليهن من جالبيبهن ،واجللباب هو الـملحفة الواسعة،
تشبه الرداء ،تغطي هبا مجيع جسمها حتى ال يبدو منه يشء.
َ ُُ ذ ََ
ن﴾ واخلامر من رشطه أن يسرت ما حتته من الشعر
َع ۡ ُج ُيوب ِ ِه ذۡ
ِن ۡ ىۡ
ن ۡ َِبم ِره ۡ
ُضبۡ ۡ
ل ِۡ
ثم قالَ ﴿ :و َۡ
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والصدر والرقبة والقالئد ،ويتأكد ذلك يف الصالة ،بحيث جيب عىل الـمسلمة أن تسرت مجيع بدهنا
يف الصالة حتى ولو كانت يف دار مظلمة أو بالليل ،وتستعمل اخلامر الثخني الذي يسرت ما حتته من
الشعر والرقبة ،لقول النبي ﷺ« :ال يقبل اهلل صالة حائض -أي امرأة بالغ -إال خبمار»(.)1
واخلامر الشفاف الرقيق الذي ال يسرت ما حتته من الشعر والرقبة فإهنا ال تصح الصالة فيه.
إال أن جتعل فوقه ثو ًبا أو رداء يسرت ما حتته.
َ َ
ُ ُ ُ ذ َ َ َ َ ذ َ َ َ َ َ ى ذ ُ َى َ َ َ ذ َ َ
لصل ىۡوۡةۡ
ن ۡٱ
ولۡوأق ِمۡ ۡ
ّل ۡ
ج ِهل ِيةِۡۡٱ ۡ
جۡٱلۡ ۡ
نۡتّب ۡ
لۡتّبجۡ ۡ
ن ۡو ۡ
فۡبيوت ِك ۡ
نۡ ِ ۡ
ويف اآلية األخرىَ ﴿ :وقرۡ ۡ
َ
َ َ َ ذ َىَ ََ َ ذ
ولۥۡ﴾ [األحزاب .]33 :فهذا واهلل اخلطاب اللطيف ،والتهذيب
لِل ۡ َو َر ُس ُۡ
ن ۡٱ َۡ
ِي ۡٱلزك ۡوۡة ۡوأطِعۡ ۡ
وءات ۡ
الظريف ،يأمر اهلل نساء نبيه ،ونساء الـمؤمنني ،بأن يقرن يف بيوهتن؛ ألن أرشف حاالت الـمرأة
أن تكون قاعدة يف قعر بيتها ،الزمة ملهنتها ،من خياطها ،أو خدمة بيتها ،ال يكثر خروجها
واطالعها؛ ألن ثقل القدم من الـمرأة جالل ،وكثرة اخلروج والدخول مهانة؛ ويعرضها للتهمة
والريبة ،وقد وصف اهلل نساء أهل اجلنة بام تتصف به العفائف احلرائر يف الدنيا ،فوصفهن
ََ ََذ َ َ
جۡ
ن ۡت َّب َۡ
ل ۡتّبجۡ ۡ
بالبيض الـمكنون ،وقاَصات الطرف ،ومقصورات يف اخليام ،ثم قال﴿ :و ۡ
جى ِهل ذِيةِۡ﴾ التي هنى عنها القرآن ،هو ما يفعله النساء يف بعض البلدان ،من إظهار مفاتن
ٱلۡ َ ۡ
جسمها ،بحيث تبدي يدهيا إىل العضد واآلباط ،ورجليها إىل الركبة أو إىل نصف الساق ،ومتيش

حارسة الرأس بغري مخار ،فهذا هو تربج اجلاهلية األوىل ،و م يكن معرو ًفا يف نساء الـمسلمني،
وإنام هو من زي نساء النصارى والعجم.
ويف هذا الزمان :أخذ نساء العرب يزدن يف اخلالعة والتكشف عىل نساء النصارى ،وعىل
تربج اجلاهلية األوىل.
وكلام ضعف دين الـمرأة وفسد خلقها ،أوغلت يف التربج ،وأخالق التفرنج؛ ألهنا ناقصة عقل
ودين ،ومشبهة عقوهلن بالقوارير ،وقد ابتليت هبذا الشباب الطائش الذي يفتخر أحدهم بخالعة

( )1أخرجه أبو داود وابن ماجه وأمحد من حديث عائشة.

238

جمموعة رسائل الشیخ عبد اهلل بن زيد آل حممود :

زوجته ،وبتربجها باألسواق بزهيا الـمزري الـمخزي ،وربام ذهب هبا إىل أصدقائه من األغيار
األجانب ،ليمتعهم بالنظر إليها ،ونظرها إليهم ،ويربط عالقة الصداقة بينها وبينهم ،فيوقعها يف الفتنة
واالفتتان هبا ،وهذا يعترب غاية يف سقوط الـمروءة والَّشف ،وذهاب احلياء والغرية.
مـــــن هيـــــن يسهــــــل اهلـــــوان علیـــــه

مــــــــا جلــــــــرح بمیــــــــت إيــــــــالم

إنه ما من نظرة إال وللشيطان فيها مطمع ،ومن العصمة أن ال تقدر ،وكم نظرة أثارت فتنة،
وأورثت حرسة ،وأشعلت يف القلب حمنة.
إن الرجـــــــال النـــــــانرين إىل النســـــــا

مثــــل الســــباع تطــــوف بــــاللحامن

إن مل تصــــن تلــــك اللحــــوم أســــودها

أكلـــــت بـــــال عـــــوه وال أثـــــامن

إن نابتة التفرنج ،وعشاق التربج ،الذين أضاعوا الصالة ،واتبعوا الشهوات ،وخرقوا سياج
الَّشائع ،واستخفوا بحرمات الدين ،واتبعوا غري سبيل الـمؤمنني ،يظنون من رأهيم القصري،
وعزمهم احلقري ،أن احلضارة والـمدنية ،والرقي والتقدم ،هو يف معاقرة اخلمور ،وجمارات
النصارى يف اخلالعة والسفور ،قد رضهبم من اجلهل رسادق ،ومن الغباوة أطباق ،وغرهم باهلل
الغرور ،تاهلل لقد سلكوا شعاب الضاللة ،وسقطوا يف هوان الـمذلة ،ورضوا بأخالق الـمذمة
الذي ساقهم إليها ،ودهلم عليهاَ ،صيح اجلهل ،وسفالة األخالق ،وجمالسة الفساق ،فإن داموا
عىل ما هم عليه ،و م يعدلوا سريهتم ،و م يرجعوا إىل طاعة رهبم ،صاروا مثاالً للمعائب ،ورش ًقا
لنبال الـمثالب ،وسيسجل التاريخ مساوئهم السيئة التي خالفوا هبا سرية سلفهم الصاحلني،
الذين رشفوا عليهم بتمسكهم بالدين ،وطاعة رب العالـمني ،فال أدري من أحق باألمن إن كنتم
تعلمون؟!
فانتبهوا من غفلتكم ،وتوبوا من زللكم ،وحافظوا عىل فرائض ربكم ،وأطيعوا اهلل ورسوله
إن كنتم مؤمنني.

()77
ربية
هناية الـمرأة الغرب ّية بداية الـمرأة َ
الع َ
لقد أفادت التجارب الـمشهود هلا بعني االعتبار والصحة ،أن خروج الـمرأة من بيتها هو
عنوان خراب البيت ،وضياع العيال ،وانقطاع وشائج األلفة والـمحبة بينها وبني زوجها ،مع
فساد أخالقها .وقد أخذ عقالء النصارى يشكون الويالت عىل أثر الويالت من جراء فساد
أخالق البنني والبنات ،وذلك أن البنت الغربية متى بلغت ست عَّشة سنة ،أو ثامين عَّشة سنة،
خرجت من بيت أهلها ،وقد خيرجها أهلها حني تقبلها األعامل ،ثم تتفق مع شاب يشاكلها،
وتعتزل معه ،يعمالن ويأكالن ،ومتكث البنت بالسنة والسنتني ال تسأل عن أهلها ،وال يسألون
عنها ،وال ترغب يف الزواج الَّشعي ،فإن تزوجت فإهنا ال ترغب يف أن حتبل ،لكون احلبل
يعوقها عن الكسب ،كام أن الرجل ال يرغب أن حيمل أعباء تكفل العيال ،والـمطالبة بمؤنتهم
ومؤنة أمهم ،وأكثرهم يتمتع بالـمرأة عن طريق الزنا ،وأخذوا يتحاشون عن النكاح الَّشعي
تباعدً ا عن مسؤولية نفقة العيال لعلم أحدهم أن ولده ليس له بولد ،وأن ابنته ليست له ببنت،
لكون وشائج القرابة متقطعة فيام بينهم ،وعىل أثر هذا ،صاروا يرغبون يف اقتناء الكالب ،يتسلون
هبا عن تربية األوالد ،ولنسائهم معها مآرب أخرى .وعىل أثر هذا انرصف الشباب والشابات
ورقيهم وثروهتم ،حتى قل
عن التعلم يف الـمدارس للصنائع وغريها ،الذي عليها مدار قوهتم ُ
ماهلم ،وانقرض نسلهم ،وتعطلت صنائعهم.
فهـذه احلالة الـمزرية ،هي هناية الـمدنية واحلرية التي يفتخر هبا الغرب ،حتى صاروا ال
يعدون الزنا جريمة ،لكونه بزعمهم من كامل احلرية التي تتمتع هبا الـمرأة ،إال إذا زنى هبا
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مكرهة ،أو زنى هبا عىل فراش الزوج ،مع العلم أن الزنا حمرم يف رشيعتهم ،وال نقول :إهنم كلهم
هبذه الصفة ،وإنام نقول :إن هذا هو األمر الغالب عىل أخالقهم ،والعادة السائدة من بينهم ،وإال
فقد توجد بيوت يلتزم أهلها بالعفاف واحلشمة ،والقيام بخدمة الـمنزل وحسن الرتبية ،ورعاية
حق الزوج واحرتامه ،لكن مثل هذا قليل عندهم جدً ا ،وال يزال عقالؤهم وكتاهبم ،والكاتبات
الـمفكرات من نسائهم ،ينحون بالـمالم ،وتوجيه الـمذام ،عىل سوء تربية نسائهم ،وفساد
أخالقهن.
إن الـمرأة لن تبلع كامهلا احلقيقي إال بالرتبية اإلسالمية ،التي تطبع يف قلبها ملكة حمبة
الفرائض والفضائل والتنزه عن منكرات األخالق والرذائل.
وإن من عوائدهم السيئة السائدة فيام بينهم ،كون الرجل إذا خطب امرأة سواء أكان صاد ًقا
يف رغبته أو خماد ًعا ،فإنه يامرس التجربة معها ،وال نقول يف يشء دون يشء ،بل يف كل يشء،
فيخلو هبا ،حتى يف بيت أهلها ،وهم ينظرون إليهـام ،وتسري معه مصاحبة له ،وتنام معه كفعل
الرجل مع زوجته عىل حد سواء.
ثم يظهر وسائل اإلغراء ،فيومهها بغناه ،ثم ُيظهر هلا حسن أخالقه ،وقد يذكر هلا أن حسابه
يف البنك يبلع كذا وكذا عىل سبيل اخلداع .وال يزال دأبه معها السنة والسنتني عىل سبيل التجربة،
وباسم أهنا خطيبته ،حتى إذا التاط قلبها بحبه ،وسال لعاهبا عىل حصول ما يعدها ويمنيها به،
انرصف عنها ،وفارقها لتعلقه بأخرى غريها ،فيفعل مع الثانية كام فعل مع األوىل ،من تنقله يف
اللذات ،وتنوع الـمشتهيات ،ولعدم رغبته يف الزواج الَّشعي هتر ًبا من تبعاته ومسؤوليته.

()78
النساء
الرجال ّ
قوامون عىل َ
ّ
إن قضية الـمرأة بمقتىض دخوهلا مع الزوج بالنكاح الَّشعي تعترب بأهنا قد دخلت يف العقد
برضاها واختيارها عىل التزام رئاسة الزوج عليها ،بدون هضم وال ضيم ،وال إسقاط هلا عن
كرامتها ،وال عن إنسانيتها ،وقد سمى اهلل الزوج سيدً ا يف كتابه احلكيم ،فقال تعاىلَ ﴿ :و َألۡ َفياَۡ
َ َ
اب﴾ [يوسف .]25 :كام سامها اهلل الصاحبة باجلنب ،وقد أثبت اهلل سبحانه القوامية
لَ ِۡ
َسي ِ َدهاۡ َلاۡٱ ۡ
ََ
َ ُ َذ ُ َ ََ
َ ِ َ َ ذ َ ذ
َ
َع ۡ َبعۡضۡ ۡ َوب ِ َماۡۡ
لِل ۡ َبعۡض ُهمۡ ۡ ىۡ
ل ۡٱ ُۡ
َع ۡٱلنِساۡءۡ ۡبِما ۡفض ۡ
ون ۡ ۡ
ال ۡق ۡو ىم ۡ
لرج ۡ
للرجال عىل النساء فقال﴿ :ٱ ِ
َ
َ ذ َ
َ َُ
لۡ
أنفقواۡۡمِنۡۡأمۡ َۡو ىل ِ ِهمۡ﴾ [النساء .]34 :وهذه القوامية ،وهذه السيادة ،هي الـمعنية بقوله﴿ :ب ِ َماۡفض ۡ
ََ
ذُ َ
َعۡ َبعۡضۡ﴾ من كون الرجل أقدر من الـمرأة عىل احلامية والرعاية والكسبَ ﴿ ،وب ِ َماۡۡ
لِلۡ َبعۡض ُهمۡۡ ىۡ
ٱ ۡ
َ
َ
َ َُ
نۡ
أنفقواۡ ۡمِنۡ ۡأمۡ َۡو ىل ِ ِهمۡ﴾ أي بام بذل هلا من الـمهر ،والنفقة عليها ،وهي الـمشار إليها بقولهَ ﴿ :ول ُه ذۡ
ُ ذ
ََ ذ َ
ن ۡۡبٱلۡ َمعۡ ُر ِ ۡ َ
ََ ذ
ن ۡد َر َجةۡ﴾ [البقرة .]228 :إذ ليس الذكر كاألنثى؛
ِلر َجا ِۡل ۡعليۡ ِه ۡ
مِثۡ ۡ
ل ۡٱَّلِي ۡعليۡ ِه ۡ ِ
وف ۡول ِ
فبعض العلامء قال :إنه من أجل ضعفها ،ونقص رأهيا يف ترصفاهتا ،كام هو الغالب عىل أكثر

طبائع النساء .وال ينفي هذا النساء الذكيات العاقالت ،الال ي هلن حظ من القوة والكياسة،
وحسن الترصف والسياسة ،فبعض النساء َت ْف ُضل إحداهن زوجها يف العلم والعقل ،والذكاء
والفطنة ،والقدرة عىل الكسب ،وهذه تعد من النادر الذي ال يبنى عليه قاعدة؛ ألن النادر ال
حكم له ،وإنام االعتبار باألغلب ،والعادة السائدة من طبائع النساء ،والنساء عرب كل القرون
الطويلة ،وإىل حد اآلن ،مهام بلغت إحداهن من الذكاء والفطنة ،فإهنن يعتقدن ،ويعرفن شدة
حاجتهن إىل الرجال يف الرعاية واحلامية والقيام بالكفالة والكفاية ،حتى إن النساء يف بعض األمم
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يعطني الرجل الـمهور ،ويشاطرنه النفقة ،ليك رن حتت رئاسته ورعايته ،للعلم بشدة حاجتهن إليه،
وكون رعاية الرجل بالـمرأة عىل قدر حظوهتا عنده ،وميله إليها ،وقد قيل :مسكينة امرأة بال
زوج .وتدعى األيم ،واألرملة ،بحيث حتيط هبا الكآبة والـمسكنة ،فالـمرأة التي يأخذها احلرص
عىل العمل للكسب ،أو عىل العلم والتعليم ،إىل أن تفنى زهرة شباهبا بدون زوج وال أوالد ،فإهنا
يف الغالب تندم يف آخر عمرها أشد الندم ،وتبدي احلرسة واألسف عىل ما فات من دهرها بدون
زوج يؤنسها ،وبدون نسل يرثها ،و ُت ْذكَر به بعد موهتا.
هلذا يعد من الشطح والشطط ،وقوع هذا اجلدال والصخب ،من أنصار الـمرأة بالباطل،
حيث يطالبوهنا باخلروج من بيتها للعمل ،وحيسنون هلا ذلك مع معرفة كل عاقل بام ينجم عن هذا
الشيوع من األرضار والـمفاسد الكبار ،وإمهاهلا حقوق زوجها وتربية عياهلا ،وإصالح شؤون
بيتها ،فهم يرضوهنا من حيث يريدون نفعها ،ويريدون جعلها بمثابة األنعام السائبة التي ترسح
وترتع حيث شاءت ،كحالة الـمرأة الغربية عىل حد سواء ،تريد حياهتا ،ويريدون موهتا.
أبتمــــي إصــــالح ســــعدى بجهــــدي

وهــــي تســــعى جهــــدها يف فســــادي

وملا تنبه أهل أوروبا إىل إصالح شؤوهنم االجتامعية ،وترقية معيشتهم الـمدنية ،وعرفوا
فساد تربية نسائهم ،وفساد تعلمهن ،وأن األدواء االجتامعية ،واألمراض الـمدنية ،قد ظهر أثرها
بشدة عىل حضارهتم ،وصارت هتددهم بفساد أحواهلم ،وقلة ماهلم ،وانقراض نسلهم وعياهلم،
وتقويض دعائم صنائعهم وأعامهلم ،وقد ظهر أثر ذلك جل ًيا يف الغرب ،بحيث دخل عليهم هذا
الضعف ،وقلة النسل تدرجي ًّيا ،فلام عرف ذلك بعض كتاهبم ،وبعض الكاتبات الذكيات من
النساء ،أخذوا يرصخون بفضل دين اإلسالم ،ويتمنون الرجوع إىل تعاليمه ،وتربية نسائهم
عليه ،ودونك الشاهد الـمشاهد للواقع ،واحلق ما شهدت به األعداء ،ونحن نسوق بعض
أقواهلم؛ لالتعاظ هبا ،وأخذ االعتبار منها ،وخري الناس من وعظ بغريه.
قال العالمة اإلنجليزي (سامويل ساميلس) وهـو من أركان النهضة اإلنجليزية :إن النظام
الذي يقيض بتشغيل الـمرأة يف الـمعامل ،مهام نشأ عنه من الثروة ،فإن نتيجته هادمة لبناء احلياة
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الـمنزلية؛ ألنه هياجم هيكل الـمنزل ،ويقوض أركان األرسة ،ويمزق الروابط االجتامعية ،ويسلب
الزوجة من زوجها ،واألوالد من أقارهبم ،وصار بنوع خاص ال نتيجة له إال تسفيل أخالق
الـمرأة ،إذ وظيفة الـمرأة احلقيقية ،هي القيام بالواجبات الـمنزلية ،مثل ترتيب مسكنها ،وتربية
أوالدها ،واالقتصاد يف وسائل معيشتها ،مع القيام باحتياجاهتم البيتية.
ولكن الـمعامل تسلخها من كل هذه الواجبات ،بحيث أصبحت الـمنازل غري الـمنازل،
وأضحت األوالد تشب عىل عدم تربية ،وتلقى يف زوايا اإلمهال ،وانطفأت الـمحبة الزوجية،
وخرجت الـمرأة عن كوهنا الزوجة الظريفة ،والـمحبة اللطيفة ،وصارت زميلته يف العمل
معرضا للتأثريات التي متحو غال ًبا التواضع الفكري ،والتودد الزوجي،
والـمشاق ،وصارت
ً
واألخالق التي عليها مدار حفظ الفضيلة(.)1
ونَّشت جريدة (الغوس ويكيل ركورد) نق ً
ال عن جريدة (لندن ثروت) قائلة :إن البالء كل
البالء يف خروج الـمرأة عن بيتها إىل التامس أعامل الرجال ،وعىل أثرها يكثر الشاردات عن
أهلهن ،واللقطاء من األوالد غري الَّشعيني ،فيصبحون ًّ
وعارا عىل الـمجتمع ،فإن
كال ،وعالة،
ً
مزامحة الـمرأة للرجال ستحل بنا الدمار؛ الـم تروا أن حال خلقتها تنادي بأن عليها ما ليس عىل
الرجل ،وعليه ما ليس عليها؟(.)2
ونَّشت الكاتبة الشهـرية (مس اين رود) يف جريدة (االسرتن ميل) :ألن يشتغل بناتنا يف
البيوت خري وأخف بالء من اشتغاهلن يف الـمعامل ،حيث تصبح البنت ملوثة بأدران تذهب برونق
حياهتا إىل األبد ،أال ليت بالدنا كبالد الـمسلمني؛ فيها احلشمة والعفاف والطهارة ،تنعم الـمرأة
بأرغد عيش ،تعمل كام يعمل أوالد البيت ،وال ُمت َ ُّس األعراض بسوء ،نعم إنه لعار عىل بالد
اإلنكليز أن جتعل بناهتا مث ً
ال للرذائل بكثرة خمالطة الرجال ،فام بالنا ال نسعى وراء ما جيعل البنت

( )1من دائرة الـمعارف  -فريد وجدي جـ  8ص.639
( )2ص 481جملد  4من (جملة الـمنار).
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تعمل بام يوافق فطرهتا الطبيعية ،من القيام يف البيت ،وترك أعامل الرجال ،سالمة لَّشفها(.)1
ونَّشت الكاتبة الشهرية (الالدي كوك) بجريدة (االيكوما) وهذا نص الـمقالة :إن
االختالط يألفه الرجال ،وقد طمعت الـمرأة فيه بام خيالف فطرهتا ،وعىل قدر كثرة االختالط،
تكون كثرة أوالد الزنا ،وهنا البالء العظيم عىل الـمرأة ،فالرجل الذي علقت منه ،يرتكها وشأهنا
تتقلب عىل مضجع الفاقة والعناء ،وتذوق مرارة الذل والـمهانة واالضطهاد من احلمل وثقله،
والوحم ودواره ،أما آن لنا أن نبحث عام خيفف إذا  م نقل عام يزيل هذه الـمصائب العائدة بالعار
عىل الـمدنية الغربية؟!.
يا أهيا الوالدان ،ال يغرنكام بعض درهيامت تكسبها بناتكام باشتغاهلن يف الـمعامل،
ومصريهن إىل ما ذكرنا.
علموهن االبتعاد عن الرجال .أخربوهن بالكيد الكامن هلن بالـمرصاد .لقد دلنا اإلحصاء
عىل أن البالء الناتج من محل الزنا أنه يعظم ويتفاقم ،حيث يكثر اختالط النساء بالرجال ،الـم
تروا أن أكثر أمهات أوالد الزنا هن الـمشتغالت يف الـمعامل ،واخلادمات يف البيوت ،ولوال
األطباء الذين يعطون األدوية إلسقاط احلمل ،لرأينا أضعاف ما نرى اآلن.
لقد أدت بنا هذه احلالة إىل حد من الدناءة  م يكن تصورها يف اإلمكان ،حتى أصبح رجال
مقاطعات بالدنا ال يقبلون الـمرأة زوجة رشعية ،وهذا غاية اهلبوط بالـمدنية .انتهى(.)2
وإنام سقنا هذه الـمقاالت التي هي بمثابة الشهادات إلقناع الشباب والشابات الـمفتونني
بتقليد أوروبا يف عاداهتا ،وفساد أخالقها ،والسري عىل منهاج أعامهلا يف التساهل يف الفسق ،كدأب
الـمتفرنجني يف التسليم لألمم القوية والتقليد هلا.
وقد قلنا يف (رسالة اخللیج يف منع االختالط)  :إن هذا االختالط الذي ننصح بمنعه وعدم
إقراره أنه يفيض بأهله إىل أرش غاية ،وأسوأ حالة ،فال ينبغي أن نغرت بمن ساء فهمه ،وزل قدمه يف
( )1نَّشت يف مقالة عنواهنا :الرجال والنساء ص 481من (جملة الـمنار) الـمجلد .4
( )2ص 482من (جملة الـمنار) الـمجلد .4
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الغرق يف إثمه ،فإنه ال قدوة يف الَّش ،فإن غشيان النساء هلذه اجلامعات واألعامل والـمعامل ،هو
من أقوى الوسائل لتعرف الفساق هبن وإغوائهن ،والفساق هم الذين حيرصون عىل هذا
االجتامع بالنساء ،فال ينبغي أن نغش أنفسنا ،ونتعامى عام يرتتب عليه من فساد األخالق
واآلداب.
تدخل البنت العذراء الـمصونة الـمحصنة هذا الـمجتمع الـمختلط ،وهي يف غاية من النزاهة
والعفة واحلياء ،فتقعد مقعد الـمرأة الربزة ،بحيث تكون يف متناول كل ساقط وفاسق ،فيوجه
السفهاء والفسقة إليها أنظارهم وأفكارهم ،ويسرتسلون معها يف حديث اهلزل والغزل ،ويعملون هلا
وسائل اإلغراء واإلغواء ،ال سيام إذا كانت ذات حسب ومجال ،فال تلبث قلي ً
ال حتى تلقي عن نفسها
جلباب احلياء واحلشمة ،وتزول عنها العفة ،وتنحل منها رابطة العصمة ،ثم متيل إىل الفاحشة
الـمحرمة؛ ألهنا ناقصة عقل ودين ومشبهة عقوهلن بالقوارير ،والشباب قطعة من اجلنون .ومن
العصمة أن ال تقدر ،والـمعصوم من عصمه اهلل .ومتى كثر اإلمساس قل اإلحساس.
قالــــت عهــــدتك جمنو ًنــــا فقلــــت هلــــا

إن الشــــباب جنــــون بــــرؤه الكــــرب

والـمسؤولون عن هذا أمام اهلل والناس هم األمراء والزعامء الذين جيب عليهم منع اختالط
حمظورا .وأن
اجلنسني ،اتقاء الفتنة ،وقد قرر العلامء بأن الـمجموع الذي يتضمن الـمحظور يكن
ً
الوسائل هلا أحكام الـمقاصد ،وأن درء الـمفاسد مقدم عىل جلب الـمصالح .ومن وقع يف
الشبهات وقع يف احلرام .فألجله جيب النهي واالنتهاء عن مثل هذا؛ ألنه جير إىل فنون من
بأسا ،وزال هبا عنهن األدب
الـمضار الـمتنوعة ،متى اعتادها النساء أصبحن ال يرون هبا ً
واحلشمة ،والعفة والدين.
إن أكرب أمر خترسه الـمسلمة اخلفرة يف هذا االختالط ،هو خرساهنا للحياء الذي هو بمثابة
السياج لصيانتها وعصمتها .فاحلياء حيسبه بعض الناس هينًا ،وهو عند اهلل عظيم .ويف البخاري
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أن النبي ﷺ قال« :احلياء من اإليمان»( .)1وقال« :احلياء خري لكه»()2؛ ألن احلياء ينحرص يف
فعل ما جيملها ويزينها ،واجتناب ما يدنسها ويشينها ،واحلياء مقرون به البهاء واجلالل واجلامل
كام أن عدم احلياء من لوازمه ذهاب البهاء واجلامل واجلالل ،ترى الـمرأة الـملقية جللباب احلياء
يف صورة قبيحة وقحة مرتجلة ،ال تدري أهي رجل أو امرأة وقد قيل:
فـــــال وأبیـــــك مـــــا يف العـــــی
يعــــی

خـــــري

وال الـــــــدنیا إذا ذهـــــــ احلیـــــــاء

الـــــمرء مــــا اســــتحیا بخــــري

ويبقــــى العــــود مــــا بقــــي اللحــــاء

إن احلياء كله خري وحسن ،لكنه يف النساء أحسن.
وإذا أردت أن تعرف خسارة فقد احلياء ،فانظر إىل بعض البلدان التي هجر نساؤها احلياء،
وجتافني عن التخلق به ،واعتقدن أن اإلنسان حيوان ،ترى فيهن العجب؛ من فساد األخالق
واآلداب ،ونكوس الطباع ،وفساد األوضاع ،واإلخالد إىل سفاسف الَّشور والفجور ،فال يبايل
بام فعلت أو فعل هبا شبه احليوان ،فال تستحيي من اهلل ،وال من خلقه ،وال ترغب يف أن يبقى هلا
رشف أو ذكر مجيل تذكر به يف حياهتا أو بعد وفاهتا ،وهذا معنى قول النبي ﷺ« :إذا لم تستح

فاصنع ما شئت»(.)3
حيا عن إبداء النساء زينتهن لغري أزواجهن أو حمارمهن ،ومن الـمعلوم
هنى القرآن هن ًيا َص ً
أن الـمرأة يف حالة هذا االختالط ،ستظهر حماسنها ومفاتن جسمها ،فتبدي يدهيا إىل قرب
العضد ،وهبا أسورة الذهب ،وساعة الذهب ،وتبدي رجليها إىل نصف الساق ،وتكشف عن
رأسها ،ورقبتها وقالئدها ،وحلق اآلذان ،ولن تذهب إىل هذا الـمجتمع إال بعد تكلفها بتجميل
نفسها من األصباغ واألدهان العطرية ،لعلمها أن الشباب سينظرون إليها ،فهل يشتبه عىل عاقل
( )1من حديث عبد اهلل بن عمر.
( )2رواه مسلم من حديث عمران بن حصني.
( )3من حديث رواه البخاري عن أيب مسعود عقبة بن عمرو األنصاري البدري .واحلديث «إن مما أدرك انلاس
من الكم انلبوة األوىل إذا.»...
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( )78الرجال قوامون عىل النساء

بعد هذا حتريم إبداء هذه الزينة مع الرجال األجانب ،إذ ال حمل للرتدد يف حتريم هذا العمل
وحتريم التعاون عليه ،وحتريم الـمساعدة ألهله ،بل وال يف حتريم إقرارهم عليه ،والسكوت عن
اإلنكار عليهم ،وال حاجة إىل تطويل الكالم قي مفاسده ،وما يؤول إليه ،فإهنا بدهية بطريق
العقل واالختبار.
والـمفتونون بالتقليد يعلمون من مضاره الـمتولدة عنه أكثر مما ذكرنا لكنهم يستحبون
ٗ
ََ َ َ َ َذ ُ
َ َذ ُ
َ
وهُۡ
خذ ۡ
يل ۡٱلۡ ِۡ
يل ِۡإَون ۡيروۡاۡ ۡسب ِ ۡ
وهُ ۡ َسب ِ ۡ
خذ ۡ
يل ۡٱلرشۡ ِۡد ۡ ۡ
العمى عىل اهلدى ﴿ِإَون ۡيَ َروۡاۡ ۡ َسب ِ ۡ
غ ۡيت ِ
ل ۡيت ِ
ٗ
يل﴾ [األعراف .]146 :فهم يفضلون ترك هذه اآلداب اإلسالمية ،واألخالق العربية،
َسب ِ ۡ
وهيزؤون بمن يفعلها ،وبمن خيالف رأهيم يف ترك كل ما يسمونه متدنًا وجتديدً ا.
ــر اوا عــن كــل فائــدة
ُع امــي القلــوب َع َ

هنــــــم كفــــــروا بــــــاهلل تقلیــــــدً ا

إن الغرية عىل الـمحارم تعد من شيم ذوي الفضائل والـمكارم ،فالغيور مهاب ،ومن ال
غرية فيه مهان ،والغرية الواقعة يف حملها ،هي بمثابة السالح لوقاية حياة الشخص ،ومحاية أهله،
وكلام اشتد حفظ اإلنسان لصيانة نفسه وأهله ،قويت غريته ،واشتدت شكيمته ،بحيث ال متيش
بواديه األراجيل.
وكلام كثرت مالبسته للقبائح ،وخاصة الزنا وتوابعه ،فإهنا تنطفئ من قلبه حرارة الغرية ،فال
يستنكر معها فعل القبيح ،ال من نفسه وال من أهله ،بل ربام يلطف فعل الفاحشة ويزينها لغريه،
كام يفعل الديوث الذي يقر السوء يف أهله ،وهلذا صارت اجلنة عليه حرا ًما ،كام ثبت بذلك
احلديث أن النبي ﷺ قال« :ال يدخل اجلنة ديوث»( .)1والديوث هو الذي يقر أهله عىل عمل
السوء؛ ألن من هين يف نفسه وأخالقه ،فإنه يسهل عليه اهلوان.
فالفاسدة أخالقهم وبيوهتم ،حيبون أن تفسد أخالق الناس وبيوهتم ،لينطفئ بذلك عارهم،
وخيتفي ذهلم وصغارهم ،فمثل هؤالء حيبون أن تشيع الفواحش يف بلدهم .والغرية من الدين،
( )1رواه أمحد واللفظ له والنسائي واحلاكم وقال :صحيح اإلسناد« :ثالثة قد حرم اهلل عليهم اجلنة :مدمن
اخلمر ،والعاق لوادليه ،وادليوث اذلي يقر يف أهله اخلبث».
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ومن ال غرية له ال دين له؛ ألن من لوازم عدم الغرية الرضاء بانتهاك حدود اهلل وحمرماته.
إن الرجل العاقل ،والـمفكر احلازم ،جيب عليه أن يراقب العواقب ،وأن يقابل بني
الـمصالح والـمفاسد ،فإن هلذه القضية ما بعدها ،إذ الـمنكرات يقود بعضها إىل بعض ،وحتى
رشا من األوىل ،فعند نجاح القائلني بإباحة االختالط ،فإنه يقودهم إىل الـمطالبة
تكون اآلخرة ًّ
بإباحة الرقص ،ثم الـمطالبة بإعطاء الـمرأة كامل حريتهـا تترصف بنفسها كيف شاءت ،ليس
لزوجها وال ألبيها عليها من سلطان ،كفعل الـمرأة األوروبية ،وكأن هذا هو هدفهم األكرب،
وبعمله يعملون.
أهيا العقالء :اعتربوا وفكروا واعلموا بأن الـمسلمني إنام نكبوا يف جمتمعهم ،وأخالقهم بعد
ما نكبوا يف نظام عائلتهم ،وفساد تربيتهم لنسائهم ،وأبنائهم الرتبية الدينية الصحيحة ،الـمبنية
عىل التحيل بالفضائل ،والتخيل عن منكرات األخالق والرذائل.
وبسبب إمهاهلم حلسن تربيتهم ،وفساد تعليمهم ،ساءت طباعهم ،وفسدت أوضاعهم،
وأخذوا يتناسون التعاليم اإلسالمية واألخالق العربية؛ ألنه إذا ساء التعليم ،ساء العمل ،وإذا
ذ ُ ََ ُ َ َ َ َ َُ َ ذ َ ً ُ َ َ ذ
ِينۡ
ك ۡٱَّل َۡ
لئ ِ ۡ
لِلِۡشيۡۡا اۡأو ۡ
ِنۡٱ ۡ
لۥۡم ۡ
ِكۡ ۡ
لِلۡف ِتۡنت ۡهۥۡفلنۡتمۡل ۡ
ساء العمل ،ساءت النتيجة ﴿ َو َمنۡيُ ِردِۡۡٱ ۡ
َ
ذُ َ َُ َ ُُ َ َ
َ
َ َ
َ
فۡٱٓأۡلخ َِۡرۡة ِۡعذابۡۡع ِظيمۡ﴾ [الـامئدة.]41 :
فۡٱلنۡ َياۡخِزۡيۡۡ َول ُهمۡۡ ِ ۡ
وب ُه اۡمۡل ُهمۡۡ ِ ۡ
لِلۡأنۡيط ِه ۡرۡقل
لمۡۡيُ ِردِۡۡٱ ۡ
فهذه نصيحتي لكم ،قصدت هبا نفعكم ،ودفع ما يرضكم ،واهلل خليفتي عليكم ،واستودع

اهلل دينكم وأمانتكم ،واستغفر اهلل يل ولكم ،والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.

()79
مراعاة حفظ الـامل
بحسن التدبري وكراهة اإلرساف والتبذير
احلمد هلل ،ونستعني باهلل ،وال حول وال قوة إال باهلل ،وأشهد أن ال إله إال اهلل ،وأشهـد أن
حممدً ا رسول اهلل صىل اهلل عليه ،وعىل آله وأصحابه ،ومن متسك بسنته ،واتبع هداه.
أما بعد:
فإن هذا القرآن العظيم ،والذكر احلكيم ،قد نظم حياة الناس أحسن تنظيم ،باحلكمة
والـمصلحة والعدل وحسن اإلرشاد والتعليم ،فهو كتاب دنيا ودين ،ومنهـج سياسة وسيادة،
هيدي إىل كل فضيلة ،وينهى عن كل رذيلة  ،م يقترص عىل األمر بالصالة والزكاة والصيام وسائر
رشائع اإلسالم فحسب ،بل أبدى وأعاد من فنون الوصايا الصحيحة ،والنصائح الفصيحة،
فأوىص اإلنسان بالصنائع واإلحسان ،يف كل ما يتعلق بحسن معارشته ألهله وعياله وأقاربه،
وفيام يتعلق بشؤون جتارته ،وسياستها بحسن التدبري ،ووسائل التثمري ،وحفظها عن اإلرساف
ُذ
َ
َ َ َ َ َ َ َ َ ُ َ ً َى ُ ُ َ َ َ َ
ط ۡ ۡف َتقۡ ُع َۡدۡ
ك ۡٱلۡبَسۡ ِۡ
ل ۡتبۡ ُسطۡ َها ۡ ۡ
ك ۡو ۡ
ل ۡعنقِ ۡ
ك ۡمغۡلول ۡة ۡإ ِ ۡ
تعلۡ ۡيد ۡ
لۡ ۡ
والتبذير ،فقال سبحانه﴿ :و ۡ
َُ ٗ ذ
َم ُس ً
وراۡ[ ﴾٢٩اإلرساء.]29 :
وماۡ ۡ
مل ۡ
فنهى سبحانه عن غل اليد إىل العنق ،وهو عبارة عن شدة البخل واالمتناع عن الصدقة،
وأداء الزكاة الواجبة ،وعن سائر األعامل اخلريية ،كام يبتىل به الكثريون من األغنياء البخالء
الـمكثرين ،هيم أحدهم بالصدقة أو أداء الزكاة الواجبة ،ثم يمنعه شدة بخله وهلعه ،فكان مجو ًعا
منو ًعا.
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وقد جعل اهلل الـامل منحة ألقوام ،وحمنة عىل آخرين ،وسعادة عىل أقوام ،وشقاء عىل
َ
ََ ُ َ ُ ذ َ
ََ َ
َُ َ َ ُ
لۡتبۡ ُسطۡ َهاۡ
ون﴾ [التغابن .]16 :ثم قال﴿ :و ۡ
كۡه ُۡمۡٱلۡ ُمفۡل ُِح ۡ
لئ ِ ۡ
حۡنفۡسِ ۡهِۦۡفأو ۡ
وقۡش ۡ
آخرين﴿ .ومنۡي ۡ
ُذ
ط﴾ أي يف التوسع يف النفقات والكامليات التي جتحف بذهاب الـامل ،وتوقع يف سوء
ك ۡٱلۡبَسۡ ِۡ
ۡ
احلال.

ََ ُ َ َُ ٗ ذ
َم ُس ً
ورا﴾ أي يلومك الناس عىل فساد ترصفك ،وتتحرس يف نفسك عىل
وما ۡ ۡ
﴿فتقۡع ۡد ۡمل ۡ
َ ذ َ َ َ َُ َ ُ ُ َ
سفواۡۡ َولمۡۡ
ِينۡإِذاۡۡأنفقواۡۡلمۡۡي ِۡ
فساد تبذيرك ،وسوء تدبريك ،وقد مدح اهلل الـمعتدلني .فقالۡ ﴿ :وٱَّل ۡ
َ ُ ُ َ َ َ َ َ َى َ َ
َ ُ َى ذ
ِيۡ
ب ۡ َحق ُۡهۥ ۡ َۡوٱلۡ ِمسۡك َۡ
ات ۡذا ۡٱلۡقرۡ ۡ
اما ۡ[ ﴾٦٧الفرقان .]67 :وقالَ ﴿ :و َء ِۡ
ِك ۡق َو ٗۡ
ي ۡ ۡذل ۡ
ن ۡب ۡ
يقَۡتواۡ ۡوك ۡ
َ
ََ َ ذ
َى َ ذ
ذ
َ َ ُ
ن ۡٱ ذ
ل ۡ ُت َبذِرۡ ۡ َتبۡذ ً
ن ۡل َِرب ِ ۡهِۦۡ
طى ُۡ
ن ۡٱلشيۡ َ ۡ
ي ۡوك ۡ
يى ِط ِۡ
ن ۡٱلش َۡ
ين َۡكنوۡاۡ ۡإِخۡ ۡو ۡ
ن ۡٱلۡ ُم َبذِرِ ۡ
ِيرا ۡۡ ٢٦إ ِ ۡ
يل ۡ َو ۡ
لسب ِ ِۡ
َۡوٱبۡ َۡ
َُ
ورا ۡ[ ﴾٢٧اإلرساء .]27-26 :فأمر سبحانه كل من أنعم عليه بالغنى بالـامل ،بأن ال يبخل بام
كف ٗۡ
آتاه اهلل من فضله ،وأن يؤ ي ذا القربى حقه ،وهم أقارب الشخص من إخوانه وأخواته وأعاممه
وعامته ،وأخواله وخاالته ،وأوالد العم والعمة ،وأوالد اخلال واخلالة ،فهؤالء قد أوجب اهلل هلم
حق القرابة يف مال قريبهم من زكاة وصدقة وصلة ،إذ هم أحق من كل أحد ،فمن وصل رمحه
أوصل اهلل إليه اخلريات ،وبسط له الربكات ،يف حاله وماله وعياله.
كام يف الصحيح أن النبي ﷺ قال« :من أحب أن يبسط هل يف رزقه ،وأن يمد هل يف عمره،

فليصل رمحه»( )1فالواصل موصول ،والقاطع مقطوع.
ومطعـــم المـــنم يـــوم المـــنم مطعمـــه

أنــــى توجــــه والـــــمحروم حمــــروم

فالصلة هي من األعامل الـميمونة عىل كل من اتصف هبا كام قيل:
ممــــارم يف ا قــــوام وهــــي ممــــانم

ومل أر كالــــــمعروف تـــــدعى حقوقـــــه
َ
ل ۡ ُت َبذِرۡ ۡ َتبۡذ ً
ِيرا﴾ ملا حث سبحانه عىل صلة األرحام ،وعىل اإلحسان إىل
ثم قالَ ﴿ :و ۡ
الـمساكني وابن السبيل وال صلة وال صدقة إال من مال؛ ألن عادم اليشء ال يعطيه  -هلذا أمره

( )1متفق عليه من حديث أنس.

( )79مراعاة حف الـامل بحسن التدبري وكراهة اإل اف والتبذير

251

اهلل بأن حيفظ ماله من الضياع ،وأن يسوس جتارته بحسن التدبري ،وجمانبة اإلرساف والتبذير؛ ألن
الـامل ترس الـمؤمن يف آخر الزمان ،وال يستغنى عنه يف حال من األحوال ،وأن الكريم عىل
اإلخوان ذو الـامل.

َ
ل ۡ ُت َبذِرۡ ۡ َتبۡذ ً
ِيرا﴾ والتبذير هو أن ينفق الـامل جزا ًفا يف سبيل البذخ
وهلذا قالَ ﴿ :و ۡ

والشهوات ،والتفنن يف الـمأكوالت ،والتأنق يف الـمركوبات ،والتغايل يف الـمستعمالت ،وسائر
الكامليات؛ ألن االقتصاد خري كله .ويف احلديث« :ما اعل من اقتصد»( .)1وقال« :االقتصاد
نصف العيش ،وحسن اخللق نصف ادلين»( .)2وقال« :االقتصاد يف انلفقة نصف الـمعيشة،

واتلودد إىل انلاس نصف العقل ،وحسن السّال نصف العلم»( ،)3ألن الـامل احلالل ال حيتمل
اإلرساف ،ومن الـمشاهد الـمحسوس أن الـمرسفني الـمبذرين يصابون بالفقر قبل أن يموتوا؛
ألن إنفاقهم الـامل يف سبيل اإلرساف والتبذير ،وعدم حسن التدبري ،مؤذن بزواله وارحتاله ،كام
أن إنفاقه عىل النفس واألهل والعيال ،والتجمل منه بأنواع الزينة الـمباحة ،والصلة منه والصدقة
هو عنوان شكره الـمستلزم لنموه وبركته ،لكونه أنفق الـامل يف سبيل ما خلق له.
فدين اإلسالم هو دين تثمري األموال وحفظها ،وتوسعة التجارات من سبيل حلها ،ويف
احلديث« :نعم الـمال الصالح للرجل الصالح»( .)4ويقول« :اتلاجر الصدوق األمني مع انلبيني

والصديقني والشهداء»( .)5وقد ذهب أهل الدثور باألجور -أي أهل األموال -بالدرجات
َ
ََ ُ ُ
ل ۡ ۡتؤۡتواۡ ۡٱلسف َهاۡ َۡءۡ
والنعيم الـمقيم ،وحسبكم ما تسمعونه من كتاب ربكم يقول اهلل﴿ :و ۡ
َ َىَ ُ ُ ذ َ َ َ ذ ُ َ ُ
لِل ۡلكمۡ ۡق َِۡيى ٗۡما﴾ [النساء .]5 :والسفهاء هم الذين ال حيسنون حفظ الـامل
ل ۡٱ ۡ
ت ۡجع ۡ
أمۡ ۡولك ۡم ۡٱل ِ ۡ
( )1رواه اإلمام أمحد يف مسنده عن ابن مسعود ،وضعفه اهليتمي ،وله ما يقويه.
( )2رواه اخلطيب عن أنس بإسناد ضعيف.
( )3رواه الطرباين يف الكبري يف مكارم األخالق ،ورواه البهيقي يف الشعب عن ابن عمر ابن اخلطاب.
( )4رواه الرتمذي وقال :حسن.
( )5أخرجه الرتمذي من حديث أيب سعيد اخلدري.
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وال تثمريه سواء كانوا من النساء أو من الرجال؛ ألن السفه خفة يف العقل ،عالمته عدم حفظ
ذ َ ََ ذُ َ ُ
لِلۡلكمۡۡق َِۡيى ٗۡما﴾ أي تقوم هبا أبدانكم وتقوم هبا بيوتكم ،ويقوم هبا
ل ۡٱ ۡ
تۡجع ۡ
الـامل .وقوله﴿ :ٱل ِ ۡ

جمدكم ،ويقوم هبا رشفكم وقوتكم ،وقد سأل النبي ﷺ ربه سعة الرزق ،واستعاذ من الفقر.

يقول ابن عقيل :أقسم باهلل لو عبس الفقر يف وجه أحدكم لعبس يف وجهه أهله وعياله وأقاربه.
َى َ ذ
ذ
َ َ
َ َ ُ
نۡ
ي ۡ َوك ۡ
يى ِط ِۡ
ن ۡٱلش َۡ
ين َۡكنوۡاۡ ۡإِخۡ ۡو ۡ
ن ۡٱلۡ ُم َبذِرِ ۡ
ويف احلديث« :احلسب الـمال»( .)1ثم قال﴿ :إ ِ ۡ
ذ
َُ
ورا ۡ[ ﴾٢٧اإلرساء .]27 :فجعل الـمبذرين إخوان الشياطني دلي ً
ال عىل مهانته
ن ۡل َِرب ِ ۡهِۦ ۡكف ٗۡ
طى ُۡ
ٱلشيۡ َ ۡ
ومذلته؛ ألن الشياطني هم الذين يبطرون نعمة اهلل وال يشكروهنا ،فام استديمت نعم اهلل بمثل

شكره وحسن عبادته ،ونعوذ باهلل من زوال نعمته ،وحتول عافيته ،وفجأة نقمته ،ومجيع سخطه.
َ َ
ذ
ِينۡ
يأي َها ۡٱَّل َۡ
ومن أراد أن يعرف عناية اهلل بعباده يف حفظ أمواهلم ،فليقرأ قوله تعاىلۡ ﴿ :
َ َ
َ
ُ َ
َ ٗ َ
َء َام ُنوۡاۡ ۡإ َذا ۡتَ َدايَ ُ
بۡ
ل ۡيَأۡ َ ۡ
ِب ۡۡب ِٱلۡ َعدۡ ِۡل ۡ َو ۡ
لَكۡ ُتب ۡبذيۡ َنكمۡ َۡكت ُ ۡ
وهُا ۡ َو ۡ
م ۡ ۡفٱكۡ ُت ُب ۡ
ل ۡأ َجلۡ ۡمس ۡ
نتم ۡب ِ َديۡنۡ ۡإ ِ ۡ
ِ
ذ
ذَ َذُ ََ
ذ
َ
ََ
َ
َ َ ُ َ َ َ َُ ذُ َ
لۡ
لِل ۡرب ۡهۥ ۡو ۡ
ق ۡٱ ۡ
لَ ذت ِۡ
لقۡ ۡ َو ۡ
لُمۡل ِِۡل ۡٱَّلِي ۡعليۡ ۡهِ ۡٱ َۡ
لِلا ۡفلۡ َيكۡ ُتبۡ ۡ َو ۡ
ب ۡكما ۡعلم ۡه ۡٱ ۡ
َكت ِبۡ ۡأن ۡيكۡت ۡ
ُ َ ٗ َ َ َ ذ
ََ
َ
َ َ ً َ َ ً َ َ َ َ ُ َ ُ ذ ُ
ل ۡه َۡوۡ
يع ۡأن ۡي ِم ۡ
ل ۡيسۡت ِط ۡ
لقۡ ۡسفِيها ۡأوۡ ۡضعِيفا ۡأوۡ ۡ ۡ
ن ۡٱَّلِي ۡعليۡ ۡهِ ۡٱ ۡ
َيبۡخ ۡ ۡمِنۡ ۡه ۡشيۡۡا ا ۡفإِن َۡك ۡ
َ ُ َ ذ َ ُ َ َ ُ َ َ
فَلۡ ُيمۡل ِلۡ ۡ َو ِل ُۡهۥ ۡۡبٱلۡ َعدۡ ۡل ۡ َۡوٱسۡتَشۡه ُدواۡ ۡ َشه َ
ي ۡف َر ُجلۡۡ
ن ۡمِن ۡرِجال ِكمۡ ۡفإِن ۡلمۡ ۡيكونا ۡرجل ِۡ
يديۡ ِۡ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ُ
َ
َ
ذ
َ
َ
َ
َ َََ
ذ َ َ
ِن ۡٱلش َه َ
َ
ِ
بۡ
ل ۡيَأۡ َ ۡ
ى ۡ َو ۡ
ّلخۡ َر ىاۡ
ل ۡإِحۡ َدۡى ى ُه َما ۡف ُتذك َِۡر ۡإِحۡ َدۡى ى ُه َما ۡٱ ۡ
ضۡ
ت
ۡ
ن
أ
ۡ
ء
ۡ
ا
ۡ
د
ۡ
م
ۡ
ۡ
ن
و
ۡ
ض
ر
ۡ
ت
ۡ
ن
ِم
م
ۡ
ۡ
ان
ِ
ۡوٱمۡرأت ِ
َ
َ
َ
َ
َ ً َ
َ
َ
َ
َ ُ
ُ
ل ۡت َ َ
وهُ ۡ َۡ ً
ِندۡ
ط ۡع َۡ
ل ۡأ َجل ِ ۡهِا ۡۦ ۡ ۡذ ىل ِكمۡ ۡأقۡ َس ُ ۡ
ريا ۡإ ِ ۡ
سۡ ُموۡاۡ ۡأن ۡتكۡ ُت ُب ۡ
ٱلش َه َداۡ ُۡء ۡإِذا ۡ َما ۡد ُعوااۡ ۡ َو ۡ
ص ِغريا ۡأوۡ ۡكب ِ
ذ َ َ َ ُ ذ َى َ َ َ َ َذ َ َ
لۡترۡتابُوۡاۡ﴾ [البقرة.]282 :
ّنۡأ ۡ
لِلِۡوأقۡو ۡمۡل ِلش ۡهد ۡة ِۡوأدۡ ۡ
ٱ ۡ
وهذا من متام عناية اهلل بعباده يف حفظ أمواهلم ،حيث أمرهم باحلزم ،وفعل أويل العزم ،وأن
يكتبوا ما هلم من احلقوق عند الناس من صغرية وكبرية؛ ألن القرآن تعليم دنيا ودين .ويف الدعاء
الـمأثور« :امهلل أصلح يل ديين اذلي هو عصمة أمري ،وأصلح يل دنياي اليت فيها معايش»(.)2
واحلكامء والعلامء واألدباء يمدحون اجلود بالـامل يف سبيل احلق من الصلة والصدقة ،ومساعدة
( )1أخرجه الرتمذي وابن ماجه من حديث سمرة بن جندب.
( )2رواه مسلم عن أيب هريرة.
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الـمنكوبني والـمضطرين ،واجلهاد به عند دعاء احلاجة إليه.
رخيصا يف هذه السبل اخلريية ،كام جيب أن حيفظ عن الضياع ،وعن
فيجب أن يكون
ً
السفهاء الـمبذرين ،كام قيل يف صفة الرجل احلازم السخي :حسن التدبري والتقدير.
فــــال هــــو يف الــــدنیا مضــــیع نصــــیبه

وال عــره الــدنیا عــن الــدين شــاغله

ألن الرب وفعل اخلري هو مهة التقي ،وال يرضه لو تعلقت مجيع جوارحه بحب الدنيا؛ وقال
آخر يمدح رج ً
ال حسن السياسة يف العطاء والـمنع:
وهـــــوب تـــــالد الــــــامل فـــــیام ينوبـــــه
ُ

منُــــوع إذا مــــا َمنا ُعــــه كــــان أحزمــــا

والنبي ﷺ قد سبق الشعراء واحلكامء إىل كل قول سديد ،وفعل محيد؛ ففي احلديث «ما اعل

من اقتصد»( .)1وقال «االقتصاد بانلفقة نصف الـمعيشة ،واتلودد إىل انلاس نصف العقل»(.)2
وقال« :إن اهلل كره لكم قيل وقال وكرثة السّال وإضاعة الـمال»( .)3وأكثر الناس يغرق يف
الرسف والرتف ،وال حيس بغلطه إال بعد ذهاب الـامل عن يده ،وتراكم الديون عليه ،وقد استعاذ
ن
النبي ﷺ من الـمأثم والـمغرم وقال« :إن الرجل إذا غرم ،حدث فكذب ،ووعد فأخلف»(.)4
ادليْن ،فإنه ن
ويف احلديث« :أقلوا من َّ
هم بالليل ومذلة بانلهار»( .)5فمن فنون الرسف ،كون
بعض األثرياء يشرتي خاتم الـامس بعَّشة آالف ،وعَّشين أل ًفا .وقد سمعت أن بعض اخلواتم
تبلع قيمته مائة ألف وأكثر .وهذا يعد غاية يف اإلرساف والتبذير .فإن أفضل ما حتىل به الشخص
العظيم ،هو التواضع مع القدرة؛ فمن تواضع هلل رفعه ،كام أن من تعاظم يف نفسه ويف زيه ولبسه،
فإنه يصغر قدره يف الناس.
( )1أخرجه اإلمام أمحد من حديث عبد اهلل بن مسعود.
( )2رواه الطرباين والبيهقي عن ابن عمر بن اخلطاب.
( )3من حديث رواه مسلم عن أيب هريرة.
( )4متفق عليه من حديث عائشة.
( )5أخرجه البيهقي يف شعب اإليامن من حديث أنس.

254

جمموعة رسائل الشیخ عبد اهلل بن زيد آل حممود :

إذا أردت رشيــــــف النــــــاس كلهــــــم

فـــــانظر إىل ملـــــك يف زي مســـــكني

هــذا الــذي حســنت يف النــاس ســريته

وذاك يصــــــلح للــــــدنیا وللــــــدين

ومن اإلرساف رشاء ساعة الذهب بعَّشة آالف ،أو أقل أو أكثر ،وهذا بام أنه غاية يف
الرسف الذي يذمه الَّشع ،ويمجه العقل ،وينايف االقتصاد والعدل ،فإنه من األمر الـمحرم بنص
الَّشع ،إذ ال جيوز للمسلم أن يتحىل بساعة الذهب ،وال خاتم الذهب ،إذ هو حرام عىل ذكور
األمة حل إلناثها.
ومن اإلرساف ما يفعله بعض النساء الـمثريات يف بعض البلدان ،من رشاء ثوب بألف أو
بألفني أو بأكثر من ذلك عىل حساب أن حتفل يف عرس أو عيد ،ويقوم مقامه يف اجلالل واجلامل
وسرت احلال ،ثوب قيمته مائة ريال ،وقس عليه سائر الـمستعمالت.
ومن اإلرساف التوسع يف الـموائد التي تصنع إلكرام شخص ،أو وليمة عرس ،أو قدوم
بكرا من اإلبل،
غائب ،بحيث يذبح قدر عَّشين ذبيحة ،أو ثالثني ذبيحة ،وربام ذبح معها ً
ويتحف هبا أشياء كثرية من الـمأكوالت الثمينة والفواكه ،ويقوم الـمدعوون إليها وهم يمقتوهنا،
خلروجها عن قانون العدل واالقتصاد ،وحسن التدبري ،إىل عمل اإلرساف والتبذير ،إذ يكفي يف
اإلكرام واالحرتام دون هذا التكلف الزائد؛ ألن من سقطت كلفته ،دامت ألفته ،وما خرج عن
حد القصد واالعتدال ،دخل يف حدود الذم واالعتالل.
وقد مدح اهلل الذين إذا أنفقوا  م يرسفوا و م يقرتوا ،وكان بني ذلك قوا ًما ،هلذا جتد هذه
الـموائد الـموحشة تشمئز منها نفوس العقالء؛ العتبار أهنا من األموال الضائعة ،بحيث حتمل
اللحوم والطعام ،ويرمى هبا يف مواضع القامم ،وبطون األنعام ،والكثري من الفقراء حتن بطوهنم
إليها.
وقد قيل:
ــــــاع الــــــــمجد يشء
ومل حيفـــــــ ُم َضـ َ

مــــن ا شــــیاء كالـــــامل الـــــمضاع

إنه ما توسع أحد يف النفقات الزائدة عىل احلاجة ،إال ويقرص بأداء احلقوق الواجبة عليه ،من
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قضاء ديون للناس الزمة وغريها ،فيقع من أجل توسعه يف حتمل الدين الذي هو هم بالليل،
ومذلة بالنهار.
فدين اإلسالم الذي نعتقده ،هو دين تثمري األموال وحفظها ،وتوسعة التجارات من فنون
حلها ،ومراعاة القصد ،واالعتدال يف األمور كلها.
ومن اإلرساف الذميم ،التطلبات الـمرهقة ،والتكاليف الشاقة ،يف سبيل األنكحة؛ ألن
التسهيل يمن ،كام أن التكاليف شؤم ،فيرسوا وال تعرسوا ،وخري النكاح أيرسه ،وخري النكاح
أقله كلفة.
وإنام تقاطع الناس بالتكلف .وإنام بقيت العذارى األبكار عوانس يف بيوت آبائهن من
التكلف؛ ألن الـمقصود من النكاح الَّشعي ،هو اتصال حبل اخلاطب الكفء بالـمخطوبة
ليتحمل أمانتها ،والقيام بكلفة مؤنتها ،ويقيم نفسه مقام اخلادم هلا ،يف جلب حوائجها ،حتى
تكون سعيدة بيت ،وسيدة عشرية ،وأم بنني وبنات ،والذين هم من زينة احلياة.
فانتبهوا من غفلتكم ،وتوبوا من زللكم ،وحافظوا عىل فرائض ربكم ،وأطيعوا اهلل ورسوله
إن كنتم مؤمنني.

()80
إخالص الدعاء هلل توحيد..
وَصفه لغري اهلل رشك
َ
احلمد هلل رب العالـمني ،وبه نستعني ،وأشهد أن ال إله إال اهلل ،إله األولني واآلخرين،
وأشهد أن حممدً ا رسول اهلل ،وخاتم النبيني ،اللهم صل عليه وعىل آله وصحبه أمجعني.
أما بعد:
َ
ُ
َ
َ َ َ
ُ َ ََ ذ ِ َ َ
َ َ
نۡ
اع ۡإ ِ ۡذا ۡد َع ِۡ
يب ۡدعۡوۡة ۡٱل ۡ
ج ۡ
ن ۡ فإ ِ ِ ۡ
ك ۡع َِبادِي ۡع ِ ۡ
فقد قال اهلل سبحانهِ﴿ :إَوذا ۡ َسأل ۡ
ّن ۡقرِيبۡ ۡأ ِ
َ ذ
ُ َ
فَلۡيَسۡ َتج ُ
ون ۡ[ ﴾١٨٦البقرة .]186 :فهذه اآلية توجد متوسطة بني
ب ۡل َعل ُهمۡ ۡيَرۡش ُد ۡ
لُؤۡم ُِنواۡ ۡ ِ ۡ
ل ۡ َو ۡ
يبواۡ ۡ ِ ۡ
ِ
آيات الصيام من سورة البقرة ،واحلكمة يف وضعها بني آيات الصيام ،أن الـمؤمن الصائم يتوسع

يف أفعال الطاعات ،ويكثر من الدعاء ،والترضع إىل اهلل ،لعلمه أن للصائم دعوة ما ترد ،وسبب
أناسا قالوا للنبي ﷺ يا رسول اهلل :أربنا قريب فنناجيه .أم بعيد فنناديه؟( )1فأنزل اهلل
نزوهلا أن ً
هذه اآلية .وكان رسول اهلل ﷺ يف سفر ،وكان الصحابة إذا علوا الربى كربوا ،وهللوا ،وإذا
هبطوا األودية سبحوا ،يرفعون بذلك أصواهتم .فنادى منادي رسول اهلل« :أيها انلاس ،أربعوا
ً
ً
ً
ىلع أنفسكم ،فإنكم ال تدعون أصم وال غئبا ،وإنما تدعون سميعا قريبا ،أقرب إىل أحدكم

من عنق راحلته»(.)2
َ
َ ََ َ
ن﴾ أي :عباد اإلجابة والدعوة ،الذين يستمعون القول
ك ۡع َِبادِي ۡع ِ ۡ
فقولهِ﴿ :إَوذا ۡ َسأل ۡ

( )1أخرجه عبد اهلل بن أمحد يف السنة من حديث عيينة بن عمران.
( )2أخرجه البزار من حديث أيب موسى األشعري.
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فيتبعون أحسنه ،وإال فكل الناس عبيد هلل بطريق القهر واخللق والتكوين ،ولكن السائلني
الـمترضعني هم عباد اهلل الصاحلون الـمخلصون ،الذين يعبدون اهلل ويدعونه مترضعني إليه
خملصني له الدين.
فالدعاء عبادة ،بل هو مخ العبادة .كام روى النعامن بن بشري ،أن النبي ﷺ قال«« :ادلاعء هو
ذ ذ َ َ َ ُ َ َ
َ
َ ُ
ََ َ َ ُ
ك ُۡم ۡٱدۡ ُع ۡ َ َ
تۡ
ون ۡعنۡ ۡع َِباد ِ ۡ
ِين ۡيسۡتكۡ ِّب ۡ
ن ۡٱَّل ۡ
جبۡ ۡلك اۡم ۡإ ِ ۡ
ال ۡرب
العبادة» ثم قرأ﴿ :وق ۡ
ون ۡأسۡت ِ
ِ
ُ ُ َ
َ
ينۡ[ ﴾٦٠غافر )1(»]60 :أي :صاغرين حقريين.
ونۡ َج َه ذن َۡمۡداخ ِِر َۡ
َس َيدۡخل ۡ

ويف رواية« :ادلاعء مخ العبادة»( ، )2ومخ اليشء خالصه ،فليس يشء أكرم عىل اهلل من

الدعاء؛ ألنه عامد الدين ،ونور السموات واألرض ،وسالح الـمؤمن ،وأنه لن هيلك مع الدعاء
أحد ،كام ثبت بذلك احلديث ،واهلل سبحانه حيب أن يسأل ،وحيب الـملحني يف الدعاء ،ومن  م
يسأل اهلل يغضب عليه.
ــي آدم حـــني يســـئل يمضـــ
اهلل يمضـــــ إن تركـــــت ســـــ اله
و ُبنَـ د
َ َ
ُ َ َ َ ُ َ ُ ُ ََ َ ذ
ُ
ُ ُ
ُ
ونۡ
ف ۡيَك ۡ
عؤكمۡ ۡفقدۡ ۡكذبۡ ُتمۡ ۡف َسوۡ ۡ
ل ۡد ۡ
ب ۡلوۡ ۡ
واهلل يقول﴿ :قلۡ ۡ َما ۡ َيعۡ َبؤاۡ ۡبِكمۡ ۡر ِ ۡ

اما[ ﴾٧٧الفرقان .]77 :سواء قلنا إن الـمراد به دعاء العبادة ،أو دعاء الـمسألة؛ ألن دعاء
ل َِز َۡ
الـمسألة هو دعاء عبادة ،ودعاء العبادة ،هو دعاء مسألة .والدعاء بمثابة األشجار الـمثمرة،

واخلزائن الـم دخرة ،ينفع مما نزل ،ومما  م ينزل ،فهو يدفع البالء قبل نزوله ،ويرفعه بعد نزوله،
لقول النبي ﷺ« :ال يرد القدر إال ادلاعء ،وال يزيد العمر إال الرب ،وإن الصدقات تلدفع ميتة

السوء»( .)3فأخرب النبي ﷺ أن الدعاء يرد القدر والقضاء ،فال يقولن أحدكم :إن كان هذا األمر
مكتوب يل أو عيل سيقع ال حمالة ،دعوت أو  م أدع .فإن من األشياء ما ال حتصل إال بالدعاء ،واهلل

( )1رواه أبو داود والنسائي والرتمذي وابن ماجه وابن حبان وقال :صحيح اإلسناد.
( )2أخرجه الرتمذي من حديث أنس.
( )3رواه ابن حبان واحلاكم من حديث ثوبان وقال :صحيح عىل رشطيهام.
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يمحو ما يشاء ويثبت ،ويف دعاء القنوت« :وقنا وارصف عنا رش ما قضيت»( .)1فلو  م يكن
الدعاء سب ًبا يف َصف رش القدر والقضاء ،ملا رشعه النبي ﷺ وأرشد إليه أمته ،ويف مراسيل
احلسن أن النبي ﷺ قال« :حصنوا أموالكم بالزاكة ،وداووا مرضاكم بالصدقة ،واستدفعوا
أمواج ابلالء بادلاعء واتلرضع» ،ويف حديث ابن عباس أن النبي ﷺ قال له« :احفظ اهلل
حيفظك ،احفظ اهلل جتده جتاهك ،تعرف إىل اهلل يف الرخاء ،يعرفك يف الشدة ،إذا سألت فاسأل

اهلل ،وإذا استعنت فاستعن باهلل»(.)2
إنه متى كان اإلنسان له معاملة مع ربه بالدعاء يف حالة رخائه ورسائه ،ثم وقع يف شدة من
الشدات ،أو يف حاجة من احلاجات ،فدعا اهلل عز وجل .قالت الـمالئكة :يا رب صوت معروف
من عبد معروف ،اللهم استجب دعاءه .وهلذا كان من دعاء بعض السلف :اللهم إنك أمرت
بالدعاء ،ووعدت باإلجابة ،وقد سألتك كام أمرتني ،فاستجب يل كام وعدتني .إن اإلحسان أن
ذ
َ َُ
َ
وم ۡۡ٢١٨
ِي ۡتق ُۡ
ك ۡح ۡ
تعبد اهلل كأنك تراه ،وتعتقد بأن دعاءك واقع بمسمع من اهلل ،إنه ﴿ٱَّلِي ۡيَ َرۡى ى ۡ

ذ
ََ َ
ين ۡۡ ٢١٩إنذ ُۡهۥ ۡ ُه َۡو ۡٱ ذ
ِيم ۡ[ ﴾٢٢٠الشعراء .]220-218 :وكانت عائشة
يع ۡٱلۡ َعل ُۡ
لس ِم ُۡ
ج ِۡد َۡ
ف ۡٱ ىۡ
كۡ ِ ۡ
َوتقل َب ۡ
ِ
لس ِ

ل تقول( :)3سبحان من وسع سمعه ا صوات ،لقد أتت الـمجادلة -أي خولة بنت ثعلبة-
إىل رسول اهلل ﷺ تشتكي زوجها -أي أوس بن الصامت -وتقول :إنه أفنى شبايب ،وأكل ما ،
وكان منه عیال ،فلام كرب سني ،ناهر مني ،أشكو إىل اهلل حا واهلل إين لفي كرس البیت ،أسمع
َ
بع كالمها ،وخيفى عيل بعضه ،فام برحت من مكاهنا ،حتى سمع اهلل شكواها ،وأنزل ﴿قدۡۡ
َ
َ ذ َ ذُ َ َ ُ ََ ُ َُ َ ذ ذ
َ َ ذُ َ َ ذ ُ َ ُ َ
كۡ ۡ َ
يعۡ
لِل ۡ َس ِم ُۡ
ن ۡٱ َۡ
لِل ۡيسۡم ۡع ۡتاوريِكمۡا اۡإ ِ ۡ
لِلِ ۡ ۡوٱ ۡ
ل ۡٱ ۡ
ك ۡإ ِ ۡ
ج َها ۡ َوتشۡ َت ِ ۡ
ت ۡت ۡ
لِل ۡقوۡ ۡل ۡٱل ِ ۡ
س ِم ۡع ۡٱ ۡ
جىدِل ۡ ِ
ف ۡزوۡ ِ
بَ ِصريۡۡ[ ﴾١الـمجادلة.)4(]1 :
( )1متفق عليه من حديث احلسن بن عيل.
( )2من حديث رواه الرتمذي بتاممه وقال :حديث حسن صحيح.
( )3أخرجه البخاري ،ورواه النسائي وابن ماجه.
( )4أخرجه ابن ماجه من حديث عاشة.
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ونظري هذا ما حكى اهلل عن نبيه يونس ؛ وذلك أنه ملا غاضبه قومه ،و م يقبلوا هدى اهلل
الذي جاء به ،خرج من البلد مغاض ًبا ،فركب يف سفينة ،ثم إن السفينة أرشفت عىل الغرق،
فقذفوا يف البحر مجيع ما حتمله ،فلم ترتفع ،فاتفقوا عىل أن يعملوا قرعة ،فمن وقعت عليه القرعة
من الركاب ،ألقي يف البحر ،فوقع سهم اإللقاء عىل نبي اهلل يونس بن متى ،فرموا به يف البحر،
َ َ ََ َ
َ
ي[ ﴾١٤١الصافات:
ض َۡ
ن ۡم َۡ
لكون األنبياء أشد الناس بالء قال اهلل تعاىل﴿ :ف َساه َۡم ۡفَك ۡ
ِن ۡٱلۡ ُمدۡح ِ

َ ََ َ ُ ُ ُ ُ
وت ۡ َوه َۡو ۡ ُمل ِيمۡ ۡ[ ﴾١٤٢الصافات .]142 :أي أن اهلل سبحانه قد
ل ۡ
تلقم ۡه ۡٱ ۡ
 .]141أي الـملقني ﴿ ۡفٱ ۡ
المه عىل شدة الغضب الذي خرج بسببه من البلد ،وكان من واجبه أن يصرب عىل أذى قومه،
فعند ذلك دعا ربه وهو يف ظلامت ثالث! ظلمة البحر ،وظلمة الليل ،وظلمة بطن احلوت .فكان
ُ ُ َ ذ
ذ َى َ ذ َ َ ُ َ ى َ َ
َ
ى
ي﴾ [األنبياء .]78-77 :ثم ذكر
لظل ِ ِم ۡ
ِن ۡٱ ۡ
نت ۡم ۡ
ّن ۡك ۡ
ك ۡإ ِ ِ ۡ
حن ۡ
نت ۡسبۡ ۡ
ل ۡأ ۡ
ل ۡإ ِ ۡل ۡه ۡإ ِ ۡ
من دعائه ﴿ۡ ...
سبحانه سبب هذه االستجابة ،وهذا اإلنجاء ،وأن سببه كثرة دعائه لربه يف حالة رخائه فقال
َ
ُ َ
ََ َ َذ َ َ
ََ َ
ون ۡ[ ﴾١٤٤الصافات:
ل ۡيَوۡ ِۡم ۡ ُيبۡ َعث ۡ
ف ۡ َبطۡن ِ ۡهِۦۡ ۡإ ِ ىۡ
ثۡ ِۡ
ي ۡۡ ١٤٣للب ِ ۡ
ح َۡ
ن ۡم َۡ
ل ۡأن ُۡهۥ َۡك ۡ
تعاىل﴿ :فلوۡ ۡ
ِن ۡٱلۡ ُم َسب ِ ِ

 .]144-143ويف احلديث :أن النبي ﷺ قال« :دعوة أيخ ذي انلون ،ما داع بها مكروب إال
ُ ُ َ ذ
ذ َى َ ذ َ َ ُ َ َ
ي﴾ [األنبياء )1(»]87 :فمن
لظىل ِ ِم َۡ
ِن ۡٱ ۡ
نت ۡم ۡ
ّن ۡك ۡ
ك ۡإ ِ ِ ۡ
حى َن ۡ
نت ۡسبۡ ۡ
ل ۡأ ۡ
ل ۡإ ِ ۡل ۡه ۡإ ِ ۡ
استجاب اهلل هلۡ ﴿ ،

أحب أن يستجيب اهلل له عند الشدائد فليكثر من الدعاء يف الرخاء ،وإذا دعا الـمسلم بدعاء ليس
فيه إثم وال قطيعة رحم ،حصل له إحدى ثالث خصال«« ،إما أن يعجل اهلل هل دعوته ،أو
ً
يدخرها هل يف اآلخرة ،أو يدفع عنه من السوء مثلها» ،قالوا :إذا نكرث يا رسول اهلل؟ قال« :فضل

اهلل أكرث»»( ،)2ومن فتح له باب الدعاء وذاق حالوته ،فقد فتح له باب اخلري والرمحة واإلجابة،
هم الدعاء ،فإين إذا
هم اإلجابة ،ولكن أمحل ّ
كام قال أمري الـمؤمنني عمر بن اخلطاب :إين ال أمحل ّ
طیت الدعاءُ ،وفقت لإلجابة.
أ اع ُ
إنه متى كان الدعاء عبادة ،بل هو مخ العبادة ،واإلنسان خملوق للعبادة؛ ألن اهلل يقول:
( )1أخرجه الرتمذي عن سعد بن أيب وقاص.
( )2أخرجه ابن أيب شيبة يف الـمصنف من حديث أيب هريرة.
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ذ
َ َ
لۡ ِ َ
ون ۡ[ ﴾٥٦الذاريات .]56 :فإنه ال ينبغي لإلنسان أن يسأم
لعۡ ُب ُد ِۡ
لن َ ۡ ۡإ ِ ۡ
ن ۡ َۡوٱ ِۡ
ل ذۡ
ت ۡٱ ِۡ
﴿ َو َما ۡخلقۡ ُ ۡ

من الدعاء ،وال يعجز عنه ،ففي احلديث «يستجاب ألحدكم ما لم يعجل ،يقول :قد دعوت فلم

يستجب يل»( .)1فإن أفضل العبادة انتظار الفرج ،فالظوا بياذا اجلالل واإلكرام  -أي الزموا
وداوموا.
ثم إنه متى كان الدعاء عبادة ،بل هو مخ العبادة ،فإن َصف هذا الدعاء لغري اهلل رشك أكرب،
َى َ َ َ َ َ ُ
ُ
طۡع َمل ُۡهۥ﴾ [الـامئدة .]5 :وإنه ﴿ َمنۡ
نۡفقدۡۡحب ِ ۡ
يٰ ِۡ
ل ۡ
ومن الذنوب التي ال تغفرَ ﴿ ،و َمنۡيَكۡفرۡۡۡب ِٱ ِۡ
َ
ذ ََ َ ذَ ذُ َ َ
َ َ
ذ
َ
ي ۡمِنۡ ۡأنصارۡ﴾ [الـامئدة.]72 :
ِلظىل ِ ِم َۡ
ار ۡ َو َما ۡل ۡ
ل ذن ۡة ۡ َو َمأۡ َوۡى ى ُۡه ۡٱنلذ ُۡ
لِل ۡعليۡ ۡهِ ۡٱ ۡ
لِلِ ۡفقدۡ ۡحر ۡم ۡٱ ۡ
شكۡ ۡۡب ِٱ ۡ
ي ُ ِۡ
فكل من دعا خملو ًقا ميتًا من دون اهلل ،وترضع إليه يف قضاء حاجته ،وتفريج كرباته ،سواء كان

نب ًّيا أو ول ًّيا أو عل ًّيا أو عبد القادر ،أو العيدروس ،أو سائر الـمقبورين ،فقد أرشك باهلل ،يقول اهلل
ََ َ ُ
ذ َ َ َ َ ُ َ ََ َ ُ َ َ ََ َ َ ذ َ ٗ َ ذ
ُ
يۡ
لظىل ِ ِم َۡ
ِن ۡٱ ۡ
ك ۡإ ِ ۡذا ۡم ۡ
ت ۡفإِن ۡ
ك ۡفإِن ۡفعلۡ ۡ
ل ۡيُض ۡ
ك ۡو ۡ
ل ۡينفع ۡ
لِلِ ۡما ۡ ۡ
ون ۡٱ ۡ
ع ۡمِن ۡد ِۡ
ل ۡتدۡ ۡ
تعاىل﴿ :و ۡ
مقبورا مرهونًا
[ ﴾١٠٦يونس .]106 :وأخرب سبحانه بأنه ال أضل وال أظلم ،ممن يدعو خملو ًقا
ً
َ َ
نقصا من سيئاته ،فقال سبحانهَ ﴿ :و َمنۡ ۡأضلۡ ۡم ذِمنۡ
بعمله ،ال يستطيع زيادة يف حسناته ،وال ً
ذ َ ذ َ َ ُ َُ َ
َ
َ ُ َ
ُ َ ُ
ُ
ون ِۡۡ ٥إَوذاۡ
غ ىفِل ۡ
عئ ِ ِهمۡ ۡ ۡ
يى َمةِۡ ۡ َوهمۡ ۡعن ۡد َۡ
ل ۡيَوۡ ِۡم ۡٱلۡقِ َۡ
لۥۡ ۡإ ِ ىۡ
يب ۡ ۡ
ج ۡ
لِلِ ۡمن ۡ ۡ
ون ۡٱ ۡ
يَدۡ ُعواۡ ۡمِن ۡد ِۡ
ل ۡيسۡت ِ
ذ ُ َ ُ َ َ
َ ُ
َ
َ
ين ۡ[ ﴾٦األحقاف .]6-5 :فأخلص دعاءك
ك ى ِف ِر َۡ
اس َۡكنواۡ ۡل ُهمۡ ۡأعۡ َداۡ ٗۡء ۡ َوكنواۡ ۡبِعِ َبادت ِ ِهمۡ ۡ ۡ
ش ۡٱنل ۡ
ح ِ َۡ
ُۡ
ُ ََ
َ
َ
ذ
ََ َ َ ذُ ُ َ ُ
ُ
نۡ
ُض ۡهلۡ ۡه ذۡ
لِل ۡب ِ ۡ
ّن ۡٱ ۡ
لِلِ ۡإِنۡ ۡأراد ِ ۡ
ون ۡٱ ۡ
ون ۡمِن ۡد ِۡ
لربك ،فإنه النافع الضار ﴿قلۡ ۡأف َر َءيۡ ُتم ۡ ذما ۡتدۡ ُع ۡ
ُ َ َ ذُ َ َ
ذُ
َ
َ َ َ
َ َ َ ُ
َى َى ُ ُ
ّكۡ
لِل ۡعليۡ ۡهِ ۡ َي َت َو ۡ
ب ۡٱ ۡ
َحت ِ ۡهاِ ۡۦ ۡقلۡ ۡحسۡ ِ ۡ
ت ۡ َر َۡ
ِك ى ُ ۡ
ن ۡ ُممۡس ۡ
َحةۡ ۡهلۡ ۡه ذۡ
ّن ۡبِر ۡ
ِضۡه ِۦۡ ۡأوۡ ۡأ َراد ِ ۡ
كشِ ۡف ۡ
ۡ
تۡ ِ
ُ
َ
ون﴾ [الزمر.]38 :
ٱلۡ ُم َت َو ِّك ۡ
َذ
نۡ
إن الدعاء هو خالص حق اهلل ،وال يرىض أن يَّشك معه يف حقه أحد من خلقهَ ﴿ ،وأ ۡ
َ َى َ ذ ََ َ ُ َ َ ذ َ َ ٗ
لِلِۡأح ۡداۡ[ ﴾١٨اجلن.]18 :
لۡتدۡعواۡۡم ۡعۡٱ ۡ
لِلِۡف ۡ
ج ۡدۡ ِ ۡ
ٱلۡم ۡ
س ِ
إن الـمَّشكني يف هذه السنني هم أعظم رشكًا من األولني ،هلذا تراهم يرتددون رجاالً ونسا ًء

( )1حديث متفق عليه ورواه أبو داود والرتمذي وابن ماجه عن أيب هريرة.

( )80إخالص الدعاء هلل توحید ..ورصفه لمري اهلل رشك
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إىل قبور من يسموهنم أولياء ،ويزعمون أهنم يترصفون يف الكون ،فهم يطلبون شفاعتهم بتفريج
كرهبم ،واستجابة دعوهتم.
الــــــمستجري بعمـــــرو عنـــــد كربتـــــه

كالــــمستجري مـــن الرمضـــاء بالنـــار

ونقول:
الـــــــمستمی بقــــــرب عنــــــد كربتــــــه

كالــــمستمی مـــن الرمضـــاء بالنـــار

إنه متى ذكرهم مذكر ،أو وعظهم واعظ باآليات التي حترم الَّشك ،وحتذر الـمَّشكني من
العقاب األليم ،قالوا :هذه اآليات إنام نزلت يف الـمَّشكني األولني ،وكيف جتعلوننا مثل
الـمَّشكني ونحن مسلمون موحدون ،نشهد أن ال إله إال اهلل ،وأن حممدً ا رسول اهلل .و م يشعروا
بأن من رشط ال إله إال اهلل كوهنا حتجز قائلها عن الَّشك باهلل ،وإال فيعترب قائلها بأنه كاذب يف
كفرا من الـمَّشكني األولني ،ولكنهم
شهادته ،وكافر بربه .مع العلم بأهنم أغلظ رشكًا وأشد ً
يريدون أن جيعلوا أنفسهم يف منجاة من الَّشك والعقاب عليه بمجرد الدعوى الكاذبة ،فهم
َََ ُ َ َ ذ ََ َ َ ُ َ َ ذ ذ
لۡ
لِلِ ۡإ ِ ۡ
ن ۡمكۡ ۡر ۡٱ ۡ
ل ۡيأۡم ۡ
لِلاِ ۡف ۡ
جيمعون بني اإلساءة يف العمل ،واألمن من العقاب ﴿أفأمِنواۡ ۡمكۡ ۡر ۡٱ ۡ
ذ َ َ َ ُ ُ َ
َ
َ
َ ُ َى ُ َ
ُ
ل ۡيَنف ُع ُهمۡۡ
ُضهمۡ ۡ َو ۡ
ل ۡي
لِلِ ۡما ۡ ۡ
ون ۡٱ ۡ
ون ۡمِن ۡد ِۡ
ون ۡ[ ﴾٩٩األعرافَ ﴿ .]99 :و َيعۡ ُب ُد ۡ
س ۡ
ٱلۡقوۡ ۡم ۡٱلۡ ۡ
خ ِ
ََُ ُ َ َ َُ ُ َ َ َُ
َ ذ
لِلِ﴾ [يونس- .]18 :أي جيعلوهنم وسطاء ليقربوهم إىل اهلل زلفى
ِندۡٱ ۡ
عؤناۡع ۡ
لءِۡۡشف ۡ
هؤ ۡ
ونۡ ۡ
ويقول ۡ

َ
َ ذ َ َ
ُ
ون ۡ ِۡمن ۡدون ِ ۡهِۦ ۡ َماۡ
ِين ۡتدۡ ُع ۡ
رضا وال نف ًعا -يقول اهلل تعاىلۡ ...﴿ :وٱَّل ۡ
وهم ال يملكون ألنفسهم ً
ُ َ
ونۡمِنۡق ِطۡ ِمريۡ﴾ [فاطر - .]14-13 :وهو اهلل سبحانه وتعاىل.
َيمۡل ِك ۡ
فانتبهوا من غفلتكم ،وأخلصوا دعاءكم لربكم ،واستقيموا عىل اجلادة ،وأطيعوا اهلل
ورسوله إن كنتم مؤمنني.

()81
السالم يف اإلسالم
آداب ّ
وس ّنة الـمصافحة والـمعانقة وكراهة التقبيل
ُ
احلمد هلل الذي هدانا لإلسالم ،وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له شهادة من قال
ريب اهلل ثم استقام ،وأشهد أن حممدً ا عبده ورسوله سيد األنام ،والداعي إىل دار السالم ،اللهم
كثريا.
صل عىل عبدك ورسولك حممد ،وعىل آله وأصحابه الربرة الكرام ،وسلم
ً
تسليام ً
أما بعد:
فقد ثبت يف صحیح مسلم ،أن النبي ﷺ قال« :حق الـمسلم ىلع الـمسلم ست ،إذا لقيته
فسلم عليه ،وإذا داعك فأجبه ،وإذا استنصحك فانصحه ،وإذا عطس ومحد اهلل فشمته ،وإذا

مرض فعده ،وإذا مات فاتبعه»( .)1فهذه من حقوق الـمسلم عىل الـمسلم ،وكلها تستدعي
الـمودة واالنسجام بني اإلخوان ،يقول عبد اهلل بن سالم :ملا قدم النبي ﷺ الـمدينة انجفل
الناس عنه ،فلام رأيت وجهه ،علمت أنه ليس بوجه كذاب ،فسمعته يقول« :أيها انلاس أفشوا
ن
السالم ،وأطعموا الطعام ،وصلوا األرحام ،وصلوا وانلاس نيام ،تدخلوا اجلنة بسالم»( .)2وقال:
«واذلي نفيس بيده ال تّمنوا حىت حتابوا ،أوال أدلكم ىلع يشء إذا فعلتموه حتاببتم؟ أفشوا
السالم بينكم»( .)3وسأل رجل النبي ﷺ فقال :أي السالم خري؟ قال« :تطعم الطعام ،وتقرأ
( )1رواه مسلم عن أيب هريرة.
( )2رواه الرتمذي وقال :حديث حسن صحيح.
( )3رواه اإلمام أمحد يف مسنده ومسلم والرتمذي والضياء الـمقديس عن الزبري بإسناد جيد.
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السالم ىلع من عرفت ومن لم تعرف»( )1ويف البخاري عن عامر بن يارس قال :ثال من مجعهن
فقد استكمل اإليامن ،اإلنصاف من النفس ،وبذل السالم للعالـم ،واإلنفاق من اإلقتار.
والسالم هو اسم من أسامء اهلل ،فأفشوه فيام بينكم .ويف معناه الدعاء بالسالمة عىل كل من
سلمت عليه ،كام يدعو لك بمثل ذلك ،وهو حتية أهل اإلسالم من لدن خلق اهلل آدم إىل يوم
القيامة ،ملا يف البخاري ومسلم « :ملا خلق اهلل آدم قال هل :اذهب فسلم ىلع أوئلك انلفر  -وهم
نفر من الـمالئكة  -وانظر ما حييونك به ،فإنها حتيتك وحتية ذريتك .فذهب فقال :السالم

عليكم .قالوا :السالم عليك ورمحة اهلل فزادوه :ورمحة اهلل»(.)2
َ
َ ُ َىَ َ ذ
َ َ
َ
ِيها ۡ َس ۡل ى اۡم ۡ َو َءاخ ُِۡرۡ
ك ۡٱلل ُه ذۡم ۡ َوت ذِي ُت ُهمۡ ۡف
حن ۡ
كام أن السالم حتية أهل اجلنة﴿ ،دعۡ َوۡى ى ُهمۡ ۡفِيها ۡسبۡ ۡ
َ ُ َ
َىَ
َ ُ ذ
َ
َ
ي ۡ[ ﴾١٠يونس .]10 :وأخرب النبي ﷺ قال« :إن لإلسالم
عل ِم ۡ
ب ۡٱلۡ ۡ
لِلِ ۡر ِۡ
لمۡ ۡد ۡ ِ ۡ
ن ۡٱ ۡ
دعۡ َوۡى ىهمۡ ۡأ ِۡ
ً
ً
ومنارا كمنار الطريق ،من ذلك أن تعبد اهلل وحده ال ترشك به شيئا ،وأن تقيم الصالة،
صوى
وتّيت الزاكة ،وتأمر بالـمعروف ،وتنىه عن الـمنكر ،وتسلم ىلع من لقيت من الـمسلمني،

وتسلم ىلع أهل بيتك إذا دخلت عليهم»( ،)3فأخرب أن من خصال اإلسالم؛ هو أن تسلم عىل من
لقيت من الـمسلمني .فإذا أتيت أهل جملس فسلم عليهم ،وإذا أردت أن تقوم فسلم عليهم،
فليست األوىل بأحق من الثانية.
ثم قال« :وأن تسلم ىلع أهل بيتك إذا دخلت عليهم»؛ ألنه إذا بدأ أهل بيته بالسالم،
دخلت يف البيت الربكة والرمحة وحفت أهله الـمالئكة ،وقد قال النبي ﷺ ألنس« :يا بين إذا

دخلت ىلع أهلك فسلم يكن بركة عليك وىلع أهل بيتك»( .)4ألن اهلل وصف السالم بأنه حتية
ذ َُ َٗ
ُ َ ٗ
َ َ َ َ ُ ُُ ٗ َ َ ُ ََ َ ُ
بى َريِك ۡةۡ
لِلِۡم ۡ
َع ۡأنفسِكمۡ ۡت ذِي ۡة ۡمِنۡ ۡعِن ِۡد ۡٱ ۡ
وتا ۡفسل ِمواۡ ۡ ۡ
مباركة طيبة فقال تعاىلۡ ﴿ :فإِذا ۡدخلۡتم ۡبي ۡ
( )1رواه البخاري من حديث عبد اهلل بن عمرو.
( )2متفق عليه عن أيب هريرة.
( )3أخرجه ابن بَّشان يف األمايل من حديث خالد بن معدان.
( )4رواه الرتمذي وقال :حديث حسن صحيح.
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جمموعة رسائل الشیخ عبد اهلل بن زيد آل حممود :

ٗ
َطي ِ َب ۡة﴾ [النور .]61 :ألن من سلم عىل أهله فقد سلم عىل نفسه ،وقال« :ثالثة لكهم ضامن ىلع
ً
اهلل ،من خرج جماهدا يف سبيل اهلل فهو ضامن ىلع اهلل ،ومن دخل الـمسجد فهو ضامن ىلع

اهلل ،ومن دخل بيته بسالم فهو ضامن ىلع اهلل»( ،)1وقد أمهل الناس العمل هبذه السنة ،وحرموا
أنفسهم دخول الربكة يف بيوهتم ،وأكثرهم إذا دخل بيته بدأ بالسب واللعن لكل من يلقاه من
أهله وأوالده ،ومن لعن شي ًئا ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه ،ولعن الـمؤمن كقتله.
وكان السالم يف عهد اإلسالم بمعنى األمان واالطمئنان ،بمعنى أنك إذا سلمت عىل إنسان
فرد عليك السالم ،فقد دخل يف عهد وأمان من أن تناله بسوء ،ويف بعض الغزوات قصد بعض

الصحابة صاحب ُغنيمة ظنوه من الـمَّشكني ،فلام أقبلوا عليه بدأهم بالسالم وقال :السالم
عليكم ،فلم يردوا  ،وقالوا إنه  م يسلم علينا إال ليحرز عنا غنمه ،فأخذوا الغنم ،واستاقوه
معهم ،وسبقهم القرآن بنزوله عىل رسول اهلل ،وسبحان من وسع سمعه األصوات ،وسبحان
َ َ
ذ
ِينۡ
يأي َهاۡٱَّل َۡ
الـمطلع عىل األرسار واخلفيات ،علم اهلل ما وقع لصاحب هذه الغنيمة ،فأنزل اهلل ﴿ ۡ
ََ َُ ُ َ َ َ َ ُ ُ ذ َ
ذ َ
َء َام ُنوۡاۡ ۡإ َذا ۡ َ َ
لس ۡل ى َۡمۡ
لك ۡم ۡٱ
ق ۡإ ِ ۡ
ل ۡتقولواۡ ۡل ِمنۡ ۡألۡ ۡ
لِلِۡف َتبَ ذي ُنواۡ﴾  -أي تثبتوا ﴿ -و ۡ
يل ۡٱ ۡ
ف ۡ َسب ِ ِۡ
ِضبۡ ُتمۡ ۡ ِ ۡ
ِ
َ
َ َُ َ َ َ
ل َي ىۡوۡة ِۡٱلۡنۡ َيا﴾  -أي ألجل
ض ۡٱ َۡ
ون ۡع َر ۡ
ت ۡ ُمؤۡم ِٗۡنا﴾  -كام قلتم لصاحب هذه الغنيمة ﴿ -تبۡتغ ۡ
لسۡ َ ۡ
َ َ ذ َ َ ُ َ َ َ َ َ
َ ُ َ َ ذ ذُ َ َ ُ
ِك ۡ ُك ُ
لِل ۡعليۡكمۡ﴾
ن ۡٱ ۡ
ل ۡ فم ۡ
نتم ۡمِن ۡقبۡ ۡ
ريۡة اۡك ۡذ ىل ۡ
ند ۡٱ ۡ
طمعكم يف أخذ الغنم ﴿ -ف ِع ۡ
لِلِۡمغان ِۡم ۡكث ِ

كفارا من قبل فمن اهلل عليكم باإلسالم وببعثة حممد عليه الصالة
[النساء - .]94 :أي كنتم ً
َ
والسالم ﴿ -ف َتبَ ذي ُنوۡاۡ﴾ أي تثبتوا ،وهذه اآلية بمثابة التهذيب ،والتأديب للعباد يف األمر بالتثبت
َ َ َ ذ
ُ
َ
َ
َ
ِينۡءامنوۡاۡۡإِنۡ
يأيهاۡٱَّل ۡ
يف مجيع أمورهم ،لئال يغلطوا مع أحد ،فيأخذوه بغري حق ،نظريه قولهۡ ﴿ :
ُ ََ
َ
َ َ
َ َ ُ َ ُ ََ َََذُ َ ُ ُ َ
َ
ِي ۡ﴾٦
َع ۡ َما ۡف َعلۡ ُتمۡ ۡ ۡنى ِدم َۡ
حواۡ ۡ ىۡ
يبواۡ ۡقوۡ َۡما ۡ ِِبَ َۡه ىلةۡ ۡف ُتصۡ ۡ ِب
ِق ۡبِنبإۡ ۡفتبينوۡاۡ ۡأن ۡت ِص
جاۡءكمۡ ۡفاس ۡ
[احلجرات.]6 :

فالقرآن قد نظم حياة الناس أحسن نظام ،وهذهبم يف حسن التعامل مع الناس يف األفراد

( )1أخرجه أبو داود من حديث أيب أمامة.
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واجلامعات ،وأخرب أن لكل داء دواء ،وأن السالم هو الذي يثبت دعائم اإلخاء ،ويزيل اإلحن
والبغضاء ،فقال الرسول ﷺ«« :دب إيلكم داء األمم قبلكم ،احلسد وابلغضاء ،وابلغضاء يه
احلالقة» .قالوا :وما احلالقة؟ قال« :حالقة ادلين ال حالقة الشعر ،واذلي نفس حممد بيده ال

تدخلوا اجلنة حىت تّمنوا وال تّمنوا حىت حتابوا ،أوالأنبئكم بيشء إذا فعلتموه حتاببتم؟ أفشوا

السالم بينكم»(.)1
خصوصا إذا
ثم حث عىل السعي باإلصالح بني الـمتباغضني ،والتقارب بني الـمتباعدين،
ً
كانوا من ذوي األرحام؛ ألن العداوة بينهم أشق ،وإثم القطيعة بينهم أشد ،ويف احلديث« :ال
حيل ملسلم أن يهجر أخاه فوق ثالث يلال ،يلتقيان ،فيعرض هذا ،ويعرض هذا ،وخريهما اذلي

يبدأ بالسالم»( .)2فأخرب بأنه ال حيل ملسلم أن هيجر أخاه فوق ثالث ليال عىل أثر جلاج أو جدال
أو يشء من حمقرات الدنيا ،وأن خري الناس هو اهلـني اللني السهل الذي يبدأ من لقيه بالسالم،
ويسلم عىل من هجره ليزيل اإلحن والشحناء عن قلبه ،ومن تواضع هلل رفعه ،وما جازيت من
عىص اهلل فيك بمثل أن تطيع اهلل فيه ،وأشقى الناس وأقساهم قل ًبا؛ رجل قيل له :اتق اهلل عىل
رمحك ،أو عىل أخيك الـمسلم .فقال :اكتف بنفسك.
«وهجر الـمسلم أخاه سنة كسفك دمه»( )3فال جيوز لرجل أن هيجر أخاه الـمسلم من
السالم إال أن يرتكب معصية فيهجره بسببها رجاء أن يتوب منها.
وهجـــران مـــن أبـــدى الــــمعايص ســـنّة

ِ
وآكــد
وقــد قیــل إن يردعــه اأوجــ

لكن من هدي النبي ﷺ أنه ال يستعمل اهلجر إال يف احلاالت التي يرى أنه ينفع وينجع فيها،
كام هجر الثالثة الذين ختلفوا عن اجلهاد معه ،وهم كعب بن مالك ،وهالل بن أمية ،ومرارة بن
الربيع ،وكلهم من الصحابة ،وكام هجر الرجل الذي بنى له علية تَّشف عىل بيوت الناس ،و م
( )1رواه اإلمام أمحد يف مسنده ومسلم والرتمذي والضياء الـمقديس عن الزبري بإسناد جيد.
( )2متفق عليه عن أيب أيوب ريض اهلل عنه.
( )3أخرجه أبو داود بإسناد صحيح عن األسلمي أنه سمع النبي ﷺ يقول« :من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه».
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يسلم عليه حتى هدمها .أو كام هجر الرجل الـمتضمخ بخلوق الزعفران ،و م يسلم عليه حتى
غسله عنه؛ ألن طيب الرجال ما ظهر رحيه وخفي لونه ،وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي رحيه،
كالزعفران واحلناء .وكام هجر الـمتختم بالذهب فلم يرد  ،فقال لبعض من حرض من
الصحابة :ما بال رسول اهلل ﷺ  م يرد عيل السالم؟! فقالوا له :اذهب فاطرح عنك الذهب وأته،
فسلم عليه ،فإنه سريد عليك السالم .فذهب ،فنزع عنه الذهب ،ثم جاء فسلم عىل النبي ﷺ فرد
 ،وقال« :إنك جئتين وعليك حلية أهل انلار»( ،)1فهذا هو األمر الثابت عن رسول اهلل ﷺ
يف استعامل اهلجر.
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية :إن اهلجر بمثابة التعزير والتأديب ،يستحب استعامله عند حتقق
ورشورا ،فإنه ال يستعمل واحلالة
ونفورا ،وإال متر ًدا
عتوا
نفعه ،أما إذا كان ال يزيد الـمهجور إال ًّ
ً
ً
هذه.
وقد كان النبي ﷺ يرد السالم عىل كل من سلم عليه من اليهود والنصارى والـمنافقني،
ويقول« :ال تبدؤوا ايلهود وال انلصارى بالسالم»( .)2ويف رواية متفق عليها عن أنس« :إذا سلم

عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم»( .)3وملا استأذن رجل عىل النبي ﷺ قيل  -عيينة بن
حصن الفزاري -وكان أمحق مطا ًعا يف قومه ،قال النبي ﷺ« :ائذنوا هل فبئس أخو العشرية هو»،
فلام دخل ضحك النبي ﷺ يف وجهه وانبسط عليه ،فلام خرج ،قال له بعض نسائه :إنك قلت
بئس أخو العشرية هو .فلام دخل رأيناك ضحكت يف وجهه وانبسطت إليه؟ فقال« :هل جتديين
ً
فحاشا! إن رش انلاس من تركه انلاس اتقاء فحشه»( )4ويف رواية« :اتقاء رشه» .فهـؤالء من

اليهود والنصارى والـمنافقني  ،م يستعمل اهلجرة معهم لعلمه أنه ال ينفع فيهم ،ومثله سائر أهل
( )1أخرجه أبو داود والنسائي من حديث بريدة األسلمي.
( )2أخرجه الرتمذي من حديث أيب هريرة.
( )3من حديث رواه مسلم عن أيب هريرة.
( )4أخرجه البخاري من حديث عائشة.

السالم يف اإلسالم وسنة الـمصافحة والـمعانقة وكراهة التقبیل
( )81آداب ّ
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الـملل والنحل الـمبتدعة ،كالشيعة ونحوهم ،فإن اهلجر ال ينفع معهم ،وال يثنيهم عن عقيدهتم،
فيجوز أن تسلم عليهم ،وأن ترد عليهم السالم.
وقد قلنا :إن السالم اسم من أسامء اهلل سبحانه ،ويف معناه الدعاء بالسالمة واألمان ،وأوىل
الناس باهلل من بدأهم بالسالم ،والبخيل من بخل بالسالم ،ويف صحیح مسلم عن أيب سعيد
اخلدري ،أن النبي ﷺ قال« :إياكم واجللوس يف الطرقات» ،قالوا :يا رسول اهلل ما لنا بد من
جمالسنا ،نتحدث فيها .فقال« :إذا أبيتم إال الـمجلس ،فأعطوا الطريق حقه»  ،قالوا :وما حق
ن
الطريق يا رسول اهلل؟ قال« :غض ابلرص ،وكف األذى ،ورد السالم ،واألمر بالـمعروف ،وانليه
عن الـمنكر».
فهذه تعاليم دين اإلسالم يف آداب السالم ،وفائدة االستامع االتباع .فانتبهوا من غفلتكم،
وحافظوا عىل فرائض ربكم ،وأطيعوا اهلل ورسوله إن كنتم مؤمنني.

()82
والتميمة
والطرية
العدوى
َ
َ
َ
والتشاؤم باألربعاء وشهر َصفر
احلمد هلل ،ونستعني باهلل ،ونستغفر اهلل ،وال حول وال قوة إال باهلل ،ونصيل ونسلم عىل
رسول اهلل ،وأشهد أن ال إله إال اهلل ،وأشهد أن حممدً ا رسول اهلل.
أما بعد:
فقد ثبت يف الصحيحني :أن النبي ﷺ قال« :ال عدوى وال طرية وال هامة وال صفر»(.)1
فنفى رسول اهلل ﷺ أن تفعل العدوى بنفسها دون قضاء اهلل وقدره ،فام شاء اهلل كان ،وما  م
يشأ  م يكن .وملا قال النبي ﷺ«« :ال عدوى» .قال رجل :يا رسول اهلل .إن اإلبل تكون يف الفالة

كأنها الظباء ،فيدخلها ابلعري األجرب ،فتجرب لكها؟ قال« :فمن أعدى األول؟»»( )2أشار هبذا إىل
البعري األول قد أصيب باجلرب بقضاء اهلل وقدره بدون عدوى ،وكذلك اإلبل أصيبت باجلرب
بطريق العدوى بقضاء اهلل وقدره ،فالرسول ﷺ ال ينفي العدوى مطل ًقا ،لكوهنا من األشياء التي
يشهد هبا الواقع الـمحسوس كام يف قول األعرايب.
فقد ثبت يف الصحيحني :أن النبي ﷺ قال« :ال يورد ممرض ىلع مصح» .فنهـى رسول اهلل ﷺ
صاحب اإلبل الـمصابة باجلرب ،أو اهليام أن يوردها عىل اإلبل الصحاح ،وكذلك الغنم ،ومثله
الدجاج الـمصاب بمرض فيجلبه صاحبه ليغش به الناس ،ويف احلديث «من غشنا فليس
( )1متفق عليه من حديث أيب هريرة.
( )2رواه مسلم يف صحيحه عن أيب هريرة بتاممه.

( )82العدوى والطرية والتمیمة والتشاؤم با ربعاء وشهر َصفر

269

منا»( )1فأمر رسول اهلل باتقاء أسباب البالء ،والـمباعدة عن الوباء والعدوى ،مع التوكل عىل اهلل،
وقال « :ن
مهاجرا فمنعه رسول اهلل ﷺ من
فر من الـمجذوم فرارك من األسد»( .)2وجاء جمذوم
ً
دخول البلد ،وقال له« :ارجع فقد بايعناك»( .)3ومثله الـمصاب بداء اجلدري وغريه؛ ألن اهلل
سبحانه ربط األسباب بالـمسببات ،وجعل لكل يشء سب ًبا؛ وألن الوقاية خري من العالج ،وهلذا ثبت
يف الصحيح أن النبي ﷺ قال« :إذا وقع الوباء بأرض ،فال تدخلوها»(.)4
وملا سافر عمر بن اخلطاب إىل الشام ومعه عدد كثري من الصحابة ،فلام قرب إىل البلد ،تلقاه
أبو عبيدة بن اجلراح خارج البلد ،وأخربه أن الطاعون قد وقع يف البلد ،فنزل خارج البلد ،ثم
قال :يا ابن عباس ،ادع يل الـمهاجرين .فدعوهتم له ،فاستشارهم يف دخول البلد أو الرجوع،
فمنهم من قال :توكل عىل اهلل وادخل البلد .ومنهم من قال :ترجع وال تدخل .فقال :قوموا
عني .ثم قال :يا ابن عباس ،ادع يل األنصار .فدعوهتم له فاتفقت كلمتهم عىل أن أشاروا عليه
بالرجوع ،وأن ال يقدم بالصحابة عىل موضع اهلالك ،وكان عبد الرمحن بن عوف متغي ًبا ،فجاء،
علام ولقد سمعت رسول اهلل ﷺ يقول«« :إذا وقع الوباء بأرض فال
وقال :إن عندي من هذا ً

تدخلوها» فحمد اهلل عمر ىلع إصابة احلق»( .)5ويف سنن أيب داود أن قو ًما جاؤوا إىل النبي ﷺ،
فقالوا :يا رسول اهلل إن لنا بلدً ا بعدن هي ريفنا ،ومصيفنا ،فإذا نزلناها نحفت أجسامنا ،وقل
َ
عددنا ،فقال رسول اهلل ﷺ« :اتركوها ذميمة فإن من الق َرف( )6اتللف»( ،)7فأخرب رسول اهلل ﷺ

( )1رواه مسلم عن أيب هريرة.
( )2أخرجه البخاري من حديث أيب هريرة.
( )3أخرجه النسائي من حديث الَّشيد بن سويد الثقفي.
( )4أخرجه البخاري من حديث عبد الرمحن بن عوف.
( )5أخرجه البخاري من حديث عبد الرمحن بن عوف وعبد اهلل بن عباس.
( )6ال َق َرف :القرب من الوباء ،والـمعنى أن الدخول يف أرض هبا وباء من مداناة الـمرض.
( )7أخرجه أبو داود من حديث من سمع فروة بن ُم َس ْيك.
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أن مقاربة اإلنسان لألشياء الوبيئة ،وسكناه يف البلد الوبيئة ،كثرية األسقام ،إنه عني اهلالك
والتلف ،فرتك سكنى مثل هذه القرية الوبيئة ليس من التطري يف يشء ،كام أن منع الـمصاب
بمرض معد من دخول البلد ليس من التطري ،وإنام هو من أمر احلزم وفعل أويل العزم ،وقد سنه
رسول اهلل ﷺ ألمته؛ ألنه من باب اتقاء أسباب البالء ،والـمباعدة عن مواقع الوباء ،وملا مر
النبي ﷺ عىل حائط مائل أرسع السري ،فقيل له يف ذلك فقال« :أخىش موت الفجأة»(.)1
وملا عزم عمر أن يرجع بالصحابة وأن ال يدخلهم الشام وهي وبيئة ،فقال :إين مصبح عىل
نفر من قدر اهلل إىل
أفرارا من قدر اهلل يا عمر؟ قال :نعمّ .
نهر ،فأصبحوا علیه .فقال له أبو عبيدةً :
قدر اهلل(.)2
فالرسل وأتباعهم يفرون من القدر إىل القدر ،وحياربون القدر بالقدر ،وحيكمون األمر عىل
القدر ،مع توكلهم عىل رهبم ،فالـمرض الذي يصاب به الشخص هو من قضاء اهلل وقدره،
والدواء الذي يعالج به ليشفيه هو من قضاء اهلل وقدره ،فهو حيارب الـمرض هبذا الدواء ليشفيه،
كام قيل :نعالج آفاتًا بآفات.

ً
و ملا قيل للنبي ﷺ« :أرأيت أدوية نتداوى بها ،وعوذا نتعوذ بها ،وتقاة نتقيها ،هل ترد من
قدر اهلل شيئًا؟ فقال « :بل يه من قدر اهلل»»(.)3

فالقدر ليس بِ ُغل يف العنق ،وال قيد يف الرجل ،بل هو عبارة عن سبق علم اهلل باألشياء ،فال
جيب االتكال عليه ،والنبي ﷺ قال« :تداووا وال تداووا حبرام ،فإن اهلل لم يزنل من داء إال وأنزل

هل دواء ،علمه من علمه وجهله من جهله إال الـموت»(.)4
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل :إن اإلعراض عن استعامل األدوية الـمباحة الـمجربة
( )1أخرجه أمحد والبيهقي من حديث أيب هريرة بلفظ« :موت الفوات».
( )2احلديث بتاممه رواه مسلم عن عبد اهلل بن عباس ب.
( )3أخرجه ابن ماجه من حديث أيب خزامة.
( )4أخرجه ابن ماجه وأمحد من حديث أسامة بن رشيك.

( )82العدوى والطرية والتمیمة والتشاؤم با ربعاء وشهر َصفر
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قدح يف الَّشع ،واعتقاد عدم نفعها نقص يف العقل ،والـمؤمن كامل اإليامن يستعمل الدواء وقت
حاجته إليه ،مع توكله عىل ربه.
وباحلقيقة فإن العدوى الضارة هي مقارفة ومقاربة أهل السفه والفساد الـمتصفني بفعل
حكيام حني آخاه .هلذا فقد يوجد رجل
الـمنكرات ،ورشب الـمسكرات ،فكم من سفيه أردى
ً
يعيش يف الدنيا بأدب ورشف وحسن خلق ،ثم يدب إليه داء العدوى الناشئة عن جمالسة
ومؤانسة أهل الفساد ،فيتخىل عن الفضائل ،ويتحىل بالرذائل ،وتظهر سيام السوء عىل وجهه،
وختيم الوحشة عىل أهل بيته ،ويبغض أهله وأقاربه وجريانه؛ ألنه قد شذ عنهم بطباعه ،وفساد
عضوا فاسدً ا يف الـمجتمع ،ومن
أوضاعه ،وقد يتعدى رضر فساده إىل إخوانه وأوالده ،فيكون
ً
هين يسهـل عليه اهلوان.
مسلام عن حاجته وسفره،
وأما الطرية فقد أخرب النبي ﷺ بأهنا من أمر اجلاهلية ،وأهنا ال ترد
ً
فقال«« :من ردته الطرية عن حاجته فقد أرشك» .وقال« :إذا رأى أحدكم ما يكره فليقل:

امهلل ال يأيت باحلسنات إال أنت ،وال يدفع السيئات إال أنت ،وال حول وال قوة إال بك»»(.)1
وقال«« :ثالث لم تسلم منها هذه األمة :احلسد ،والظن ،والطرية ،أال أنبئكم بالـمخرج منها؟»

قالوا :أنبئنا .فقال« :إذا ظننت فال حتقق ،وإذا حسدت فال تبغ ،وإذا تطريت فامض»(.)2
فمن الطرية الـمذمومة تشاؤهم بشهر صفر ،فال يتزوجون فيه وال يسافرون ،وهو يشء
جيدونه يف نفوسهم بدون أن يكون له أصل من األمر الواقع ،فإن شهر صفر هو كسائر الشهور،
حيدث اهلل فيه اخلري والنرص ،وينزل فيه الوحي ،ويستجيب فيه الدعاء ،فالتشاؤم به هو من الَّشك
الـمنهي عنه ،ومثله تشاؤمهم بيوم األربعاء ،ويقولون :إنه يوم نحس مستمر ،وإنه اليوم الذي
نزلت فيه الريح عىل عاد .فهم ال يسافرون فيه وال يتزوجون ،ويوم األربعاء هو كسائر أيام الدنيا،

( )1حديث صحيح عن عروة بن عامر رواه أبو داود بإسناد صحيح.
( )2رواه عبد الرمحن بن عمر األصفهاين عن احلسن البرصي مرسالً.
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ال رش فيه بذاته وال خري ،ومثله تشاؤمهم بام بني العيدين ،فال يتزوجون فيه ،وأصل هذا التشاؤم
أنه وقع طاعون زمن اجلاهلية ،فامت به عدد من العرائس ،فكانوا يتشاءمون به ،وملا سمعت عائشة
ذلك قالت :إن رسول اهلل ﷺ تزوجني يف شوال ،وبنى يب يف شوال ،فأ ّيكن أحظى عنده مني(.)1
تريد هبذا قطع دابر الطرية والتشاؤم ،باأليام والشهور واألزمنة.
وأما تعليق التامئم ،وتسمى التولة ،وتسمى العزيمة ،وتسمى العوذة ،واحلرز ،ويسميها
العوام باجلامعة ،يعلقوهنا عىل األوالد وعىل األجساد ،وعىل الدواب عن اجلان ،وعني اإلنسان،
وغالب من يعلقها هبا ويتعلق هم اهلمج السذج من العوام ،وضعفة العقول واألديان ،وينرصف
قلبه عن ربه إليها ،بحيث يعتقد أهنا هي النافعة الضارة.
حرزا يتحرزون به ،فيلف هلم
يذهبون إىل من يعرف بكتب احلرز والعزايم ،فيطلبون منه ً
قرطاسا سوا ًدا يف بياض ،وينفث فيه من ريقه النجس ،ثم يدفعه إليهم ويأمرهم بالتحفظ عليه
ً
حرصا منه عىل درهيامت يسحبها منهم ،وهو يعلم من نفسه أنه خدعهم.
كله،
ً
أراد إحـــراز قـــوت كیـــف أمكنـــه

فظـــل يكتـــ للنســـوان أحـــرازًا

وما َش َعر هؤالء الذين يعلقون احلروز عىل أجسادهم وعىل أوالدهم أهنم قد استعجلوا
وقوع البالء والَّش ،وفنون اجلنون والرض عليهم ،ثم يصابون بدعوة رسول اهلل ﷺ عليهم حيث
َ َ
قال«« :من علق تميمة فال أتم اهلل هل» -أي ال أتم اهلل هل أمره« -ومن علق ودعة فال َودع اهلل
هل»( )2أي ال جيعله يف دعة وسكون بل يف قلق واضطراب ،وملا رأى انليب ﷺ ىلع رجل تعليقة
ً
فقال «ما هذا؟» قال :علقتها من الواهنة .فقال« :انزعها فإنها ال تزيدك إال وهنا ،وإنك لو مت
ً
ويه عليك ما أفلحت أبدا»( .)3وهلذا ورد :من قطع متيمة من إنسان كان كعدل رقبة لكونه أعتقه

من عبودية الشيطان إىل عبادة الرمحن.
( )1أخرجه أبو عوانة من حديث عائشة.
( )2رواه أمحد وأبو يعىل بإسناد جيد ،واحلاكم وقال :صحيح اإلسناد عن عقبة بن عامر.
( )3رواه أمحد عن عمران بن حصني.

( )82العدوى والطرية والتمیمة والتشاؤم با ربعاء وشهر َصفر
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ً
وهذا التعليق للحروز ،يوقع يف الَّشك ،لقول النبي ﷺ« :من علق شيئا فقد أرشك»(.)1

والنهي يشمل تعليق القرآن وغري القرآن.
وملا رأى ابن مسعود عىل زوجته خي ًطا فقال « :ما هذا»  ،قالت :هذا خيط رقي يل فيه ،إذا
علقته سكنت عيني ،وإذا حللته قذفت عيني .فقطعه ابن مسعود .ثم قال :إنكم يا آل مسعود
ً
ألغنياء عن الَّشك ،سمعت رسول اهلل ﷺ يقول«« :من علق شيئا فقد أرشك«» إنما يكفيك أن
تقويل« :امهلل رب انلاس ،أذهب ابلأس ،اشف أنت الشايف ،ال شفاء إال شفاؤك ،شفاء ال يغادر
ً
سقما»»( )2وقد ابتدع الناس يف هذا الزمان تعليق آية الكريس عليهم يف صدورهم ،بحيث

يذهبوهنا -أي جيعلون فيها ذه ًبا وسلسلة من ذهب -ثم يعلقوهنا يف رقاهبم كتعليق الـمرأة
للقالدة عىل حد سواء ،وهو عمل حمرم ،من وجوه عديدة:
أحدها :التشبه بالنساء يف لبس القالدة ،وقد لعن رسول اهلل ﷺ الـمتشبهني من الرجال
بالنساء(.)3
وا مر الثاين :وضع الذهب فيها ،والذهب حمرم عىل الرجال ،قليله وكثريه ،سواء كان يف
الساعة ،أو يف األزرة ،أو يف اخلاتم.
وملا رأى النبي ﷺ خامتًا من ذهب طرحه باألرض بشدة ،ثم قال« :يعمد أحدكم إىل مجرة

من نار فيجعلها يف يده» .فلام انرصف رسول اهلل ﷺ وقيل لصاحب اخلاتم :خذ خامتك .فقال:
واهلل ال أرفعه عن األرض ،وقد طرحه رسول اهلل ﷺ فيها( .)4من شدة استجابته للحق.
وا مر الثال  :االستهانة بالقرآن ،حيث يدخل هبذا التعليق يف الـمراحيض ،والـمغتسالت،
وسائر األماكن القذرة ،واهلل سبحانه قد أوجب تكريم القرآن واحرتامه ،غري أن بعض العلامء قد
( )1أخرجه اإلمام أمحد من حديث عقبة بن عامر بلفظ« :علق متيمة».
( )2متفق عليه من حديث عائشة ،وأخرجه اإلمام أمحد يف مسنده من حديث عبد اهلل بن مسعود.
( )3أخرجه البخاري من حديث عبد اهلل بن عباس.
( )4رواه مسلم بتاممه عن ابن عباس.
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أجاز كشيخ اإلسالم ابن تيمية الذهب يف السالح ،كام أجازوا تركيب السن -أي الرضس -من
ذهب ،أو األنف من ذهب ،حتى لو أغنى عنه غريه ،أما الفضة فموسع يف إباحتها ،قليلها وكثريها.
فالـمؤمنون باهلل ال يعلقون عىل أجسادهم ،وال عىل أوالدهم شي ًئا من احلروز والعزايم
واجلامعات ،وإنام يلجؤون إىل األوراد والدعوات الَّشعية فهي احلصن احلصني ،واجلانب الـمنيع،
ن
فيقولون« :أعوذ بكلمات اهلل اتلامة من لك شيطان وهامة ،ومن لك عني المة»( ،)1ويقولون:
«أعوذ بكلمات اهلل اتلامة من رش ما خلق»( )2ويقولون« :أعوذ بكلمات اهلل اتلامة من رش
ن
غضبه وعقابه ،ومن رش عباده ،ومن همزات الشياطني وأن حيرضون»(« .)3عز جارك ،وجل ثناؤك،

وال هلإ غريك»( ،)4ويقولون :حتصنت باهلل الذي ال إله إال هو إهلي وإله كل يشء ،واعتصمت بريب
ورب كل يشء ،وتوكلت عىل احلي الذي ال يموت ،واستدفعت الَّش بال حول وال قوة إال باهلل.
أعوذ بوجه اهلل العظيم الذي ال يشء أعظم منه ،وبكلامت اهلل التامات التي ال جياوزهن بر وال
فاجر ،وأعوذ بأسامئه احلسنى ما علمت منها وما  م أعلم من رش ما خلق ،وذرأ ،وبرأ ،ومن رش كل
ذي رش ال نطيق رشه ،ومن رش كل ذي رش أنت آخذ بناصيته ،إن ريب َصاط مستقيم.
َ َ
ُ َ ُ
ُ َ ُ
اس﴾١
ب ۡٱنلذ ِ ۡ
وذ ۡب ِ َر ِۡ
ق ۡ ﴾١و﴿ ۡقلۡ ۡأ ُع ۡ
ب ۡٱلۡفل ِۡ
وذ ۡب ِ َر ِۡ
وقد أنزل اهلل الـمعوذتني ،أي﴿ :قلۡ ۡأ ُع ۡ
لالستعاذة هبام من رش كل ذي رش.

وكان النبي ﷺ ينفث هبام يف كفيه ،ثم يمسح بكفيه ما استطاع من جسده.
فهذه هي احلصن احلصني ،فاحفظ اهلل حيفظك ،واحفظه جتده جتاهك.
نسأل اهلل سبحانه أن يعمنا وإياكم بعفوه ،وأن يسبع علينا وعليكم واسع فضله ،وأن يدخلنا
برمحته يف الصاحلني من عباده ،وأن يعيننا عىل ذكره وشكره ،وحسن عبادته.
( )1أخرجه البخاري من حديث ابن عباس.
( )2أخرجه مسلم من حديث ابن عباس.
( )3أخرجه ابن أيب شيبة من حديث عبد اهلل بن عمرو.
( )4أخرجه ابن أيب شيبة من حديث عبد اهلل بن عباس.

()83
صالة االستسقاء
صفة صالة االستسقاء
هو أن يصيل ركعتني عىل صفة صالة العيد؛ يكرب يف الركعة األوىل ستة تكبريات زوائد بعد
تكبرية اإلحرام ،ويكرب يف الركعة الثانية مخس تكبريات زوائد ،ثم يقول:
احلمد هلل الويل احلميد ،الـمبدئ الـمعيد ،الـمؤ رمل لكشف كل كرب شديد ،الـمرجو
لإلحسان واإلفضال والـمزيد ،ال إله إال اهلل ،ال راحم سواه للعبيد ،سبحان فارج الكربات،
سبحان جميب الدعوات ،سبحان مغيث اللهفات ،سبحان القائم بأرزاق مجيع الـمخلوقات يف
الرباري والبحار والفلوات ،سبحان من عم بسرته ورزقه حتى العصاة.
أما بعد:
فيا أهيا الناس اتقوا اهلل وأطيعوه ،وامتثلوا أمر ربكم وال تعصوه ،فإن أطعتموه  م يصل
إليكم يشء تكرهونه ،وإن عصيتموه عاقبكم بام ال تطيقونه ،واعلموا رمحكم اهلل ،أنكم خرجتم
إىل هذا الصعيد لطلب السقيا من الرب الكريم احلميد ،وأن من حكمة أحكم احلاكمني ،أنه
سبحانه يبتيل عباده الـمؤمنني باجلدب ،واجلهد ،والسنني ليستدعي بذلك إقبال قلوهبم إليه،
فينطرحوا بني يديه ،فيدعونه مترضعني خملصني له الدين ،ويعلمون علم اليقني أهنم فقراء إىل اهلل
يف كل حاالهتم ،وأن اهلل هو الغني احلميد.
وقد ابتيل الناس باجلدب زمن النبي ﷺ ،وزمن أيب بكر ،وعمر ،وعثامن ،وعيل ،فكانوا
يفزعون إىل رهبم ،فيصلون له ،ويدعونه مترضعني ليكشف ما هبم ،لكون الدعاء واالستغفار
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ُ ذَ ً َ َ ً َ َ
َ
َ ُ َذ ُ ُذ ُ ُ َ
ل ۡأ َجلۡۡ
تىعا ۡحسنا ۡإ ِ ۡ
ل ۡهِ ۡ ُي َمتِعۡكم ۡم ۡ
وبوۡاۡ ۡإ ِ ۡ
ن ۡٱسۡتغۡ ِفرواۡ ۡر ۡبكمۡ ۡث ۡم ۡت
يدفع البالء ويرفعهَ ﴿ ،وأ ِۡ
َ ُ َذ ُ ُذ ُ ُ َ
َ َ
ٗ
ََ ُ
ِل ۡٱ ذ
اراۡ
لس َماۡ َۡء ۡعليۡكم ۡمِدۡ َر ٗۡ
ل ۡهِ ۡيُرۡس ِۡ
وبوۡاۡ ۡإ ِ ۡ
م﴾ [هودَ ﴿ .]3 :و ۡي ىقوۡ ِۡم ۡٱسۡتغۡفِرواۡ ۡربكمۡ ۡث ۡم ۡت
م َس ۡ
َ ُ َذ ُ ذُ َ َ َذ
َُ
ُ ُ ذ ً َى ُ ُ
ِلۡ
ارا ۡۡ ١٠يُرۡس ِۡ
ن ۡغف ٗۡ
ت ۡٱسۡتغۡفِرواۡ ۡربكمۡ ۡإِن ۡهۥ َۡك ۡ
ل ۡق ذوت ِكمۡ﴾ [هود﴿ .]52 :فقلۡ ُ ۡ
َو َي ِزدۡكمۡ ۡقوۡة ۡإ ِ ۡ
ََ ُ
ٱ ذ
ارا ۡ[ ﴾١١نوح .]11-10 :واهلل حيب أن يسأل ،وحيب الـملحني بالدعاء،
لس َماۡ َۡء ۡعليۡكم ۡمِدۡ َر ٗۡ
َ َ
َ ُ
ُ
ون ۡأَسۡ َ
جبۡ ۡلكمۡ﴾ [غافر .]60 :فادعوا اهلل
ت
ال ۡ َربك ُۡم ۡٱدۡ ُع ِ ۡ
ومن  م يسأل اهلل يغضب عليهَ ﴿ ،وق ۡ
ِ
وأنتم موقنون باإلجابة.

وصالة االستسقاء هي صالة دعاء وترضع ،سنها رسول اهلل ﷺ وفعلها األنبياء قبله ،فروى
اإلمام أمحد ،وصححه احلاكم ،أن رسول اهلل ﷺ قال« :خرج نيب اهلل سليمان  يستسيق فرأى
نملة مستلقية ىلع ظهرها ،رافعة قوائمها إىل السماء ،تقول :امهلل إنا خلق من خلقك ،ليس بنا

غ ى عن سقياك ورمحتك ،فقال :ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غريكم»( .)1إنه  م ينزل بالء إال بذنب،
و م يرفع إال بتوبة ،قال عيل ريض اهلل عنه :وايم اهلل ما كان قوم يف رغد من العی  ،فزال عنهم ذلك،

إال بخطیئة اجقحوها .ولو أن الناس حني حتل هبم النقم ،وتزول عنهم النعم ،فزعوا إىل رهبم يف
َ َذ
نۡ
رقة من قلوهبم ،وصدق من نياهتم ،لرد هلم كل ما كان شار ًدا ،وأصلح هلم ما كان فاسدً ا ﴿ َولوۡۡأ ۡ
َ
ََ
َ
َ ذ ََ َ َ
ذَ ََ
َ َ ُ
َ
ِنۡٱ ذ
كنۡك ۡذبُواۡۡفأخذۡ ۡنى ُهمۡ
ّلۡر ِ ۡ
لس َماۡءِۡۡ َۡوٱ ۡ
ك ىتۡۡم َۡ
لۡٱلۡق َرىۡۡ َء َام ُنواۡۡ َۡوٱتقوۡاۡۡلف َتحۡ َناۡعليۡ ِهمۡبَ َر ۡ
أهۡ ۡ
ضۡ َو ۡل ى ِ
َ
َ
َ
َ ُ
َ
َ ُ
اسۡ
لَحۡ ِۡرۡب ِ َماۡك َس َبتۡۡأيۡدِيۡٱنلذ ِ ۡ
ّبۡ َۡوٱ ۡ
فۡٱلۡ َ ِۡ
ادۡ ِ ۡ
ونۡ[ ﴾٩٦األعراف﴿ .]96 :ظ َه َۡرۡٱلۡف َس ۡ
ب ِ َماَۡكنواۡۡيَكۡس ُِب ۡ
ُ َُ َ َ ذ
َ
َ ُ ََذُ َ
ونۡ[ ﴾٤١الروم.]41 :
ج ُع ۡ
ِلذِيقهمۡبعۡ ۡ
ضۡٱَّلِيۡع ِملواۡۡلعلهمۡۡيرۡ ِ
واالستسقاء هو طلب السقيا من اهلل ،لكون السني والتاء للطلب ،وقد جاء الصحابة إىل
رسول اهلل ﷺ وقالوا يا رسول اهلل« :أجدبت األرض ،وقحط الـمطر ،فاستسيق نلا ربك .فأمر
بمنرب ،فوضع هل يف الـمصىل ،ووعد انلاس ً
يوما خيرجون فيه ،فخرج حني بدا حاجب الشمس،
فصىل بهم ركعتني ،ثم خطب انلاس فقال « :إنكم شكوتم جدب دياركم ،وقد أمركم اهلل أن

تدعوه ،ووعدكم أن يستجيب لكم» ثم قال« :احلمد هلل رب العالـمني ،الرمحن الرحيم ،مالك
( )1أخرجه ابن أيب شيبة من حديث أيب صديق الناجي.

( )83صالة اإلستسقاء ،صفة صالة اإلستسقاء
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يوم ادلين ،ال هلإ إال اهلل يفعل ما يشاء ،وحيكم ما يريد ،امهلل أنت اهلل ال هلإ إال أنت ،أنت

الغين ورحن الفقراء ،أنزل علينا الغيث والرمحة ،وال جتعلنا من ايلاسسني ،امهلل اسقنا وأغثنا،
ً
ً
ً
ً
ً
ً
امهلل اسقنا غيثا مغيثا ،هنيئا مريئا نافعا غري ضار ،اعجال غري آجل ،امهلل اسق عبادك وبالدك

وبهائمك ،وانرش رمحتك ،وايح بدلك الـميت ،امهلل إنا خلق من خلقك .ليس بنا غ ى عن

سقياك ورمحتك .امهلل إنا خلق من خلقك فال تمنع عنا بذنوبنا فضلك ،امهلل إنا نستغفرك إنك
ً
ً
مدرارا .ربنا ال تّاخذنا بما فعل السفهاء منا .إن يه إال
غفارا ،فأرسل السماء علينا
كنت
فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء ،أنت ويلنا فاغفر نلا وارمحنا وأنت خري الرامحني،

وسبحان ربك رب العزة عما يصفون ،وسالم ىلع الـمرسلني ،واحلمد هلل رب العالـمني»(.)1
ثم يقلب رداءه ويتوجه إىل جهة القبلة ويدعو.

( )1أخرجه أبو داود عن عائشة ل بلفظ مقارب.

()84
الـمسارعة إىل اخلريات قبل الفوات
احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات ،وبالعمل بطاعته تطيب احلياة ،وتفيض اخلريات،
وتنزل الربكات.
وأشهد أن ال إله إال اهلل ،وأشهد أن حممدً ا نبيه ورسوله ،اللهم صل عىل نبينا حممد ،وعىل آله
كثريا.
وصحبه وسلم
ً
تسليام ً
أما بعد:

ذ
ُ َ
ذ ذ ِ َ ذ ذ ِ َ َى َ َ َ َ َ َ َ
نۡ
ِي ۡع ِۡ
ظ ۡ ۡوٱلۡعاف ۡ
ي ۡٱلۡغيۡ ۡ
ك ِظ ِم ۡ
ف ۡٱلساۡءۡ ۡ ۡوٱلُضاۡءۡ ۡ ۡوٱلۡ ۡ
ون ۡ ِ ۡ
ِين ۡيُنفِق ۡ
فقد قال اهلل سبحانه﴿ :ٱَّل َۡ
َ َ
َ ذ َ َ َ َ ُ َى َ ً َ َ َ
َ ذُ ُ
َ ُ
ذ
لِلۡ
حش ۡة ۡأوۡ ۡظل ُموۡاۡ ۡأنف َس ُهمۡ ۡذك ُرواۡ ۡٱ َۡ
َّل ۡ
ي ۡۡ ۡ ١٣٤وٱ ِۡ
سن ِ َۡ
اس ۡ ۡوٱ ۡ
ٱنلذ ِ ۡ
لِل ۡيِبۡ ۡٱلۡ ُمحۡ ِ
ين ۡإِذا ۡفعلواۡ ۡ ۡف ِ
ََ
ُ َ ذ ذُ َ
َ ُ
َ
َ
َ َ
ُُ
ُ
ون ۡۡ١٣٥
َع ۡ َما ۡف َعلواۡ ۡ َوهمۡ ۡ َيعۡل ُم ۡ
صواۡ ۡ ىۡ
ل ۡٱ ۡ
وب ۡإ ِ ۡ
ۡفٱسۡ َتغۡف ُرواۡ ۡ َِّلنوب ِ ِهمۡ ۡ َو َمن ۡ َيغۡفِ ُۡر ۡٱَّلن ۡ
لِل ۡ َولمۡ ۡيُ ِ
َ
َ َ َ
َ
ذ
َ
ُ َ َ
ُُ
ِين ۡف َ
ِيهۡا ا ۡ َون ِعۡ َۡم ۡأجۡ ُۡرۡ
خ ى ِِل َۡ
ّلنۡ َۡه ى ُۡر ۡ ۡ
تتِها ۡٱ ۡ
ت ِري ۡمِن ۡ ۡ
نىتۡ ۡ ۡ
ك ۡ َج َزاۡؤهم ۡ ذمغۡفِ َرةۡ ۡمِن ۡ ذۡرب ِ ِهمۡ ۡ َو َج ۡ
لئ ِ ۡ
أو ۡ
َ
ِيۡ[ ﴾١٣٦آلعمران.]136-134 :
ع ى ِمل َۡ
ٱلۡ ۡ
فأمر اهلل عباده بأن يبادروا ويسارعوا إىل األعامل التي تؤهلهم للمغفرة والرمحة ،والفوز
َ
ذ َ ُ َ
تۡ
ليۡ َۡر ى ِۡ
ف ۡٱ َۡ
ون ۡ ِ ۡ
سرِ ُع ۡ
باجلنة ،كام مىض قبلهم لألنبياء واألولياء أمثاهلا ،فقال تعاىل﴿ :إِن ُهمۡ َۡكنواۡ ۡي ُ ىۡ
َ
َ
َ َ ُ َ َ
يۡ﴾ [األنبياء.]90 :
خ ىشِ عِ َۡ
َو َيدۡ ُعون َناۡ َرغ ٗۡباۡ َو َره ٗۡباۡۡ َوكنواۡۡنلَاۡ ۡ
َ
َ ذ َ ُ ُ َ َ َ َ ذُُ ُُ َ َ َذ
لۡ
جلةۡۡأ ۡن ُهمۡۡإ ِ ىۡ
ِينۡيؤۡت ۡ
وكام وصف اهلل عباده الصاحلني ،فقال تعاىلۡ ﴿ :وٱَّل ۡ
ونۡماۡۡءاتواۡۡوقلوبهمۡۡو ِ
َ َى َ ُ ََ َ ى ُ َ
َ
َ
ُ َ َ َ
َ
َ
ونۡ[ ﴾٦١الـمؤمنون.]61-60 :
سبِق ۡ
تۡوهمۡۡلهاۡ ۡ
ليۡ ۡر ِۡ
فۡٱ ۡ
ونۡ ِ ۡ
س ِر ُع ۡ
كۡي ُ ىۡ
لئ ِ ۡ
ونۡۡ٦٠أو ۡ
ج ُع ۡ
رب ِ ِهمۡۡ ۡر ى ِ
وقد سألت عائشة لأم الـمؤمنني ،فقالت :يا رسول اهلل ،أهم الذين يرسقون ويزنون.
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قال« :ال يا ابنة الصديق ،ولكنهم اذلين يصلون ويصومون ويتصدقون ،وخيافون أن ال يتقبل

منهم»( .)1أولئك الذين يؤتون ما آتوا وقلوهبم وجلة؛ ألن الـمؤمن هو من مجع إحسانًا وإشفا ًقا،
َََ ُ َ َ ذ ََ َ َ ُ َ َ ذ ذ َ ُ َى ُ َ
ونۡ
خ ِس ۡ
لۡٱلۡقوۡ ۡمۡٱلۡ ۡ
لِلِۡإ ِ ۡ
نۡمكۡ ۡرۡٱ ۡ
لۡيأۡم ۡ
لِلاِۡف ۡ
والـمنافق هو من مجع إساءة وأمنًا﴿ .أفأمِنواۡۡمكۡ ۡرۡٱ ۡ
[ ﴾٩٩األعراف.]99 :
فالـمسارعة إىل وسائل الـمغفرة والرمحة ،والفوز باجلنة ،هي بمعنى الـمسابقة التي أمر اهلل
َ َ ُ
َ ُ َ
َ َى َ ذ َ ُ ُ َ ٗ َ ُ َ ُ ُ
كم ۡب َما ۡ ُك ُ
ون﴾
َّت َتل ِف ۡ
نتمۡ ۡفِي ۡهِ ۡ ۡ
ِيعا ۡفينبِئ
جعكمۡ ۡج ۡ
ل ۡٱ ۡ
ت ۡإ ِ ۡ
ليۡ ۡر ِۡ
هبا بقولهۡ ﴿ :فٱسۡتبِقواۡ ۡٱ ۡ
لِلِ ۡمرۡ ِ
ِ
[الـامئدة.]48 :
ُ
َ
َ
َ ذى ُ َ ذى ُ َ
َ َ
ون ۡ[ ﴾١١الواقعة .]11-10 :أي السابقون
ك ۡٱلۡ ُمق ذر ُب ۡ
لئ ِ ۡ
ون ۡۡ ١٠أو ۡ
لسبِق ۡ
ون ۡٱ ۡ
لس ۡب ِق ۡ
وقالۡ ﴿ :وٱ ۡ
إىل اخلريات ،واألعامل الصاحلات ،هم السابقون إىل اجلنات ،والسابقون إىل الصلوات
واجلمعات ،هم الـمقربون إىل اهلل يف اجلنات .وهلذا قال العلامء :إن الناس يكونون يف القرب من
الرب عىل قدر قرهبم من اإلمام يوم اجلمعة.
مضامرا خللقه ،يتسابقون فیه بطاعته إىل
وقال احلسن :إن اهلل سبحانه جعل شهر رمضان
ً
مرضاته ،فسبق قوم ففازوا ،وختلف آخرون فخابوا ،فالعج
َ َى َ َ َ َ
ِكۡفلۡ َيت َناف
فۡ ۡذل ۡ
يفوز فیه العاملون ،وخيرس يف الـمبطلون﴿ :و ِ ۡ

من الالع الضاحك ،يف الیوم الذي
َ
ون﴾ [الـمطففني.]26 :
نىفِ ُس ۡ
ِ ۡۡٱلۡ ُم َت َۡ

وروى احلاكم يف صحيحه عن جابر قال :سمعت النبي ﷺ وهو يعظ رج ً
ال ويقول له:

مخسا قبل مخس :شبابك قبل هرمك ،وصحتك قبل سقمك ،وغناك قبل فقرك ،وفراغك
«اغتنم ً
قبل شملك ،وحیاتك قبل موتك» .فام بعد الدنيا من مستعتب ،وال بعد الدنيا دار ،إال اجلنة أو
النار.
فیـــا ســـاه ًیا يف غمـــرة اجلهـــل واهلـــوى

رصيـــع ا مـــاين عـــن قريـــ ســـتندم

أفــق قــد دنــا الوقــت الــذي لــیس بعــده

ســــوى جنــــة أو حــــر نــــار ترضــــم

( )1أخرجه أبو يعىل من حديث عائشة.
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فبــــادر إذ ًا مــــا دام يف العمــــر فســــحة

وعــــدلك مقبــــول ورصفــــك قــــیم

وجـــد وســـارع واغتـــنم زمـــن الصـــبا

ففـــي زمـــن اإلمكـــان تســـعى وتمـــنم

مســـر ًعا فالســیل خلفــك مســـرع

وهیهــــات مــــا منــــه مفــــر ومهــــزم

و

علیهــــا القــــدوم أو علیــــك ســــتقدم

فهـــــــــن الــــــــــمنايا أي واد نزلتـــــــــه
ُ
ي﴾ يعني أن اهلل سبحانه خلق اجلنة كرامة ونعمة ملن أطاعه واتقاه،
وقوله﴿ :أع ذِدتۡ ۡل ِلۡ ُم ذتقِ َۡ
كام خلق النار عقا ًبا وعذا ًبا ملن خالف أمره وعصاه ،وملا خلق اهلل اجلنة قال هلا :تكلمي .قالت:
قد أفلح الـمؤمنون .فقال :طوبى لك منزل الـملوك.
واجلنة هي سلعة اهلل الغالية ،ال تنال إال باألعامل الصاحلة ،وقد هيئت وأعدت للمتقني،
الذين أقاموا الصالة ،وآتوا الزكاة ،واجتنبوا الـمحرمات ،وأنفقوا يف الرساء والرضاء،
ُ ُ
ل ذن َۡة ۡب َما ۡ ُك ُ
َ
نتمۡۡ
والكاظمني الغيظ ،والعافني عن الناس؛ ألن اهلل سبحانه يقول﴿ :ٱدۡخلواۡ ۡٱ ۡ ِ
َ ُ َ
ون﴾ [النحل.]32 :
تعۡ َمل ۡ
َ
َََ َ ذ َ ذ َ ُ ُ
َ
ُ
بۡمِنۡقبۡل ِكمۡۡ
ِتى َ ۡ
ِينۡأوتواۡۡٱلۡك ۡ
والتقوى هي وصية اهلل لألولني واآلخرين ﴿ولقدۡۡوصيۡناۡٱَّل ۡ
ذ ُ َ ذُ
ذ
َ
لِل﴾ [النساء .]131 :وحقيقتها تنحرص يف فعل الـمأمورات ،واجتناب
ن ۡٱتقواۡ ۡٱ ۡ
ِإَوياكمۡ ۡأ ِۡ
الـمحرمات ،خو ًفا من عقاب اهلل ،ورجاء ثوابه .وهلذا قال عمر بن عبد العزيز :لیس التقوى
بقیام اللیل ،وصیام النهار ،والتخلیط فیام بني ذلك ،ولكن التقوى هي أداء ما افقه اهلل ،وترك
ما حرم اهلل ،وإن زدت عىل ذلك فهو خري إىل خري .فالـمتقون جيعلون أعامهلم الصاحلة بمثابة
الوقاية دون عقاب اهلل ،كام يف احلديث أن النبي ﷺ قال« :اتقوا النار» .ثم أعرض وأشاح ،ثم
قال« :اتقوا انلار ولو بشق تمرة ،فمن لم جيد فبلكمة طيبة»( .)1وكان النبي ﷺ خيطب ،فسأله
رجل .فقال :يا رسول اهلل من أكرم الناس؟ فقال« :أكرم انلاس أتقاهم للرب ،وأوصلهم للرحم،

( )1رواه مسلم عن عدي بن حاتم.
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وآمرهم بالـمعروف ،وأنهاهم عن الـمنكر»( .)1وقد قيل:
أال إنـــام التقـــوى هـــي العـــز والكـــرم

وحبـــك للـــدنیا هـــو الـــذل والســـقم

إذا حقــق التقــوى وإن حــاك أو حج ـم
ولـــــیس عـــــىل عبـــــد تقـــــي نقیصـــــة
ذَ َ َ ذُ َ
َ ُ َ َ َ
ِب﴾ [الطالق.]3-2 :
ي تس ُ ۡ
لۡ ۡ
ثۡ ۡ
جا َۡ ۡ ٢و َيرۡ ُزقۡ ُۡه ۡمِنۡ ۡحيۡ ۡ
م َر ٗۡ
لۥ ۡ ۡ
َيعل ۡ ۡ
لِل ۡ ۡ
ق ۡٱ ۡ
﴿َ ...و َمن ۡ َي ذت ِۡ
َ
ذ
ََ َذ ذَ َ
سا﴾ [الطالق.]5-4 :
لۥۡمِنۡۡأمۡ ِرۡه ِۦۡي ُ ٗۡ
َي َعلۡ ُۡ
لِلۡ ۡ
قۡٱ ۡ
﴿...ومنۡيت ِۡ
ذ
ُ َ
لساۡءِۡ ۡ َۡوٱ ذ ذ
لُضاۡءِۡ﴾ أي :ينفقون،
ف ۡٱ ذ ذۡ
ون ۡ ِ ۡ
ِين ۡيُنفِق ۡ
ثم رشع سبحانه يف أوصاف الـمتقني ﴿ٱَّل َۡ
َ
ونۡ
ويتصدقون يف حالة اليرس والعرس ،لرغبتهم يف الثواب ،وخوفهم من العقاب ﴿ َو ُيطۡعِ ُم ۡ
ذ َ َ ََ
ذ َ ُ
ذ ُ
ُ
ُ
يما ۡ َوأَس ً
يد ۡمِنكمۡ ۡ َج َزاۡ ٗۡءۡ
ل ۡن ِر ُۡ
لِلِۡ ۡ
ِريا ۡۡ ٨إِن َما ۡنطۡ ِع ُمكمۡ ۡل َِوجۡ ۡهِۡٱ ۡ
ِينا ۡ َو َيت ِ ٗۡ
َع ۡ ُحب ِ ۡهِۦ ۡمِسۡك ٗۡ
ام ۡ ىۡ
ٱلطع ۡ
ذ ََ ُ
ََ ُ ُ
ذ َ َ ً َُ ٗ َ
ك ً
يراۡ[ ﴾١٠اإلنسان.]10-8 :
وساۡقمۡ َط ِر ٗۡ
افۡمِنۡربِناۡيوۡماۡعب ۡ
وراۡۡ٩إِناَۡن ۡ
لۡ ۡ
ش
وۡ
إهنم  م يقولوا هذا الكالم حني أطعموا الطعام ،ولكن اهلل علمه من قلوهبم ،فنطق به عىل
ألسنتهم ،وأفضل الصدقة جهد الـ ُم ِقل ،وابدأ بمن تعول.
وروى البخاري عن أيب مسعود األنصاري قال« :حث انليب ﷺ ىلع الصدقة ،ولم يكن
عندنا مال .قال :فكنا رحامل ىلع ظهورنا ونتصدق .وقد سبق درهم من فقري مئة درهم من غين.
ويف ابلخاري قال رجل للنيب ﷺ :أي الصدقة أعظم ً
أجرا؟ قال« :أن تتصدق وأنت صحيح شحيح
تأمل الغ ى ،وختىش الفقر ،وال تمهل حىت إذا بلغت الروح احللقوم قلت :لفالن كذا ،ولفالن
كذا ،وقد اكن لفالن»» .وروى أبو داود عن أيب سعيد اخلدري قال :قال رسول اهلل ﷺ« :ألن

يتصدق الـمرء يف حياته بدرهم ،خري هل من أن يتصدق بمائة عند موته».
َ ذُ ُ
َ َى َ َ َ َ َ َ َ
ي﴾ [آلعمران.]134 :
سن ِ َۡ
لِلۡ ۡ
اسۡ ۡوٱ ۡ
نۡٱنلذ ِ ۡ
ِيۡع ِۡ
ظۡ ۡوٱلۡعاف ۡ
يۡٱلۡغيۡ ۡ
ك ِظ ِم ۡ
ثم قالۡ ﴿ :وٱلۡ ۡ
يِبۡۡٱلۡ ُمحۡ ِ

أيضا من صفات الـمتقني الذين أعد اهلل هلم جنات النعيم أهنم يكظمون الغيظ،
وهذه ً

عفوا منهم عنه ،مع
ويعفون عن الناس ،واهلل عفو ،حيب العفو ،فهم حيتسبون إسقاط حقهم ً

( )1رواه أمحد والطرباين يف الكبري عن درة بنت أيب هلب بإسناد حسن.
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قدرهتم عىل االنتصار .ويف كظم الغيظ فضل عظيم ،وهو ينبئ عن رزانة العقل ،والرغبة يف
اخلري .وهلذا يقال :ليس احللم يف حال الرضاء إنام احللم يف حني الغضب .والسيام للصائم ،فإنه
يستحب له متى غاضبه أحد أو شتمه أن يلجم نفسه بلجام التقوى ،ويستمسك من الورع
كبحا لنفسه من التشفي واالنتقام ،ورد ًعا خلصمه عن
بالعروة الوثقى ،وليقل :إين صائمً ،
اجلريان يف هذا الـميدان؛ ألن الصوم جنة يستجن به الـمسلم عن اإلجرام واآلثام ،ورديء
الكالم .ومن كان له الصوم ُجنة يف الدنيا ،كان له ُجنة دون النار؛ ألن اجلزاء من جنس العمل،
وكام تدين تدان.
ً
مرارا يقول:
وقد سأل رجل النبي ﷺ فقال« :يا رسول اهلل أوصين .قال « :ال تغضب» فردد

«ال تغضب»»()1؛ ألن الغضب يتفرع عنه كل رش.

وقد قال النبي ﷺ يوما ألصحابه« :ما تعدون ُ َ
الرصعة فيكم؟» قالوا :اذلي ال ترصعه
ً

الرجال .قال« :ال ،ليس الشديد بالرصعة ،ولكن الشديد اذلي يملك نفسه عند الغضب»(.)2
وهلذا يستحب للرجل إذا غضب أن يتوضأ ،أو يغسل وجهه بالـامء؛ ألن الغضب من الشيطان
الـمخلوق من النار ،والـامء يطفئ النار .وهو جمرب لتسكني الغضب ،وهلذا ختم اهلل هذه اآلية
َ ذُ ُ
ي﴾ ألن اهلل سبحانه كتب اإلحسان عىل كل يشء ،عىل الناس فيام
سن ِ َۡ
بقولهۡ ﴿ :وٱ ۡ
لِل ۡيِبۡ ۡٱلۡ ُمحۡ ِ
بينهم ،وحتى اإلحسان مع البهائم ،ففي البخاري« :بينما لكب يلهث من العطش إذ نزعت هل
امرأة بيغ موقها فسقته ،فشكر اهلل هلا ذلك ،فغفر هلا»(« )3قالوا يا رسول اهلل :أفلنا يف ابلهائم
أجر؟ قال« :نعم .يف لك ذي كبد رطبة أجر» وانلفوس جمبولة ىلع حمبة من أحسن إيلها .وقال:
ٌ
«دخلت امرأة انلار يف هرة ربطتها»» .ويف رواية البخاري« :حبستها ،فلم تطعمها ولم تدعها

( )1رواه البخاري عن أيب هريرة.
( )2متفق عليه من حديث أيب هريرة.
( )3أخرجه البخاري من حديث أيب هريرة.
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( )84الـمسارعة إىل اخلريات قبل الفوات

تأكل من خشاش األرض حىت ماتت»(.)1
َ َ
ذَ َ
َ
َ ذ َ َ َ َ ُ َى َ ً َ َ َ َ ُ
ُُ
لِل ۡ ۡفٱسۡ َتغۡف ُرواۡ ۡ َِّلنوب ِ ِهمۡ ۡ َو َمنۡ
حش ۡة ۡأوۡ ۡظل ُموۡاۡ ۡأنف َس ُهمۡ ۡذك ُرواۡ ۡٱ ۡ
ثم قال ﴿ ۡوٱَّل ۡ
ِين ۡإِذا ۡفعلواۡ ۡ ۡف ِ
َ ُ ُ َ ذ ذُ َ
َ َ
َ َى َ ُ ُ
ونۡ[ ﴾١٣٥آلعمران.]135 :
َعۡ َماۡف َعلواۡۡ َوهمۡۡ َيعۡل ُم ۡ
صواۡۡ ۡ
لۡٱ ۡ
وبۡإ ِ ۡ
يغۡفِ ۡرۡٱَّلن ۡ
لِلۡ َولمۡۡيُ ِ
فهذه بعض أوصاف الـمتقني ،وأهنم إذا أصاب أحدهم ذن ًبا عىل حني غفلة ،أو غلبته شهوة،
أو غضب ،فإهنم يفرون إىل اهلل ،ويتوبوون إليه ،ويستغفرونه من ذنبهم ،ويندمون عىل ما وقع
ذ
نۡ
منهم ،إذ ليس من رشط الـمتقني العصمة .واهلل يفرح بتوبة عبده إذا تاب .وقد قال تعاىل﴿ :إ ِ ۡ
َ ذ َ ََ ذ
ذ َ ذَ َ
َ
ُ َ
ُ
َ َ ُ
ون ِۡۡ ٢٠١إَوخۡ َۡو ىن ُهمۡ ۡ َي ُمدون ُهمۡۡ
ص ۡ
طى ِۡ
ِن ۡٱلشيۡ ۡ
طئِفۡ ۡم ۡ
ِين ۡٱتقوۡاۡ ۡإِذا ۡ َم ذس ُهمۡ ۡ َ ۡ
ٱَّل ۡ
ن ۡتذك ُرواۡ ۡفإِذا ۡهم ۡمبۡ ِ
َ
َ ُذ ُ ُ َ
ونۡ[ ﴾٢٠٢األعراف.]202-201 :
ص ۡ
غۡث ۡمۡ ۡ
فۡٱلۡ ِۡ
ِۡ
لۡيقۡ ِ
فأخرب اهلل عن الذين اتقوا أنه إن وقع من أحدهم ذنب أبرص اخلروج منه ،بالتوبة عنه ،وقد

قيل:
إن تمفــــــــر اللهــــــــم تمفــــــــر مجــــــــا

وأي عبـــــــــد لـــــــــك ال ألـمــــــــــا

ورشوط التوبة :اإلقالع عن الذنب ،والندم عىل ما فات ،والعزم عىل أن ال يعود ،وإن كانت
عن مظا م مالية فريدها إىل أرباهبا؛ ألهنا من الدواوين التي ال يرتك اهلل منها شي ًئا.
وإن اهلالك كل اهلالك يف اإلَصار عىل الذنوب ،وعدم التوبة منها ،كام يف احلديث «ويل

للمرصين اذلين يرصون ىلع ما فعلوا وهم يعلمون» .وما أَص من استغفر وإن عاد يف اليوم سبعني
مرة ،كام ثبت بذلك احلديث( .)2لكنه من تاب من الذنب واستغفر منه ،وقلبه متعلق بمحبته ،وعازم
ُ ذ
َ
ُ َ
ونۡ
ِين ۡ َيعۡ َمل ۡ
ت ۡٱ ذتلوۡ َب ۡة ۡل َِّل َۡ
عىل معاودته ،فإن هذه توبة الـمستهزئ بربه ،فهـي توبة الكذابنيَ ﴿ .وليۡ َس ِۡ
َ ذ َ َ َ َ َ َ َ ُُ َ ُ َ َ
ُ
لس َ
ذ
ن﴾ [النساء.]18 :
تۡٱلَٰۡٔـ َۡ
ّنۡ ۡتبۡ ُ ۡ
الۡإ ِ ِ ۡ
تۡق ۡ
ُضۡأحده ۡمۡٱلۡموۡ ۡ
تۡإِذاۡح ۡ
اتۡح ۡ
يۡ ِۡ
ٱ ِ
َ َ َ
َ
ذ
َ
ُ َ َ
ُُ
ِينۡف َ
ِيهۡا اۡ
خ ى ِِل َۡ
ّلنۡ َۡه ى ُۡرۡ ۡ
تتِهاۡٱ ۡ
ت ِري ۡمِنۡ ۡ
نىتۡۡ ۡ
كۡ َج َزاۡؤهمۡ ذمغۡفِ َرةۡۡمِنۡ ذرب ِ ِهمۡ ۡ َو َج ۡ
لئ ِ ۡ
ثم قال﴿ :أو ۡ
( )1متفق عليه من حديث عبد اهلل بن عمر.
( )2رواه أبو داود والرتمذي عن أيب بكر الصديق .قال الرتمذي :غريب وليس إسناده بقوي.

جمموعة رسائل الشیخ عبد اهلل بن زيد آل حممود :
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َ
َ
ِي ۡ[ ﴾١٣٦آلعمران .]136 :إن اهلل سبحانه بدأ هذه اآليات بالـمسارعة إىل
ع ى ِمل َۡ
َون ِعۡ َۡم ۡأجۡ ُۡر ۡٱلۡ ۡ
الـمغفرة والفوز باجلنة ،وختمها بالـمغفرة والفوز باجلنة ،وإن أعظم ما هيتم به العاقل هو سؤال
الـمغفرة والفوز باجلنة ،والعمل لينال ذلك ،بأن يسعى هلا سعيها وهو مؤمن .وقد قال رجل
للنبي ﷺ« :إين ال أحسن دندنتك ،وال دندنة معاذ :أما إين أسأل اهلل اجلنة ،وأستعيذ به من

انلار .قال رسول اهلل ﷺ« :حوهلما ندندن»»(.)1
خريا وضع عليه كنفه وسرته ،فيقرره بذنوبه ،ثم يقول :إين قد غفرهتا لك.
وإذا أراد اهلل بعبده ً
وسيد االستغفار هو أن تقول« :امهلل أنت ريب ال هلإ إال أنت خلقتين وأنا عبدك ،وأنا ىلع
عهدك ووعدك ما استطعت ،أعوذ بك من رش ما صنعت ،أبوء لك بنعمتك ن
يلع ،وأبوء بذنيب

فاغفر يل ،فإنه ال يغفر اذلنوب إال أنت»(.)2
وسبحان ربك رب العزة عام يصفون ،وسالم عىل الـمرسلني ،واحلمد هلل رب العالـمني.

( )1أخرجه ابن ماجه من حديث أيب هريرة.
( )2أخرجه البخاري عن شداد بن أوس.

()85
آخـر العـام
وحماسبة النفس عىل ما أسلفته من األعامل
احلمد هلل ونستغفر اهلل وال حول وال قوة إال باهلل ،ونصيل ونسلم عىل رسول اهلل ،وأشهد أن
ال إله إال اهلل ،وأشهد أن حممدً ا رسول اهلل.
أما بعد:
فإن الشهور واألعوام ،والليايل واأليام ،كلها مواقيت األعامل ،ومقادير اآلجال ،فهي
تنقيض مجي ًعا ،ومتيض رسي ًعا ،والذي أوجدها وخصها بالفضائل ،وأودعها هو باق ال يزول،
ودائم ال حيول ،هو يف كل احلاالت إله واحد ،وألعامل عباده رقيب مشاهد ،يقلب عباده بفنون
اخلدم ،ليسبع عليهم فواضل النعم ،ويعاملهم بغاية اجلود والكرم ،فكل يوم من األيام قد أوجب
اهلل فيه وظيفة من وظائف طاعاته ،ويتقرب هبا إليه .وفيه لطيفة من لطائف نفحاته ،يصيب هبا
من يشاء بفضله ورمحته عليه .فالسعيد من اغتنم مر الليايل والساعات ،وتقرب إىل اهلل بام فيها من
وظائف الطاعات.
إن كل شهر يستهله اإلنسان ،فإنه يدنيه من أجله ،ويقربه من آخرته ،وخريكم من طال
عمره وحسن عمله ،ورشكم من طال عمره وساء عمله ،وإنه ما بني أن يثاب اإلنسان عىل
الطاعة واإلحسان ،أو يعاقب عىل اإلساءة والعصيان ،إال أن يقال :فالن قد مات .وما أقرب
احلياة من الـمامت .وكل ما هو آت آت.
ٗ ََ
َ َ
ََ َ َ ُ َ
ذ
َ َ
ذ َ
َ
لۡ
ل ۡ َسي ِ َۡئ ۡة ۡف ۡ
ارِ َۡ ۡ ٣٩منۡ ۡع ِم ۡ
ار ۡٱلۡق َر ۡ
ه ۡد ۡ
ِإَون ۡٱٓأۡلخِرۡة ۡ ِ ۡ
تىعۡ ۡ ۡ
ل َي ىۡوۡةُ ۡٱلنۡ َيا ۡ َم ۡ
هى ِذ ۡه ِۡٱ َۡ
﴿ ۡي ىقوۡ ِۡم ۡإِن َما ۡ ۡ

جمموعة رسائل الشیخ عبد اهلل بن زيد آل حممود :
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ذ
ُ
َُ َ َ َ ُ ُ َ َ َ
ََ ََ َ َ َ
َ َ َ ُ َى ُ
ل ذن ۡةۡ
ون ۡٱ ۡ
ك ۡيدۡخل ۡ
لئ ِ ۡ
نث ۡ َوه َۡو ۡ ُمؤۡمِنۡ ۡفأو ۡ
ِحا ۡمِن ۡذكرۡ ۡأوۡ ۡأ ۡ
ص ىل ٗۡ
لۡ ۡ
ل ۡمِثۡلهاۡ ۡومنۡ ۡع ِم ۡ
َي َزىۡ ۡإ ِ ۡ
ۡ
ُ َُ َ َ َ
ِيهاۡبِغريِۡۡح َِسابۡۡ[ ﴾٤٠غافر.]40-39 :
ونۡف
يرۡزق ۡ
فسمى اهلل الدنيا متا ًعا .والـمتاع هو ما يتمتع به صاحبه برهة ثم ينقطع عنه ،مأخوذ من متاع
َ ذ َ
َ
َ
الـمسافر﴿أ َ َرض ُ
ل ۡقل ِيلۡ﴾
ف ۡٱٓأۡلخِرۡة ِ ۡإ ِ ۡ
ل َي ىۡوۡة ِ ۡٱلنۡ َيا ۡ ِ ۡ
تى ُۡع ۡٱ َۡ
ِن ۡٱٓأۡلخ َِرۡة ِ ۡف َما ۡ َم ۡ
ل َي ىۡوۡة ِ ۡٱلنۡ َيا ۡم َۡ
يتم ۡۡب ِٱ َۡ
ِ

[التوبة.]38 :
أعامرا يف الدنيا ،من الـمرتفني ،التاركني للطاعات الـمرتكبني
يؤتى يوم القيامة بأطول الناس
ً
خريا قط؟ هل مر بك نعيم
للمنكرات ،ف ُيصبع أحدهم يف النار صبغة .ثم يقال له :هل رأيت يف الدنيا ً
قط؟ فيقول :ال يا رب .فينسى نعيم الدنيا عند أول مس من العذاب .ويقال له :كم لبثت يف الدنيا؟
فيقول :لبثت يو ًما أو بعض يوم .فيقال له :بئس ما اجترت يف يوم ،أو بعض يوم.
فهؤالء الذين َصفوا جل عقوهلم وأعامهلم واهتاممهم للعمل يف دنياهم ،واتباع شهوات
بطوهنم وفروجهم ،وتركوا فرائض رهبم ،ونسوا أمر آخرهتم .و م يزل ذلك دأهبم ،حتى خيرجوا
من الدنيا مذمومني مدحورين مفلسني من احلسنات واألعامل الصاحلات ،فيجتمع عليهم سكرة
ُ ُ
ولۡ
الـموت ،وحرسة الفوت ،وهول الـمطلع .فيندم أحدهم عىل تفريطه حيت ال ينفعه الندمَ ﴿ ،يق ۡ
ََ ُ ُ ََ َُ َ
ََ َ ذ َُ ُ َ َ َُ َ
َىَ َ َ
َ
َ
تۡ ِ َ
ِق ۡوثاق ۡهۥۡ ۡأحدۡ ۡ[ ﴾٢٦الفجر:
ل ۡيوث ۡ
ِب ۡعذاب ۡهۥۡ ۡأحدۡ ۡۡ ٢٥و ۡ
ل ۡيعذ ۡ
ات ۡۡ ٢٤فيوۡمئِذۡ ۡ ۡ
ل َي ِ ۡ
ن ۡق ذدمۡ ُۡ
ۡيليۡت ِ ۡ
َ َ َى َ ُ َ ُ َ ُ
َ
ي﴾ [احلج.]11 :
انۡٱلۡ ُمب ِ ُۡ
س ۡ
ل ۡ
ِكۡه ۡوۡٱ ۡ
سۡٱلنۡ َياۡ َۡوٱٓأۡلخِرۡة اۡ ۡذل ۡ
﴿ .]26-24خ ِ َۡ
أما الـمؤمن الذي يربح عمره ،ويتزود فيه من صالح عمله ،فيتزود من دنياه آلخرته ،فإنه

لن يأسف عىل الدنيا عند ذهابه منها ،ولن جيزع من الـموت عند نزوله به ،ولن خياف ولن حيزن
عىل إقباله عىل اآلخرة؛ ألن أعامله تؤنسه ،وصنائع اإلحسان تقي مصارع السوء.
َ َ
ُ
يأ ذي ُت َها ۡٱنلذفۡ ُ ۡ ۡٱلۡ ُمطۡ َمئ ِ ذن ۡة ۡۡ٢٧
ولذا يقال له عند االحتضار عىل سبيل العطف واللطف ﴿ ۡ
َ
ٗ
ُ
َ ُ
كۡ َر ٗ ذ
تۡ[ ﴾٣٠الفجر.]30-27 :
لۡ َج ذن ِ ۡ
ِبىدِيَۡۡ ۡ٢٩وٱدۡخ ِ ۡ
فۡع َۡ
لۡ ِ ۡ
ض ذي ۡةۡۡ ۡ٢٨فٱدۡخ ِ ۡ
عۡإ ِ ىۡ
ج ِۡ
اض َي ۡةۡمرۡ ِ
لۡ َرب ِ ِۡ ِ
ٱرۡ ِ
 -وهلذا من الدعاء الـمأثور« :امهلل إين أسألك ذلة انلظر إىل وجهك ،والشوق إىل لقائك ،من غري

( )85آخر العام وحماسبة النفس عىل ما أسلفته من ا عامل
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رضاء مرضة ،وال فتنة مضلة»( .)1وهذا معنى قول النبي ﷺ يف احلديث الصحيح ««من أحب
لقاء اهلل ،أحب اهلل لقاءه ،ومن كره لقاء اهلل ،كره اهلل لقاءه» .قالوا :يا رسول اهلل لكنا يكره

الـموت .قال« :ليس األمر كذلك .ولكن اإلنسان إذا اكن يف انقطاع من ادلنيا ،وإقبال ىلع
ُن
اآلخرة -أي يف حالة االحتضار -فإن اكن من أهل اخلري برش باخلري ،فأحب لقاء اهلل ،وأحب اهلل
ُن
لقاءه ،وإن اكن من أهل الرش برش بالرش ،فكره لقاء اهلل ،وكره اهلل لقاءه»»(.)2

صائام ،قال جلاريته :انظري هل غربت الشمس؟ فلام
وملا احترض معاذ بن جبل ،وكان
ً
أخربته أهنا قد غربت .تناول شي ًئا ،فأفطر عليه ،ثم قال :مرح ًبا بالـموت ،مرح ًبا بطارق جاء عىل
فاقة .ال أفلح واهلل من ندم عىل الدنيا .اللهم إنك تعلم أنني  م أحب البقاء يف الدنيا جلري األهنار،
وال لغرس األشجار ،وإنام أحببت البقاء يف الدنيا ،لقيام الليل ،وصيام النهار ،ومزامحة العلامء
آها إىل ذلك .ثم قىض ،وتويف ريض اهلل عنه.
بالركب ،عند حلق الذكرً .
ُ
إن هذا الـموت الذي ختافونه ،والذي تفزعون منه ،ليس هو فناء أبدً ا ،ولكنه انتقال من دار
َ ُ
َ ذ َ ََ
س ُۡـواۡ ۡب ِ َما ۡع ِملواۡۡ
ِين ۡأ ۡ
ي ۡٱَّل ۡ
إىل دار أخرى ،وإبدال حياة بحياة أخرى ،هي أدوم وأبقى ﴿ ِلَجۡ ِز ۡ
َ ذ َ َ
ن﴾ [النجم.]31 :
لسۡ َ ۡ
ِينۡأحۡ َس ُنواۡۡۡب ِٱ ُۡ
يۡٱَّل ۡ
َو َيجۡ ِز ۡ
إن الدنيا دار عمل ،واآلخرة دار جزاء ،و م خيلق اهلل اإلنسان إال ليعمل ويعبد ربه حتى يأتيه
َ
َ
ي ۡ[ ﴾٩٩احلجر.]99 :
لَ ِق ُۡ
ك ۡٱ ۡ
ت ۡيَأۡت َِي ۡ
ك ۡ َح ذ ىۡ
اليقني -أي الـموت -يقول اهلل تعاىلَۡ ﴿ :وٱعۡ ُبدۡ ۡ َر ذب ۡ

وخلقت الدنيا بام فيها من الفواكه واخلريات والربكات ،كرامة لإلنسان ،ليستعني هبا عىل طاعة
َ
ُُ
ُُ
ُ
ُ
تۡ َماۡ
بى ِۡ
لۥ﴾ [سبأُ﴿ .]15 :كواۡۡمِنۡ َطي ِ َۡ
قۡ َربِكمۡۡ َۡوٱشۡك ُرواۡۡ ُۡ
ربه ،ويتمتع هبا يف دنياه ﴿ُكواۡۡمِنۡرِزۡ ِۡ
َ
َ َ َى ُ َ َ َ َ
ََ َ
ََ َ َ
ََ ذ ََ ُ َ َ
ى ۡ﴾٨١
ب ۡفقدۡ ۡه َو ىۡ
يل ِلۡ ۡعليۡ ۡهِ ۡغض ِ ۡ
ب ۡ َو َمن ۡ ۡ
ل ۡعليۡكمۡ ۡغض ِ ۡ
حۡ
نكمۡ ۡو ۡ
رزقۡ ۡ
ل ۡتطۡغوۡاۡ ۡفِي ۡهِ ۡفي ِ
[طه .]81 :والطغيان هو جماوزة احلد يف الكفر والفسوق والعصيان .بأن يستعني بنعم اهلل عىل
معاصيه ،أو ينفقها فيام يسخطه وال يرضيه.
فالدنيا دار ابتالء وامتحان ومتحيص لألعامل ،كام أهنا حمفوفة باألنكاد واألكدار ،وبالَّشور
( )1أخرجه النسائي من حديث عامر بن يارس.
( )2رواه مسلم عن عائشة وعن أيب هريرة.

288

جمموعة رسائل الشیخ عبد اهلل بن زيد آل حممود :

واألرضار ،وال هيذهبا ويصفيها سوى الدين ،وطاعة رب العالـمني ،وكان النبي ﷺ إذا رأى شي ًئا
من زهرة الدنيا وزينتها ،فأعجبه ،قال« :امهلل ال عيش إال عيش اآلخرة»( .)1يشري هبذا إىل أن
الدنيا عيشها نكد ،وصفوها كدر ،حالهلا حساب وحرامها عقاب ،وأن العيش الصايف هو ما
َ ُ ذ ذ
َ ُ
ََ َ ذ
َ َ َ َ
ن ۡ َر ذب َناۡ
ن ۡإ ِ ۡ
لز ۡ
ب ۡع ذنا ۡٱ ۡ
لِلِ ۡٱَّلِيۡ ۡأذۡه ۡ
لمۡ ۡد ۡ ِ ۡ
يلقاه الـمؤمنون يف اجلنة حني يقولونَ ﴿ :وقالواۡ ۡٱ ۡ
ذ
َ
َ ُ
َ
ََُ
َ ََ َ َ َ
َ ذ َ
ار ۡٱلۡ ُم َق َ
ل ۡ َي َمس َنا ۡف َ
ِيهاۡ
ِيها ۡن َصبۡ ۡ َو ۡ
ل ۡيمسنا ۡف
امةِۡ ۡمِن ۡفضۡل ِ ۡهِۦ ۡ ۡ
لغفورۡ ۡشكورۡ ۡۡ ٣٤ٱَّلِيۡ ۡأ َح ۡل َنا ۡد َۡ
ُُ
لغوبۡۡ[ ﴾٣٥فاطر.]35-34 :
خــذوا أهبــة يف الــزاد فالـــموت كــامن

()2

فــام عنــه مــن مــنج وال عنــه ُعنــدد

فـــــام داركـــــم هـــــذي بـــــدار إقامـــــة

ولكنهــــــــا دار ابــــــــتالء وتــــــــزود

أمــــا جــــاءكم مــــن ربكــــم وتــــزودوا

فـــام عـــذر مـــن وافـــاه غـــري مـــزود

ينـــادي لســـان احلـــال جـــدوا لقحلـــوا

عــن الـــمنزل المــ الكثــري التنكــد

ـــربا
أتــــاك نــــذير الشــــی بالســــقم ـ ً

بأنـــك تتلـــو القـــوم يف الیـــوم أو غـــد

ويف صحیح احلاكم ،عن جابر قال :سمعت النبي ﷺ وهو يعظ رج ً
ال ويقول« :اغتنم

ً
مخسا قبل مخس شبابك قبل هرمك ،وصحتك قبل سقمك ،وغناك قبل فقرك ،وفراغك قبل
شغلك ،وحياتك قبل موتك»( )3ويف رواية« :فما بعد ادلنيا من مستعتب ،وال بعد ادلنيا من دار،

إال اجلنة أو انلار».
فانتبهوا من غفلتكم ،وحافظوا عىل فرائض ربكم ،وأطيعوا اهلل ورسوله إن كنتم مؤمنني.

( )1متفق عليه من حديث أنس بن مالك.
( )2ما يل عنه عندُ د وعندَ د .أي بد.
( )3أخرجه النسائي يف الكربى من حديث عمرو بن ميمون.

()86
نموذج للخطبة الثانية
احلمد هلل الذي عال فوق مجيع خملوقاته وارتفع ،أعطى ومنع ،وخفض ورفع ،أمحده محد من
تاب إليه ورجع ،وأشهد أن ال إله إال اهلل جييب الـمضطر ويسمع ،وأشهد أن حممدً ا عبده ورسوله،
كثريا.
أرسله إىل الثقلني أمجع ،اللهم صل عىل نبيك حممد ،وعىل آله وصحبه وسلم
ً
تسليام ً
أما بعد:
فيا أهيا الناس توبوا إىل ربكم قبل أن متوتوا ،وبادروا باألعامل الصاحلة قبل أن تشغلوا،
وصلوا الذي بينكم وبني ربكم بكثرة ذكركم له ،وكثرة الصدقة يف الرس والعالنية ،تنرصوا
وترزقوا وجتربوا ،واعلموا أنكم يف ممر الليل والنهار يف أعامر منقوصة ،وأعامل حمفوظة،
رشا
خريا ،ومن زرع فيها ًّ
خريا حصد ً
والـموت يأ ي بغتة ،والدنيا مزرعة اآلخرة ،من زرع فيها ً
َ
ذُ
َ
ُ
لۡ
ون ۡفِي ۡهِ ۡإ ِ ۡ
رشا .ولكل زارع ما زرع ،وغدً ا توىف النفوس ما عملتَۡ ﴿ ،وٱتقواۡ ۡيَوۡ ٗۡما ۡترۡ َج ُع ۡ
حصد ًّ
ُ َ
َ
َ َ
ذ ُ ذ ُ َ ذى ُ َ
ونۡ[ ﴾٢٨١البقرة.]281 :
لۡ ُيظۡل ُم ۡ
كۡنفۡ ۡۡ ذماۡك َس َبتۡۡ َوهمۡۡ ۡ
فۡ ۡ
لِلِۡث ۡمۡتو ۡ
ٱ ۡ
َ َُ َ َ َ
نۡ
ك ۡع ِۡ
فأفيقوا من رقدتكم ،وتوبوا من زللكم ،وحافظوا عل فرائض ربكم﴿ ،يسۡلون ۡ
ذَ َ
َ
َ َ ُ
َ ذُ
ذ
َ َ ُ ذ
ُ َ َ َ ُ
ِكمۡ ۡ َوأَط ُ
ولۥۡ ۡإِنۡ
لِل ۡ َو َر ُس ُۡ
ِيعواۡ ۡٱ َۡ
ات ۡبيۡن
لِل ۡ َوأصۡل ِحواۡ ۡذ ۡ
لِلِۡ َۡوٱ ذلر ُسو ِۡل ۡ ۡفٱتقواۡ ۡٱ ۡ
ال ۡ ِ ۡ
ّلنف ۡ
ل ۡٱ ۡ
ّلنفا ِۡل ۡق ِۡ
ٱۡ
ُك ُ
ِيۡ[ ﴾١األنفال.]1 :
نتمۡمؤۡ ِمن َۡ
ذ
ذ
َ
َ
ُ َ
ُ ُ َ
لۡ
ن ۡ َو ۡ
يٰ ى ِۡ
ل َۡ
ِين ۡ َس َبقونا ۡۡب ِٱ ِۡ
ون ۡ َر ذب َنا ۡٱغۡفِرۡ ۡنلَا ۡ َو ِ ِلخۡ َۡو ىن َِنا ۡٱَّل َۡ
ِين ۡ َجاۡ ُءو ۡمِنۡ ۡ َبعۡ ِدهِمۡ ۡ َيقول ۡ
﴿ َۡوٱَّل َۡ
َ
ُُ َ ٗ ذ
َ
ذ َ
كۡ
ن ۡ َرب ِ ۡ
حى َۡ
ك ۡ َر ُءوفۡ ۡ ذرحِيمۡ ۡ[ ﴾١٠احلَّشُ ﴿ .]10 :سبۡ َ ۡ
ِين ۡ َء َام ُنواۡ ۡ َر ذب َناۡ ۡإِن ۡ
ِل ۡل َِّل َۡ
ف ۡقلوبِنا ۡغ ۡ
ت َعلۡ ۡ ِ ۡ
ۡ
َ ََ
ُ َ
َ
ِيۡ[ ﴾١٨١الصافات.]182-180 :
َعۡٱلۡ ُمرۡ َسل َۡ
ونَۡ ۡ١٨٠و َس ۡل ىمۡۡ ۡ
بۡٱلۡ ِع ذزۡة ِۡع ذماۡيَ ِصف ۡ
َر ِۡ

()87
نموذج ثانٍ للخطبة األخرية
احلمد هلل العيل األعىل ،الذي خلق فسوى ،والذي قدر فهدى ،له ملك الساموات واألرض
وما بينهام وما حتت الثرى ،الـملك احلق الـمبني ،الذي عىل العرش استوى ،وعىل الـملك
احتوى ،أمحده سبحانه محد أويل البصائر والنهـى ،وأشهد أن ال إله إال اهلل عالـم الرس والنجوى،
وأشهد أن حممدً ا عبده ورسوله الداعي إىل كافة التقوى ،اللهم صل عىل عبدك ورسولك حممد
كثريا.
وعىل آله وأصحابه أئمة العلم واهلدى ،وسلم
ً
تسيلام ً
أما بعد:
فيا أهيا الناس اتقوا اهلل تعاىل حق التقى ،وراقبوه مراقبة من يعلم أنه يسمع ويرى ،فقد طال
إعراضكم عن النبأ العظيم تغاف ً
ال وجهالً ،وكثر اشتغالكم بالعرض الفاين األدنى ،فصار إقبالكم
عىل ما يصد عن الرصاط السوي واهلدى ،أما أيقظكم ما رأيتموه من حوادث القدر والقضاء؟!
أما وعظكم ما سمعتموه من أخبار من كذب وعىص وترك عبادة ربه وبخل بام آتاه اهلل من فضله
و م يرد إال احلياة الدنيا؟! كيف وجدوا عقوبات الذنوب؟ وكيف احلال بمن بغى وطغى؟
بلغتهم دعوة الرسل فلم جييبوا ،ورفعت إليهم الـمواعظ فلم يلتفتوا و م ينيبوا ،فجاءهم أمر اهلل
َ
َ ُ
َ
َ َ
ُ
َ َ
بغتة ،فأصيبوا﴿ .هلۡ ۡتِ ۡ ۡمِنۡ ُهم ۡمِنۡ ۡأ َحدۡ ۡأوۡ ۡتسۡ َم ُۡع ۡل ُهمۡ ۡرِيِكۡ َۡزا﴾ [مريم﴿ .]9 :فتِلك ُۡب ُيوت ُهمۡ
ٗ َ
َ َ َ َ َُ ذ
َ َ
َ َ
ۡفۡذىل ِكۡٓأَليَ ۡةۡل ِقوم َۡيعل ُمونۡ[ ﴾٥٢النمل .]52 :فاحذروا أن تكونوا أمثاهلم
خاوِيَۢةۡبِماۡظلم اوۡاۡإِن ِ
فيصيبكم ما أصاهبم فتصبحوا عىل ما فعلتم نادمني.

ذ
فانتبهوا من غفلتكم ،وتوبوا من زللكم ،وحافظوا عل فرائض ربكمَ ﴿ ،وأَط ُ
لِلۡ
ِيعواۡ ۡٱ َۡ

( )87نموذج ٍ
ثان للخطبة ا خرية
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ولۥۡۡإنۡ ُك ُ
َ َ ُ َُ
ِي﴾ [األنفال.]1 :
نتمۡمؤۡ ِمن َۡ
ورس ۡ ِ
ذ
َ ََ َ
ُُ َ ٗ ذ
َ
ُ َ
ِين ۡ َء َام ُنواۡۡ
ِل ۡل َِّل َۡ
ف ۡقلوبِنا ۡغ ۡ
ت َعلۡ ۡ ِ ۡ
لۡ ۡ
ن ۡو ۡ
يٰ ى ِۡ
ل ۡ
ِين ۡ َس َبقونا ۡۡب ِٱ ِۡ
﴿ َر ذب َنا ۡٱغۡفِرۡ ۡنلَا ۡ َو ِ ِلخۡ َۡو ىۡن ِ َنا ۡٱَّل َۡ
ذ َ
كۡ َر ُءوفۡۡ ذرحِيمۡ﴾ [احلَّش.]10 :
َر ذب َناۡۡإِن ۡ
َ ََ
ُ َ
َ
ذ
َ
بۡ
لِلِ ۡ َر ِۡ
لمۡ ُۡد ۡ ِ ۡ
ِي َۡۡ ۡ ١٨١وٱ َۡ
َع ۡٱلۡ ُمرۡ َسل َۡ
ون َۡ ۡ ١٨٠و َس ۡل ىمۡ ۡ ۡ
ب ۡٱلۡ ِع ذزۡة ِ ۡع ذما ۡيَ ِصف ۡ
ك ۡ َر ِۡ
ن ۡ َرب ِ ۡ
حى َۡ
و﴿ ُسبۡ َ ۡ
َ َ
يۡ[ ﴾١٨٢الصافات.]182-180 :
ع ىل ِم َۡ
ٱلۡ ۡ

()88
نموذج ثالث للخط َبة األخرية
احلمد هلل الذي هو بكل لسان حممود ،ويف كل مكان معبود .وعند كل شأن مقصود ،أمحده،
منه بدأ احلمد وإليه يعود ،وأشكره وأسأله من فضله الـممدود ،وأشهد أن ال إله إال اهلل شهادة
إخالصها للدين عمود ،وأشهد أن حممدً ا عبده ورسوله أجل حامد من اخللق وحممود ،اللهم
كثريا.
صل عىل حممد وعىل آله وصحبه الركع السجود ،وسلم
ً
تسليام ً
أما بعد:
فيا جام ًعا للدنيا ولألعامل الصاحلة  م جيمع ،ويا سام ًعا للمواعظ وكأنه  م يسمع ،إىل كم
تتامدى يف القبيح ال تبقي وال تدع ،إىل كم تتشاغل بدنياك عن الصلوات والـمساجد واجلمع ،أما
كافرا ،وأن من ترك مجعة اسود ثلث قلبه ،فكيف
علموا أن من ترك الصالة عامدً ا كان بذلك ً
بمن ترك ثالث مجع ،ومن ال تنهاه صالته عن الفحشاء والـمنكر فهو بعيد من اهلل ،ولو سجد
وركع ،ومن رشب الـمسكرات قسا قلبه ،وقل احلياء من وجهه وانتزع ،ومن شهد شهادة ال
مسلام ،أو أعان عىل
يعلمها ،أو كتم شهادة يعلمها ،فكأن ما بينه وبني اهلل قد انقطع ،ومن قتل
ً
قتله ،أعد اهلل له يف جهنم أرش البقع ،فام حيلتك أهيا العايص يف ذلك الـمجمع ،إذا جتىل اجلبار
واطلع ،ونادى الـمنادي :يا أهل الـموقف أمجع ،أين من أغلق الباب وأسبل احلجاب وترك
الصلوات ،ورشب الـمسكرات ،وارتكب الفواحش والبدع؟ أما علمت أن اهلل عليك قد اطلع؟
فبادروا عباد اهلل بفكاك أنفسكم بالتوبة واألعامل الصاحلة قبل أن يأ ي من اهلل ما ال يدفع،
يوم ال مال ينفع ،وال ولد يف والده يشفع ،إال من أتى اهلل بقلب سليم خيشع.

( )87نموذج ثال ٍ للخطبة ا خرية
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ولۥۡ ۡإن ۡ ُك ُ
فانتبهوا من غفلتكم ،وحافظوا عىل فرائض ربكمَ ﴿ ،وأَط ُ
ِيعواۡ ۡٱ ذ َ
لِل ۡ َو َر ُس َ ُ
نتمۡ
ۡ
ۡ
ِ
ِي﴾ [األنفال.]1 :
مؤۡ ِمن َۡ
ذ
َ ََ َ
ُُ َ ٗ ذ
َ
ُ َ
ُ
َ
َ
َ
ِين ۡءامنواۡۡ
ِل ۡل َِّل ۡ
ف ۡقلوبِنا ۡغ ۡ
ت َعلۡ ۡ ِ ۡ
لۡ ۡ
ن ۡو ۡ
يٰ ى ِۡ
ل ۡ
ِين ۡ َس َبقونا ۡۡب ِٱ ِۡ
﴿ َر ذب َنا ۡٱغۡفِرۡ ۡنلَا ۡ َو ِ ِلخۡ َۡو ىن َِنا ۡٱَّل َۡ
ذ َ
كۡ َر ُءوفۡۡ ذرحِيمۡ﴾ [احلَّش.]10 :
َر ذب َناۡۡإِن ۡ
َ
َ َ
ذ ذ
َ
ُ َى َ َ َ ى َ
نۡ َ
ن ۡٱلۡفحۡشاۡءِۡ ۡ َۡوٱلۡ ُمنك ِۡرۡ
ه ۡع ِۡ
ب ۡوينۡ ۡ
ِإَويتاۡيۡ ۡذِي ۡٱلۡقرۡ ۡ
س ِۡ
لحۡ ىۡ
لِل ۡيَأۡ ُم ُۡر ۡۡب ِٱلۡ َعدۡ ِۡل ۡ َۡوٱ ِۡ
ن ۡٱ َۡ
﴿إ ِ ۡ
َ َ َ ُ ُ ََذ ُ ََ ذ َ
ونۡ[ ﴾٩٠النحل.]90 :
ك ُر ۡ
غۡيعِظكمۡۡلعلكمۡۡتذ ۡ
ل ِۡ
ۡوٱ ۡ
وأستغفر اهلل العظيم يل ولكم وجلميع الـمسلمني.

()89
نموذج رابع للخطبة األخرية
احلمد هلل اللطيف ،الذي بلطفه تنكشف الشدائد ،الرؤوف الذي بعطفه تتواصل النعم
والفوائد ،وبالقيام بأوامره ونواهيه تزكو النفوس وتطهر عن درن الرذائل.
وأشهد أن ال إله إال اهلل الذي له يف كل يشء آية تدل عىل أنه إله واحد ،وأشهد أن حممدً ا
كثريا.
عبده ورسوله ،صىل اهلل عليه ،وعىل آله وصحبه ،وسلم
ً
تسليام ً
أما بعد:
فيا عباد اهلل ،قد غلب عىل النفوس الطمع فأهلكها ،واستولت عىل القلوب كثرة الذنوب
فسودهتا ،فأجلوا سوادها بالتوبة واالستغفار ،والـمحافظة عىل فرائض الليل والنهار ،وأصلحوا
فساد أعاملكم ،يصلح اهلل أحوالكم ،وصلوا أرحامكم يوسع اهلل يف أرزاقكم ،ويبارك لكم يف
أعامركم وأموالكم ،وأحسنوا إىل ضعفائكم ،يرفع اهلل يف درجاتكم ،فمن رحم ُرحم ،ومن وصل
ُوصل ،ومن ظلم قصم ،ومن أرخى عنان شهوته يف الـمحرمات ،ورشب الـمسكرات قد خرس
وندم ،ومن حافظ عىل الصلوات وأدى الزكاة ،قد ربح وغنم ،واجتنبوا البغي والعدوان ،واحلقد
واحلسد ،واعلموا أن احلسود ال يسود ،وال يناله من حسده إال اهلم والغم ،والكمد والنكد،
بئرا وقع ال شك فيه ،ومن سل سيف البغي
وتيقنوا أن كل إناء ينضح بام فيه ،ومن حفر ألخيه ً
قتل به ،ومن ضار ضار اهلل به ،ومن شق شق اهلل عليه ،ومن قام هلل فأمر بالـمعروف وهنى عن
الـمنكر ،فهو منصور ،ومن سكت وداهن فهو خمذول ،وكل امرئ جمازى بعمله يوم النشور.
أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم يل ولكم وجلميع الـمسلمني.

()90

وفاة رسول اهللﷺ
احلمد هلل الكريم الـمنان ،خلق اإلنسان من عدم ،ثم قال له كن فكان ،كل يوم هو يف شان،
وكل من عليها فان ،ويبقى وجه ربك ذو اجلالل واإلكرام ،وأشهد أن ال إله إال اهلل شهادة من
قال ريب اهلل ثم استقام .وأشهد أن حممدً ا نبيه ورسوله سيد األنام .اللهم صل عىل نبيك ورسولك
كثريا.
حممد ،وعىل آله وصحبه الربرة الكرام ،وسلم
ً
تسليام ً
أما بعد:
فإن اهلل سبحانه كتب عىل الناس يف الدنيا الفناء ،وعىل اآلخرة البقاء .وال بقاء ملا كتب عليه
ََ َ َ ُ َ
ذ
َ َ ذ َ
َ
ارِۡ[ ﴾٣٩غافر .]39 :فسمى
ارۡٱلۡق َر ۡ
ه ۡد ۡ
ِإَونۡٱٓأۡلخِرۡةۡ ِ ۡ
تىعۡۡ ۡ
ل َي ىۡوۡةُۡٱلنۡ َياۡ َم ۡ
هى ِذ ۡه ِۡٱ َۡ
الفناءۡ ﴿ .ي ىقوۡ ِۡمۡإِن َماۡ ۡ

اهلل الدنيا متا ًعا .والـمتاع هو ما يتمتع به صاحبه برهة ثم ينقطع عنه .مأخوذ من متاع الـمسافر
َ ذ َ
َ
َ
﴿أ َ َرض ُ
ل ۡقل ِيلۡ﴾ [التوبة.]38 :
ف ۡٱٓأۡلخِرۡة ِۡإ ِ ۡ
ل َي ىۡوۡة ِۡٱلنۡ َيا ۡ ِ ۡ
تى ُۡع ۡٱ َۡ
ِن ۡٱٓأۡلخ َِرۡة ِۡف َما ۡ َم ۡ
ل َي ىۡوۡة ِۡٱلنۡ َيا ۡم َۡ
يتم ۡۡب ِٱ َۡ
ِ
ُ
َ ذ َ
ورِ﴾ [آلعمران.]185 :
تى ُۡعۡٱلۡغ ُر ۡ
لۡ َم ۡ
ل َي ىۡوۡةُۡٱلنۡياۡۡإ ِ ۡ
وقالَ ﴿ :و َماۡٱ َۡ
فام عيبت الدنيا بأكثر من ذكر فنائها ،وتقلب أحواهلا .وهو أدل دليل عىل زواهلا .فتتبدل

صحتها بالسقم ،ونعيمها بالبؤس ،وحياهتا بالـموت ،وعامرها باخلراب ،واجتامع أهلها بفرقة
األحباب .وكل ما فوق الرتاب تراب ،وهذا الـموت الذي يفزع الناس منه ليس هو فناء أبدً ا،
ولكنه انتقال من دار إىل دار أخرى ،ليجزى فيها الذين أساؤوا بام عملوا وجيزى الذين أحسنوا
خريا .فهذا الذي يكره
باحلسنى .فال جيزع من الـموت وهيوله الفزع منه إال الذي  م يقدم آلخرته ً
الـموت لكراهة لقاء ربه لسوء ما قدمه ،وجيتمع عليه عند فراقه للدنيا سكرة الـموت ،وحرسة
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َ ُ ُ َىَ َ َ
تۡ ِ َ
ات ۡۡ٢٤
ل َي ِ ۡ
ن ۡق ذدمۡ ُ ۡ
ول ۡ ۡيليۡت ِ ۡ
الفوت ،وهول الـمطلع ،فيندم حيث ال ينفعه الندم .ويقول﴿ :يق ۡ
َ َ َ
َ
َ
ََ َ ذ َُ ُ َ َ
لۡيُوث ُِۡقۡ َوثاق ُۡهۥۡۡأ َحدۡۡ[ ﴾٢٦الفجر.]26-24 :
ِبۡع ۡذابَ ُۡهۥۡۡأ َحدَۡۡ ۡ٢٥و ۡ
لۡيعذ ۡ
فيوۡمئِذۡۡ ۡ
دارا غري دار الدنيا ،فهم جيمعون هلا،
إن الناس يف الدنيا بمثابة الغرباء الذين يعرفون بأن هلم ً
خريا أحب القدوم عليه .فالـمحسن يف عمله
ويعملون عملهم يف متهيد النقلة إليها؛ ألن من قدم ً
حيب الـموت ملحبته للقاء ربه ،ومن أحب لقاء اهلل أحب اهلل لقاءه ،ومن كره لقاء اهلل كره اهلل
لقاءه .وقد قال الصحابة :يا رسول اهلل ،كلنا يكره الـموت .قال رسول اهلل ﷺ« :إنه ليس األمر
كذلك ،ولكن اإلنسان إذا اكن يف انقطاع من ادلنيا ،وإقبال ىلع اآلخرة ،فإن اكن من أهل اخلري
ُ
ُ
برش باخلري ،فأحب لقاء اهلل ،وأحب اهلل لقاءه ،وإن اكن من أهل الرش برش بالرش ،فكره لقاء

اهلل ،وكره اهلل لقاءه»(.)1
مكث النبي ﷺ أربعني سنة من عمره  م يوح إليه بيشء كام قال يف معرض االحتجاج عىل قومه
ََ َ
َ
َََ َ ُ َ
ُ ُ
ون﴾ [يونس .]16 :حتى فاجأه احلق ،ونزل عليه
ل ۡتعۡقِل ۡ
ت ۡفِيكمۡ ۡع ُم ٗۡرا ۡمِن ۡقبۡل ِ اۡهِ ۡۦ ۡۡأف ۡ
﴿فقدۡ ۡلِثۡ ُ ۡ
َ َ ذ
َ َ
َ َ
َ
نۡ
نس َۡ
ل ىۡ
ق ۡٱ ِۡ
ق ۡۡ ١خل َۡ
ك ۡٱَّلِي ۡخل َۡ
الوحي بعد األربعني ،وهو بغار حراء ،فأنزل عليه ﴿ٱقۡ َرأۡ ۡۡب ِٱسۡ ِۡم ۡرب ِ ۡ
ََ َ َ
ذ
َذ
َذ
َى َ َ َ َ َ
ََ
ََ
ن ۡما ۡلمۡ ۡيعۡلمۡ ۡ[ ﴾٥العلق:
نس ۡ
ل ۡ
ّلكۡ َر ُۡم ۡۡ ٣ٱَّلِي ۡعل َۡم ۡۡب ِٱلۡقل ِۡمۡۡ ٤عل َۡم ۡٱ ِۡ
كۡٱ ۡ
مِنۡ ۡعلقۡ ۡۡ ٢ٱقۡ َرأۡ ۡورب ۡ
ََ َ ذ ذُ ََ
َعۡ
لِل ۡ ۡ
ن ۡٱ ۡ
 .]5-1وهذا هو زمن البعثة الذي امتن اهلل عىل عباده الـمؤمنني هبا فقال﴿ :لقدۡ ۡم ۡ
ٗ
َ ُ
َ
س ِهمۡ﴾ [آلعمران .]164 :ثم استمر الوحي وتتابع ،فلام كانت
ثۡفِي ِهمۡۡ َر ُس ۡ
ِيۡإِذۡۡ َب َع ۡ
ٱلۡ ُمؤۡ ِمن َۡ
ولۡمِنۡۡأنف ِ

السنة العارشة من اهلجرة ظهر له أمارات اقرتاب أجله وارحتاله من الدنيا إىل لقاء ربه .فحج بالناس
تلك السنة ،وعلمهم مناسك حجهم ،ونادى يف الناس أن رسول اهلل ﷺ حاج ،فقدم الـمدينة بَّش
كثري ،كلهم يريد أن يأتم برسول اهلل ﷺ ويعمل مثل عمله.
َ
َ ُ َ َ ُ ََ ُ
َ َ َ َ ُ َ ُ
ت ۡعليۡكمۡۡ
ت ۡلكمۡ ۡدِينكمۡ ۡوأتۡممۡ ۡ
لوۡ ۡم ۡأكۡملۡ ۡ
وأنزل اهلل عليه وهو واقف بعرفة ﴿ٱ ۡ
َ
ُ َ ُ
ِينا﴾ [الـامئدة .]3 :وليس بعد التامم إال النقص
لسۡ ۡل ى َۡمۡد ٗۡ
يتۡلك ُۡمۡٱ ِۡ
ض ۡ
ن ِعۡ َم ِ ۡ
تۡ َو َر ِ

( )1رواه البخاري ومسلم.

( )90وفاة رسول اهلل ﷺ
إذا تــــــــــم يشء بــــــــــدا نقصــــــــــه
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تو ّقـــــــــــع زواال إذا قیـــــــــــل تـــــــــــم

ويف يوم عرفة أشار يف خطبته إىل اقرتاب أجله فقال« :لعيل ال ألقاكم بعد اعيم هذا ،أال
ً
كفارا يرضب بعضكم رقاب بعض»( .)1فسميت حجة الوداع من أجل أنه ودع
فال ترجعوا بعدي
الناس فيها ،وخطبهم اخلطبة العظيمة فقال فيها« :إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام،

كحرمة يومكم هذا ،يف بدلكم هذا ،أال ولك يشء من أمر اجلاهلية حتت قديم موضوع»(.)2
ثم ذكر حتريم الربا ،وحثهم عىل اإلحسان إىل النساء ،وعىل التمسك بكتاب اهلل.
َ
َ
َ َ َ َ ُ ذ
اسۡ
ت ۡٱنلذ َ ۡ
ح َۡ ۡ ١و َرأيۡ َ ۡ
لِلِ ۡ َۡوٱلۡفتۡ ُۡ
ص ۡٱ ۡ
ويف أواسط أيام التَّشيق أنزل اهلل عليه ﴿إِذا ۡجاۡ ۡء ۡن ۡ
ذ َ
َ
ُ ُ َ
َ َ َ َ َ ُ ذُ َ َ َ
نۡت ذو ۡابَاۡ[ ﴾٣النرص.]3-1 :
كۡ ۡوٱسۡتغۡ ِۡفرۡۡهاۡإِن ۡهۥَۡك ۡ
اجاۡۡ٢ف َسبِحۡۡ ِِبمۡ ِۡدۡرب ِ ۡ
لِلِۡأفۡ َو ٗۡ
ِينۡٱ ۡ
فۡد ِۡ
ونۡ ِ ۡ
يَدۡخل ۡ
ففي هذه السورة إعالم باقرتاب أجل رسول اهلل ﷺ كام فرسها بذلك ابن عباس .ومعناه إذا جاء

أفواجا ،فإنه
نرص اهلل يا حممد ،والفتح  -يعني فتح مكة  ،-ورأيت الناس يدخلون يف دين اهلل
ً
حينئذ قد اقرتب أجلك ،فتأهب للقائنا .وكان العرب قد حتينوا بإسالمهم فتح مكة ،ويقولون إن
كان نب ًّيا ،فسيفتح مكة ،ويظهر عىل قريش ،فلام فتحها عام ثامنية ،أقبل الناس إىل الدخول يف
َ
َ َ َ َ َ ُ ذُ َ َ َ
نۡت ذو ۡابَاۡ﴾٣
كۡ ۡوٱسۡتغۡفِرۡۡهاۡإِن ۡهۥَۡك ۡ
اإلسالم طائعني خمتارين؛ وهلذا قال اهلل تعاىل﴿ :ف َسبِحۡۡ ِِبمۡ ِۡدۡرب ِ ۡ

فكان رسول اهلل ﷺ بعد نزول هذه السورة ال يقوم وال يقعد إال قال« :سبحانك امهلل وحبمدك،
ً ن
امهلل اغفر يل» .وملا وصل إىل الـمدينة خطب الناس فقال يف خطبته« :إن عبدا خريه اهلل بني أن

يّتيه من زهرة ادلنيا ما شاء ،وبني ما عنده ،فاختار ما عنده» فقام أبو بكر ،فاعتنقه ،وقال:
فديناك بآبائنا وأمهاتنا .قال بعض الصحابة :فعجبنا من أيب بكر كيف خيرب رسول اهلل ﷺ عن
رجل خريه اهلل بني أن يعطيه من زهرة الدنيا وزينتها ،وبني ما عند اهلل ،وأبو بكر يقول :فديناك
بآبائنا وأمهاتنا؟! فكان رسول اهلل ﷺ هو الـمخري بني البقاء يف زهرة الدنيا ،وبني ما عند اهلل.

( )1من خطبته ﷺ يف حجة الوداع.
( )2متفق عليه من حديث جابر.
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وكان أبو بكر هو أعلمنا به(.)1
كان رسول اهلل ﷺ يعتكف كل سنة يف العَّش األخرية من رمضان ،فاعتكف تلك السنة
عَّشين يو ًما .وكان يعرض القرآن عىل جربيل كل سنة مرة ،فعرضه تلك السنة مرتني .ويف آخر
شهر صفر يف السنة العارشة من اهلجرة ابتدأ الوجع برسول اهلل ﷺ ،فدخل عىل عائشة وهي
مضطجعة عىل حصري ،وهي تشتكي رأسها وتقول :وارأساه!! فقال هلا«« :وددت أن ذلك اكن
وأنا يح فغسلتك ،وكفنتك ،وصليت عليك» .فقالت كأين بك يف ذلك ايلوم وأنت عروس

ببعض نسائك .فقال هلا« :بل أنا وارأساه!»»( .)2ثم أخذ يتزايد به وجعه ،فدخلت عليه فاطمة ابنته
ل فسارها ،فبكت ،ثم سارها مرة أخرى ،فضحكت ،فقيل هلا يف ذلك .فقالت :أما إ ْذ سارين

فبكيت ،فإنه قال« :ما أرى إال أين سأموت من وجيع هذا ،فاصربي ،واحتسيب» ،فبكيت عند
ً
سارين فضحكت ،فإنه قال يل« :إنك أول أهيل حلوقا يب ،فضحكت»( .)3فتوفيت
ذلك .وأما إ ْذ ِّ
ل بعد أبيها بأربعة أشهر.
وكان رسول اهلل ﷺ يقول يف مرضه« :الصالة الصالة وما ملكت أيمانكم»( .)4وقيل له:
إن الناس ينتظرونك فقال« :مروا أبا بكر فليصل بانلاس ،يأىب اهلل ورسوهل إال أبا بكر»( .)5وملا
كشف رسول اهلل ﷺ سرت احلجرة ،ورأى الناس صفو ًفا يصلون ،اشتاق إىل اخلروج إليهم ليصيل
معهم .فدعا عل ًّيا والعباس ،فأمرمها أن حيماله .فخرجا به حيمالنه ورجاله ختطان باألرض.
فوضعاه جنب أيب بكر .حتى كاد الناس أن يفتتنوا يف صالهتم من الفرح برؤيته ،ثم رجع إىل
البيت فلم خيرج حتى تويف ﷺ.

( )1يف الصحيحني عن أيب سعيد اخلدري.
( )2أخرجه أمحد والنسائي من حديث عائشة.
( )3أخرجه أمحد من حديث عائشة.
( )4أخرجه اإلمام أمحد من حديث أم سلمة.
( )5متفق عليه من حديث عائشة.

( )90وفاة رسول اهلل ﷺ
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ووىص رسول اهلل ﷺ يف مرضه بثالث فقال« :أنفذوا جيش أسامة ،وأجزيوا الوفد بما كنت
أجزيه ،وأخرجوا ايلهود وانلصارى من جزيرة العرب»( .)1وقال« :ال تبىق خوخة يف الـمسجد إال

سدت إال خوخة أيب بكر»( .)2واخلوخة هي الفرجة التي يدخل إىل الـمسجد من جهتها .وكان
حرصا منه عىل
رسول اهلل يقسم لنسائه يف مرضه ،فيأمر من حيمله إىل الـمرأة يف يومها ونوبتها
ً
ً
()3
حرصا عىل أن يكون عند عائشة.
العدل والـمساواة .وكان يقول« :أين أنا غدا؟»
ً
وملا علم نساؤه أنه حيب أن يكون عند عائشة وقد اشتد به الـمرض أذن له يف ذلك .فبقي يف
بيت عائشة ،فكانت تقول :تويف رسول اهلل ﷺ بني سحري ونحري( .)4وأخذ يعالج من شدة
النزاع حتى قالت عائشة :ما كنت أغبط أحدً ا هيون علیه الـموت بعد الذي رأيت من رسول اهلل
ﷺ .وكان يمسح العرق عن وجهه ويقول« :إن للموت لسكرات ،امهلل الرفيق األىلع»( .)5فتويف
رسول اهلل ﷺ وهو ابن ثالث وستني سنة .وهذا هو معرتك الـمنايا الذي قال فيه النبي ﷺ:
«حصاد أميت ما بني الستني إىل السبعني .وأقلهم من جيوز ذلك»( )6فتويف رسول اهلل ﷺ يف هذا
الـمعرتك.
وتويف أبو بكر وهو ابن ثالث وستني سنة .وتويف عمر وهو ابن ثالث وستني سنة .وتويف
عيل وهو ابن ثالث وستني سنة .ريض اهلل عنهم أمجعني .وملا تويف رسول اهلل ﷺ اضطرب الناس
اضطرا ًبا شديدً ا ،فبعضهم يقول :تويف .وبعضهم يقول  :م يمت .وكان أبو بكر غائ ًبا يف عوايل
الـمدينة عند امرأة من نسائه ،فلام علم باخلرب جاء فكشف عن وجه رسول اهلل ﷺ وقال :ما

( )1فتح الباري كتاب الـمغازي باب :مرض النبي ﷺ ووفاته.
( )2متفق عليه من حديث أيب سعيد اخلدري.
( )3متفق عليه من حديث عائشة.
( )4رواه مسلم عن عائشة ،وسحري :أي الرئة وما تعلق هبا.
( )5رواه مسلم.
( )6أخرجه الرتمذي من حديث أيب هريرة بلفظ« :أعامر».
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أطیبك ح ًّیا ومیتًا! وقبله ،ثم خرج إىل الـمسجد والناس فيه أوزاع متفرقني يبكون .فصعد
الـمنرب ،وأقبل الناس إليه ،فحمد اهلل ،وأثنى عليه ،ثم قال :أهيا الناس :من كان يعبد حممدً ا فإن
ذ
َ
َُ
ل ۡ َر ُسولۡ ۡقدۡۡ
حممدً ا قد مات ،ومن كان يعبد اهلل ،فإن اهلل حي ال يموت .ثم قرأ ﴿ َو َما َۡم ذمدۡ ۡإ ِ ۡ
ََ
َ َ
ُ ُ ََ
َ
َ
ذ َ َ ُ َ َ َ ُ ََ َ َ ُ
َ َى َ
َعۡع ِق َبيۡ ۡهِۡفلنۡ
َعۡأعۡ ۡقىبِك اۡمۡ َو َمنۡيَنقل ِبۡۡ ۡ
لۡٱنقلبۡتمۡۡ ۡ
اتۡأوۡۡقت ِ ۡ
ل اۡأفإِينۡ ۡم ۡ
خلتۡۡمِنۡقبۡل ِ ۡهِۡٱلرس ۡ
ذُ ذ
َ ُ ذ ذَ َ ٗ
ين ۡ[ ﴾١٤٤آلعمران .]144 :قال عمر :فلام تال هذه اآلية
لشك ِِر َۡ
لِل ۡٱ ىۡ
لِل ۡشيۡۡا ۡ َو َس َيجۡ ِزي ۡٱ ۡ
ُض ۡٱ ۡ
ي ۡ
انقطع هلا ظهري! حتى كأين  م أسمع هبا قبل اليوم! وأيقنت أن رسول اهلل ﷺ قد مات ،و م يبق يف

الـمدينة رجل وال امرأة إال ويتلو هذه اآلية .وكان رسول اهلل ﷺ قد جهز ً
جيشا وأمر عليهم
أسامة بن زيد .وكان عمر بن اخلطاب يف مجلة هذا اجليش .فنزلوا باجلرف بالقرب من الـمدينة،
ينتظرون حالة رسول اهلل ﷺ ،وهل يربأ من مرضه.
فلام تويف ووقع االضطراب يف الـمدينة ،حيث ارتدت العرب عن الدين وقالوا :إنه لو كان
نب ًّيا  م يمت .فجعل الصحابة عىل سكك الـمدينة رجاالً حيرسوهنا .فلام اشتد األمر ،جاء الصحابة
إىل أيب بكر ،وطلبوا منه أن يرد إليهم جيش أسامة ،ليتقووا به عىل ردع الـمرتدين .فقال أبو بكر:
واهلل ال أحل لواء عقده رسول اهلل ﷺ ،حتى ولو رأيت نساء رسول اهلل ﷺ ختطف من بني
أيدينا .فقالوا :أما إذا أبيت فأذن لعمر أن يرجع إلينا .فقال :أما عمر وحده فال بأس .فمىض
أسامة بجيشه يف سبيله ،فكان يف جيشه الربكة والعز للمسلمني .فكانوا ال يمرون بأحد من
الـمرتدين إال ردوهم إىل دين اإلسالم.
قال أنس ريض اهلل عنه :ملا مات رسول اهلل ﷺ كنا كالمنم الـ ُمطرية ،فام زال أبو بكر يشجعنا
حتى كنا كا سود الـمتنمرة.
حرصا عىل حفظ البيضة ،ومجع شمل
ثم إن مجاعة الصحابة اشتغلوا بعقد البيعة
ً
الـمسلمني ،فبايعوا أبا بكر طائعني خمتارين ،وقالوا :رضيك رسول اهلل ﷺ لديننا ،أفال نرضاك
لدنيانا؟ وكان رسول اهلل ﷺ قد قال هلم« :يأيب اهلل ورسوهل إال أبا بكر»( .)1ويف اليوم الثالث
( )1أخرجه مسلم من حديث عائشة.

( )90وفاة رسول اهلل ﷺ
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من موته أخذوا يشتغلون يف جتهيزه ،فتوىل تغسيله عيل والعباس ب ،وقالت عائشة :لو
استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول اهلل إال نساؤه( .)1لكون الـمرأة جيوز هلا أن تغسل
زوجها ،كام جيوز للزوج أن يغسل امرأته ،وقد غسلت أم سليم زوجها أبا بكر ،كام غسل عيل
ريض اهلل عنه زوجته فاطمة.
وبعد الفراغ من جتهيزه قدموه للصالة عليه ،فصىل عليه الرجال .ثم صىل عليه الغلامن .ثم
صىل عليه النساء ،وكانوا يصلون عليه أفرا ًدا ،وكان قد قال هلم« :إنه لم يمت نيب إال دفن يف

الـماكن اذلي تويف فيه»( .)2فدفن رسول اهلل عليه الصالة والسالم يف بيت عائشة ،ثم تويف أبو
بكر بعده فدفن بجواره ،ثم تويف عمر ،فطلب من عائشة أن تسمح له ،بأن يدفن مع صاحبيه،
فسمحت له بذلك.
وكانت عائشة قد رأت يف منامها أنه سقط يف بيتها ثالثة أقامر ،فوقع تأويله بذلك ،وجاءت
التعزية :السالم عليكم أهل البيت ورمحة اهلل وبركاته .إن يف اهلل عزا ًء من كل فائت ،وخل ًفا من
كل هالك .فباهلل فثقوا ،وإياه فارجو ،فإنام الـمصاب من حرم الثواب .والسالم عليكم ورمحة اهلل
وبركاته..
وقد قال النبي ﷺ« :رحن معارش األنبياء ال نورث؛ ما تركناه صدقة»(.)3
فهذا ملخص وفاة رسول اهلل ﷺ ،وقد أخرب أن أعامل أمته تعرض عليه ،فيرس باستقامتهم،
وحمافظتهم عىل طاعة رهبم ،ويسوؤه خمالفتهم ومعصيتهم لرهبم .ويقول« :إنكم تعرضون يلع يوم
القيامة فأعرفكم بسيماكم وأسمائكم كما يعرف الرجال الغريبة من اإلبل يف إبله ،وإنه يّخذ

بأناس من أميت ذات الشمال ،فأقول :يا رب أميت ،فيقال :إنك ال تدري ما أحدثوا بعدك .فأقول
َُ ُ ََ
ً
ً
َ ٗ
ُ
تۡفِي ِهمۡۡ
يداۡ ذماۡدمۡ ُ ۡ
نتۡعليۡ ِهمۡۡش ِه ۡ
بعدا وسحقا ملن غري بعدي ،أقول كما قال العبد الصالح...﴿ :ويِك ۡ
( )1أخرجه اإلمام أمحد من حديث عائشة.
( )2فيام رواه مسلم عن عائشة ل.
( )3متفق عليه من حديث عائشة.
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ََذ ََذ َ ُ َ َ َ ذ َ َ َ
َ َ َ َ َى ُ َ
َ
شءۡۡش ِهيدۡ﴾ [الـامئدة.]118-117 :
كۡ ۡ
َعۡ ِۡ
نتۡ ۡ
ِيبۡعليۡ ِه اۡمۡوأ ۡ
نتۡٱلرق ۡ
نتۡأ ۡ
نۡك ۡ
فلماۡتوفيۡت ِ ۡ
تم الكتاب بعون اهلل وتوفيقه واحلمد هلل رب العالـمني
وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني
1399/8/8هـ
1979/7/2م
الشيخ
عبد اهلل بن زيد آل حممود
رئيس الـمحاكم الَّشعية والشؤون الدينية
بدولة قطر

اخلـامتة لفضيلة الدكتور الشيخ يوسف القرضاوي

()1

صاح الفضیلة الشیخ عبد اهلل بن زيد الـمحمود
رئیس الـمحاكم الرشعیة والشئون الدينیة بدولة قطر
أمحد إليكم اهلل الذي بنعمته تتم الصاحلات ،وأصيل وأسلم عىل رسوله وآله وصحبه ومن
اتبع هداه ،وأحييكم بتحية اإلسالم ،حتية من عند اهلل مباركة طيبة ،فالسالم عليكم ورمحة اهلل
وبركاته .وبعد:
كريام من فضيلتكم ،يتضمن ثنا ًء طي ًبا عىل كتايب فتاوى
قد عدت من سفر يل ،فوجدت كتا ًبا ً
معارصة الذي قرأتم حوايل ربعه ،وال زلتم مستمرين يف قراءته.
وال ريب أين أعتز بشهادتكم للكتاب ،وتقديركم له ،وتنوهيكم به ،وإشادتكم بمؤلفه ،فهي
شهادة من عالـم ثبت متمكن ،يعرف ما يقول ،ويعني ما يقول ،كام ال أنسى شهادتكم من قبل
لكتاب فقه الزكاة ومن قبله كتاب احلالل واحلرام الذي سعدت برأيكم فيه منذ قدمت قطر من
ثامنية عَّش عا ًما .وما سألتم عنه من حكم تارك الصالة ستجدون جوابه  -إن شاء اهلل  -يف
موضعه من الكتاب.
كثريا من قراء
وإذا كنت فضيلتك قد حسبتني من الـمتساهلني يف أمر تارك الصالة ،فإن ً
الكتاب صنفوين هنا يف زمرة الـمتشددين ،ولكني عىل أي حال أسري وراء األدلة حيث الحت يل
أضواؤها.

( )1هذه رسالة تقريظ لرسائل الـمؤلف من العالـم الفاضل الدكتور الشيخ يوسف القرضاوي عميد كلية الَّشيعة
والدراسات اإلسالمية بجامعة قطر ،ودراسة هذه الرسالة تغني عن التنويه بحسن معناها ،ومجال مبناها.
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وقد سعدت مع كتابك هذا بصورة من رسالتني جديدتني دبجهام قلمكم الكريم إحدامها
عن جواز اإلحرام من جدة للقادمني إليها بطريق اجلو ،مستندً ا إىل أن احلكمة يف وضع الـمواقيت
يف أماكنها احلالية ،كوهنا بطرق الناس ،وأهنا عىل مداخل مكة ،وكلها تقع بأطراف احلجاز .وقد
صارت جدة طري ًقا جلميع ركاب الطائرات ،وحيتاجون بداعي الرضورة إىل تعيني ميقات أريض
حيرمون منه حلجهم وعمرهتم ،فوجبت إجابتهم ،كام وقت عمر ألهل العراق ذات عرق .إذ ال
يمكن جعل الـميقات يف أجواء السامء ،أو يف جلة البحر ،الذي ال يمكن الناس فيه من فعل ما
ينبغي هلم فعله ،من خلع الثياب ،واالغتسال لإلحرام ،والصالة ،وسائر ما يسن لإلحرام .إذ هو
مما تقتضيه الرضورة ،وتوجبه الـمصلحة ،ويوافقه الـمعقول ،وال خيالف نصوص الرسول ﷺ.
وقد أعجبني تعليقك عىل احلديث الَّشيف الذي ورد يف الـمواقيت الـمعروفة «هن هلن،

وملن أىت عليهن من غري أهلهن»( )1بقولك:
ومن الـمعلوم أن مرور الطائرة فوق سامء الـميقات  -وهي حملقة يف السامء  -ال يصدق عىل
أهلها أهنم أتوا الـميقات الـمحدد هلم ال لغة وال عر ًفا ،لكون اإلتيان هو الوصول إىل اليشء يف
حمله ...فال يأثم من جاوزها يف الطائرة ،وال يتعلق به دم عن الـمخالفة.
وهذا تيسري عظيم عىل الناس يف هذا الزمان ،بدل تكليفهم اإلحرام يف الطائرة مع ما فيه من
حرج ،أو اإلحرام من بيوهتم يف بالدهم ،و م يلزمهم اهلل بذلك.
وقد كنت قرأت لبعض علامء الـاملكية أقواالً هلا اعتبارها ،يف جواز تأخري اإلحرام يف البحر
لركاب السفن ،حتى ينزلوا إىل الرب يف جدة ،مستدلني بمثل االعتبارات التي ركنتم إليها فضيلتكم،
وال ريب أن راكب اجلو الـمعلق بني السامء واألرض ،أوىل بالتيسري من راكب البحر.
أما الرسالة الثانية ،فهـي تتضمن اقرتاحات عملية يف ضوء فقه الَّشيعة السمحة ،للتخفيف
من سفك دماء اهلدايا والذبائح بمنى .وهي اقرتاحات يف نظري ،يؤيدها الفقه ،وتوجبها

( )1متفق عليه من حديث ابن عباس.

اخلامتة
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الـمصلحة ،ويسندها النقل ،وال يرفضها العقل.
خامسا ،وهو أن يكتفي احلجاج بالدماء الواجبة عليهم لزو ًما ،كهدي
وأضيف إىل أربعتها
ً
الـمتعة والقران ،ودم اجلربان ،ونحوها .أما ما خري فيه بني الفدية وطعام الـمسكني ،فليخرت
إطعام الـمساكني ..وأما دم التطوع ،مثل األضحية يف أيام العيد ،فال معنى هلا هناك ،فإن اهلدي
الواجب يغني عنها ..ومن  م يكن عليه دم واجب ،فال مربر لذبحه ما ال ينتفع به ،وأفضل منه أن
يوكِّل من يضحي عنه يف بلده وبني أهله.
فضیلة الشیخ الكريم:
بأسا من نقل
لقد كنت أحتدث مع بعض الزمالء عن رسائلكم وبحوثكم حدي ًثا ال أرى ً
ربا عن رأيي يف
مضمونه إىل فضيلتكم .وال سيام أين كنت وعدت فضيلتكم من مدة بالكتابة ،مع ً
دائام بإهدائها إيل أول ظهورها ،وأحيانًا كثرية قبل طباعتها.
رسائلكم ومؤلفاتكم التي تتفضلون ً
وكان مما قلته :إن رسائل الشيخ نوعان:
 -1رسائل عادية تتضمن توجيهات ونصائح أشبه باخلطب الـمنربية ،بل هي يف الغالب من
خطب اجلمعة التي حيرضها الشيخ ويتعب عليها ،ويغذهيا بالنصوص واحلكم واألشعار حتى
تنضج.
وهذه ليست مقصودة باحلديث هنا.
 -2والنوع اآلخر :رسائل علمية فقهية ،هتدف إىل حتقيق مسألة معينة ،وإبداء الرأي فيها
عن طريق الرتجيح واالجتهاد الـمبني عىل النصوص النقلية ،وفهم القواعد الكلية والـمبادئ
العامة للَّشيعة ،ومراعاة مصالح اخللق ،ومقاصد الَّشع.
كثريا
وهذه هي التي صال فيها قلم الشيخ وجال ،وأتى فيها باجلديد والطريف ،وجعلت له ً
كثريا من الـمنكرين .وقل من الناس إال من له مادح وقادح ،إال
من الـمعجبني ،كام هاجت عليه ً
اخلامل من الناس الذي يعيش بينهـم ح ًّيا كميت ،وموجو ًدا كمفقود ،فهو ال ينفع وال يرض ،وال
حيزن وال يرس ،وال أنكر أين قد اختلف مع الشيخ يف بعض اجلزئيات فيام يكتبه ،مثل ذبائح
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الشيوعيني والـمالحدة والـمرتدين .وقد أتناقش معه يف بعض القضايا وحيتد بيننا النقاش،
ولكن اختالف الرأي ال يفسد ما بيننا من ود .وال عيب يف اختالف اآلراء ،ما دام رائد أصحاهبا
احلق واخلري .إنام العيب يف اختالف القلوب ،وحتاسد النفوس.
وقد اختلف الصحابة والتابعون واألئمة بعضهم مع بعض ،ووجدوا يف ذلك توسعة ورمحة
َ َ ذ َ ى َ ُ َ َ ى َ َ ُ ًّ َ
لُكۡ َءاتيۡ َناۡ ُحكۡ ٗۡماۡ َوعِلۡ ٗۡما﴾ [األنبياء.]79 :
ناۡو ۡ
ٰۡ
نهاۡسليۡ ۡ
لألمة .وحسبنا قوله تعاىل﴿ :ففهمۡ ۡ
ولكن الذي ال ينكره إال مكابر ،أن رسائل الشيخ الفقهية التي أطال فيها البحث والفكر،
تتمثل فيها عدة مزايا جديرة بالتنويه والتسجيل .الـمزية األوىل :هي الواقعية ،فليست بحو ًثا
حملقة يف أجواء اخليال ،أو تعالج مشكالت صنعها الوهم ،أو كانت مشكالت يف عرص مىض ثم
عفى عليها الزمن.
وإنام تعالج مشكالت واقعية يعيشها الناس ويطلبون هلا ًّ
حال ،وينشدون من محلة الَّشع أن
يقولوا فيها كلمتهم ،وحيددوا موقفهم ،وال يكتفوا باهلرب من الـمشكلة بالسكوت عنها ،أو
إحالة بعضهم عىل بعض ،أو انتظار اإلمجاع الذي قلام حدث ،وقلام حيدث.
ومجهور الناس ال يكفيهم من علامء الَّشع أن يقولوا :ال ندري .فإن هذا قد يقبل من واحد
أو اثنني أو ثالثة .أما أن يقول اجلميع :ال أدري فتلك هي الطامة.
ومن الـمعلوم أن التصدي لإلجابة عن تساؤالت الناس ،وحل مشكالهتم يف حياهتم
االجتامعية  -يف ضوء فقه الَّشيعة  -فرض كفاية عىل علامء اإلسالم ،فإذا قام به البعض سقط
اإلثم عن الباقني ،وإذا  م يقم به أحد ،وقال الكل :ال أدري .فيام يعرض للناس من قضايا ،فقد
خريا عن الـمسلمني وعلامئهم ،فقد قام عنهم يف كثري من
ركب اإلثم اجلميع ،فجزى اهلل الشيخ ً
الـمواقف بفرض الكفاية.
الـمزية الثانیة :التيسري والتخفيف ،وال غرو ،فالتيسري روح الَّشيعة ،وبه بعث حممد ﷺ ،كام
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قال « :بعثت حبنيفية سمحة»( )1فهي حنيفية يف العقيدة ،سمحة يف الَّشيعة .قال« :إن اهلل بعثين
ً
ً
ميرسا»( )2وأوىص صاحبيه معاذ بن جبل وأبا موسى األشعري حني بعثهام إىل اليمن
معلما
ن
ن
ن
فقال« :يرسا وال تعرسا ،وبرشا وال تنفرا»( .)3وقال ألصحابه ،وهو خطاب لألمة كلها« :إنما
ن
ن
معرسين»( .)4ومن هنا نرى القرآن يعقب عىل أحكام الطهارة بقوله:
بعثتم ميرسين ولم تبعثوا
ُ
َ
ََ ُ
َ ُ ُ ذُ َ ََ َ َ ُ
َ
يد ۡ ِلُ َط ِه َريِكمۡ ۡ َو ِلُت ِ ذۡم ۡن ِعۡ َم َت ُۡهۥ ۡعليۡكمۡۡ
كن ۡيُ ِر ُۡ
لِل ۡ ِلجۡع ۡ
يد ۡٱ ۡ
﴿ما ۡي ِر ۡ
ل ۡعليۡكم ۡمِنۡ ۡح َرجۡ ۡ َو ۡل ى ِ
َ ذ ُ َ ُ َ
ون﴾ [الـامئدة.]6 :
ل َعلكمۡۡتشۡك ُر ۡ

ُ ُ ذُ ُ ُ ُ َ ََ ُ ُ ُ
س﴾ [البقرة.]85 :
يدۡبِك ُۡمۡٱلۡ ُع َۡ
لۡي ِر ۡ
سۡو ۡ
لِلۡبِك ۡمۡٱلۡي ۡ
يدۡٱ ۡ
وعىل أحكام الصيام بقوله﴿ :ي ِر ۡ
َى ُ َ ٗ
ُ
ُ ُ ذُ َ َُ َ َ ُ
يفا ۡ﴾٢٨
ن ۡض ِع ۡ
نس ۡ
ل ۡ
ِق ۡٱ ِۡ
ف ۡعنك اۡم ۡ َوخل َۡ
لِل ۡأن ۡيفِ ۡ
يد ۡٱ ۡ
وعىل أحكام النكاح بقوله﴿ :ي ِر ۡ

[النساء.]28 :

َ َ َ
ُ
َحةۡ﴾ [البقرة.]178 :
َّتفِيفۡۡمِنۡ ذربِكمۡۡ َو َر َۡ
ِكۡ ۡ
وعىل أحكام القصاص والعفو بقولهۡ ﴿ :ذ ىل ۡ

دائام ألنه مقتىض رمحة اهلل وضعف اإلنسان ،فهو ألزم ما
وإذا كان التيسري والتخفيف مطلو ًبا ً

يطلب يف عرصنا هذا ،الذي رق فيه الدين ،وضعف اليقني ،وتعرض فيه اإلسالم هلجامت ضارية
من أعدائه عىل اختالف نحلهم ومشارهبم .وقد جعل فقهاؤنا القدامى  عموم البلوى باليشء
من أسباب التخفيف فيه .وجعلوا من قواعدهم :الـمشقة جتلب التيسري ،وإذا ضاق األمر اتسع.
فال عجب إن رأينا الشيخ يتجه وجهة التيسري عىل الناس ،منذ رسالته األوىل يف جواز رمي
اجلامر قبل الزوال ،وإىل رسالته األخرية يف جواز اإلحرام من جدة لركاب الطائرات .وقد خيتلف
الكثريون مع الشيخ يف هذه القضية أو تلك ،وقد يكون الصواب معهم ،وقد يكون معه.
فكل جمتهد معرض ألن يصيب وخيطئ ،وهو مأجور عىل كل حال ،أخطأ أو أصاب.
( )1أخرجه اإلمام أمحد من حديث عائشة.
( )2أخرجه مسلم واإلمام أمحد من حديث جابر.
( )3متفق عليه من حديث أيب موسى.
( )4أخرجه البخاري من حديث أيب هريرة.
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ولكن منهـج التيسري الذي سلكه الشيخ يف رسائله ال يستطيع أحد لومه عليه ،فهو يقول:
والتيسري متى وجد العالـم إليه سبيالً ،وجب أن يفتي بموجبه؛ ألنه من رشيعة الدين الذي قال
اهلل فيهاَ ﴿ :ونُيَ ِ ُ
ىۡ[ ﴾٨األعىل.]8 :
س ىۡ
كۡل ِلۡيُ َۡ
س َۡ
وأحب أن أذكر هنا أين ال أريد بالتيسري ما يفعله بعض الناس من اعتساف التأويالت ويل
أعناق النصوص الـمحكامت لتربير األوضاع القائمة ،وتسويع الـمعامالت اجلارية استسال ًما
للتيارات السائدة ،واهنزا ًما أمام احلضارة الوافدة.
ولكن الذي أسجله هنا أن من العلامء من تبنى موقف التشدد يف كل قضية ،فأقرب يشء إىل
قلمه ولسانه كلمة (حرام) مع ما ورد يف القرآن والسنة وأقوال السلف من التحذير من ذلك ،حتى
كانوا يقولون :نكره هذا .وال يعجبنا ،أو ال نحبه .أو ال نراه ..إلخ .دون الترصيح بالتحريم خو ًفا من
َ َ َ ُ ُ َ َ ُ َ َ ُ ُ ُ َ َ َ ى َ َ َى َ َ ى َ َ َ َ َ ُ َ َ ذ
لِلِۡ
َعۡٱ ۡ
هذاۡحرامۡۡ ِتلفَۡتواۡۡ ۡ
هذاۡح ۡللۡۡو ۡ
ِبۡ ۡ
فۡألۡسِنتك ۡمۡٱلۡكذ ۡ
لۡتقولواۡۡل ِماۡت ِص ۡ
وعيد اهلل تعاىل ﴿و ۡ
َ َ َ
َ
َ َ ذ ذ َ َ َُ َ ََ ذ
ونۡ[ ﴾١١٦النحل.]116 :
لۡ ُيفۡل ُِح ۡ
ِبۡ ۡ
لِلِۡٱلۡكذ ۡ
َعۡٱ ۡ
ونۡ ۡ
َت ۡ
ِينۡيفۡ ۡ
نۡٱَّل ۡ
ِبۡإ ِ ۡ
ٱلۡكذ اۡ
وال ريب أن موقف الـمنع والتحريم والتزمت أمر سهل ال حيتاج من العالـم إىل طول بحث
وإعامل فكر ،كام حيتاج موقف التيسري.
وريض اهلل عن إمام الفقه والورع أمري الـمؤمنني يف احلديث سفيان بن سعيد الثوري ،فقد
روى عنه النووي يف مقدمة الـمجموع هذه الكلمة الـمَّشقة :إنام العلم الرخصة من ثقة ،أما
التشديد فيحسنه كل أحد!
واحلق أن عرصنا يف حاجة إىل رخص ابن عباس أكثر منه إىل شدائد ابن عمر ،ريض اهلل عن
اجلميع.
الـمزية الثالثة :التحرر من التقلید
فالشيخ -حفظه اهلل -وإن كان حنبيل النشأة والدراسة يف أول األمر قد سار عىل طريقة شيخ
اإلسالم ابن تيمية وتلميذه الـمحقق ابن القيم يف االختيار من روايات الـمذهب وأقواله ،وما
أكثرها! وال مانع عند اللزوم من اخلروج عىل الـمذهب إىل غريه من الـمذاهب األربعة أو
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مذاهب غريهم من الصحابة والتابعني ومن بعدهم من فقهاء األمة.
خارجا
وهذا ما جعله خيتار مذهب عطاء وطاوس يف جواز الرمي قبل الزوال أيام التَّشيق،
ً
عن الرأي السائد الـمألوف يف مذهب أمحد وسائر مذاهب األربعة الـمتبوعة.
وما جعله خيرج عام نصت عليه كتب الـمذهب الـمشهورة يف األضحية عن الـميت ،مبينًا
أن هذه الكتب الـمتأخرة ينقل بعضها عن بعض ،يف حني أن الـمتقدمني  م ينصوا عىل هذا األمر
بوضوح.
إن عيب الكثريين من الـمشتغلني بالعلم أهنم سجنوا أنفسهم يف قمقم التقليد ،والتعصب
ملذهب معني ،ال خيرج أحدهم عنه ،وإن بدا له ضعف مأخذه ،أو هتافت دليله ،وال يلتفت إىل
غريه .وإن كان أرجح ميزانًا ،وأنصع برهانًا.
هذا مع هني األئمة الـمتبوعني  عن تقليدهم ،وترغيبهم يف العودة إىل الـمنابع ،واألخذ
من حيث أخذوا.
وهذا التقليد مما ابتيل به فقهنا يف عرص الركود الفكري ،واجلمود العلمي ،وإن  م خيل عرص
من العصور ،من شهب تسطع يف دياجري العصبية الـمذهبية ،داعية إىل االجتهاد داخل الـمذهب
أو خارجه ،مثل ابن العريب الـاملكي ،وابن اهلامم احلنفي ،والسبكي الشافعي ،وابن تيمية احلنبيل،
وبعدهم الدهلوي ،والصنعاين ،والشوكاين ،وغريهم يف شتى األعصار واألمصار.
علام ،فالعلم هو معرفة احلق بدليله ،ال جمرد تلقي الالحق عن
واحلق أن التقليد ال يسمى ً
السابق ،واخللف عن السلف ،وإذا قبل التقليد من العوام  ،م يقبل أبدً ا من العلامء الذين وقفوا
حياهتم عىل العلم والبحث ،ورحم اهلل من قال :ال يقلد إال عصبي أو غبي.
الـمزية الرابعة :الشجاعة يف إبداء الرأي
فكم من عالـم خلع ربقة التقليد من عنقه ،وانتهى به البحث إىل رأي ارتضاه ،ولكنه يكتمه
أو يبوح به خلاصته والقريبني منه ،وال جيرؤ عىل إذاعته بني مجهور الناس ،اتقاء لثورهتم التي ال
وحرصا عىل السالمة من ألسنة هي أحد من السيوف.
تقف عند حد،
ً
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ولكن الشيخ إذا وصل باجتهاده إىل رأي يف قضية أذاع به وأعلن عنه ،و م يبال يف ذلك هبياج
العامة وال بسخط اخلاصة ،بل ربام أخذت عليه الشدة واحلدة يف الذود عن الرأي ومقارعة
اخلصوم ،حتى خييل إليك أنه مقاتل يف معركة ال مناظر يف مسألة.
وال غرو ،فقد أخذ من قبل عىل شيخه شيخ اإلسالم ابن تيمية مثل هذه احلدة والرصامة،
حتى قال بعض معاَصيه :لوال حدة فيه لكان كلمة إمجاع.
ومن يدري؟ لعل هذا الطبع احلاد يف شيخ اإلسالم ساعده عىل أن خيرج عىل مذهبه ،بل عىل
الـمذاهب األربعة الـمتبوعة كلها باجتهاداته التي رحب هبا العالـم اإلسالمي والفكر اإلسالمي
يف عرصنا ،و م يعبأ بمخالفة الـمخالفني ،وال تذمر الـمتذمرين ،وكيد الكائدين.
وكذلك سار الشيخ عىل نفس الـمنهاج ،ونسج عىل نفس الـمنوال ،فقد نَّش رأيه يف رسالته
األوىل يرس اإلسالم يف مسألة رمي اجلامر قبل الزوال ،وأَص عىل رأيه ،برغم خمالفته لعلامء العالـم
اإلسالمي عامة ،وعلامء الـمملكة خاصة ،ولرأي الـمذاهب الـمعتمدة ،ومجهور الفقهاء ،ورغم
أنه  م يكن له من الشهرة العلمية ما له اليوم.
موجها رسالته إىل علامء الرياض ،وفيهم
مرصا عىل التحدي،
ً
ومع هذا يثبت عىل قولهًّ ،
الـمفتي األكرب العالمة الشيخ حممد بن إبراهيم الذي ألف رسالة يف الرد عىل رأي الشيخ يف
موضوع اجلامر.
وهناك أكثر من رسالة من رسائل الشيخ عارضها من عارضها من العلامء مثل رسالة ا ضحیة
عن الـمیت  ،ورسالة النبي والرسول ورسالة اجلهاد الـمرشوع يف اإلسالم وغريها.
ولكن هذا  م يثن عزم الشيخ عن نَّش اجتهاداته يف رسائل أخرى ،قد تثري عليه معارضة أقوى
وأوسع نطا ًقا من سوابقها .كام فعل يف رسالة فصل اخلطاب يف إباحة ذبائح أهل الكتاب.
والذي أنصح به إخواين العلامء يف الـمملكة العربية ويف األزهر الَّشيف ويف معاهد اهلند
والباكستان وبالد الشام والـمغرب وغريها أن يفسحوا صدورهم للرأي الـمخالف ،ويفتحوا
ملهام ،وال نب ًّيا
آذاهنم وعقوهلم لالجتهاد اجلديد ،وإن أخطأ صاحبه؛ ألن الـمجتهد ليس ملكًا ً
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معصو ًما ،ولكنه بَّش يذهل كام يذهل البَّش ،وخيطئ كام خيطئ البَّش .غري ناسني أن اهلل تعاىل قد
أثاب الـمجتهد الـمخطئ مكافأة عىل اجتهاده.
إن من أحوج ما نحتاج إليه يف عرصنا هذا هو االجتهاد ،إلثبات صالحية الَّشيعة ،وقدرهتا
عىل مواجهة التطور وتوجيهه ،وأن عندها لكل داء دواء ،ولكل مشكلة ًّ
حال.
خريا ،وسدد خطاه عىل احلق ،وهذه هي مميزات رسائله،
وهذا هو منهـج الشيخ ،جزاه اهلل ً
نفع اهلل هبا.
يا فضیلة الشیخ..
ال يسعني يف ختام هذه السطور إال أن أدعو اهلل لكم بتسديد اخلُطا ،والتوفيق يف القول
والعمل ،نفع اهلل بكم ،وأعزكم ،وأعز بكم.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
الدوحة يف 1399-6-20هـ
الـموافق 1979-5-16م
يوسف القرضاوي
عميد كلية الَّشيعة والدراسات اإلسالمية
بجامعة قطر

كلمـة( )1الشيخ حممود الرفاعي
احلمد هلل رب العالـمني ،وصىل اهلل عىل سيدنا حممد ،وعىل آله وصحبه وسلم أمجعني ،ومن
تبعهم بإحسان إىل يوم الدين.
وبعد :فهذا كتاب احلكم اجلامعة لشتى العلوم النافعة
لفضيلة الشيخ عبد اهلل بن زيد آل حممود
رئيس الـمحاكم الَّشعية والشؤون الدينية  -بدولة قطر
بني يديك أخي القارئُ ،ترسح فيه النظر ،وتقلب فيه ِ
الفكَر ،فتعيش يف رياضه ،وتقطف من
َ ِّ ُ
ثامره ،مجع فيه فضيلته عصارة السنني  -حيث أشار يف مقدمته لذلك.
ولست هنا بصدد تقريظه ،فقد كفانا فضيلة الدكتور الشيخ يوسف القرضاوي ،الـمؤونة يف
مشكورا ،وأنا مع تقريظه إىل شوط بعيد.
ذلك،
ً
لكن الذي َأ َو ُّد بيانه هو أنك قد تقرؤه يف أيام ،مع أنه عصارة أعوام ،وقد عشت فيه مع
فضيلته ما يزيد عىل ستة أشهر ما بني التدقيق ،والتخريج لآليات واألحاديث.
وال بد من إعطائك صورة حية ،قد ال جتدها يف الكتاب الذي بني يديك ،وقد تدرك بعضها،
إذا أجلت النظر فيه بإمعان.
فمنها  -أنه  -مد اهلل يف عمره  -رغم كرب سنه  -فهو دؤوب ،ال يمل وال يكل ،فرتاه جيلس
مبكرا ،وربام يسبق مجيع الـموظفني ،ثم ينتقل ما بني حل ملشاكل الـمراجعني العضال ،وبني
للقضاء ً
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القضايا األخرى ،إىل مد يد العون والـمساعدة للمعوزين ،وجرب خاطر الـمكروبني.
وبني القلم والقرطاس ،يكتب بيده ،ويميل عىل غريه .وفوق هذا وذاك ،فإذا أشكلت علينا
كلمة يف الطباعة ،فرتاها خترج من فيه عىل السليقة.
وقد تالحظ أنه أعاد وأبدى ،وأن طابع الكتاب السجع الـمسبوك ولكن كام أسلفت ،فليس
بالسجع الـمتكلف ،وإنام هو طبعي فيه ،وهذا مما يدل عىل متكنه من لغته القوية ،عدا عن متكنه
من علمه.
أضف إىل ذلك  -قوة احلافظة  -متعه اهلل بحواسه ،ومده بالعافية من عنده ،فقد ترانا نبحث
عن حديث يف بطون الكتب ،فيكفينا الـمؤونة ،وهبمة شابة تتحرك جوارحه ،وما هي إال دقائق،
حق تكون البغية حارضة.
صفحا عام
واألهم مما مىض هو وقوفه عىل احلق ،فإذا أيقن بالدليل واحلديث ،فإنه يرضب
ً
كان يرد من كالمه ،ويثبت ما صح لنا من الرواية.
ومالحظة أخرى فإنه يمحص القول ،وربام يعدل عنه إىل ما هو خري ،حتى خيرج الـمقال إىل
األحسن ،وموضوع التمحيص والتكرير ال ختفى نتيجته.
فإن وجدت بغيتك أخي القارئ ،فهذه أمنيته -واهلل قصده فيام نعلم وال نزكي عىل اهلل
كتاب كام ً
ال إال كتابه.
أحدً ا -وإن وجدت غريها ،فتذكر مقالة ذلك اإلمام .يأبى اهلل أن يكون ٌ
وإن وجدت خالف اجتهادك واستنباطك ،فأحسن الظن ،واعلم أن احلق هو رائد اجلميع؛
ألنه أحق باالتباع ،والكل ساع إليه.
فقد اقتضت حكمته تعاىل أن يتفاوت الناس بالعلم والعقل وغريه .ثم ادع له ولنا
وللمسلمني بالـمغفرة.
وإن وجدت فيه حجتك ودليلك ،ففضل من اهلل ،ساقه اهلل إليك ،وكفاك مؤونة البحث
والتنقيب.
ومع كل هذا ،ففضيلته يرحب بإبداء الرأي الـمستند إىل أصوله من أدلته التَّشيعية .واهلل
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واحلمد هلل رب العالـمني.
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