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 املقدمة

 أْعَمالِنا، سيئاتِ  َوِمنْ  أنُفِسَنا، ُشُرورِ  ِمن به ونعوذُ  ونستغفرُُه، ونستعيُنه، ََنَْمُده، هلل، احلَْمدَ  إن  
 .َلهُ  َهاِدي َفال ُيْضِلْل، ومن َلُه، ُمِضل   َفال هللا يَ ْهِده َمنْ 

 .وَرُسولُه عْبُده ُُمَم ًدا أن   وأشهدُ  َلُه، َشرِيكَ  ال َوْحَدهُ  هللاُ  إال إلَهَ  ال أنْ  وَأْشَهدُ 

  1.﴾ ُمْسِلُمونَ  َوأَنْ ُتمْ  ِإال ََتُوُتن   َوال تُ َقاتِهِ  َحق   اّلل َ  ات  ُقوا آَمُنوا ال ِذينَ  ََيي َُّها﴿ 

َها َوَخَلقَ  َواِحَدة   نَ ْفس   ِمنْ  َخَلَقُكمْ  ال ِذي َرب ُكمُ  ات  ُقوا الن اسُ  ََيي َُّها﴿  ُهَما َوَبث   َزْوَجَها ِمن ْ  ِمن ْ
  2.﴾ َرِقيًبا َعَلْيُكمْ  َكانَ   اّلل َ  ِإن   َواألْرَحامَ  بِهِ  َتَساَءُلونَ  ال ِذي اّلل َ  َوات  ُقوا َوِنَساءً  َكِثريًا  رَِجاال

 ُذنُوَبُكمْ  َلُكمْ  َويَ ْغِفرْ  أَْعَماَلُكمْ  َلُكمْ  ُيْصِلحْ *  َسِديًدا قَ ْوال َوُقوُلوا اّلل َ  ات  ُقوا آَمُنوا ال ِذينَ  ََيي َُّها﴿ 
  3.﴾ َعِظيًما فَ ْوزًا فَازَ  فَ َقدْ  َوَرُسوَلهُ  اّلل َ  يُِطعِ  َوَمنْ 

( أسأل هللا أن ينفع به وأن جيعله سبًبا لتدبر  ُدُروٌس ِف الت َدبُرِ من: ) رابعوبعد فهذا هو اجلزء ال
  ال علينا، إنه قريب جميب.كتابه، وذخرًا ليوم لقائه، وأن جيعله حجًة لنا 

فَِإن ُه َجامع  ؛والتفكرِ  من ِقرَاَءة اْلُقْرآن ابلتدبرِ  َفاَل َشْيء أَنْ َفع للقلبِ قال ابن القيم رمحه هللا: 
َوُهَو ال ِذي يُورث اْلمحب ة  ،ومقامات العارفني ،واحوال العاملني ،جلَِميع مَنازِل السائرين

َوَسائِر  ،َوالشُّْكر َوالص ْب  ،َوالر َِضا والتفويض ،واالانبة والتوكل ،َواْْلَْوف والرجاء ،والشوق
يع الصِ َفات واالفعال املذمومة  ،االحوال ال ِِت هبَا َحَياة اْلقلب وكماله وََكَذِلَك يْزجر َعن َجَِ

تدبر الشتغلوا هبَا َعن كل فَ َلو علم الن اس َما ِف ِقرَاَءة اْلُقْرآن ابل ،َوال ِِت هبَا َفَساد اْلقلب وهالكه
َها ِف ِشَفاء قلبهفَِإذا قَ رَأَُه بتفكر َحَّت  مر ِِبيَة َوُهَو ُُمَْتاجً  ،َما سواَها كررها َوَلو ماَئة مر ة   ،ا إِلَي ْ
وأنفع للقلب وأدعى  ،فقراءة آيَة بتفكر وتفهم خري من ِقرَاَءة ختمة ِبَغرْي تدبر وتفهم ،َوَلو لَي َْلة

ية اىل َوَهِذه َكاَنت َعاَدة الس لف يردد احدهم اآل ،اميان وذوق حالوة اْلُقْرآناىل ُحُصول اال
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بْ ُهْم ﴿  :َوِهي قَ ْوله ،نه قَاَم ِِبيَة يُ َردِ دَها َحَّت  الص باحأَوقد ثَبت َعن الن ِب  ،الص باح ِإْن تُ َعذِ 
فقراءة اْلُقْرآن  [118]اْلَماِئَدِة:  ،﴾ َعزِيُز احلَِْكيمُ أَْنَت الْ  فَِإن  ُهْم ِعَباُدَك َوِإْن تَ ْغِفْر ََلُْم فَِإن كَ 

ْعِر، َواَل  اَل تَ ُهذُّوا اْلُقْرآَن، َكَهذ ِ » :ْبُن َمْسُعود  اَوَِلََذا قَاَل  ؛صل َصاَلح اْلقلبأابلتفكر ِهَي  الشِ 
َقِل، َوِقُفوا ِعْنَد َعَجائِِبِه، َوَحر ُِكوا بِِه اْلُقُلوبَ  ثُ ُروُه نَ ثْ َر الد   رَ م آخِ كُ دِ حَ أَ  مُّ هَ  وال يكنْ  ،تَ ن ْ

 1.«ةِ ورَ السُّ 

تعاىل من   هللاِ  ، وأن تكون مهته فهم مرادِ لَ اغِ الش   هُ لَ غْ شُ  وينبغي على العاقل أن جيعل القرآنَ 
، ا َهِذِه اْلُقُلوُب َأْوِعَيةٌ : ِإّن َ َرِضَي اّلل ُ َعْنهُ  قَاَل َعْبُد اّللِ  ْبُن َمْسُعود  كالمه، وتدبر معانيه؛ 

 2.فَاْشَغُلوَها اِبْلُقْرآِن َواَل َتْشَغُلوَها ِبَغرْيِهِ 

        َسِعيد ْبن ُمْصطََفى ِدََيب

ه1440مجادى األوىل/  4الدوحة يف:   

م2019/ 1/ 11املوافق:          
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 ك  ي  
 ان ك  س  ح  م  اهلُل إ  ل  ع  أن  ي   يك  ف 

ا لِلظ اِلِمنَي ِمْن َوَما أَنْ َفْقُتْم ِمْن نَ َفَقة  َأْو َنَذْرُتُْ ِمْن َنْذر  فَِإن  اّلل َ يَ ْعَلُمُه َومَ ﴿ اَل اّلل ُ تَ َعاىَل: قَ 
  1.﴾ أَْنَصار  

تعاىل  هللاُ  علمَ ، يكفيك أْن يكافر    لكفرِ  كَ معروفَ  َتنعن  ال ، و شاكر   شكرَ  كَ إبحسانِ  ال تنتظرْ 
 .كَ وفِ رُ ى معْ لَ عَ  ئكَ يكافِ ْن أَ ، و كَ انَ سَ حْ إِ 

َا نُْطِعُمُكْم ِلَوْجِه اّللِ  اَل نُرِيُد ِمْنُكْم َجزَاًء َوال ُشُكورًا﴿ : رْ ك  ذَ تَ وَ    2.﴾ ِإّن 

َدن َك ِف اْلَمْعُروِف ُكْفُر َمْن َكَفَرُه، فَ َقْد َيشْ  ُ َعْنُه: اَل يُ َزهِ  ُكُر قَاَل َعِليُّ ْبُن َأيب طَاِلب  َرِضَي اّلل 
 الش اِكُر ِبَِْضَعاِف ُجُحوِد اْلَكاِفِر. 

َئُة:  َوقَاَل احْلُطَي ْ

 َم        ْن يَ ْفَع        ِل اْْلَي ْ        َر اَل يَ ْع        َدْم َجَوازِيَ        هُ 
 

 يَ           ْذَهُب اْلُع           ْرُف بَ            نْيَ اّللِ  َوالن            اسِ  اَل  ***
 

ُه َمَغاّنَِ فإن   فبادر إليها، هإذا الحت لك أعالمفإذا سنحت لك فرصة املعروف فاغتنمها، و 
َمْن فُِتَح َلُه اَبٌب ِمَن اْلَْرْيِ »َصل ى هللُا َعَلْيِه َوَسل َم قَاَل:  الن ِبُّ قَاَل ؛ ُه جَمُْبوَرةٌ ، َوَمَغارِمَ َمْذُخوَرةٌ 

َتِهْزُه، فَِإن ُه اَل َيْدرِي َمََّت يُ ْغَلُق َعْنهُ    3.«فَ ْليَ ن ْ
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ن   ن  ل    ل   م 
 ن  ُيع   ُيع 

ا لِلظ اِلِمنَي ِمْن َنْذر  فَِإن  اّلل َ يَ ْعَلُمُه َومَ َوَما أَنْ َفْقُتْم ِمْن نَ َفَقة  َأْو َنَذْرُتُْ ِمْن ﴿ اَل اّلل ُ تَ َعاىَل: قَ 
  1.﴾ أَْنَصار  

، بعد احَلضِ  على البذل واإلنفاق، لتعلم أن ﴾ َوَما لِلظ اِلِمنَي ِمْن أَْنَصار  ﴿ أتمله قوله تعاىل: 
ملهوًفا، يفرج هللا  مكروب، وكما أجندَ  بصدقته كربَ املنفق فكما فرج اجلزاء من جنس العمل، 

 تعاىل كربه، وينجده وينصره أحوج ما يكون إىل النجدة والنصر.

ولظلمه  ،فهو ظاملٌ ومل يُِعْن ُمتاًجا ملهوفًا،  ينجدْ مل كراًب، و   أما هذا الذي ضن مباله، فلم يفرجْ 
 انصرًا، وال معيًنا، يوم حيتاج إىل النجدة، وإىل من ينصره. فال جيدُ 
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ات   ار  ه  ظ   إ  ف   ق  د  ة   الصَّ ٌع لُعُموم  األُمَّ ف   ن 

ٌر َلُكْم ﴿ اَل اّلل ُ تَ َعاىَل: قَ  ِإْن تُ ْبُدوا الص َدقَاِت فَِنِعم ا ِهَي َوِإْن ُُتُْفوَها َوتُ ْؤُتوَها اْلُفَقرَاَء فَ ُهَو َخي ْ
ُ مبَا تَ ْعَمُلوَن َخِبريٌ    1.﴾ َوُيَكفِ ُر َعْنُكْم ِمْن َسيِ َئاِتُكْم َواّلل 

وأثىن عليها واحلال هكذا مع احتمال أن تشوهبا شائبة رايء،  الص َدقَاتِ أذن هللا تعاىل إبظهار 
أو حب ثناء؛ ألن ِف إظهارها معىًن مراًدا للشارع ال يتحقق إبخفائها، هذا املعىن هو أن 

 يشيع بني الناس فعل اْلري، وبذل الندى.

لتوهم بعض الناس أن اْلري معدوم ِف األمة، حني ولو مل َيذن هللا تعاىل ِف إظهار الصدقات، 
 يرون السائل يلحف ِف املسألة وال َتتد له يٌد ابلعطاِء.

عندها يتملك كثريًا من الناس شعوٌر َِبن  اْلرَي ذهَب عن األمة، وأن  املعروَف ُدِفَن مع أهله، 
 وأن  اإلحسان قد مضى زمانه.

 ؛ ألنه ال يرى له فيها أسوة.فيحجم عن الصدقة من كان يريد اإلقدام

ومل يعطي واملنُع صفة وجيد البخيل لنفسه مسوًغا، فِلَم يبذل وقد ضن الناس ِبمواَلم؟ 
 صغريهم وكبريهم؟

 ففي إظهار الصدقات فضل عظيم، وخري عميم.

﴿ ، فيها نفع للفقراء ِف خاصة أنفسهم، وفيها نفع لعموم األمة إبشاعة اْلري بني الناس
 .﴾ يَ فَِنِعم ا هِ 
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ن   احلكمةُ 
يِّئ ات  م  ري  الس 

ف  ات  ب ت ك  ق  د   الصَّ
اء  ف   إ خ 

ٌر َلُكْم ﴿ اَل اّلل ُ تَ َعاىَل: قَ  ِإْن تُ ْبُدوا الص َدقَاِت فَِنِعم ا ِهَي َوِإْن ُُتُْفوَها َوتُ ْؤُتوَها اْلُفَقرَاَء فَ ُهَو َخي ْ
 ُ   1.﴾ مبَا تَ ْعَمُلوَن َخِبريٌ َوُيَكفِ ُر َعْنُكْم ِمْن َسيِ َئاِتُكْم َواّلل 

ن َ ا ى مَ دَ ومَ ، َصَدَقِة الَعاَلنَِيةِ وَ َصَدَقِة الس رِ   نْيَ ب َ  قَ رْ الفَ  أَتَم لْ   ، والفارقِ عِ اسِ الشَ  نِ وْ الب َ  نَ ا مِ مَ هُ بَ ي ْ
 .يمِ ظِ العَ 

ْخَفاِء ِمَن اْلبُ ْعِد َعْن  الَعاَلنَِيةِ  َصَدَقةِ ِمَن  أَْفَضلَ  ر ِ الس   ةِ قَ دَ صَ اّلل ُ تَ َعاىَل  لَ عَ د جَ قَ ف َ  ِلَما ِف اإْلِ
 .َسيِ َئاتِ ال ريِ فِ كْ تَ  ابِ بَ سْ ، وجعلها من أَ الر اَِيءِ 

ْبَداءِ  عَ مَ  كَ لِ ذَ  رْ كَ ذْ يُ  ملَْ ملَ ، وَ الص َدقَاتِ  ِإْخَفاءِ ، مع الَسيِ َئاتِ  َتْكِفريِ  رِ كْ ذِ  ِمنْ  ةَ مَ كْ احلِ  لْ م  وأتََ   ؟اإْلِ

 نْ مع حتري مَ  قَ َتهُ دَ ِدُق صَ صَ تَ مُ ا أْخَفى الْ مَ كَ ، فَ ِمْن ِجْنِس اْلَعَملِ  اجْلَزَاءَ  أن   َذِلكَ  ِف  والعلةُ 
 وبِ نُ من الذُّ  َما َيُسوُؤهُ اّلل ُ تَ َعاىَل ى فَ خْ أَ  ا،هَ ارِ هَ ظْ إبِ  مهُ ءَ َيُسو  اَل ئَ ، لِ اْلُفَقرَاءِ  نَ يسَتِحُقَها مِ 

 . القيامةِ  يومَ  قِ لْ اْلَ  نِ عَ ي اصِ واملعَ 
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اُهم   ل ي س  ﴿  ي ك  ُهد  ل   ﴾ ع 

ُ تَ َعاىَل: قَ    1.﴾ اّلل َ يَ ْهِدي َمْن َيَشاءُ  لَْيَس َعَلْيَك ُهَداُهْم َوَلِكن  ﴿ اَل اّلل 

 هون على نفسك وارفق هبا، فلست أرحم من هللا تعاىل.

أكفف من غلوائك، فما خيفى عليك من احلكمة أضعاف ما يظهر طامن من عدواءك، و و 
 لك لو ظهر.

 .الغوايةِ  لِ بُ ِف سُ  دَ رَ شَ  نْ مَ  عُ وادْ ى، وَ الن    بهِ  ط  شَ  نْ مَ لِ  عُ هللا على العافية، وادْ امحد و 

قَاَل فلن َتلك هداية من أضله هللا،  ،له بلغ حبكو ومهما عظمت رغبتك ِف هداية إنسان، 
  2.﴾ ِإن َك اَل تَ ْهِدي َمْن َأْحبَ ْبَت َوَلِكن  اّلل َ يَ ْهِدي َمْن َيَشاءُ ﴿ تَ َعاىَل: 

، وهللاُ حيكُم ال معقَب حلكمه، وال راد  اّللِ  تَ َعاىَل  تلك وإن عظمت عليك فإهنا من خصائصِ 
 لقضائه.

يًعا﴿ : تَ َعاىَل  اّلل ِ أمل تسمع إىل قَ ْوِل    3.﴾ َوَلْو َشاَء َربَُّك آلَمَن َمْن ِف األْرِض ُكلُُّهْم َجَِ

َنا ﴿ وَقولِِه تَ َعاىَل:  َنا ُكل  نَ ْفس  ُهَداَهاَوَلْو ِشئ ْ 4.﴾ آلتَ ي ْ
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 56ُسوَرُة اْلِقَصِص: اآلية/  - 2
 99ُسوَرُة يُوُنَس: اآلية/  - 3
 13ُسوَرُة الس ْجَدِة: اآلية/  - 4
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ُكم  ﴿ 
ُفس  ِل  ن  ٍ ف  ري  ن  خ 

ُقوا م  ا ُتن ف  م   ﴾ و 

ُ تَ َعاىَل: قَ    1.﴾ وا ِمْن َخرْي  َفِِلَنْ ُفِسُكمْ َوَما تُ ْنِفقُ ﴿ اَل اّلل 

 ومل يقل: )فلكم( ؛ألن لفظ النفس أخص وآكد.  ،﴾ َفِِلَنْ ُفِسُكمْ ﴿ مل قوله تعاىل: أت

فلك أنت، وليس أَلَحد  غرِيَك، فطْب نفًسا مبا بذلته، فإنك تُقدم ِمْن َخرْي  ُه َما تُ ْنِفقُ ف
  .لنفسك، ومن أجلها تدخر

، « أَيُُّكْم َماُل َوارِثِِه َأَحبُّ إِلَْيِه ِمْن َمالِِه؟»قَاَل الن ِبُّ َصل ى هللُا َعَلْيِه َوَسل َم:  قَاُلوا: اَي َرُسوَل اّللِ 
  2.«فَِإن  َمالَُه َما َقد َم، َوَماُل َوارِثِِه َما َأخ رَ »َأَحٌد ِإال  َمالُُه َأَحبُّ إِلَْيِه، قَاَل: َما ِمن ا 

َرِضَي  َعْن َعاِئَشةَ ؛ ف َ الن ِبُّ َصل ى هللُا َعَلْيِه َوَسل مَ وهو أمر ينبغي أال يتبادر إليه شك، فقد بينه 
َها ؟ قَاَلْت: َما بَِقَي «َما بَِقَي ِمن َْها»َذََبُوا َشاًة، فَ َقاَل الن ِبُّ َصل ى اّلل ُ َعَلْيِه َوَسل َم: ، أَن  ُهْم اّلل ُ َعن ْ

َها ِإال  َكِتُفَها قَاَل:  َر َكِتِفَها»ِمن ْ   3.«بَِقَي ُكلَُّها َغي ْ

 خرة.فإذا كنت ال تبخل على نفسك ابلنفقة ِف الدنيا، فأوىل بك أال تبخل عليها ِف اآل

 

  

                                                           

 272ُسوَرُة البَ َقَرِة: اآلية/  - 1
 6442اَبُب َما َقد َم ِمْن َمالِِه فَ ُهَو َلُه، حديث رقم:  ِكَتاُب الر ِقَاِق،  -رواه البخاري - 2
أَبْ َواُب ِصَفِة اْلِقَياَمِة َوالر قَائِِق َواْلَورَِع َعْن َرُسوِل اّللِ  َصل ى اّلل ُ َعلَْيِه  -، والرتمذي24240حديث رقم:  -رواه أمحد - 3

 بسند صحيح ،2470اَبٌب، حديث رقم: َوَسل َم، 
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ع   م  ل ن   اهللَّ م   ُتظ ل 

ُ تَ َعاىَل: قَ    1.﴾ ُكْم َوأَنْ ُتْم اَل ُتْظَلُمونَ َوَما تُ ْنِفُقوا ِمْن َخرْي  يُ َوف  إِلَيْ ﴿ اَل اّلل 

هل رأيت أكرم من هللا تعاىل، ألسنا خلًقا من خلقه؟ أمل يتفضل علينا بصنوف النعم، 
ُ ﴿ ويتعهدان ابلرعاية؟    2.﴾ َأْخَرَجُكْم ِمْن بُطُوِن أُم َهاِتُكْم اَل تَ ْعَلُمونَ َواّلل 

َوَصو رَُكْم فََأْحَسَن ُصَورَُكْم ﴿ أطعمنا من جوع، وأغناان من فقر؟ فالفضل فضله، واْلري خريه؛ 
  3.﴾ َوَرَزَقُكْم ِمَن الط يِ َباتِ 

 وهذا ،وأجراها على يديكهيء لك أسباب اْلري، أغناك هللا تعاىل، وأمر ابإلنفاق، فقد فإذا 
 . ، أن جعل يدك العليااصطفاء لك، وتفضل منه عليك، ونعمة أحدثها لك

تفضله عليك ِبسباب الغىن، يعدك ابلوفاء إذا مع ومع تفضله عليك ابإلجياد والرزق، و 
 .ِبال ُتْظَلمبذلت، ويطمئنك 

 ه؟ايمن عطا وهل َنن إال من آاثر فضله؟ وهل ما ِبيدينا إال نفحةوَمْن يظلمنا؟ 

 فلم نفى الظلم إذا؟

لريسل فيًضا من الطمأنينة يزيل عن البصرية كل غبش، ويغسل النفس من كل كدر، وينفي 
 عن القلب كل ريب.

  

                                                           

 272ُسوَرُة البَ َقَرِة: اآلية/  - 1
 79ُسوَرُة النحل: اآلية/  - 2
 64ُسوَرُة َغاِفر : اآلية/  - 3
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س   ن ى النَّف   الغ ن ى غ 

اَل َيْسأَُلوَن الن اَس  حَيَْسبُ ُهُم اجْلَاِهُل أَْغِنَياَء ِمَن الت  َعفُِّف تَ ْعرِفُ ُهْم ِبِسيَماُهمْ ﴿ اَل اّلل ُ تَ َعاىَل: قَ 
  1.﴾ ِإحْلَافًا

َعْن َأيب ُهَريْ َرَة، َعِن الن ِبِ  َصل ى عزة النفس كنز ال يعدله شيء، وغىن يتقاصر أمامه كل غىن؛ 
  2.«لَْيَس الِغىَن َعْن َكثْ َرِة الَعَرِض، َوَلِكن  الِغىَن ِغىَن الن  ْفسِ »هللاُ َعَلْيِه َوَسل َم قَاَل: 

يفرتش األرض ويلتحف السماء، عضه و فكم من فقري اميسي ويصبح طاواًي، يتضور جوًعا، 
 .، وألصقهم بهالفقر بنابه، وصب عليه البؤس سوط عذابه، وال يعلم َباله إال أدىن الناس منه

 وهلل در القائل:

 وتك                    تم عو اده                    ا َم                    ا هبَ                    ا ***      تف                       يض نف                       وٌس ِبوص                       اهبا
 

      َتْش            َتِكي َوَم           ا أنص            فْت مهج            ةٌ 

 َهواَه                        ا ِإىَل غ                        ري أحباهب                         ا ***
 

َعْن على أال يسألوا الناس شيًئا؛ ف أصحابه ل ى اّلل ُ َعَلْيِه َوَسل مَ صَ ولشرف التعفف ابيع النِب 
َثِِن احْلَِبيُب اأْلَِمنُي، أَم ا ُهَو َفَحِبيٌب ِإََل ، َوأَم ا ُهَو ِعْنِدي، َفَأِمنٌي َأيب ُمْسِلم  اْْلَْواَلِن ِ  ، قَاَل: َحد 

، قَاَل: ُكن ا ِعْنَد َرُسوِل هللِا َصل ى هللُا َعَلْيِه َوَسل َم، ِتْسَعًة أَْو ََثَانِ  َيًة أَْو َعْوُف ْبُن َماِلك  اأْلَْشَجِعيُّ
َعًة، فَ قَ  َعة ، فَ ُقْلَنا: َقْد اَبيَ ْعَناَك اَي َرُسوَل « َأاَل تُ َباِيُعوَن َرُسوَل هللِا؟»اَل: َسب ْ وَُكن ا َحِديَث َعْهد  بِبَ ي ْ

َأاَل تُ َباِيُعوَن »فَ ُقْلَنا: َقْد اَبيَ ْعَناَك اَي َرُسوَل هللِا، ُُث  قَاَل: « َأاَل تُ َباِيُعوَن َرُسوَل هللِا؟»هللِا، ُُث  قَاَل: 
َعَلى »قَاَل: فَ َبَسْطَنا أَْيِديَ َنا َوقُ ْلَنا: َقْد اَبيَ ْعَناَك اَي َرُسوَل هللِا، فَ َعاَلَم نُ َباِيُعَك؟ قَاَل: « ُسوَل هللِا؟رَ 

ًئا، َوالص َلَواِت اْْلَْمِس، َوُتِطيُعوا  اَل وَ  -َوَأَسر  َكِلَمًة َخِفي ًة  -َأْن تَ ْعُبُدوا هللَا َواَل ُتْشرُِكوا ِبِه َشي ْ

                                                           

 272ُسوَرُة البَ َقَرِة: اآلية/  - 1
اَبُب لَْيَس ِكَتاب الز َكاِة،   -، ومسلم6446اَبُب الِغىَن ِغىَن الن  ْفِس، حديث رقم:  ِكَتاُب الر ِقَاِق،  -رواه البخاري - 2

 1051اْلِغىَن َعْن َكثْ َرِة اْلَعَرِض، حديث رقم: 
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ًئا فَ َلَقْد رَأَْيُت بَ ْعَض أُولَِئَك الن  َفِر َيْسُقُط َسْوُط َأَحِدِهْم، َفَما َيْسَأُل َأَحًدا « َتْسأَُلوا الن اَس َشي ْ
هُ    1.يُ َناِولُُه ِإاي 

َا َسَقَط اْلِْطَاُم ِمْن َيِد َأيب َبْكر  الصِ د ِ   َعِن اْبِن َأيب ُمَلْيَكَة، قَاَل:وَ  يِق َرِضَي هللُا َعْنُه، َكاَن ُرمب 
ِوْلَكُه؟ فَ َقاَل: ِإن  قَاَل: فَ َيْضِرُب ِبِذرَاِع اَنقَِتِه فَ يُِنيُخَها فَ َيْأُخُذُه، قَاَل: فَ َقاُلوا َلُه: أََفال أََمْرتَ َنا نُ َنا

  2.ًئاَرُسوَل هللِا َصل ى هللاُ َعَلْيِه َوَسل َم أََمَرِن َأْن اَل َأْسَأَل الن اَس َشي ْ  ِحِبِ  

، ملن يضمنها من اجْلَن ةَ  َرُسوِل اّللِ  َصل ى هللُا َعَلْيِه َوَسل مَ ولشرف هذه اْلصلة الكرامية، ضمن 
 َصل ى هللُا َعَلْيِه َوَسل مَ قَاَل: وََكاَن ثَ ْواَبُن َمْوىَل َرُسوِل اّللِ    اْلَعالَِيِة، َعْن ثَ ْواَبنَ َعْن َأيب نفسه؛ ف َ 

ًئا، َوأََتَكف ُل »قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّللِ  َصل ى هللُا َعَلْيِه َوَسل َم:  َمْن َيْكُفُل َل َأْن اَل َيْسَأَل الن اَس َشي ْ
  3.ًئا، فَ َقاَل ثَ ْواَبُن: َأاَن، َفَكاَن اَل َيْسَأُل َأَحًدا َشي ْ «َلُه اِبجْلَن ِة؟

 على العفة، ومِلت نفسه العزة.فليهنأ الفقري بفقره إذا اشتملت ثيابه 

وإذا مل يكن هذا هو الشرف، فليس ِف الناس شريف، وإذا مل تكن هذه هي العزة فليس ِف 
 الناس عزيز.

  

                                                           

 1043، حديث رقم: اَبُب َكرَاَهِة اْلَمْسأََلِة لِلن اسِ  ،ِكَتاب الز َكاةِ   -رواه مسلم - 1
 بسند حسن ،65 حديث رقم: -رواه أمحد - 2
بسند  ،1643 حديث رقم: ،اَبُب َكرَاِهَيِة اْلَمْسأََلةِ  ،الز َكاةِ  ِكَتابُ  -وأبو داود ،22374 حديث رقم: -رواه أمحد - 3

 صحيح
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ُُ ََّّ الس  اُر ف  الع    ؤا َّ   

اَل َيْسأَُلوَن الن اَس حَيَْسبُ ُهُم اجْلَاِهُل أَْغِنَياَء ِمَن الت  َعفُِّف تَ ْعرِفُ ُهْم ِبِسيَماُهْم ﴿ اَل اّلل ُ تَ َعاىَل: قَ 
  1.﴾ ِإحْلَافًا

إليه، وخفاء ، مع تركهم للسؤال أحوج ما يكونون ﴾ تَ ْعرِفُ ُهْم ِبِسيَماُهمْ ﴿ تَ َعاىَل: أتمل قوله 
إخفاِء من مبالغتهم ِف ِ حَيَْسبُ ُهُم اجْلَاِهُل أَْغِنَياَء حَّت  حاَلم عن اجلاهل هبم على شدة فاقتهم،

، لوقارهم ووفرة ، فيهاهبم من يراهم، وجيلهم من خياطبهمالت َجمُّلِ و  الت  َعفُّفِ  ِإْظَهارِ الفقر و 
 .عقوَلم، وصيانتهم ملاء وجوههم

ُ ف ،الوجهُث أتمل كيف مدحهم هللا تعاىل، وَعر َض بغريهم الذين ال يبالون إبراقة ماء  َقاَل اّلل 
سؤال متلطف مرتفق، بل  َيْسأَُلوَن الن اسَ ال يعِن أهنم ، و ﴾ افًااَل َيْسأَُلوَن الن اَس ِإحلَْ ﴿ تَ َعاىَل: 

 . ﴾ أَْغِنَياَء ِمَن الت  َعفُّفِ  حَيَْسبُ ُهُم اجْلَاِهلُ ﴿ أبتداًء، بقرينة:  اَل َيْسأَُلوَن الن اسَ املراد أهنم 

: اَل َيْسأَُلوَن إِ  َر ِإحْلَاف  قَاَل اْبُن َعب اس   .حْلَافًا َواَل َغي ْ

 فهل رأيت أعز نفًسا ممن هذا حاله؟ 

 :إذ يقولالشافعي وهلل در 

 ِبن امين                            وا علي                            ك من                            ة ***      ال حتمل                                          ن  م                                          ن اآلانم
 

      واخ                         رت لنفس                         ك حَظه                         ا

 واص                  ب ف                  إن الص                  َب ُجن                  ة ***
 

 م               نُن الرج               اِل عل               ى القل               وب
 

 أش                    ُد م                    ن وق                    ِع األس                    نة ***
 

ِف بعض سكك البصرة، فإذا أان بكناس ينقل العذرة، وهو يغِن  ا: كنت مارً اأَلصمعيقاَل و 
 ويقول:
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ُته           ا  وَحقِ      َك مل َتْك     ُرْم عل     ى أح     د  بْع     ِدي ***      وُأْك           رُِم نْفس           ي إن            ِن إن أَهن ْ
 

أكرمتها وهذه اجلرة على عاتقك؟ قاَل أكرمتها عن الوقوف  قاَل: قلت وحيك! عن أي شئ
 على ابب مثلك، ُث وىل وهو يقول:

 َأَح             بُّ ِإَل  م              ن ِم             َنِن الرج              الِ  ***      لنَ ْق         ُل الص          ْخِر م         ن قُل         ِل اجلب         الِ 
 

      يق       وُل الن        اُس َل ِف الَكْس       ِب ع       ارٌ 

 فْقل                 ُت الَع                 اُر ِف ُذل  السُّ                 ؤالِ  ***
 

 بن العالء: اجتزت بكن اس ينشد: عمرو وأب قالو 

 َه    وااًن َل    ا كانَ    ْت عل    ى الن     اِس أَْه    َوانَ  ***      إذا أنْ      َت مل تَ ْع      ِرْف لنفِس      ك قَ      ْدَرَها
 

دي ملثله فقلت: سبحاَن هللا، أتنشد مثَل هذا وتتعاطى مثَل هذا الفعل؟ فقال: إن  إنشا
 من ذلِ  السؤال. اأصارن إىل هذا، َفرارً 
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ان يه   ع  ى م  م  ط اُء ف  أ س   الع 

ال ِذيَن يُ ْنِفُقوَن أَْمَواََلُْم اِبلل ْيِل َوالن  َهاِر ِسرًّا َوَعاَلنَِيًة فَ َلُهْم َأْجرُُهْم ِعْنَد َرهبِ ِْم َواَل ﴿ اَل اّلل ُ تَ َعاىَل: قَ 
  1.﴾ َخْوٌف َعَلْيِهْم َواَل ُهْم حَيَْزنُونَ 

 ،ِسرًّاوحيًنا ، لن  َهارِ ابرارًة اِبلل ْيِل وَ م، رارًة َأْحَواَلُ ملا طابت أنفسهم ابإلنفاق، وتنوعْت فيه 
 .، تنوع جزاؤهم، وتعددت أجورهموحيًنا َعاَلنَِيةً 

تفضاًل منه، وليس ألحد من اْللق عليه   تعاىل َلم األجر، ونسبهم إليه سبحانهفضمن هللا
 تعاىل حًقا.

أي خوف فيما يستقبلهم، وضمن َلم أال يصيبهم ما حيزهنم على ما تركوه  ونفى عنهم
 وراءهم.

ِف أمسى معانيه، فاملال مال هللا تعاىل، وامللك ملكه، ومع إنه الكرم ِف أَجل صوره، والعطاء 
 .هل طاعتهأليشكر ُث ذلك خيلف على املنفقني، وجيزل َلم املثوبة، 
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 ام  ر  للح   هُ الّشَّ  

ِمَن  ال ِذيَن َيَُْكُلوَن الر اَِب اَل يَ ُقوُموَن ِإال  َكَما يَ ُقوُم ال ِذي يَ َتَخب طُُه الش ْيطَانُ ﴿ اّلل ُ تَ َعاىَل: اَل قَ 
  1.﴾ .........اْلَمس ِ 

وال يلزم أن ملاذا عب هللا تعاىل عن أخذ الراب ابألكل؟ ، ﴾ َيَُْكُلوَن الر ابَ ﴿ تَ َعاىَل: أتمل قوله 
كاملالبس واملراكب   ؛منافع أخرينتفع به يكون كل من تعامل ابلراب قد أكله، بل قد 

ملا كان عنده  واجلواب أنه إّنا عب عن أخذ الراب ابألكل؛ ألن آخذ الراب ،واملساكن وغريها
لذي َيكل على أخذ مال الغري بغري حق، كان كهذا اجلائع ا ، وهذا احلرصُ الش َرُه للَحرَامِ هذا 

 ا.هَ ب َ لَ سْ بنهم وشراهة، فهو أشبه ما يكون َبيوان مفرتس جائع، انقض على فريسة خيشى أن يُ 

 هذه صورة آكل الراب الِت تصور جشعه، وهنمه، وشدة حرصه على أكل احلرام.

هم يستحلون هذا املال اْلبيث، االستحالل، ف، ﴾ َيَُْكُلونَ ﴿ ومما يوحي به كذلك لفظ: 
العقول السليمة، والفطر السوية املستقيمة، أن يتحروا ملأكلهم الطيبات، فإذا أكل وعادة أهل 

 ، فيلزم منه أنه يستحله بال شك.املستقذرَ  إنساٌن اْلبيثَ 

فانظر إىل أولئك الذين بلغوا مبلًغا عظيًما ِف النهم والشره، وليته هنم للطيب املستحسن، بل 
  جمنون؟وهل يفعل هذا إالهنم للخبيث املستقذر، 

  2.«خُيَْنقيُ ب َْعُث آِكُل الر اَِب يَ ْوَم اْلِقَياَمِة جَمُْنواًن »َقاَل: فال عجب أن ي ُ 
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 سقيمةٌ  وأفهامٌ  قارصةٌ  عقو ٌَّ 

ُ تَ َعاىَل: قَ  ُ اْلبَ ْيَع َوَحر َم ﴿ اَل اّلل  َا اْلبَ ْيُع ِمْثُل الر اَِب َوَأَحل  اّلل    1.﴾ الر ابَ َذِلَك ِِبَن  ُهْم قَاُلوا ِإّن 

، السقيمةِ  مِ هِ ، وأفهامِ بعقوَلم القاصرةِ  تَ َعاىَل  اّلل ِ  عِ رْ ى شَ لَ ما أكثر أولئك الذين يعرتضون عَ 
 هذا؟  مَ ر ِ ، فيقول: ملاذا حُ هُ ابلضرورة حتراميُ  من الدينِ  معلومٌ  م إىل أمر  هُ فيأيت أحدُ 

 ؟هِ حتراميِِ  نْ مِ  وما هي احلكمةُ 

 ، ورارةً اصرحيً  الطعن يكون ذلك، ويبدأ ابلطعن ِف الدين، رارةً وُمال أن حيرم هللا تعاىل 
للعلماء، ورميهم بقلة الفهم،  ورارة ابلتسفيهقدًحا ِف نَ َقَلِة اآلاثِر ومَحََلِة السنِة،  رةً تعريًضا، ورا

 وعدم اإلدراك، واملقصد من وراء كل ذلك واحٌد، وهو هدم دين هللا تعاىل.

 : ِبَقْولِهِ  السرقةِ  ِف حدِ  طعنُ ُنِسَب إليه ال اْلَمَعر ِيُّ اْلَعاَلِء و وهذا أبُ 

 ُوِديَ           تْ  َعْس          َجد   ِمئِ          نيَ  ِِبَْم          سِ  يَ          دٌ 
 

 ِدينَ          اِر  رُبْ          عِ  ِف  ُقِطَع          تْ  اَبَُلَ          ا َم          ا ***
 

 لَ           هُ  السُّ           ُكوتُ  ِإال   لَنَ           ا َم           ا تَ نَ           اُقضٌ 
 

 الن                 اِر  ِم                نَ  مبَ                ْواَلانَ  نَ ُع                وذَ  وَأنْ  ***
 

  :َفَأَجابَُه الَقاِضي َعْبُد اْلَوه اِب اْلَماِلِكيُّ ِبَقْولِهِ 

 َوأَْرَخَص                َها أَْغاَلَه                ا اأَلَمانَ                ةِ  ِع                زُّ 
 

 اْلبَ        ارِي ِحْكَم        ةَ  فَ        افَهمْ  اْْلَِيانَ        ةَ  ُذلُّ  ***
 

 وملا خانت هانت. ،ملا سئل عن ذلك: ملا كانت أمينة كانت َثينة :وقال ابن اجلوزي

 آخر فقال:وأجابه 

 ار  امي                ا َع                اٌر أَ للمع                ري َع                 لْ قُ                
 

 التُّق ى ع ار   وبِ ع ن ثَ  وَ ْه الف َّت وَ  جهلُ  ***
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يََة َلْو َكاَنْت رُْبَع ِديَنار  َلَكثُ َرِت اجْلَِنااَيُت َعَلى اأْلَْيِديفإِ  وآفة املعري من الفهم السقيم  ،ن  الدِ 
َفَظَهَرِت احلِْْكَمُة ِف  ،َوَلْو َكاَن ِنَصاُب اْلَقْطِع ََخَْسِماَئِة ِديَنار  َلَكثُ َرِت اجْلَِنااَيُت َعَلى اأْلَْمَوالِ 

1.اجْلَانِبَ نْيِ وََكاَن ِف َذِلَك ِصيَانٌَة ِمَن الط َرفَ نْيِ 
  

 ارحمرم، ورارة يقول: يبر وكم مسعنا من يعرتض على حترمي الراب، رارة بقوله: ليس هذا هو الراب
 .﴾ َتَشابَ َهْت قُ ُلوبُ ُهمْ ﴿  ،اْلبَ ْيعِ ِمْثُل أكل الراب ِبنه معاملة كسائر املعامالت املباحة، 

 وصدق القائل: 

 وََك            ْم ِم            ْن َعائِ            ب  قَ             ْواًل َص            ِحيًحا
 

 َوآفَ تُ                  ُه ِم                  َن الَفْه                  ِم الس                   ِقيمِ  ***
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كَّ  ر  أ ن  ُتذ  ذ  رُ ر  باهلل  اح  ك  ت ذ  اَل  فال ت  ع   ت 

ُ تَ َعاىَل: قَ    1.﴾ َفَمْن َجاَءُه َمْوِعظٌَة ِمْن َربِ ِه فَانْ تَ َهى فَ َلُه َما َسَلَف َوأَْمرُُه ِإىَل اّلل ِ ﴿ اَل اّلل 

ُتذََكَر ابهلِل تعاىل فال تَ َتذََكُر، أو أتتيَك موعظُة فال تتأثُر، أو خيوفَك عَقابَُه فال  نْ أَ  رْ ذَ احْ 
 تنزجُر.

﴿ تَ َعاىَل:  فقد ذم هللا تعاىل قوًما ال تؤثر فيهم املواعظ، وال تلني قلوهبم للزواجر؛ فقال
  2.﴾ َوُُنَو ِفُ ُهْم َفَما يَزِيُدُهْم ِإال طُْغَيااًن َكِبريًا

قَاُلوا ﴿ فقال تَ َعاىَل: وأخب عن هالك قوم تبلدت مشاعرهم، فاستوى عندهم الوعظ وعدمه؛ 
َنا    3.﴾ َأَوَعْظَت أَْم ملَْ َتُكْن ِمَن اْلَواِعِظنيَ َسَواٌء َعَلي ْ

وجتاوز ، وأتثر مبوعظته، عفا له عما سلف، هومن رمحته تعاىل ِبلقه أن من استجاب ألمر 
 فليس اْلطأ عنده تعاىل كتعمد املخالفة، وليس الزلل كاإلصرار.عما بدر منه، 

َعْبِد هللِا ْبِن َمْسُعود  َعْن ف على القائل قول؛احذر أن تتكب، أو ترد فَ  (ات ِق هللاَ فإذا قيل لك: )
نُوِب ِعْنَد هللِا َأْن يُ َقاَل لِْلَعْبِد: ات ِق هللَا فَ يَ ُقوُل: َعَلْيَك ، قَاَل: "َرِضَي اّلل ُ َعْنهُ  ِإن  ِمْن َأْكَبِ الذُّ

  4".نَ ْفَسكَ 
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ر   ذ  ط  اح  خ  اَل   اهللَّ  س  ع   ت 

ُ تَ َعاىَل: قَ    1.﴾ َوَمْن َعاَد َفُأولَِئَك َأْصَحاُب الن اِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ ﴿ اَل اّلل 

 ؛ فإن هللا عز وجل ال يعجزه شيء.اْحَذْر َسَخَط اّللِ  تَ َعاىَل 

 وإايك أن تقابل وعيده ابستخفاف، اتكااًل على سعة رمحته، أو اغرتارًا َبلمه.

 فال يباَل به ِف أي واد  هلك.فإن من استهان ِبمره، سقط من عينه، ومن سقط من عينه، 

 أمل تكن معصية عاد  استخفافًا ِبمره تعاىل؟ 

بُوُه فَ َعَقُروَها َفَدْمَدَم َعَلْيِهْم َرب ُُّهْم ِبَذْنِبِهْم َفَسو اَها﴿ قَاَل تَ َعاىَل: فما كان جزاؤهم؟    2.﴾ َفَكذ 

  اي أمة هللا بقدر ما يصغر الذنب عندك يعظم عند هللا.اي عبد هللا، 

 

  

                                                           

 275ُسوَرُة البَ َقَرِة: اآلية/  - 1
    14ُسوَرُة الش ْمِس: اآلية/  - 2

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
22 

 عقاب تقشعر له األبدان، وتشيب له نوايص الولدان

ُ تَ َعاىَل: قَ  ُ اَل حيُِبُّ ُكل  َكف ار  أَثِيم  ﴿ اَل اّلل  ُ الر اَِب َويُ ْريب الص َدقَاِت َواّلل    1.﴾ امَيَْحُق اّلل 

، ُث ال يرعوي عن ﴾ امَيَْحُق اّلل ُ الر ابَ ﴿ يقول:  اّلل ُ تَ َعاىَل  عُ مَ سْ يَ  نْ ممَِ  العجبِ  كلُ   العجبُ 
 التعامل ابلراب!

آلكل الراب، وهذا من حكمة هللا  العاجلَ  ألنه مل ير العقابَ  لر ابَ وإّنا اغرت  َمِن اغرت  ِبكِل ا
 تعاىل إبمهال العصاة، وعدم معاجلتهم ابلعقاب. 

 فإنه متَحق ُق  اْلَمْحقُ أما 
َ
الذي ال  ْحوُ ال شك فيه، لكنه حيدث شيًئا فشيًئا، حَّت ينتهي إىل امل

ا ال نوَر فيه، ُُمَاقً ، حَّت يصرَي َحااًل بَ ْعَد َحال   ينقصُ  ْلَقَمِر،ل ، َتاًما كما حيدثأثرٌ يبقى معه 
  وال أثَر له.

، ِف اللغة، ْحقِ اْلمَ وهذا معىن  يذهب ابلكلية، وال يبقى  حَّت نُ ْقَصاُن الش ْيِء َحااًل بَ ْعَد َحال 
 له أثٌر.

 أما قصص االفتقار بعد الغىن بسبب الراب فأكثر من َأْن حيصيها الَعدُّ، أو َييت عليها احلصُر.

هذا العقاب الدنيوي، أما العقاب األخروي فتقشعر له األبدان، وتشيب له نواصي الولدان؛ 
ُ قَاَل اْبُن َعب  ال يقتصر على ُمق املال، بل ُمق ثواب الطاعات؛  اْلَمْحقَ أوله: أن  اس  َرِضَي اّلل 

ُهَما:  (.ِمْنُه َصَدَقًة َواَل ِجَهاًدا، َواَل َحجًّا، َواَل ِصَلَة َرِحم  هللاُ اَل يَ ْقَبُل ) –عن آكل الراب  - َعن ْ

وارتضى املؤمنني،  على سبيلِ  الكفارِ  سبيلَ  ثرَ ؛ ألنه آاَل َيْصالَها ِإال األْشَقى تَ َلظ ى اَنرٌ  وآخرهُ 
ُ اَل حيُِبُّ ُكل  َكف ار  أَثِيم  ﴿ معهم يوم القيامة؛  فكانِف الدنيا،  صحبتهم  .﴾ َواّلل 
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ُن  س  ًل النَّاس  أ ح  و   ق 

 َوقَاَل ِإن ِِن ِمَن اْلُمْسِلِمنيَ  َوَمْن َأْحَسُن قَ ْوال مم ْن َدَعا ِإىَل اّللِ  َوَعِمَل َصاحِلًا﴿ اَل اّلل ُ تَ َعاىَل: قَ 
﴾.1  

َهِذِه اآْليَُة:  ِف تفسريِ قَاَلْت َعاِئَشُة: ؛ اْلُمَؤذِ نُونَ ، وهم ِإىَل اّلل ِ عباَد هللِا  مم ْن َدَعا قَ ْواًل  َأْحَسنَ ال 
ُهَو اْلُمَؤذِ ُن : ﴾ َوَمْن َأْحَسُن قَ ْوال مم ْن َدَعا ِإىَل اّللِ  َوَعِمَل َصاحِلًا َوقَاَل ِإن ِِن ِمَن اْلُمْسِلِمنيَ ﴿ 

.  ِإَذا قَاَل: "َحي  َعَلى الص اَلِة" فَ َقْد َدَعا ِإىَل اّللِ 

ُهَما َوقَاَل اْبُن ُعَمرَ  ُ َعن ْ  : ِإن  َها نَ زََلْت ِف اْلُمَؤذِ ِننَي.وغريه، َرِضَي اّلل 

 - هنا من الرعاعِ أال تُ َعدُّ إال ِمْن َسْقِط املتاِع، وال توصف إال  -فإذا خرجت علينا امرأُة 
 ابجلعري، فال تظنن األمرَ  املؤذنِ  صوتَ  وتصفَ تعاىل،  هللاُ  هُ ما رفعَ  لتُ َقبِ َح ما حس َنُه هللاُ، وتضعَ 
 ، وما خرجالقلوَب أوعيٌة واأللسَن مغارفٌ  فإن  بل هو داٌء دفنٌي، عفوٌي، وأنه خاطٌر عابٌر، 

 .ه القلُب ومالبنس أإال وقد جال ِف النفس وصال، و  ذلك منها

وقد فضح هللا تعاىل أقواًما تكلموا مبا زعموا أنه مزاح، وخاضوا ما حسبوه لعًبا، فقال هللا 
  2.﴾ ِذُروا َقْد َكَفْرُتُْ بَ ْعَد ِإاميَاِنُكمْ اَل تَ ْعتَ ﴿ تعاىل َلم: 

َوِإَذا اَنَديْ ُتْم ِإىَل الص الِة ﴿ ؛ فقال: بشيء من دينه مسة اليهودوجعل سبحانه السخرية 
 .قَاَل الزُّْهرِيُّ: الت ْأِذينَ  ،[57 اْلَماِئَدِة:]. ﴾ اُت َُذوَها ُهُزًوا َوَلِعًبا

ِإن  ال ِذيَن َأْجَرُموا َكانُوا ِمَن ﴿ قَاَل تَ َعاىَل: املنافقني؛  عالمةَ بعباده املؤمنني وجعل االستهزاء 
  3.﴾ ال ِذيَن آَمُنوا َيْضَحُكوَن * َوِإَذا َمرُّوا هِبِْم يَ تَ َغاَمُزونَ 

                                                           

 33ُسوَرُة فصلت: اآلية/  - 1
 66سورة التوبة: اآلية/  - 2
 30، 29سورة اْلُمطَفِ ِفنَي: اآلية/  - 3
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وما دعوهتا لتوحيد األذان إال ستارًا أرادت أن تسرت به كراهيتها لِلذان الذي زعمت أنه 
شيء من شعائر هللا كراهية لدين هللا تعاىل، وهذا ليس شأن يؤذي السياح، والكراهية ل

َذِلَك ِِبَن  ُهْم َكرُِهوا َما أَنزَل *  ََلُْم َوَأَضل  أَْعَماََلُمْ  َوال ِذيَن َكَفُروا فَ تَ ْعًسا﴿ قَاَل تَ َعاىَل: املؤمنني؛ 
ُ َفَأْحَبَط أَْعَماََلُمْ    1.﴾ اّلل 

وأمثاَلا نقول: مَّت كان الدين كِلً مباًحا، وحرًما مستباًحا، لتفِت فيه أنت  فإىل هذه الرويبضة
 ؟، بتوحيد األذان أو بغريهوأمثالك

 مل تبيِن لنا شعورك َنو أجراس الكنائس، أال يؤذيك ضجيجها؟ أم أنت من الذينُث إنك 
ُ َوْحَدُه اْْشََأز  ﴿ : فيهم تَ َعاىَل  هللاُ  قَالَ  ْت قُ ُلوُب ال ِذيَن اَل يُ ْؤِمُنوَن اِبآلِخَرِة َوِإَذا ذُِكَر َوِإَذا ذُِكَر اّلل 

  2؟﴾ ال ِذيَن ِمْن ُدونِِه ِإَذا ُهْم َيْستَ ْبِشُرونَ 

ُهْم ِف  َهاأَنْ ُتمْ ﴿ نقول:  اجلاهلة إىل أؤلئك الذين يدافعون عن هذها أخريً و  َهُؤاَلِء َجاَدْلُتْم َعن ْ
ُهْم يَ ْوَم اْلِقَياَمِة أَْم َمْن َيُكوُن َعَلْيِهْم وَِكياًل  نْ َيا َفَمْن جُيَاِدُل اّلل َ َعن ْ   3.﴾ احْلََياِة الدُّ

  

                                                           

 9سورة ُممد : اآلية/  - 1
 45سورة الزَُّمِر: اآلية/  - 2
 109سورة النساء: اآلية/  - 3
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ياءُ  ُ األش   وب ضّدها تت ب َّيَّ

ِإن  ال ِذيَن *  الص َدقَاِت َواّلل ُ اَل حيُِبُّ ُكل  َكف ار  أَثِيم  امَيَْحُق اّلل ُ الر اَِب َويُ ْريب ﴿ اَل اّلل ُ تَ َعاىَل: قَ 
َلْيِهْم َواَل آَمُنوا َوَعِمُلوا الص احِلَاِت َوأََقاُموا الص اَلَة َوآتَ ُوا الز َكاَة ََلُْم َأْجرُُهْم ِعْنَد َرهبِ ِْم َواَل َخْوٌف عَ 

  1.﴾ ُهْم حَيَْزنُونَ 

، وبغضه آلكليه، املتضمن لعذابه ِف اآلخرة، ووصفهم الر ابَ عاىل عن ُمقه َلم ا أخب هللا ت
الواقع بسبب  ، واملبالغة ِف اإلُثالنِ ْعَمةِ  َجُحودِ من  َعَلْيهِ هم ِلَما املتضمن الكفِر، ملبالغة ِف اب

َ ، ب َ أَْمَواِل الن اِس اِبْلَباِطلِ  همَأْكلِ  ُ املؤمنني الطائعني املتقني،  الَ حَ  تَ َعاىَل  هللاُ  ني  وِبضد ها تتَ بَ ني 
 .والضِ دُّ يُْظِهُر ُحْسَنُه الضِ دُ ، األْشياءُ 

ثناًء ، وذكرها بصيغة اجلمع لص احِلَاتِ فزكاهم أواًل فوصفهم ابإلاميان، ُث زكا أعماَلم فوصفها اب
بصيغة العموم دليل قبوَلا ورضاه، ُث خص  منها الصالة ابلذكر؛ ألهنا حق هللا، و عليها، 

فمدحهم ابلقيام َبق رهبم، وخص  بعدها الزكاة من صاحل األعمال، دلياًل على شرف 
 .الن اِس اِبْلَباِطلِ  أَْمَوالَ  نفوسهم؛ وألهنا حق العباِد، وتعريًضا ِبكلى الراب، الذين َيكلون

هدد آكلي الراب  َوَلم ا، ﴾ ِعْنَد َرهبِ ِمْ ﴿ وضمنه َلم فقال:  ﴾ ََلُْم َأْجرُُهمْ ﴿ فأخب أهنم 
، فنفى عنهم جنس اْلوف ﴾ اَل َخْوٌف َعَلْيِهمْ ﴿ بسخطه وسوء عذابه طمأن هؤالء فقال: 

 فال يناَلم منه قليل وال كثري.

 عن أهلِ  وهو من أعظم أسباب حزهنم ِف الدنيا، نفى احلزنَ  ،مبحقه هدد آكلي الر ابَ َوَلم ا 
الختصاصهم ابألمن، فال َيمن غائلة  .﴾ َواَل ُهْم حَيَْزنُونَ ﴿ اإلاميان، وقدم الضمري ِف قوله: 

 الفزع األكب ِف اآلخرة سواهم.هم، وال َيمن ِف الدنيا غريُ  للمال ارحمق

ْيِن، َوَغَلَبِة  ُعوُذ ِبَك ِمَن اَلَم ِ ن َ  الل ُهم  ِإان   َواحلََزِن، َوالَعْجِز َوالَكَسِل، َوالُبْخِل َواجُلْْبِ، َوَضَلِع الد 
   .الر َِجالِ 
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ين ار   ب ُد الدِّ س  ع 
 ت ع 

ُ تَ َعاىَل: قَ  ُتْم ُمْؤِمِننيَ  اَيأَي َُّها﴿ اَل اّلل    1.﴾ ال ِذيَن آَمُنوا ات  ُقوا اّلل َ َوَذُروا َما بَِقَي ِمَن الر اَِب ِإْن ُكن ْ

ليس اإلاميان ابلتمِن وال دعوى يدعيها العبد بال دليل، ولكنه اعتقاد وقر ِف القلب وصدقه 
 العمل. 

 وى النفس.َل خمالفةٌ  هأمر  تعاىل، ولو كان ِف امتثال ال يتحقق اإلاميان إال ابمتثال أمر هللاو 

وكيف يدعي اإلاميان من َيكل الراب وهو يعلم حرمته، وسبب سخط هللا تعاىل على آكله، 
وسبب الفقر وُمق املال ِف الدنيا، وسبب عذاب البزخ، ويعلم أنه عاٌر وشناٌر على صاحبه 

 ِف أرض ارحمشر، وسبب العذاب ِف النار.

 األكيد، على رقة دين صاحبه؟  الوعيدالشديد، و  التهديدأال يدل أكل الراب بعد هذا 

 ذلك على استهانته ِبوامر هللا تعاىل، واستخفافه بشرعه احلكيم؟ أال يدل

 على أنه ال يرجو هلل وقارًا، وال يقيم لسخطه اعتبارًا؟ أال يدل ذلك

 عبوديته للمال من دون هللا؟ أال يدل ذلك على

َها َرِضيَ  َعْن َأيب ُهَريْ َرةَ  يَناِر، »، َعِن الن ِبِ  َصل ى هللُا َعَلْيِه َوَسل َم، قَاَل: اّلل ُ َعن ْ َتِعَس َعْبُد الدِ 
ْرَهِم، َوَعْبُد اْلَِميَصِة، ِإْن أُْعِطَي َرِضَي، َوِإْن ملَْ يُ ْعَط َسِخَط، َتِعَس َوانْ َتَكَس، َوِإَذا  َوَعْبُد الدِ 

  2.«ِشيَك َفالَ انْ تَ َقشَ 

 

  

                                                           

 278ُسوَرُة البَ َقَرِة: اآلية/  - 1
اِل، حديث رقم:   -َرَواُه اْلُبَخارِيُّ  - 2

َ
َنِة امل  6435ِكَتاُب الر ِقَاِق، اَبُب َما يُ ت  َقى ِمْن ِفت ْ
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ب   ُخذ   ر  ل ح 
ك  ل  ح  ال   س 

ُتْم ُمْؤِمِننَي ﴿ اَل اّلل ُ تَ َعاىَل: قَ  فَِإْن  *اَيأَي َُّها ال ِذيَن آَمُنوا ات  ُقوا اّلل َ َوَذُروا َما بَِقَي ِمَن الر اَِب ِإْن ُكن ْ
ُتْم فَ َلُكْم ُرُءوسُ   ُتْظَلُمونَ أَْمَواِلُكْم اَل َتْظِلُموَن َواَل  ملَْ تَ ْفَعُلوا َفْأَذنُوا َِبَْرب  ِمَن اّللِ  َوَرُسولِِه َوِإْن تُ ب ْ

﴾.1  

ات  ُقوا اّلل َ َوَذُروا ﴿ َقاَل: ؛ ف َ اإلاميانِ بسلِب  توعدهمانظر إىل ما توعد هللا تعاىل به آكلي الراب، 
ُتْم ُمْؤِمِننيَ    .﴾ َما بَِقَي ِمَن الر اَِب ِإْن ُكن ْ

: َمْن َكاَن ُمِقيًما َعَلى الر اَِب اَل يَ ن ْزَُع َعْنُه َفَحقٌّ َعَلى ؛ وهددهم ابلقتل ِف الدنيا قَاَل اْبُن َعب اس 
 ِإَماِم اْلُمْسِلِمنَي َأْن َيْسَتِتيَبُه، فَِإْن نَ زََع َوِإال  َضَرَب ُعنُ َقُه.

: يُ َقاُل يَ ْوَم اْلِقَياَمِة آِلِكِل الر اَِب: ُخْذ ِساَلَحَك قَاَل اْبُن َعب اس  وابرزهم ابحلرب ِف أرض ارحمشر؛ 
 .﴾ فَِإْن ملَْ تَ ْفَعُلوا َفْأَذنُوا َِبَْرب  ِمَن اّللِ  َوَرُسولِهِ ﴿ لِْلَحْرِب. ُُث  قَ رَأَ: 

ألن ُه من الذنوِب الِت هتلك  الر ابَ آلكلي  ِكيدُ األَ  َوِعيدُ الوَ  َشِديدُ ال تَ ْهِديدُ وإّنا كان هذا ال
َعْن َأيب ُهَريْ َرَة َرِضَي اّلل ُ َعْنُه، َعِن الن ِبِ  َصل ى هللُا َعَلْيِه َوَسل َم قَاَل: صاحبها ِف الدنيا واآلخرة؛ 

، َوالسِ ْحُر، َوقَ ْتُل الشِ ْرُك ابِ »، قَاُلوا: اَي َرُسوَل اّللِ  َوَما ُهن ؟ قَاَل: «ُموِبَقاتِ اْجَتِنُبوا الس ْبَع الْ » ّللِ 
، َوَأْكُل الر اَِب، َوَأْكُل َماِل الَيِتيِم، َوالت  َوَلِ  يَ ْوَم الز حْ  ِف، َوَقْذُف الن  ْفِس ال ِِت َحر َم اّلل ُ ِإال  اِبحَلقِ 

ْؤِمَناِت الَغاِفاَلتِ 
ُ
ْحَصَناِت امل

ُ
  2.«امل

 

  

                                                           

 279، 278ُسوَرُة البَ َقَرِة: اآلية/  - 1
َا َيَْكُ   -رواه البخاري - 2 ُلوَن ِِف ِكَتاُب الَوَصااَي، اَبُب قَ ْوِل اّللِ  تَ َعاىَل: ﴿ِإن  ال ِذيَن َيَُْكُلوَن أَْمَواَل اليَ َتاَمى ظُْلًما، ِإّن 

اميَاَن، اَبُب بَ َياِن اْلَكَبائِِر -، ومسلم2766حديث رقم: [، 10بُطُوهِنِْم اَنرًا َوَسَيْصَلْوَن َسِعريًا﴾ ]النساء:  ِكَتاُب اإْلِ
 89َوَأْكَبَِها، حديث رقم: 
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 ؟ه  يع  ّش    ت  ف   آن  ر  القُ ك   يت  أ  ر   ل  ه  

ُتْم َوِإْن َكاَن ُذو ُعْسَرة  فَ َنِظرٌَة ِإىَل َمْيَسَرة  َوَأْن َتَصد ُقوا َخي ٌْر لَ ﴿ اَل اّلل ُ تَ َعاىَل: قَ  ُكْم ِإْن ُكن ْ
  1.﴾ تَ ْعَلُمونَ 

اَي أَي َُّها ال ِذيَن ﴿  قَاَل تَ َعاىَل: لن جتد كالتشريع اإلَلي، مع كونه تكفل َبفظ احلقوق؛ كما
ُتْم ِبَدْين  ِإىَل َأَجل  ُمَسمًّى فَاْكتُ ُبوهُ آَمُنوا ِإَذا  َواْسَتْشِهُدوا ﴿ : ِف نفس اآلية قَالَ وَ . ﴾ َتَدايَ ن ْ

  2.﴾ َشِهيَدْيِن ِمْن رَِجاِلُكمْ 

َعْن َأيب ُهَريْ َرَة َرِضَي ف؛ ، وحتذيره الشديد من التهاون فيهأتكيده على املدين ِبداء الدينمع و 
ُ » َصل ى هللُا َعَلْيِه َوَسل َم قَاَل: اّلل ُ َعْنُه، َعِن الن ِب ِ  َمْن َأَخَذ أَْمَواَل الن اِس يُرِيُد أََداَءَها أَد ى اّلل 

  3.«َعْنُه، َوَمْن َأَخَذ يُرِيُد إِْتالَفَ َها أَتْ َلَفُه اّلل ُ 

ال  إال إنه تشريع َتلؤه الرمحة، ويغمره اإلحسان، ويفيض ابلعطف، ويزدان ابلرفق، وهو أمرٌ 
جتده ِف أي قانون وضعي، فعقوبُة من عجَز عن سداِد ما عليه احلجُز على املاِل، واحلبُس 

 للمدين، فلم جيعْل للرمحِة مكااًن، وال لإلحسان سبياًل.

ة  َوِإْن َكاَن ُذو ُعْسرَ ﴿  فقال: َمْيَسَرة  حني ِإىَل أمر إبمهال املعسر أرشد إىل الرمحة، فهللا تعاىل 
تِه، ووعده ُعْسرَ ُث رغب ِف اإلحسان ابلتجاوز عن الدين ملن طال أمد  .﴾  َمْيَسَرة  فَ َنِظَرٌة ِإىَل 

ُتْم تَ ْعَلُمونَ ﴿  اْلري على إحسانه فقال: ٌر َلُكْم ِإْن ُكن ْ  .﴾ َوَأْن َتَصد ُقوا َخي ْ

 

                                                           

 280ُسوَرُة البَ َقَرِة: اآلية/  - 1
 282ُسوَرُة البَ َقَرِة: اآلية/  - 2
يُوِن َواحَلْجِر   -رواه البخاري - 3 َوالت  ْفِليِس، اَبُب َمْن َأَخَذ أَْمَواَل الن اِس يُرِيُد أََداَءَها أَْو ِكَتاب ِف ااِلْسِتْقرَاِض َوأََداِء الدُّ

 2387ِإْتالَفَ َها، حديث رقم: 
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إليه  ، وتتطلعُ إليه األعناقُ  مبا تشرئبُ  ، هذا اْلريَ َرُسوُل هللِا َصل ى هللُا َعَلْيِه َوَسل مَ  رَ س  فَ وَ 
َمْن »هللِا َصل ى هللُا َعَلْيِه َوَسل َم:  َرُسولُ  قَالَ  :َأيب اْلَيَسِر قَالَ َعْن ف ؛، وهتوي إليه األفئدةُ النفوسُ 

  1.«أَْنظََر ُمْعِسرًا َأْو َوَضَع َعْنُه، َأظَل ُه هللاُ ِف ِظلِ هِ 

  ِعِه؟ َوَهْل رَأَيَت كاإِلْساَلِم ِف رمحِتِه َوِإْحَسانِِه؟فَ َهْل رَأَيَت َكالُقْرآِن ِف َتْشرِي

                                                           

 3006ِكَتاُب الزُّْهِد َوالر قَائِِق، اَبُب َحِديِث َجابِر  الط ِويِل َوِقص ِة َأيب اْلَيَسِر، حديث رقم:   -رواه مسلم - 1
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 ؟لربكماُا أنت قائٌل 

َكَسَبْت َوُهْم اَل   َوات  ُقوا يَ ْوًما تُ ْرَجُعوَن ِفيِه ِإىَل اّللِ  ُُث  تُ َوَّف  ُكلُّ نَ ْفس  َما﴿ اَل اّلل ُ تَ َعاىَل: قَ 
  1.﴾ يُْظَلُمون

 اجعل هذا اليوم نصب عينيك.

َوأَْنِذْرُهْم يَ ْوَم اآْلزَِفِة ِإِذ ﴿ ؛ عليك أهوااًل، سيمرُ  األايمِ  شدُّ ، وأيوم   ، وأطولُ يوم   أعظمُ  فإنه
  2.﴾ اْلُقُلوُب َلَدى احْلََناِجِر َكاِظِمنيَ 

  3.﴾ ُوُجوهٌ  يَ ْوَم تَ ب َْيضُّ ُوُجوٌه َوَتْسَودُّ ﴿ ؛ فيه مصريك، سعادة أبدية أو شقاء أبدي يتحددُ  يَ ْومٌ 

فيه األقنعة، ويتجرد الناس فيه من كل شيء فليس فيه ألقاب، وال رتب، وال  تسقطُ  يَ ْومٌ 
ُتُمواَن فُ رَاَدى َكَما َخَلْقَناُكْم َأو َل َمر ة  ﴿ درجات، وال أموال،    4.﴾ َوَلَقْد ِجئ ْ

  5.«اًة ُغْراًل حُيَْشُر الن اُس يَ ْوَم اْلِقَياَمِة ُحَفاًة ُعرَ »فيه حَّت من ثياهبم؛  الناسُ  يتجردُ  يَ ْومٌ 

  6.﴾ يَ ْوَمِئذ  تُ ْعَرُضوَن اَل َُتَْفى ِمْنُكْم َخاِفَيةٌ ﴿  قَاَل تَ َعاىَل:وَ 

أََفال يَ ْعَلُم ِإَذا بُ ْعِثَر َما ِف ﴿  على رؤوس األشهاد؛ اْلَفَضاِئحُ تنشر الس ْوَءآُت وَ تكشف فيه يوم 
  7.﴾ َوُحصِ َل َما ِف الصُُّدورِ  *اْلُقُبوِر 

 

                                                           

 281ية/ ُسوَرُة البَ َقَرِة: اآل - 1
 18سورة َغاِفر : اآلية/  - 2
 106سورة آِل ِعْمرَاَن: اآلية/  - 3
 94سورة اأْلَنْ َعاِم: اآلية/  - 4
ِكَتاُب اجْلَن ِة َوِصَفِة نَِعيِمَها   -، ومسلم6527ِكَتاُب الر ِقَاِق، اَبٌب: َكْيَف احَلْشُر، حديث رقم:   -رواه البخاري - 5

نْ َيا َوبَ َياِن احلَْْشِر يَ ْوَم اْلِقَياَمِة، حديث رقم: َوأَْهِلَها، اَبُب فَ َناِء  ُ َعن َْها.2859الدُّ  ، َعْن َعاِئَشَة َرِضَي اّلل 
 18سورة احْلَاق ِة: اآلية/  - 6
 10سورة اْلَعاِداَيِت: اآلية/  - 7
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 اأْلَْعَض                      اُء َواجْلَ                      َوارِحُ َوَش                      ِهَدِت 
 

  َوبَ                 َدِت الس                  ْوَءآُت َواْلَفَض                 اِئحُ  ***
 

 َوابْ تُِليَ                            ْت ُهَنالِ                            َك الس                              رَائِرْ 
 

  َواْنَكَش           َف اْلَمْخِف            يُّ ِف الض             َمائِرْ  ***
 

 فكم من مستور  ِف الدنيا مفضوٌح ِف اآلخر، وكم من كاسية  ِف الدنيا عاريٌة ِف اآلخرة.

فإذا كان البد من الرجوع إىل هللا، والوقوف بني يديه، والعرض يوم القيامة عليه، فاعمل َلذا 
 اليوم جهدك، واحذره غاية حذرك، واستحيي من ربك حق احلياء.

 أََفظَنَ ْنَت أَن َك ُماَلِقي ؟وقل َل بربك ماذا أنت قائٌل له إذا قال لك: 
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ك   ُة احل  ت اب  م 
ر  بالك  اد  ف  األ م  ه  ش   واإل 

َل   ة  ن  ع  ي   الد 

ُتْم ِبَدْين  ِإىَل َأَجل  ُمَسمًّى فَاْكتُ ُبوُه َوْلَيْكُتْب ﴿ اَل اّلل ُ تَ َعاىَل: قَ  اَيأَي َُّها ال ِذيَن آَمُنوا ِإَذا َتَدايَ ن ْ
َنُكْم َكاِتٌب اِبْلَعْدلِ    1.﴾ ......بَ ي ْ

 .واإِلْشَهاِد َعَليهِ ، اأَلْمِر بِكَتابَِة الَدْينِ  نَ مِ  احلكمةَ  أتملْ 

اإلنساُن على  لَ بِ َلم ا كان املاُل قواَم حياِة الناِس، وبه صالح معايشهم، واستقامة أمرهم، وجُ 
ا جًدا على كثري من النفوس، ولو على سبيل ِص عليه، وكان إخراجه عسريً رْ ِبِه، واحلِ حُ 

احب املال على ماله َفَشر َع ما ص نَ ، أراد هللا تعاىل أن يَُطمئِ هِ ضياعِ القرض، خوفًا عليه من 
، ورغ َب ِف القرض وجعله من القرابت؛ لتطيب هِ إبخراجِ  لصاحب احلق حقه؛ ليسمحَ  يضمنُ 

أَلَْن أُْقِرَض َمااًل َمر تَ نْيِ َأَحبُّ ِإََل  ِمْن َأْن »ْبُن َمْسُعود  َرِضَي اّلل ُ َعْنُه:  قَاَل َعْبُد اّلل ِ  ؛نفسه به
  2.«ِه َمر ةً أََتَصد َق بِ 

ئه ِبدا املدينِ  رِ مْ عليه، وأَ  ، واإلشهادِ هِ تِ بكتابَ  :بثالث   همالصاحب املال لهللا تعاىل وضمن 
َمْن َأَخَذ أَْمَواَل الن اِس يُرِيُد أََداَءَها أَد ى اّلل ُ َعْنُه، َوَمْن َأَخَذ يُرِيُد ِإْتالَفَ َها »وحتذيره من اتالفه؛ 

  3«.أَتْ َلَفُه اّلل ُ 

 شهوةِ  أمامَ  من الضعفِ  النفوسِ  ، صيانةُ يهِ لَ عَ  واإِلْشَهادِ  نِ يْ الدَ  ةِ ابَ تَ بكِ َوِمَن احِلَكمِ ِف اأَلْمِر 
قويُّ الطمِع ِف ماِل  فيطمع ضعيُف النفِس، -وهي ال تقل عن ابقي الشهوات إغراًء  - املالِ 

 واإلشهاد.غريِِه، إذا علم أنه مبأمن من العقاب الدنيوي، لعدم الكتابة 

أال يضيع اْلري بني الناس، فإذا أقرض إنساٌن ، كذلك  ادِ هَ شْ واإلِ  ةِ ابَ تَ كِ لاب رِ مْ  األَ ِف م ِ كَ احلِ  نَ مِ وَ 
 مااًل فجحده املدين، ترك هذا اإلنسان اإلقراض، وذهب اْلري من الناس.

                                                           

 282ُسوَرُة البَ َقَرِة: اآلية/  - 1
 22233ْقِضَيِة، َما َجاَء ِِف ثَ َواِب اْلَقْرِض َواْلَمِنيَحِة، حديث رقم: ِكَتاُب اْلبُ ُيوِع َواأْلَ   -رواه ابن أيب شيبة - 2
يُوِن َواحَلْجِر َوالت  ْفِليِس، اَبُب َمْن َأَخَذ أَْمَواَل الن اِس يُرِيُد أََدا  -رواه البخاري - 3 َءَها أَْو ِكَتاب ِف ااِلْسِتْقرَاِض َوأََداِء الدُّ

 2387ِإْتالَفَ َها، حديث رقم: 
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 أما من يستنكف عن الكتابة واإلشهاد، ويغضب من صاحب املال إذا طالبه بذلك، فلخلل
 عنده، يدور بني جهله ابلشرع، وطمعه ِف املال.
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ك   ُة احل  ق   مالء  إ  ف  م   احل  
ي ه  ل  ي ع 

 الَّذ 

ُ تَ َعاىَل: قَ  ًئا﴿ اَل اّلل   ......فَ ْلَيْكُتْب َوْلُيْمِلِل ال ِذي َعَلْيِه احلَْقُّ َوْليَ ت ِق اّلل َ َرب ُه َوال يَ ْبَخْس ِمْنُه َشي ْ
﴾.1  

امُيِْلِل ال ِذي ملاذا أمر هللا تعاىل أن  .﴾ َوْلُيْمِلِل ال ِذي َعَلْيِه احلَْقُّ......﴿ أتمل قول هللا تعاىل: 
 ؟احلَْقُّ  هُ لال ِذي ، وليس َعَلْيِه احلَْقُّ 

 ، أو اميلي إن مل يكن كاتًبا.ال ِذي لُه احلَْقُّ مع أن  املتبادَر إىل الذهن أن يكتَب 

َلْو قَاَل ال ِذي لَهُ ، وَ لد ينِ إقرارًا منه اب سيكونُ  ال ِذي َعَلْيِه احلَْقُّ أن  إمالَء  واحلكمة ِف ذلك
، الد ينِ  ثبوتُ فتضمن إقراُر املدين ملَْ يَ ن َْفْع َحَّت  يُِقر  لَُه ال ِذي َعَلْيِه احلَْقُّ،  ،احلَْقُّ: َل َكَذا وََكَذا

َن إال إبقرار املدين، وهذا من إجياز القرآن الذي يدل وال يتضمُن ادعاُء صاحِب احلِق الد ي
 على إعجازه. 
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ِ  حل ع  الّشَّ   حتياطُ ا  احلقوق   ف

ُ تَ َعاىَل: قَ    1.﴾ ......َوال َيََْب الشَُّهَداُء ِإَذا َما ُدُعوا﴿ اَل اّلل 

  !، ورعايتها من التلفِ من الضياعِ  احلقوقِ  فظِ حل رعِ أتمل إحتياط الش  

  .ِإىَل َأَجل  ُمَسمًّى َدْينِ ال جبعلِ أََمَر  :أواًل 

  .َصِغريًا َأْو َكِبريًا هِ كتابتِ   :واثنًيا

  .نيِ َواْمرَأَتَ  َرُجلِ أو  رَِجالِ الَشِهيَدْيِن ِمْن ب عليه اإلشهادِ : واثلثًا

 .إقراِر املدين إبمالئه على الكاتبورابًعا: 

 التباطئ عنها عند الدعاء إليها.وخامًسا: هني الشهود عن النكول عن الشهادة، أو 

، وكيف تضيع وقد حذر إذا امتثل الناس أمر هللا تعاىل، فمحال أن تضيع احلقوق بني الناس
تَ ْقَتِضي  أََمانَةً  هللا من أكل أموال الناس ابلباطل، وَسد  كَل ذريعة  موصلة  إليه، وجعل الشهادة

َواَل َتْكُتُموا الش َهاَدَة َوَمْن َيْكُتْمَها فَِإن ُه آُِثٌ ﴿ ، وحر َم كتماهنا؛ فقال: ِف اْلُعُنقِ  ِقاَلَدةِ كال  ،اأَلَداءَ 
  2.﴾ ......قَ ْلُبهُ 

واحلكمة من ذلك مع حفظ احلقوق من الضياع، أال يذهب اْلري من الناس، وأال يفسَد الُودُّ 
 بني املسلمني، بفساِد معامالهتم.

! وما   أعَظَمُه من دين !فما أَجَلُه من تشريع 
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هُ  أنار   ى اهلل ق  اتَّ  ن  م   ت  ري 
 ب ص 

ُ تَ َعاىَل: قَ  ُ ِبُكلِ  َشْيء  َعِليمٌ ﴿ اَل اّلل  ُ َواّلل    1.﴾ َوات  ُقوا اّلل َ َويُ َعلِ ُمُكُم اّلل 

 أتمل تلك الصلة بني تقوى هللا تعاىل والعلم!

ابَُه ِكتَ ِف قَ ْلِبِه نُورًا يَ ْفَهُم بِِه   جَيَْعل يْ أَ أْن يُ َعلِ َمُه  معنىوَ َمُه، َعل ِ أْن ي ُ تَ َعاىَل َمِن ات  َقاُه  اّلل ُ  دَ َوعَ فقد 
 .قلبه منه خشيةً  وامييز به بني احلق والباطل، واميِلوسن َة نَِبيِ ِه، 

 جَيَْعْل َلُكْم فُ ْرقَاانً اَي أَي َُّها ال ِذيَن آَمُنوا ِإْن تَ ت  ُقوا اّلل َ ﴿ قَاَل اّلل ُ تَ َعاىَل: وهو وعٌد ال يتخلف 
﴾.2  

 اَي أَي َُّها ال ِذيَن آَمُنوا ات  ُقوا اّلل َ َوآِمُنوا ِبَرُسولِِه يُ ْؤِتُكْم ِكْفَلنْيِ ِمْن َرمْحَِتِه َوجَيَْعْل َلُكمْ ﴿ قَاَل تَ َعاىَل: وَ 
  3.﴾ نُورًا ََتُْشوَن بِهِ 

 رواه أبو نعيم ِف احللية ؟ «ِبَكثْ َرِة الر َِوايَِة، َوَلِكن  اْلِعْلَم اْلَْْشَيةُ لَْيَس اْلِعْلُم »قَاَل َعْبُد هللِا:  أليس قد

َا طََلُب اْلِعْلِم اْلَْْشَيُة ّللِِ  عَ  قَالَ و  ز  ُسْفَياَن الث  ْورِي ، يَ ُقوُل: لَْيَس طََلُب اْلِعْلِم ُفاَلٌن َعْن ُفاَلن  ِإّن 
  4.َوَجل  

، وأصلَح سريرته، وأي شيء يريده العامل َمْن ات  َقى هللَا أانَر َبِصريََتهُ ف، واجلزاء من جنس العمل
 فوق ذلك.
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؟ ن اف  أ ن ت  ن  أ ي األ ص 
 م 

ُ تَ َعاىَل: قَ    1.﴾ ْمَها فَِإن ُه آُِثٌ قَ ْلُبهُ َواَل َتْكُتُموا الش َهاَدَة َوَمْن َيْكتُ ﴿ اَل اّلل 

 الناس ِف الشهادة أقسام ثالثة:

 .َوَمْن ُيْسَتْشَهُد فَ َيْشَهدُ ، اَل َيْشَهدُ فَ  ُيْسَتْشَهدُ َمْن ، وَ َيْشَهُد َواَل ُيْسَتْشَهدُ َمْن 

، فلرقِة ديِنِه، وضعِف يقيِنِه، وجرأته على هللا تعاىل يُ ْقِدُم على َيْشَهُد َواَل ُيْسَتْشَهدُ أما الذي 
  .ِمْن َأْكَبِ اْلَكَبائِرِ وهي  َشَهاَدُة الزُّورِ وهي  مبا مل يره، شهادِة الزوِر، فيشهدُ 

َرِضَي اّلل ُ َعْنُه، َعِن ْبِن َمْسعود  َعْن َعْبِد اّللِ   يعرُف قدَر الشهادِة، وعظيَم خطَرَِها؛ اَل أَن ُه أو 
ُر الن اِس قَ ْرِن، ُُث  ال ِذيَن يَ ُلونَ ُهْم، ُُث  »الن ِبِ  َصل ى هللُا َعَلْيِه َوَسل َم قَاَل:   ال ِذيَن يَ ُلونَ ُهْم، ُُث  َخي ْ

يُء أَق َْواٌم َتْسِبُق َشَهاَدُة َأَحِدِهْم امَيِيَنُه، َوامَيِيُنُه َشَهاَدتَهُ    2.«جيَِ

وتزكو نريان  بكتماهنا، احلقوقُ  ، فتضيعُ الش َهاَدةَ  َمْن َيْكُتمُ فهو  ُيْسَتْشَهُد َفاَل َيْشَهُد، أما الذيوَ 
 العداوات بتضييعها.

قَاَل تَ َعاىَل: ، ائِِر، وَِكْتَمانُ َها َكَذِلكَ َرِضَي اّلل ُ َعْنُه: َشَهاَدُة الزُّوِر ِمْن َأْكَبِ اْلَكبَ  اْبُن َعب اس  قَاَل 
  .﴾ َوَمْن َيْكُتْمَها فَِإن ُه آُِثٌ قَ ْلُبهُ ﴿ 

 عصيان.العمُد وقصُد ال علم أن اْلطأ ليس وارًدا، إّنا هووأتمْل نسبَة اإلُِث إىل القلِب، لت

الصادق النقي، الذي يرجو رمحة ربه، وخيشى ، فهو املؤمن التقي، ُيْسَتْشَهُد فَ َيْشَهدُ  أَم ا َمنْ وَ 
 عقابه.

 َفِمْن َأي اأَلْصَناِف أَْنَت؟ 

                                                           

 283ُسوَرُة البَ َقَرِة: اآلية/  - 1
  -، ومسلم2652حيث رقم:  ،اَبٌب: اَل َيْشَهُد َعَلى َشَهاَدِة َجْور  ِإَذا ُأْشِهدَ  ،ِكَتاُب الش َهاَداتِ  -رواه البخاري - 2

حيث رقم:  ،اَبُب َفْضِل الص َحابَِة ُُث  ال ِذيَن يَ ُلونَ ُهْم ُُث  ال ِذيَن يَ ُلونَ ُهمْ  ،كتاب َفَضاِئِل الص َحابَِة َرِضَي هللُا تَ َعاىَل َعن ُْهمْ 
2533  
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س   اج  ن  اهلو 
ُم م  ل  س  ي ي 

ن  الَّذ   ؟م 

َوِإْن تُ ْبُدوا َما ِف أَنْ ُفِسُكْم َأْو ُُتُْفوُه  ّللِِ  َما ِف الس َماَواِت َوَما ِف اأْلَْرضِ ﴿ اَل اّلل ُ تَ َعاىَل: قَ 
ُب َمْن َيَشاُء َواّلل ُ  ُ فَ يَ ْغِفُر ِلَمْن َيَشاُء َويُ َعذِ    1.﴾  َعَلى ُكلِ  َشْيء  َقِديرٌ حُيَاِسْبُكْم ِبِه اّلل 

اَل ُمَعِقَب حِلُْكِمِه، َواَل رَاد  لَِقَضائِِه، امللك ملكه، واْللُق  يَ ْفَعُل َما يُرِيُد،وَ اّلل ُ حَيُْكُم َما َيَشاُء 
  2.﴾ َأال َلُه اْْلَْلُق َواألْمرُ ﴿ خلُقُه، واأَلْمُر أْمرُُه؛ 

 3.﴾ يَ ْعَلُم َخائَِنَة األْعنُيِ َوَما ُُتِْفي الصُُّدورُ ﴿ َخَلَجاِت الن ُُّفوِس، وَمْكُنواَنِت الض َمائِِر؛ يَ ْعَلُم 
 لِ ى كُ لَ عَ  ، ويعاقبُ َوساَِنة   رِحة  اب بكلِ  ذُ ؤاخِ ، ويُ سِ فْ ِف الن    جتولُ  ة  رَ اطِ خَ  على كلِ  حياسبُ 

 شاردة  وواردة .

 .﴾ وُه حُيَاِسْبُكْم ِبِه اّلل ُ َوِإْن تُ ْبُدوا َما ِف أَنْ ُفِسُكْم َأْو ُُتْفُ ﴿ َهَذا ُمْقَتَضى َعْدلِِه، وتِلَك ِإرَاَدتُُه؛ 

 ؟هَ سَ فْ ن َ  ثُ دِ  حيَُ اَل َوَمِن ال ِذي ؟ رِ اطِ وَ اْلَ  نَ مِ  نُ مَ َيَْ َوَمِن ال ِذي ، سِ اجِ اَلوَ  نَ ُم مِ َيْسلَ ي ذِ َوَمِن ال  

 ا؟ذَ هَ  دَ عْ و ب َ جُ نْ ي َ َوَمِن ال ِذي 

 .ارً ائِ حَ أو  واًل هُ ذْ  مَ اَل ى إِ رَ  ت َ اَل ، وَ رِ ائِ مَ ى الض  لَ عَ  سُ أُ  اليَ ىَل وْ ت َ بَ َلَغِت اْلُقُلوُب احْلََناِجَر، واسْ 

 َهَلَك الن اُس ِإْن ملَْ تَ َتَدارَُكُهم رمحُة هللِا تَ َعاىَل.

، َوأَْرَأُف هِبِم ِمَن األُِم الر ؤوِم.  َوهللاُ أْرَحُم ِبِعَباِدِه ِمْن ُكِل َرِحيم 

، وتداركَ لن  ا ابِ مَ  أتى هللُا ابلفرِج، وانكشفَ ف من  ِعَباَدُه برمحِتِه، وأفاَض عليهم هللاُ  اِس ِمْن ُكَرب 
 بركِتِه، فعفَر َلم تفضاًل، وجتاوَز عنهم تكرًما؛ ليعلموا عظيَم فضِلِه، ويروا جليَل إحسانه.
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ن  اهلل  إ لَّ إ ل ي ه
أ  م  ل ج   ل  م 

َوَماَلِئَكِتِه وَُكتُِبِه أََمَن الر ُسوُل مبَا أُْنزَِل إِلَْيِه ِمْن َربِ ِه َواْلُمْؤِمُنوَن ُكلٌّ آَمَن اِبّللِ  ﴿ اَل اّلل ُ تَ َعاىَل: قَ 
ْعَنا َوَأطَْعَنا ُغْفرَاَنَك َرب  َنا َوإِلَْيَك اْلَمِصريُ  ( اَل 285 )َوُرُسِلِه اَل نُ َفر ُِق بَ نْيَ َأَحد  ِمْن ُرُسِلِه َوقَاُلوا مسَِ

َها َما اْكَتَسَبْت رَ  ب  َنا اَل تُ َؤاِخْذاَن ِإْن َنِسيَنا أَْو ُيَكلِ ُف اّلل ُ نَ ْفًسا ِإال  ُوْسَعَها ََلَا َما َكَسَبْت َوَعَلي ْ
لْ  َنا ِإْصرًا َكَما مَحَْلَتُه َعَلى ال ِذيَن ِمْن قَ ْبِلَنا َرب  َنا َواَل حُتَمِ  َنا َما اَل طَاَقَة َأْخطَْأاَن َرب  َنا َواَل حَتِْمْل َعَلي ْ

  1.﴾ اَلاَن فَاْنُصْراَن َعَلى اْلَقْوِم اْلَكاِفرِينَ لََنا بِِه َواْعُف َعن ا َواْغِفْر لََنا َواْرمَحَْنا أَْنَت َموْ 

. ﴾ وُه حُيَاِسْبُكْم بِِه اّلل ُ َوِإْن تُ ْبُدوا َما ِف أَنْ ُفِسُكْم َأْو ُُتْفُ ﴿ : تَ َعاىَل  اّلل ِ  لُ و قَ  لَ زَ قلنا أنه َلم ا ن َ 
، وال اَحائِرً َأْو اَل تَ َرى ِإاَل َمْذُهواًل فَ  الَيُأُس َعَلى الض َمائِِر، بَ َلَغِت اْلُقُلوُب احْلََناِجَر، واْستَ ْوىَل 

للقرآن  َرُسوِل هللِا َصل ى هللُا َعَلْيِه َوَسل مَ حتسْب الكالم فيه أدىن مبالغة ، فاستقبال أصحاب 
 .عوأسبلت املدامليس كاستقبالنا، وتلقيهم له ليس كتلقينا، وكم من آية أقضت املضاجع، 

ّللِِ  َما ﴿ قَاَل: َلم ا نَ زََلْت َعَلى َرُسوِل هللِا َصل ى هللُا َعَلْيِه َوَسل َم ، َعْن َأيب ُهَريْ َرَة َرِضَي اّلل ُ َعْنهُ 
ِفُر ِلَمْن ِف الس َماَواِت َوَما ِف اأْلَْرِض َوِإْن تُ ْبُدوا َما ِف أَنْ ُفِسُكْم َأْو ُُتُْفوُه حُيَاِسْبُكْم بِِه هللُا فَ يَ غْ 

ُب َمْن َيَشاُء َوهللُا َعَلى ُكلِ  َشْيء  َقِديرٌ  ، قَاَل: فَاْشَتد  َذِلَك َعَلى َأْصَحاِب ﴾ َيَشاُء َويُ َعذِ 
، لرَُّكبِ َرُسوِل هللِا َصل ى هللُا َعَلْيِه َوَسل َم، َفأَتَ ْوا َرُسوَل هللِا َصل ى هللُا َعَلْيِه َوَسل َم ُُث  بَ رَُكوا َعَلى ا

َوَقِد فَ َقاُلوا: َأْي َرُسوَل هللِا، ُكلِ ْفَنا ِمَن اأْلَْعَماِل َما نُِطيُق، الص اَلَة َوالصِ َياَم َواجلَِْهاَد َوالص َدَقَة، 
َأْن تَ ُقوُلوا  أَتُرِيُدوَن »ى هللُا َعَلْيِه َوَسل َم: اُْنزَِلْت َعَلْيَك َهِذِه اآْليَُة َواَل نُِطيُقَها، قَاَل َرُسوُل هللِا َصل  

ْعَنا َوَأطَْعَنا ُغْفرَاَنَك َرب    َنا؟ َبْل ُقوُلوا: مسَِ ْعَنا َوَعَصي ْ َنا َوإِلَْيَك َكَما قَاَل أَْهُل اْلِكَتابَ نْيِ ِمْن قَ ْبِلُكْم مسَِ
ْعَنا َوَأطَْعَنا ُغْفرَاَنَك َرب  َنا َوإِلَْيَك اْلَمِصرُي، فَ َلم ا اق ْ  تَ رَأََها اْلَقْوُم، َذل ْت هِبَا اْلَمِصرُي "، قَاُلوا: مسَِ

آَمَن الر ُسوُل مبَا أُْنزَِل إِلَْيِه ِمْن َربِ ِه َواْلُمْؤِمُنوَن ُكلٌّ آَمَن اِبهلِل ﴿ أَْلِسنَ تُ ُهْم، َفأَنْ َزَل هللُا ِف ِإْثرَِها: 
ْعَنا َوَأطَْعَنا ُغْفرَاَنَك َرب  َنا َوإِلَْيَك َوَماَلِئَكِتِه وَُكتُِبِه َوُرُسِلِه اَل نُ َفر ُِق بَ نْيَ َأَحد  ِمْن ُرُسِلِه  َوقَاُلوا مسَِ

اَل ُيَكلِ ُف هللُا نَ ْفًسا ﴿ ، فَ َلم ا فَ َعُلوا َذِلَك َنَسَخَها هللُا تَ َعاىَل، َفأَنْ َزَل هللُا َعز  َوَجل : ﴾ اْلَمِصريُ 
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َها َما اْكَتَسَبْت َرب  َنا اَل تُ َؤاِخْذاَن ِإال   قَاَل:  ﴾ ِإْن َنِسيَنا َأْو َأْخطَْأانَ ُوْسَعَها ََلَا َما َكَسَبْت َوَعَلي ْ
َنا ِإْصرًا َكَما مَحَْلَتُه َعَلى ال ِذيَن ِمْن قَ ْبِلَنا﴿  نَ َعمْ  َرب  َنا َواَل ﴿  قَاَل: نَ َعمْ  ﴾ َرب  َنا َواَل حَتِْمْل َعَلي ْ
َواْعُف َعن ا َواْغِفْر لََنا َواْرمَحَْنا أَْنَت َمْواَلاَن فَاْنُصْراَن ﴿  قَاَل: نَ َعمْ  ﴾ ْلَنا َما اَل طَاَقَة لََنا بِهِ حُتَم ِ 

  1«.قَاَل: نَ َعمْ  ﴾ َعَلى اْلَقْوِم اْلَكاِفرِينَ 

هللا فلما رأى هللا تعاىل ضعفهم، وأذعنوا ألمره وسلموا، وخضعوا حلكمه واستسلموا، تداركهم 
 تعاىل بلطفه، وأرسل عليهم فيًضا من رمحته، فنسخ حكمه، ورفع عنهم إصره، وعفا عنهم

إال إليه، ومن  الفرارُ  ينَ ، وأَ هِإال  إِلَيْ هللِا  اَل َمْلَجَأ َواَل َمْنَجا ِمنْ ف، بفضله ، وأثىن عليهمبرأفته
 ؟هُ نْ ا مِ نَ بِ  أرحمُ 

 

  

                                                           

اميَانَ  -رواه مسلم - 1  ،[284]البقرة:  ،اَبُب بَ َياِن قَ ْولِِه تَ َعاىَل: ﴿َوِإْن تُ ْبُدوا َما ِف أَنْ ُفِسُكْم أَْو ُُتُْفوُه﴾ ،ِكَتاُب اإْلِ
   125 حديث رقم:
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 ه   ن  م   نت  أ   ل  ه  
 مَّ األُ  ه  ذ 

 ؟ة 

َنا ِإْصرًا َكَما مَحَْلَتهُ ﴿ اّلل ُ تَ َعاىَل:  الَ قَ  َرب  َنا اَل تُ َؤاِخْذاَن ِإْن َنِسيَنا أَْو َأْخطَْأاَن َرب  َنا َواَل حَتِْمْل َعَلي ْ
ْلَنا َما اَل طَاَقَة لََنا بِِه َواْعُف َعن ا َواْغِفْر لََنا َوا ْرمَحَْنا أَْنَت َمْواَلاَن َعَلى ال ِذيَن ِمْن قَ ْبِلَنا َرب  َنا َواَل حُتَمِ 

  1.﴾ فَاْنُصْراَن َعَلى اْلَقْوِم اْلَكاِفرِينَ 

َلذه األمة منزلة عند هللا تعاىل، رفع هللا تعاىل رفع هللا تعاىل عنها اإلصر واألغالل الِت وضعها 
 اْلِغَفارِي ِ َعْن َأيب َذر    على غريها من األمم، وجتاوز َلا عن اْلطأ والنسيان وما استكرهوا عليه؛

ِإن  اّلل َ َقْد جَتَاَوَز َعْن أُم ِِت اْلَْطََأ، »، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّللِ  َصل ى هللُا َعَلْيِه َوَسل َم: َرِضَي اّلل ُ َعْنهُ 
  2.«َوالنِ ْسَياَن، َوَما اْسُتْكرُِهوا َعَلْيهِ 

َرِضَي  َعْن َأيب ُهَريْ َرةَ ؛ َكل مْ يَ ، َأْو املسلمُ  ْعَملْ ي َ ملَْ َما  عن وساوس الصدر، َلا اّلل ُ تَ َعاىَل  جَتَاَوزَ وَ 
ِإن  هللَا َعز  َوَجل  جَتَاَوَز أِلُم ِِت َعم ا »، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصل ى هللُا َعَلْيِه َوَسل َم: اّلل ُ َعْنهُ 

َثْت ِبِه أَنْ ُفَسَها، َما ملَْ تَ ْعَمْل، َأْو    3.«َتَكل ْم بِهِ َحد 

َر أُم ة  وجعلها  َر أُم ة  ُأْخرَِجْت لِلن اِس أَتُْمُروَن ﴿  قَاَل تَ َعاىَل:  بنَي األَُمِم؛اّلل ُ تَ َعاىَل َخي ْ ُتْم َخي ْ ُكن ْ
َهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوتُ ْؤِمُنوَن اِبّللِ  َوَلْو آَمَن أَْهُل اْلِكَتاِب َلَكاَن خَ   4.﴾ ي ْرًا ََلُمْ اِبْلَمْعُروِف َوتَ ن ْ

ُ أال يعذهبا بعذاب عام؛  َصل ى هللُا َعَلْيِه َوَسل مَ  هِ َرُسولِ واستجاب هللا تعاىل ل َعْن ثَ ْواَبَن َرِضَي اّلل 
ِإن  هللَا َزَوى َل اأْلَْرَض، فَ رَأَْيُت َمَشارِقَ َها »َعْنُه، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصل ى هللُا َعَلْيِه َوَسل َم: 

َزيْ  ُلُغ ُمْلُكَها َما ُزِوَي َل ِمن َْها، َوأُْعِطيُت اْلَكن ْ ِن اأْلَمْحََر َواأْلَبْ َيَض، َوِإن ِ َوَمَغارِبَ َها، َوِإن  أُم ِِت َسيَ ب ْ
ِسِهْم، َسأَْلُت َريبِ  أِلُم ِِت َأْن اَل يُ ْهِلَكَها ِبَسَنة  َعام ة ، َوَأْن اَل ُيَسلِ َط َعَلْيِهْم َعُدوًّا ِمْن ِسَوى أَنْ فُ 

ُتَك فَ َيْسَتِبيَح بَ ْيَضتَ ُهْم، َوِإن  َريبِ  قَاَل: اَي ُُمَم ُد ِإن ِ ِإَذا َقَضيْ  ُت َقَضاًء فَِإن ُه اَل يُ َردُّ، َوِإن ِ أَْعطَي ْ
                                                           

 286ُسوَرُة البَ َقَرِة: اآلية/  - 1
 بسند صحيح ،2043حديث رقم:  ،اَبُب َطاَلِق اْلُمْكَرِه َوالن اِسي ،ِكَتاُب الط اَلقِ  -رواه ابن ماجه - 2
ِكَتاُب  -، ومسلم6664حديث رقم:  ،اَبُب ِإَذا َحِنَث اَنِسًيا ِف اأَلامْيَانِ  ،ِكَتاُب اأَلامْيَاِن َوالنُُّذورِ  -رواه البخاري - 3

اميَانَ   127 حديث رقم: ،َتِقر  اَبُب جَتَاُوِز هللِا َعْن َحِديِث الن  ْفِس َواْْلََواِطِر اِبْلَقْلِب، ِإَذا مَلْ َتسْ  ،اإْلِ
 110ُسوَرُة آِل ِعْمرَاَن: اآلية/  - 4
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ِبيُح أِلُم ِتَك َأْن اَل أُْهِلَكُهْم ِبَسَنة  َعام ة ، َوَأْن اَل ُأَسلِ َط َعَلْيِهْم َعُدوًّا ِمْن ِسَوى أَنْ ُفِسِهْم، َيْستَ 
َيُكوَن بَ ْعُضُهْم يُ ْهِلُك بَ ْعًضا، َوَيْسِب بَ ْعُضُهْم بَ ْيَضتَ ُهْم، َوَلِو اْجَتَمَع َعَلْيِهْم َمْن ِِبَْقطَارَِها َحَّت  

  1«.بَ ْعًضا

 ؟هُ لَ  كَ رُ دْ صَ  حَ رَ شَ انْ  ا؟ هلْ ذَ هَ  كَ ر  سَ  هلْ 

 ًدا. احِ رًا وَ مْ أَ  فَ رِ عْ ت َ  نْ ي أَ قِ بَ 

 َهْل أَنَت ِمْن َهِذِه األُم ِة؟

ُ َعْنهُ  ْبنُ  ُعَمرُ  قَ رَأَ  ُتْم َخي ْ ﴿  اآْليََة:  َهِذهِ ، اْلَْط اِب َرِضَي اّلل   ُُث  قَاَل: .﴾ َر أُم ة  ُأْخرَِجْت لِلن اسِ ُكن ْ
 َمْن َسر ه َأْن َيُكوَن ِمْن تِْلَك اأْلُم ِة فَ ْليؤد  َشْرط اّللِ  ِفيَها. َرَواُه اْبُن َجرِير  

 اإلاميان ابهلل واألمر ابملعروف والنهي عن املنكر. اّللِ  ِفيَها َشْرطُ وَ 

  

                                                           

 2889، حديث رقم: اَبُب َهاَلِك َهِذِه اأْلُم ِة بَ ْعِضِهْم بِبَ ْعض   ،كتاب اْلِفََتِ َوَأْشرَاِط الس اَعةِ  -رواه مسلم - 1
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آنُ   وتستقيُم به احلياةُ حتيا به األرواُح  ال ُقر 

ُ تَ َعاىَل: قَ  ُ اَل إَِلَه ِإال  ُهَو احلَْيُّ اْلَقيُّوُم )1امل )﴿ اَل اّلل    1.﴾ َعَلْيَك اْلِكَتاَب اِبحلَْق ِ  ( نَ ز لَ 2( اّلل 

ا ابلذكر ص  وملاذا خُ ! ﴾ احلَْيُّ اْلَقيُّومُ ﴿ أتمل احلكمة من ذكر هذين االمسني العظيمني هنا: 
 الُقْرآِن؟ َوِإنْ زَالِ بني احلروِف املقطعِة، 

وتسنري هبديه القلوُب، واملعرُض النفوُس، ، وتسمو به األرواحُ لتحيا به  اْلُقْرآنَ  أَنْ َزَل اّلل ُ تَ َعاىَل 
 اسمِ  ذكرُ  ، فناسبَ عن القرآن َميِ ٌت وإن كان َيكل ويشرب، ويضحك ويلعب، ويغدو ويروح

 .﴾ احلَْي  ﴿  هللاِ 

َمَثُل ال ِذي َيْذُكُر َرب ُه َوال ِذي اَل َيْذُكُر َرب ُه، َمَثُل احَليِ  »قَاَل الن ِبُّ َصل ى هللُا َعَلْيِه َوَسل َم: وَلذا 
َيِ تِ 

  2.«َوامل

وأنزل هللا تعاىل القرآن لتقوم به حياة الناس، وتستقيم به معايشهم، وكل حياة ِف ظالل 
 كل حياة بعيدة عن القرآن كئيبة وحزينة.القرآن رغيدة هنيئة، و 

ومن كمال قيومية هللا تعاىل أنزال الكتب لتكون منهَج حياة  للناِس، ودستورًا تستقيم به 
 .﴾ اْلَقيُّوم﴿ ، فناسَب ذكُر اسِم هللِا أمورهم الدينية والدنيوية

الضك ويتفاوت الناس ِف رغد العيش َبسب قرهبم من كتاب هللا تعاىل، ويتفاوتون ِف 
 والشقاء َبسب بعدهم عن كتاب هللا تعاىل.

ُ تَ َعاىَل: وَلذا    3.﴾ فَِإن  لَُه َمِعيَشًة َضْنًكا َوَمْن أَْعَرَض َعْن ِذْكرِي﴿ قَاَل اّلل 

  

                                                           

 3 -1ُسوَرُة آِل ِعْمرَاَن: اآلية/  - 1
 6407ِكَتاُب الد َعَواِت، اَبُب َفْضِل ِذْكِر اّللِ  َعز  َوَجل ، حديث رقم:   -رواه البخاري - 2
 124ُسوَرُة طه: اآلية/  - 3
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آن  ف أولئك الذين يشككون إَل    ال ُقر 

قًا ﴿ اَل اّلل ُ تَ َعاىَل: قَ  يَل )نَ ز َل َعَلْيَك اْلِكَتاَب اِبحلَْقِ  ُمَصدِ  ( 3ِلَما بَ نْيَ َيَدْيِه َوأَنْ َزَل الت  ْورَاَة َواإْلِجنِْ
  1.﴾ ِمْن قَ ْبُل ُهًدى لِلن اِس َوأَنْ َزَل اْلُفْرقَانَ 

َصل ى اّلل ُ َعَلْيِه ، وال يؤمنون ببعثة رسول اإلسالم اْلُقْرآنِ يقال ألولئك الذين يشككون ِف 
يلَ  أَنْ َزلَ  : أليس هللاُ قدَوَسل مَ   ؟ِمْن قَ ْبُل ُهًدى لِلن اِس َوأَنْ َزَل اْلُفْرقَانَ  الت  ْورَاَة َواإْلِجنِْ

قًا ِلَما بَ نْيَ َيَدْيهِ نزل القرآُن إال فما تنكرون من إنزاله القرآن؟ وما أُ  ، فيه من الكتبِ  ُمَصدِ 
 أضعاف ما فيها من التوحيد، والبعث والنشور واجلنة والنار.

من قصص السابقني،  وفيه أضعاف ما فيهان تعظيم الرسل وتوقريهم، وفيه أضعاف ما فيها م
 وأخبار الغابرين.

ُقْل لَِئِن اْجَتَمَعِت اإلْنُس َواجلِْنُّ َعَلى َأْن ََيُْتوا مبِْثِل َهَذا ﴿ وفيه برهان صدقه، ودليل إعجازه، 
  2.﴾ َظِهريًااْلُقْرآِن اَل ََيُْتوَن مبِْثِلِه َوَلْو َكاَن بَ ْعُضُهْم لِبَ ْعض  

أَْم يَ ُقوُلوَن اف ْتَ رَاُه ُقْل َفْأتُوا ِبَعْشِر ُسَور  ﴿ : ِمْثِلهِ  َفْأُتوا ِبَعْشِر ُسَور   مبِْثِلهِ  فإذا عجزُت عن اإلتيان
ُتْم َصاِدِقنيَ    3.﴾ ِمْثِلِه ُمْفتَ َراَيت  َواْدُعوا َمِن اْسَتطَْعُتْم ِمْن ُدوِن اّللِ  ِإْن ُكن ْ

أَْم يَ ُقوُلوَن اف ْتَ رَاُه ُقْل َفْأُتوا ِبُسوَرة  ِمْثِلِه َواْدُعوا َمِن ﴿ ِبُسوَرة  ِمْن ِمْثِلِه: فإذا عجزُت َفْأُتوا 
ُتْم َصاِدِقنيَ    4.﴾ اْسَتطَْعُتْم ِمْن ُدوِن اّللِ  ِإْن ُكن ْ

أساطني فإذا زعمتم أنكم لستم من أهل البالغة، وال من أرابب الفصاحة، فقد عجز قبلكم 
 البالغة، وأرابب الفصاحة، وجثوا له على الركب، وخروا له سجًدا، وسلموا له تسليًما.

                                                           

 4 ،3ُسوَرُة آِل ِعْمرَاَن: اآلية/  - 1
ْسرَاِء: اآلية/  - 2  88ُسوَرُة اإْلِ
 13ُسوَرُة ُهود : اآلية/  - 3
 38ُسوَرُة يُوُنَس: اآلية/  - 4
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وحسد  واستكباِر، قد نبأان هللا من ، وتكذيب   مل يبق إال أن يقال لكم: كفركم كفر إعراض  
 ا تدور الدائرة عليكم.أخباركم، وغدً 
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 ؟ماُا تريد لتستفيق من غفلتك

 1.﴾ ِإن  ال ِذيَن َكَفُروا ِِباَيِت اّللِ  ََلُْم َعَذاٌب َشِديٌد َواّلل ُ َعزِيٌز ُذو اْنِتَقام  ﴿ تَ َعاىَل: اَل اّلل ُ قَ 

 العجب كل العجب ممن يسمع وعيد هللا تعاىل فال يرعوي، ويسمع هتديده فال يزدجر!

 أما رأيت مصارع اَلالكني؟ 

 أما مسعت بقصص السابقني؟

 ألست ترى ِف كل مصر  أثرًا؟ وتسمع ِف كل عصر خبًا؟ 

 أما تناهي إىل مسعك جتُب عاد  وَثوَد؟

 أما بلغت ما آل إليه أمر فرعون والنمرود؟

 ألست حتيا ِف ملكه؟ وأنت حتت سلطانه وقهره.

 ألك ِف الفرار منه حيلة؟ أعندك ِف النجاة منه وسيلة؟

  2.﴾ وَن آَلت  َوَما أَنْ ُتْم مبُْعِجزِينَ ِإن  َما ُتوَعدُ ﴿ أما مسعت وعيده؟ 

  3.﴾ َوَيْستَ ْنِبُئوَنَك َأَحقٌّ ُهَو ُقْل ِإي َوَريبِ  ِإن ُه حلََقٌّ َوَما أَنْ ُتْم مبُْعِجزِينَ ﴿ أما روعك هتديده؟ 

ُ نَ ْفَسُه َوِإىَل اّللِ  ﴿ أكثر من حتذيره؟ ماذا تريد لتستفيق من غفلتك  رُُكُم اّلل    4.﴾ اْلَمِصريُ َوحُيَذِ 

 وما زال كثري منا سادرًا ِف غيه، مقيًما على ذنبه، مبارزًا ابملعاصي ربه.

 

 
                                                           

 4ُسوَرُة آِل ِعْمرَاَن: اآلية/  - 1
 134ُسوَرُة األنعاِم: اآلية/  - 2
 53ُسوَرُة يُوُنَس: اآلية/  - 3
   28ُسوَرُة آِل ِعْمرَاَن: اآلية/  - 4
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  1.﴾ َسنَ ْفرُُغ َلُكْم أَي َُّها الث  َقالنِ ﴿ قوله تعاىل: بَ ْعُضُهْم  مسَِعَ 

 .َقاَل: َلْو مسَِْعُت َهِذِه اْلَكِلَمَة ِمْن َخِفرِي احْلَاَرِة ملَْ َأنَْ ف

  

                                                           

 31ُسوَرُة الر مَحِن: اآلية/  - 1
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امٍ اهللَُّ  ت ق  و ان  ُُ يٌز  ز   ع 

ُ تَ َعاىَل: قَ  ُ َعزِيٌز ُذو اْنِتَقام  ﴿ اَل اّلل    1.﴾ َواّلل 

ُ تَ َعاىَل:  وملَ ملَْ يقلْ  .﴾ ُذو انِْتَقام  ﴿ تَ َعاىَل:  هُ لَ و قَ أتمل   ؟)منتقم(اّلل 

 شديًدا.لو قال: )منتقم(، لتحقَق الوْصُف ابنتقاِمِه مرًة واحدًة، وال يلزم أن يكون االنتقام 

، فإنه وصُف يدلُّ على كثرِة االنتقاِم وشدتِِه، ومع ذلك فكثري من ﴾ ُذو اْنِتَقام  ﴿ َقوَلُه: أما 
، وال يرجون له وقارًا، وال هِ خشيتِ  حق   هُ نَ ، وال خيشوْ هِ قدرِ  تعاىل حق   الناس ال يقدرون هللاَ 

 خيافون له عقااًب.

ألست ترى كثريًا ممن يسرفون على أنفسهم ِف الذنوب واملعاصي، مع تقصريهم ِف الطاعات، 
   .َعزِيٌز ُذو اْنِتَقام  إذا عوتب أحدهم قال: )هللا غفور رحيم(؟ ونسي أنه شديد العقاب، وأنه 

، َعْن َعْبِد الر مْحَِن ْبِن اْلَقاِسِم، َعْن أَبِيِه، َأن  َرُجاًل ِمْن أَْهِل اْلَيَمِن أَْقَطَع اْلَيِد َوالر ِْجِل َماِلكٌ  ىرو 
يِق َفَشَكا إِلَْيِه َأن  َعاِمَل اْلَيَمِن َقْد ظََلَمُه. َفَكاَن ُيَصلِ ي ِمَن   الل ْيلِ َقِدَم فَ نَ َزَل َعَلى َأيب َبْكر  الصِ دِ 

ُلَك بَِلْيِل َسارِق  »فَ يَ ُقوُل أَبُو َبْكر :  ُُث  ِإن  ُهْم فَ َقُدوا ِعْقًدا أِلَمْسَاَء بِْنِت ُعَمْيس  «. َوأَبِيَك َما لَي ْ
يِق َفَجَعَل الر ُجُل َيطُوُف َمَعُهْم. َويَ ُقوُل:  َذا الل ُهم  َعَلْيَك مبَْن بَ ي َت أَْهَل هَ »اْمرَأَِة َأيب َبْكر  الصِ دِ 

. َزَعَم َأن  اأْلَْقَطَع َجاَءُه ِبِه فَاْعتَ َرَف ِبِه اأْلَْقَطعُ  ، َأْو اْلبَ ْيِت الص اِلِح. فَ َوَجُدوا احْلُِلي  ِعْنَد َصاِئغ 
يُق فَ ُقِطَعْت َيُدُه اْلُيْسَرى ّللِ  َلُدَعاُؤُه َوا»َوقَاَل أَبُو َبْكر : «. ُشِهَد َعَلْيِه بِِه. َفَأَمَر بِِه أَبُو َبْكر  الصِ دِ 

  2.«َعَلى نَ ْفِسِه َأَشدُّ ِعْنِدي َعَلْيِه ِمْن َسرِقَِتهِ 

وما عرف هللا  «.الل ُهم  َعَلْيَك مبَْن بَ ي َت أَْهَل َهَذا اْلبَ ْيِت الص اِلحِ »يَ ُقوُل: كان املسكني يدعو و 
اّلل ُ َعزِيٌز ُذو وَ ﴿ سه، ، فأذاقه هللا عقابه، وأنزل به ِبتعاىل حق معرفته، وما قدره حق قدره

  .﴾ اْنِتَقام  

                                                           

 4ُسوَرُة آِل ِعْمرَاَن: اآلية/  - 1
 30حديث رقم:  ،اَبُب َجاِمِع اْلَقْطعِ  ،ِكَتاُب احْلُُدودِ  -املوطأرواه مالك ِف  - 2
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ي ةٌ 
ن  ال  ُه ع  ن د 

 الِّسِّ  ع 

ُ تَ َعاىَل: قَ  َ اَل خَيَْفى َعَلْيِه َشْيٌء ِف اأْلَْرِض َواَل ِف الس َماءِ ﴿ اَل اّلل    1.﴾ ِإن  اّلل 

 .القهارِ  الواحدِ  على هللاِ  ثناءٌ 

. لِ لك ، وتذكريٌ غافل   لكلِ  تنبيهٌ و   انس 

، وإنذارٌ  لكلِ  وحتذيرٌ  . لكلِ  عاص   متهاون 

 جبار  عنيد . لكلِ  طاغية، وهتديدٌ  لكلِ  ووعيدٌ 

.ُمرَاء  وتقريٌع لكِل   ، وُتويٌف لكِل منافق 

. مظلوم، وسلوى لكلِ  لكلِ  وتطمنيٌ   ُمزون 

 عابد . وهبجٌة لكلِ ، طائع   وبشرى لكلِ 

َدبِيَب  ْعلمُ ي َ  ،يَ ْعَلُم السِ ر  َوَأْخَفى ،السِ رُّ ِعْنَدُه َعاَلنَِيةٌ  ،تَ َعاىَل وَ  ُسْبَحانَهُ  اَل خَيَْفى َعَلْيِه َشْيءٌ 
َلِة الظ ْلَماءِ  ،الن ْمَلِة الس ْوَداءِ   .َعَلى الص ْخَرِة الص م اءِ  ،ِف الل ي ْ

  

                                                           

 5ُسوَرُة آِل ِعْمرَاَن: اآلية/  - 1
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 اءُ ر  ك  ٌة ن  ل  ع  ف  اُء، و  ع  ن  ٌة ش  يم  ر  ج  

ُ تَ َعاىَل: قَ    1.﴾ ال  ُهَو اْلَعزِيُز احلَِْكيمُ ُيَصو ِرُُكْم ِف اأْلَْرَحاِم َكْيَف َيَشاُء اَل إِلََه إِ ُهَو ال ِذي ﴿ اَل اّلل 

ُ تَ َعاىَل صورك   على هذه الصورة الِت أنت عليها، هكذا خلقك وهكذا أرادك. اّلل 

 مشيئته. ، ذلك خلقه، وتلكَقِبيحُ الوَ  َسنُ احلَ وَ ُد، وَ سْ ُض واألَ يَ ب ْ واألَ نْ َثى، األُ وَ  ذََكرُ ال

 ذلك السرتاحوا وما فكر كثري منهم ِف تغيري خلقة هللا تعاىل.لو علم الناس 

َعاُء، َوِفْعَلٌة َنْكرَاءُ  ي عليها ابلتغيريِ دِ ، فإن التعَ ُة هللاِ دوإذا كانت هذه إرا ، وكبريٌة َجراميٌَة َشن ْ
 .تَ َعاىَل  توجُب الطرَد ِمْن رمحِتهِ 

 .تَ َعاىَل  هللاُ  قَ لَ ا خَ مَ  نُ س ِ حَ حاله أن سيُ ومل ال؟ وفاعل ذلك يزعم بلسانه 

ْستَ ْوِْشَةَ وَ  ُمْستَ ْوِصَلَة،تَ َعاىَل َلَعَن الَواِصَلَة َوالْ  اّلل َ  َأن  ِف  وهذه هي العلةُ 
ُ
 ةَ ، َوالن اِمصَ الَواِْشََة َوامل

َاِت َخْلِق ، ، َواْلُمتَ َفلِ َجاِت لِْلُحْسنِ ةَ َواْلُمتَ َنمِ صَ   .هللاِ اْلُمَغريِ 

َاتٌ مُ أهنن  العلةُ  ُ َعَلْيِه َوَسل َم، َرُسوُل اّلل ِ نص  عليها  ، وهي علةٌ تَ َعاىَل  ْلِق هللاِ ْلَ  َغريِ  َعْن ف َ  َصل ى اّلل 
ُمتَ َنمِ َصاِت، ُمْستَ ْوِْشَاِت، َوالْ َلَعَن اّلل ُ الَواِْشَاِت َوالْ »َرِضَي اّلل ُ َعْنُه:  َعْبِد هللِا ْبِن َمْسُعود  

َاِت َخْلَق اّلل ِ ُمتَ َفلِ َجاِت لِْلُحْسِن، الْ َوالْ  َما َل اَل أَْلَعُن َمْن َلَعَن َرُسوُل اّللِ  َصل ى هللُا َعَلْيِه  .«ُمَغريِ 
  2.َوَسل َم، َوُهَو ِف ِكَتاِب اّلل ِ 

إبذِن  ، وال تباحُ لضرورة    تباحُ ، فالمن األحوالِ  َبال   لذاهتا، فال تباحُ  ُمرماتٌ  وهذه املذكوراتُ 
َعْن َعاِئَشَة، َأن  اْمرَأًَة ِمَن األَْنَصاِر َزو َجِت ف َ ؛ ، وال تباُح ِحْرًصا على بقاِء الِعْشرِة الز وِجيةِ الزوجِ 

                                                           

 6ُسوَرُة آِل ِعْمرَاَن: اآلية/  - 1
ُتَ َفلِ َجاِت لِْلُحْسِن، حديث رقم: ِكَتاُب اللِ َباِس،   -رواه البخاري - 2

 َوالز ِيَنِة،كتاب اللِ َباِس   -، ومسلم5931اَبُب امل
َاِت َخْلِق هللِا، اَبُب حَتِْرمِي ِفْعِل اْلَواِصَلِة َواْلُمْستَ ْوِصَلِة َواْلَواِْشَِة َواْلُمْستَ ْوِْشَِة َوالن اِمَصِة َواْلُمتَ َنمِ َصِة  َواْلُمتَ َفلِ َجاِت َواْلُمَغريِ 

 2125حديث رقم: 
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ذََكَرْت َذِلَك َلُه، فَ  َصل ى هللُا َعَلْيِه َوَسل مَ ابْ نَ تَ َها، فَ َتَمع َط َشَعُر رَْأِسَها، َفَجاَءْت ِإىَل الن ِبِ  
  1.«ُموِصاَلتُ اَل، ِإن ُه َقْد لُِعَن الْ »فَ َقاَلْت: ِإن  َزْوَجَها أََمَرِن َأْن َأِصَل ِف َشَعرَِها، فَ َقاَل: 

، وما  ، فيتحولُ جنسهِ  لتغيريِ  ومن ذلك أن يسعى اإلنسانُ  الرجُل إىل امرأة ، واملرأُة إىل رجل 
َعِن اْبِن َعب اس  َرِضي هللاُ فيما دون ذلك؛ ف َ َلَعَن  َصل ى هللُا َعَلْيِه َوَسل مَ  الن ِب   ن  أَ  املسكنيُ  ىدر 

ُهَما، قَاَل:  َخن ِثنَي ِمَن الر َِجاِل، َوالْ َعن ْ
ُ
ُمتَ َرجِ اَلِت ِمَن النِ َساِء، َلَعَن الن ِبُّ َصل ى هللُا َعَلْيِه َوَسل َم امل

قَاَل: َفَأْخرََج الن ِبُّ َصل ى هللُا َعَلْيِه َوَسل َم ُفاَلاًن، َوَأْخرََج ُعَمُر  «ْم ِمْن بُ ُيوِتُكمْ َأْخرُِجوهُ »َوقَاَل: 
  2.ُفاَلانً 

  3.َأيب زاَِيد : قُ ْلُت لِِعْكرَِمَة: َما اْلُمتَ َرجِ الُت ِمَن النِ َساِء؟ قَاَل: اْلُمَتَشبِ َهاُت اِبلر َِجالِ  ْبنُ  يَزِيدُ  قَالَ 

 .هِ رمحتِ  منْ  يطردكِ  أنْ  هللاِ  نَ سخِط هللِا، واحذري اي أََمَة هللِا مِ  نْ ْر اي عبَد هللِا مِ ذَ فاحْ 

   

  

                                                           

ْرأَُة َزْوَجَها ِف َمْعِصَية ، حديث رقم: اَبُب اَل  ِكَتاُب النِ َكاِح،  -رواه البخاري - 1
َ
ِكَتاُب   -ومسلم ،5205ُتِطيُع امل

َاِت  َواْلُمتَ َفلِ َجاتِ اَبُب حَتْرمِِي ِفْعِل اْلَواِصَلِة َواْلُمْستَ ْوِصَلِة َواْلَواِْشَِة َواْلُمْستَ ْوِْشَِة َوالن اِمَصِة َواْلُمتَ َنمِ َصِة اللِ َباِس َوالز ِيَنِة،  َواْلُمَغريِ 
 2123َخْلِق هللِا، حديث رقم: 

 5886 حديث رقم:، ُمَتَشبِ ِهنَي اِبلنِ َساِء ِمَن البُ ُيوتِ اَبُب ِإْخرَاِج الْ  ،ِكَتاُب اللِ َباسِ  -البخاريرواه  - 2
 2291حديث رقم:  -رواه أمحد - 3

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
52 

اء   ُل الدَّ
ت أص  س  اٌب ي  ق   ع 

َنِة َواْبِتَغاَء أَتِْويِلهِ َفَأم ا ال ِذيَن ِف قُ ُلوهِبِْم زَْيٌغ فَ يَ ت ِبُعوَن َما َتَشابََه ِمْنُه اْبِتَغاَء اْلفِ ﴿ اَل اّلل ُ تَ َعاىَل: قَ   ت ْ
﴾.1  

 نِ عَ  اغَ قد زَ  هُ قلبَ  أن   ، فاعلمْ واللمزِ  من الغمزِ  بشيء   تَ َعاىَل  اّلل ِ  آايتِ  إذا رأيت أحًدا يتناولُ 
 ا!نِ انِ مَ ا أكثَر هؤالِء ِف زَ ، ومَ السبيلَ  ، وأنه قد ضل  احلقِ 

، الفتنةُ  هُ مقصودَ  ؛ ألن  والبيانُ  يردعه عن ابطله النصحُ َغيِ ِه جداٌل، وال  نْ عَ  هُ دُّ رُ ا ال ي َ هذَ  لُ ثْ مِ وَ 
 .اإلضاللُ  هُ وغايتُ 

 َلما: أمرين ال اثلثَ  ِبحدِ  هُ ا عالجُ ّن َ إِ 

أال تلتفت إليه، وال تستمع لقوله، وال تتعِن ِف الرد عليه، لئال تقيم له وزاًن، فيخمد  األول:
َها ِئَشةَ َعْن َعاهللا انر فتنتُه، وَتوت بدعته بني جلده؛  ، قَاَلْت: َتاَل َرُسوُل هللِا َرِضَي اّلل ُ َعن ْ

ُهَو ال ِذي أَنْ َزَل َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِمْنُه آاَيٌت ُُمَْكَماٌت ُهن  أُمُّ اْلِكَتاِب ﴿ َصل ى هللُا َعَلْيِه َوَسل َم: 
َنِة َواْبِتَغاَء أَتِْويِلِه، َوُأَخُر ُمَتَشاهِبَاٌت، َفَأم ا ال ِذيَن ِف قُ ُلوهِبِْم َزْيٌغ  فَ يَ ت ِبُعوَن َما َتَشابََه ِمْنُه اْبِتَغاَء اْلِفت ْ

َما َيذ ك ُر ِإال  َوَما يَ ْعَلُم أَتِْويَلُه ِإال  هللاُ، َوالر اِسُخوَن ِف اْلِعْلِم يَ ُقوُلوَن آَمن ا ِبِه ُكلٌّ ِمْن ِعْنِد َرب َِنا، وَ 
ِإَذا رَأَيْ ُتُم ال ِذيَن يَ ت ِبُعوَن َما »اَلْت: قَاَل َرُسوُل هللِا َصل ى هللُا َعَلْيِه َوَسل َم: قَ  ،﴾ أُوُلو اأْلَْلَبابِ 

  2.«َتَشابََه ِمْنُه، َفُأولَِئَك ال ِذيَن مَس ى هللاُ فَاْحَذُروُهمْ 

، وهو َرِضَي اّلل ُ َعْنهُ  رَ مَ عُ  ، أن تعاقبه بعقابِ ان  طَ لْ سُ  اذَ  ، وكنتَ قوةٌ  لكَ  تْ كان  نْ والثان: إِ 
 .ءِ اَل البَ  رَ ابِ دَ  عُ طَ قْ ، وي َ اءَ الد   لُ أصِ تَ سْ يَ  ابٌ قَ عِ 

                                                           

 7ُسوَرُة آِل ِعْمرَاَن: اآلية/  - 1
 ،4547، حديث رقم: [7﴿ِمْنُه آاَيٌت ُُمَْكَماٌت﴾ ]آل عمران:  :اَببُ  ،ِكَتاُب تَ ْفِسرِي الُقْرآنِ   -رواه البخاري - 2

، ْلُقْرآنِ اَبُب الن  ْهِي َعِن ات َِباِع ُمَتَشابِِه اْلُقْرآِن، َوالت ْحِذيِر ِمْن ُمت ِبِعيِه، َوالن  ْهِي َعِن ااِلْخِتاَلِف ِف ا ،ِكَتاُب اْلِعْلمِ  -ومسلم
 2665حديث رقم: 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
53 

َقِدَم اْلَمِديَنَة َفَجَعَل َيْسَأُل َعْن ُمَتَشاِبِه اْلُقْرآِن،  َعْن ُسَلْيَماَن ْبِن َيَسار : َأن  َرُجاًل يُ َقاُل َلُه َصِبيغٌ 
َعْبُد  َفَأْرَسَل إِلَْيِه ُعَمُر َرِضَي اّلل ُ َعْنُه َوَقْد أََعد  َلُه َعرَاِجنَي الن ْخِل، فَ َقاَل: َمْن أَْنَت؟ َقاَل: َأانَ 

َفَجَعَل َلُه »اْلَعرَاِجنِي، َفَضَربَُه َوقَاَل: َأاَن َعْبُد اّللِ  ُعَمُر،  اّللِ  َصِبيٌغ، َفَأَخَذ ُعَمُر ُعْرُجواًن ِمْن تِْلكَ 
فَ َقاَل: اَي أَِمرَي اْلُمْؤِمِننَي، َحْسُبَك، َقْد َذَهَب ال ِذي ُكْنُت َأِجُد ِف « رَْأُسهُ َضْراًب َحَّت  َدِمَي 

  1.رَْأِسي

ملا أطلت فتنة برأسها، وال اشرأب  ،ضولو عاملنا كَل مفتون مبا يستحقه من اَلجر واإلعرا
  مبتدع بعنقه.

 

  

                                                           

َيا وََكرَِه الت  َنطَُّع َوالت  َبدُّعَ  -رواه الدارمي - 1 ِسَياُق َما ُرِوَي َعِن  -، والاللكائي146حديث رقم:  ،اَبُب َمْن َهاَب اْلُفت ْ
واآلجري  ،1138حديث رقم:  ،اْلَقَدِر َوَسائِِر أَْهِل اأْلَْهَواءِ الن ِِبِ  َصل ى هللُا َعَلْيِه َوَسل َم َوالص َحابَِة َوالت اِبِعنَي ِف جُمَانَ َبِة أَْهِل 

َماِم ِلَمْن جُيَاِدُل ِفيهِ اَبُب حَتِْذيِر الن ِِبِ  َصل ى هللُا َعَلْيِه َوَسل َم أُم َتُه ال ِذيَن جُيَاِدُلوَن مبَُتَشابِِه اْلُقْرآِن َوُعُقوبَ  -ِف الشريعة ، ِة اإْلِ
اَبُب حَتِْذيِر الن ِبِ  َصل ى اّلل ُ َعَلْيِه َوَسل َم أِلُم ِتِه ِمْن قَ ْوم  يَ َتَجاَدُلوَن  -وابن بطة ِف اإلابنة الكبى، 153حديث رقم: 

ُهمْ  ُب َعَلى الن اِس ِمَن احْلََذِر ِمن ْ  789، حديث رقم: مبَُتَشابِِه اْلُقْرآِن َوَما جيَِ
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 أنه إماُم عرصه وفريُد دهرهيظن 

ُر ِإال  أُولُو َوالر اِسُخوَن ِف اْلِعْلِم يَ ُقوُلوَن آَمن ا بِِه ُكلٌّ ِمْن ِعْنِد رَب َِنا َوَما َيذ ك  ﴿ اَل اّلل ُ تَ َعاىَل: قَ 
  1.﴾ اأْلَْلَبابِ 

، ِف اْلِعْلمِ  الرُُّسوخِ  هبا أهل العلم ِف هذه اآلية، صفةَ أتمل هذه الصفة الِت وصف هللا تعاىل 
 ُهمعُ َزْعزِ ت ُ ، ال تُ زَْلزَُِلُم الفَُت، وال َأْهُل يَِقني   الر اِسُخوَن ِف اْلِعْلمِ ، فَ الث  َباُت َوالت َمكُّنُ  هوَوالرُُّسوُخ 

 .اُت، وال تزيُغ هبم األهواءُ هَ الشُّب ُ  ماَل ُتَضلِ ُلهُ ارحمُن، و 

مبا توجبه عليهم أحكامه، وأذعنوا ألمره وسلموا له  والمعفهموا مراد هللا تعاىل من كالمه، و 
 تسليًما.

فإذا رأيت من يبادر إىل اإلنكار، ويتلكأ ِف االستجابة واالمتثال، وال حيسن التسليم ألمر هللا 
 .مبعزل ، وأنه عن الرسوخ فيهعن العلمبعيد كل البعد تعاىل، فاعلم أنه 

وما أكثَر هؤالء الذين اميلؤون الدنيا ضجيًجا، ِف قضااي قطعها العلماء َبثًا وتنقيًبا، ويظن 
 دهره، وهو مل يقطع ِف العلم شوطًا، بل مل يتجاوز فيه شبًا. عصره وفريدُ  أحدهم أنه إمامُ 

 :هِ الِ قَ مَ وَ  هِ الِ حَ  لسانُ 

 ُكْن                   ُت اأَلِخ                   رَي َزَمانُ                   هُ وِإن ِ َوِإْن  
 

 آَلت  مبَ                        ا ملَْ َتْس                        َتِطْعُه اأَلَوائِ                        لُ  ***
 

 لَ انَ  نْ مَ ، وَ هُ لَ أن ه انَ  ، وظنَ هِ ِبنفِ  خَ منه ْشََ  اشبً  لَ انَ  نْ مَ : فَ أشبار   ثالثةُ  العلمُ قال الشعِب: كما 
 فهيهات ال يناله أحدٌ  الثالثُ  شبُ وأما ال، هُ ينلْ  ملَْ  نْ أَ  ، وعلمَ هُ إليه نفسُ  تْ رَ غُ الثان صَ  منه الشبَ 

  .اأبدً 

  

                                                           

 7ُسوَرُة آِل ِعْمرَاَن: اآلية/  - 1
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َل   ر  ع  ذ  ب  اح  ل  يل   كق  و  حت   ل ٍب و  ن  ق 
 م 

َرب  َنا اَل تُزِْغ قُ ُلوبَ َنا بَ ْعَد ِإْذ َهَديْ تَ َنا َوَهْب لََنا ِمْن َلُدْنَك َرمْحًَة ِإن َك أَْنَت ﴿ اَل اّلل ُ تَ َعاىَل: قَ 
  1.﴾ اْلَوه ابُ 

دعاٌء حيتاج إليه كل مسلم ِف كل حلظة حَّت يلقى ربه، مهما كان صاحلًا نقيًّا، ومهما كان برًا 
 قَاَل الش اِعُر:كما تقيًّا؛ ألن القلوب تتقلب؛  

 قَ        ْد مُسِ         َي اْلَقْل        ُب قَ ْلبً        ا ِم        ْن تَ َقلُّبِ        هِ 
 

 فَاْح     َذْر َعلَ     ى اْلَقْل     ِب ِم     ْن قَ ْل     ب  َوحَتْوِي     لِ  ***
 

 له. مُ تَ األعمال ابْلواتيم، وال يدري العبد مبا خيُ وألن 

من الدعاء ابلثبات على  يكثر َصل ى اّلل ُ َعَلْيِه َوَسل َم،وْلطورة هذا األمر وأمهيته كان املعصوم 
ُيْكِثُر َأْن يَ ُقوَل: ، قَاَل: َكاَن َرُسوُل هللِا َصل ى اّلل ُ َعَلْيِه َوَسل َم َعْن أََنس  َرِضَي اّلل ُ َعْنهُ ؛ فالدين

اَي ُمَقلِ َب الُقُلوِب ثَ بِ ْت قَ ْلِب َعَلى ِديِنَك، فَ ُقْلُت: اَي َرُسوَل هللِا، آَمن ا ِبَك َومبَا ِجْئَت ِبِه فَ َهْل »
َنا؟ قَاَل: نَ َعْم، ِإن  الُقُلوَب بَ نْيَ ُأْصبُ َعنْيِ ِمْن َأَصاِبِع هللِا يُ َقلِ بُ َها َكيْ    2«.َف َيَشاءُ َُتَاُف َعَلي ْ

َعْن َعاِئَشَة َرِضَي اّلل ُ َعن َْها، قَاَلْت: َدَعَواٌت َكاَن َرُسوُل هللِا َصل ى هللُا َعَلْيِه َوَسل َم، ُيْكِثُر أَْن وَ 
ِإن َك اَي ُمَقلِ َب اْلُقُلوِب ثَ بِ ْت قَ ْلِب َعَلى ِديِنَك"، قَاَلْت: فَ ُقْلُت: اَي َرُسوَل هللِا، »َيْدُعَو هِبَا: 

ِإن  قَ ْلَب اآْلَدِميِ  بَ نْيَ ُأْصبُ َعنْيِ ِمْن َأَصاِبِع هللِا َعز  َوَجل ، فَِإَذا »ُتْكِثُر َتْدُعو هِبََذا الدَُّعاِء، فَ َقاَل: 
  3«.َشاَء أَزَاَغُه، َوِإَذا َشاَء أَقَاَمهُ 

، قَاَل: قُ ْلُت ألُمِ  َسَلَمةَ وَ  َهاَرِضَي ا َعْن َشْهِر ْبِن َحْوَشب  : اَي أُم  اْلُمْؤِمِننَي َما َكاَن َأْكثَ ُر ّلل ُ َعن ْ
اَي ُمَقلِ َب »ُدَعاِء َرُسوِل هللِا َصل ى اّلل ُ َعَلْيِه َوَسل َم ِإَذا َكاَن ِعْنَدِك؟ قَاَلْت: َكاَن َأْكثَ ُر ُدَعائِِه: 

َل هللِا َما أَلْكَثِر ُدَعاِئَك اَي ُمَقلِ َب الُقُلوِب ثَ بِ ْت قَ ْلِب َعَلى ِديِنَك قَاَلْت: فَ ُقْلُت: اَي َرُسو 

                                                           

 8ُسوَرُة آِل ِعْمرَاَن: اآلية/  - 1
اَبُب َما َجاَء  ،أَبْ َواُب اْلَقَدِر َعْن َرُسوِل اّللِ  َصل ى اّلل ُ َعَلْيِه َوَسل مَ  -الرتمذيو  ،12107حديث رقم:  -رواه أمحد - 2

 بسند صحيح، 2140َأن  الُقُلوَب بَ نْيَ ُأْصبُ َعِي الر مْحَِن، حديث رقم: 
 ، بسند صحيح24604حديث رقم:  -رواه أمحد - 3
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نْيِ ِمْن اْلُقُلوِب ثَ بِ ْت قَ ْلِب َعَلى ِديِنَك؟ قَاَل: اَي أُم  َسَلَمَة إِن ُه لَْيَس آَدِميٌّ ِإال  َوقَ ْلُبُه بَ نْيَ ُأْصبُ عَ 
  1«.َأَصاِبِع هللِا، َفَمْن َشاَء أَقَاَم، َوَمْن َشاَء أَزَاغَ 

 

  

                                                           

ُ َعَلْيِه َوَسل مَ  -رواه الرتمذي - 1  ، بسند صحيح3522اَبٌب، حديث رقم:  ،أَبْ َواُب الد َعَواِت َعْن َرُسوِل اّللِ  َصل ى اّلل 
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 .لظال: ل تتكلما أهيا .تقدم :ظلومملأهيا ا

ُ تَ َعاىَل: قَ    1.﴾ َرب  َنا إِن َك َجاِمُع الن اِس لِيَ ْوم  اَل َرْيَب ِفيِه ِإن  اّلل َ اَل خُيِْلُف اْلِميَعادَ ﴿ اَل اّلل 

النفَس  اميِلالقلَب سكينًة، و  يغمرُ  ُدَعاءٌ  وهو َعاِء الر اِسِخنَي ِف اْلِعْلِم،دُ  َُجَْلةِ  ِمنْ ُة اآليَ  هِ ذِ هَ 
 طمأنينًة، ويفيض على الروح راحًة وسرورًا.

 له من الناس معيًنا.نعم إنه دعاٌء كِل مظلوم  مل جيد له ِف الدنيا انصرًا، ومل ير 

لتجازي ارحمسن إبحسانه، واملسيء إبساءته،  .﴾ ُع الن اِس لِيَ ْوم  اَل َرْيَب ِفيهِ َرب  َنا ِإن َك َجامِ ﴿ 
 ظامل بظلمه، واجملرم إبجرامه، والكافر بكفره.وال

 .شكٌ ه ِفيقريٌب ليس عند أهل اإلاميان  وهو يومٌ 

َوَلَقْد ِجْئِتُمواَن فُ رَاَدى  ﴿ حفاة عراة غرال، كما خلقهم هللا تعاىل؛ يوٌم َييت فيه الناس فرادى، 
  2.﴾ َورَاَء ظُُهورُِكمْ ْلَناُكْم َكَما َخَلْقَناُكْم َأو َل َمر ة  َوتَ رَْكُتم م ا َخو  

 يوٌم يقال فيه للمظلوم: تقدم، ويقال للظامل: ال تتكلم. 

طهد: ال حتزن وال تبتئس، إن ضفإىل كل مظلوم، وإىل كل مكلوم، وإىل كل ثكلى، وإىل كل م
 ربك حكم عدل ال تضيع عنده احلقوق.

ال اميهل و ، وإىل كل جبار عنيد: ال تفرح إبمهال هللا لك، فإنه وإىل كل ظامل، وإىل كل جمرم
 يهمل.

 

 

 
                                                           

 9ُسوَرُة آِل ِعْمرَاَن: اآلية/  - 1
 94ُسوَرُة اأْلَنْ َعاِم: اآلية/  - 2
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  1.﴾  َعم ا يَ ْعَمُل الظ اِلُمونَ َوال حَتَْسَْب  اّلل َ َغاِفال﴿ قَاَل تَ َعاىَل: 

َا ﴿ : مكُ ِو دُ عَ  نْ عَ  قَاَل تَ َعاىَل  دْ قَ ى، وَ رَ ي َ وَ  عُ مَ سْ م يَ كُ بَ رَ  ن  صبًا إِ  الغوطةِ  واي أهلَ  ُّنِْلي ََلُْم ِإّن 
  2.﴾ لِيَ ْزَداُدوا ِإَْثًا

ِل اْلَكاِفرِيَن أَْمِهْلُهْم ُرَوْيًدا﴿ : مُ اَلِِ ثَ مْ أَ  نْ عَ وَ  مُ هُ ن ْ عَ  قَاَل تَ َعاىَل وَ    3.﴾ َفَمهِ 

  

                                                           

 42اآلية/  ُسوَرُة ِإبْ رَاِهيَم: - 1
 178ُسوَرُة آِل ِعْمرَاَن: اآلية/  - 2
 17ُسوَرُة الط ارِِق: اآلية/   - 3

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
59 

 ُف لَّ خ  ت   ت  ل   ا ٌَّ آج  و    تتبد َُّ ل   نٌ ن  ُس 

ُ تَ َعاىَل: قَ  ًئا َوأُولَِئَك ُهْم ِإن  ال ِذيَن َكَفُروا َلْن تُ ْغِِنَ ﴿ اَل اّلل  ُهْم أَْمَواَُلُْم َواَل َأْواَلُدُهْم ِمَن اّللِ  َشي ْ َعن ْ
  1.﴾ َوُقوُد الن ارِ 

ضة اجلبار، وحتت بفإهنم ِف ق اجملرمون، ومهما طغى مهما ارتفع الباطل، ومهما انتفش الكفر
ُهْم أَْمَواَُلُمْ سلطانه وقهره،  هللا  هم ِبسَ فُ عنهم حتالُ  يدفعَ  َوَلنْ  ،َأْواَلُدُهمْ  تنفعهم َلنْ ، وَ َلْن تُ ْغِِنَ َعن ْ

 إذا نزل هبم.

فال يهولنك ما تراه من طغيان، وال يغرنك ما هم عليه من سلطان، فليس عندهم من القوة 
َناُهْم وََكذ َب ال ِذيَن ِمْن قَ ْبِلِهْم َوَما بَ َلُغوا ِمْعَشاَر َما ﴿ قَاَل تَ َعاىَل: سبقهم؛  نْ مَ  ِمْعَشارَ  آتَ ي ْ

بُوا ُرُسِلي َفَكْيَف َكاَن َنِكريِ    2.﴾ َفَكذ 

َوَلْن جتََِد ِلُسن ِة ﴿  هبم ال ُمالة، ولكنها سنن ال تتبدل؛ واقعٌ هللا  عذابَ وال تستعجل َلم فإن 
  3.﴾ اّللِ  تَ ْبِديال

  4.﴾ َوتِْلَك اْلُقَرى أَْهَلْكَناُهْم َلم ا ظََلُموا َوَجَعْلَنا ِلَمْهِلِكِهْم َمْوِعًدا﴿  ؛آجال ال تتخلفو 

ُمَعط َلة   َفَكأَيِ ْن ِمْن قَ ْريَة  أَْهَلْكَناَها َوِهَي ظَاِلَمٌة َفِهَي َخاِويٌَة َعَلى ُعُروِشَها َوبِْئر  ﴿ قَاَل تَ َعاىَل: وَ 
  5.﴾ َوَقْصر  َمِشيد  

َوأُولَِئَك ﴿ م الدنيوي، وأما العذاب األخروي، فيكفي لتصوير بشاعته قوله تعاىل: فهذا عذاهب
 .﴾ ُهْم َوُقوُد الن ارِ 

                                                           

 10ُسوَرُة آِل ِعْمرَاَن: اآلية/  - 1
 45ُسوَرُة َسَبأ : اآلية/  - 2
 62ُسوَرُة اأْلَْحزَاِب: اآلية/  - 3
 59ُسوَرُة الكهِف: اآلية/  - 4
   45ُسوَرُة احلَْجِ : اآلية/  - 5
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كما كانوا نريااًن موقدة على املؤمنني ِف فكما علو على هللا تعاىل، و واجلزاء من جنس العمل، 
هللا ُهْم ِف الدنيا، جعلَ  بلد فتنة، وكما َحر ُقوا املستضعفني أحياءً الدنيا، وكما أججوا ِف كل 

  1.﴾ َوال َيْظِلُم َربَُّك َأَحًدا﴿ ، يوم القيامة لن ارِ ل اَوُقودً 

  

                                                           

 49ُسوَرُة اْلَكْهِف: اآلية/  - 1
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 ؟العذاُب  هُ بعد   ان  ا ك  ُ  ، إ  طيُب ي   يشٍ ع   ي  أ  

بُوا ِِباَيتَِنا َفَأَخَذُهُم ﴿  اَل اّلل ُ تَ َعاىَل: قَ  ُ َكَدْأِب آِل ِفْرَعْوَن َوال ِذيَن ِمْن قَ ْبِلِهْم َكذ  اّلل ُ ِبُذنُوهِبِْم َواّلل 
  1.﴾ َشِديُد اْلِعَقابِ 

ُ ِبُذنُوهِبِمْ َفأَ ﴿ تَ َعاىَل: أتمل قوله   اِد.بَ ى العِ لَ عَ  وبِ نُ الذُّ  رِ طَ ى خَ دَ مَ  لتعلمَ  .﴾ َخَذُهُم اّلل 

 اّلل ِ  إبمهالِ وُخدَِع ، الشهوةِ  وةُ شْ نَ  هُ تْ رَ كَ سْ أَ ، وَ لِ مَ األَ  ولُ طُ  هُ ر  غَ  قدْ  على الذنبِ  مقيم   نْ مِ  فكمْ 
وقد هيئت له صنوف العذاب،  ،ل ِ الذُّ  يلُ ابِ رَ ، وسَ اْلوفِ  لباسُ  له ِف الغيبِ  اكُ ، وحيُ هُ لَ  تَ َعاىَل 

 وألوان العقاب.

َفال ﴿ عجلة العباد، أمل تسمع قوله تعاىل: لهللا تعاىل ال يعجل  ألن   ؛قد يطول أمد اإلمهال
َا نَ ُعدُّ  اتَ ْعَجْل َعَلْيِهْم ِإّن    2.﴾ ََلُْم َعدًّ

ُّنَتِ ُعُهْم قَِليال ُُث  َنْضطَرُُّهْم ﴿ ومها طال األمد فإنه قليل ابلنسبة إىل ما ينتظرهم من العذاب؛ 
  3.﴾ ِإىَل َعَذاب  َغِليظ  

ُقْل ﴿ َلذ ة  ُتْستَ َلُذ إذا كاَن سيعُقُبها الناُر؟  َوَأيُّ ؟ ا كاَن بعَدُه العذابُ ذَ َأيُّ َعيش  َيطيُب، إِ وَ 
 4.﴾ ت  ُعوا فَِإن  َمِصريَُكْم ِإىَل الن ارِ َتََ 

نْ َيا َوال يَ ُغر ن ُكْم اِبّللِ  اْلَغُرورُ ﴿    5.﴾ َفال تَ ُغر ن ُكُم احْلََياُة الدُّ

حُتَاَسَب، واْقُصْر من َغْلَواِئك، واكبْح َجاَح  نْ أَ  ْب نفسَك قبلَ اسِ واَبِدْر قبَل أْن تُ َباَدَر، وحَ 
 ُغرورك، واعرف لربك قدره، واعلم أنك لن تعجزه.
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ُل  م  ق  اجل  ت ن و  ُل، مل َّا اس  م  د  احل  ت أ س   اس 

ُ تَ َعاىَل: قَ    1.﴾ اْلِمَهادُ ُقْل لِل ِذيَن َكَفُروا َستُ ْغَلُبوَن َوحُتَْشُروَن ِإىَل َجَهن َم َوبِْئَس ﴿ اَل اّلل 

الذي تظهر فيه عزة اإلسالم وقوة  َصل ى اّلل ُ َعَلْيِه َوَسل َم،أتمل هذا األمر من هللا تعاىل لنبيه 
 ليتبني لك أنه دين ال يرتضي ألهله اَلوان، وال يقرهم على االستضعاف.املسلمني، 

ستغلبون وعد صادق ال يتخلف، ومع ذلك فال يتحقق إال على أيدي الفئة املؤمنة، اليت ال 
يشغلها َجع املال من حله ومن حرامه، وال يشغلها االنغماس ِف اللذات، ومعاقرة الشهوات، 

  2.﴾ َوِإن  ُجْنَداَن ََلُُم اْلَغالُِبونَ ﴿ الفئة املؤمنة الِت وصفها هللا تعاىل بقوله: 

 الذي نْ هذه اآلية لتفت ِف عضد الكفار، وتوهن قواهم، وتفل عزائمهم، لكن مَ  وتكفي
 يقوَلا َلم؟اميلك القوة ل

كف هللا تعاىل ِبسهم عن املؤمنني، وكفى هللا   َصل ى اّلل ُ َعَلْيِه َوَسل َم، ملا قاَلا َلم رسول هللا
 .مْ هُ ر  شَ  تعاىل العبادَ 

وملا أظهران االستضعاف، وأعطينا الدنية ِف ديننا، سامنا الكفار سوء العذاب، وبسطوا إلينا 
  .(لُ مَ اجلَ  قَ وَ ن ْ ت َ ا اسْ م  لَ ، لُ مَ احلَ  دَ سَ أْ تَ اسْ )أيديهم وألسنتهم ابلسوء، وصدق القائل: 

وا يُ ْنِفُقوَن أَْمَواََلُْم لَِيُصدُّوا ِإن  ال ِذيَن َكَفرُ ﴿ تَ َعاىَل: أزمتنا احلقيقة ِف عدم ثقتنا ابهلل تعاىل؛ قال 
 َم حُيَْشُرونَ َعْن َسِبيِل اّللِ  َفَسيُ ْنِفُقونَ َها ُُث  َتُكوُن َعَلْيِهْم َحْسَرًة ُُث  يُ ْغَلُبوَن َوال ِذيَن َكَفُروا ِإىَل َجَهن  

﴾.3  

 ْمَوالِ األَ ِمَن ه يُ ْنِفُقونَ وكثرة ما على كثرة عددهم، وقوة عتادهم،  يُ ْغَلُبونَ أخبان هللا تعاىل أهنم س
  .لَِيُصدُّوا َعْن َسِبيِل اّلل ِ 
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االعتصام َبباَلم، واالستمساك هتم، و مواالِف  العز ِ  كلَ   أن العز  ا نَ بعضُ رى يومع ذلك 
 بعهودهم.

 نظرةً أهنم القوة الِت ال تقهر، والعزة الِت ال ترام، والقطب األوحد، فال عجب أن ينظروا إلينا و 
 باًحا.ست، وكِلً مابردةً  ، ويروان غنيمةً دونيةً 

  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
64 

 رص   النَّ  يُس اي  ق  م  

َقْد َكاَن َلُكْم آيٌَة ِف ِفئَ تَ نْيِ اْلتَ َقَتا ِفَئٌة تُ َقاِتُل ِف َسِبيِل اّللِ  َوُأْخَرى َكاِفَرٌة ﴿ اَل اّلل ُ تَ َعاىَل: قَ 
ُ يُ َؤيِ ُد بَِنْصرِِه َمْن َيَشاُء ِإن  ِف َذلِ يَ َرْونَ ُهْم ِمثْ َلْيِهْم رَْأَي اْلَعنْيِ  َرًة ألوَل األْبَصارِ َواّلل    1.﴾ َك َلِعب ْ

مقاييس النصر ال ُتضع للقوى املادية َبال من األحوال، وال للحساابت البشرية، هللا تعاىل 
 أخبان بذلك، والتاريخ على هذا خري شاهد.

ُ َمَع الص اِبرِينَ  َكْم ِمْن ِفَئة  ﴿  أمل يقل هللا تعاىل:    2؟﴾ قَِليَلة  َغَلَبْت ِفَئًة َكِثريًَة إبِِْذِن اّللِ  َواّلل 

 ِثنيَ َونُرِيُد َأْن َّنُن  َعَلى ال ِذيَن اْسُتْضِعُفوا ِف األْرِض َوجَنَْعَلُهْم أَِئم ًة َوجَنَْعَلُهُم اْلَوارِ ﴿ َوقَاَل تَ َعاىَل: 
﴾.3  

َوِإن  ُجْنَداَن ﴿ كما قَاَل تَ َعاىَل:   األمر وحتقيق اجلندية هلل تعاىل؛إّنا مقياس النصر هو امتثال 
  4.﴾ ََلُُم اْلَغالُِبونَ 

قَاَل كما وسنن هللا تعاىل ال حتايب أحًدا، ونصر هللا تعاىل لعباده له َثن، وَثنه أن ننصر دينه؛  
ُ َمْن يَ ْنُصرُهُ ﴿ : تَ َعاىَل    5.﴾ َولَيَ ْنُصَرن  اّلل 

  6.﴾ اَي أَي َُّها ال ِذيَن آَمُنوا ِإْن تَ ْنُصُروا اّلل َ يَ ْنُصرُْكْم َويُ ثَ بِ ْت أَْقَداَمُكمْ ﴿ تَ َعاىَل: َوقَاَل 

كان صالح الدين األيويب رمحه هللا امير على اجلنود لياًل فإذا رآهم يصلون ويقرؤون القرآن 
 قال: من هنا َييت النصر.
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 أتيت اَلزامية.بون ويلهون قال: من هنا رآهم يلعوإذا 

فمن أراد أن يعرف كم بيننا وبني النصر املوعود، فلينظر إىل ما بيننا وبني دين هللا تعاىل، 
 فكلما اقرتبنا اقرتب نصر هللا، حَّت نرى منه آايت. 

 وكلما اتسعت اَلوة ابتعدان عن النصر، حَّت يصري احلديث عنه أمنية من األمنيات. 
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 اًناِّس   اس  ُخ ُم النَّ ظ  ع  أ  

زُيِ َن لِلن اِس ُحبُّ الش َهَواِت ِمَن النِ َساِء َواْلَبِننَي َواْلَقَناِطرِي اْلُمَقْنطََرِة ِمَن ﴿ اَل اّلل ُ تَ َعاىَل: قَ 
نْ َيا َواّلل ُ  ِعْنَدُه ُحْسُن الذ َهِب َواْلِفض ِة َواْْلَْيِل اْلُمَسو َمِة َواأْلَنْ َعاِم َواحْلَْرِث َذِلَك َمَتاُع احْلََياِة الدُّ

  1.﴾ اْلَمآبِ 

نْ َيا سريع زواَلا، كثري كدرها، قليل صفائها، إذا  نْ َيادُ ْت ومهما زخرفت تبقى زُي ِنَ مهما  الدُّ
قَاَل َرُسوُل  ال تساوي عند هللا جناح بعوضة؛ كماحلت أوحلت، وإذا أينعت نعت، دنيئة 

َها َلْو َكا»اّللِ  َصل ى اّلل ُ َعَلْيِه َوَسل َم:  نْ َيا تَ ْعِدُل ِعْنَد اّللِ  َجَناَح بَ ُعوَضة  َما َسَقى َكاِفرًا ِمن ْ َنِت الدُّ
  2.«َشْربََة َماء  

وكل واحد منا حيتاج إىل من يذكره َبقيقتها، حَّت ال تغره بزخارفها، فُيسِخُط ِف سبيلها ربه، 
 ويقطع من أجلها رمحه، ويبيع هبا دينه.

ولو عرف كل واحد منا أهنا ظٌل زائٌل، ومتاٌع قليٌل، وعارية مسرتدة، لقنع منها ابلقليل، 
 ، وألصبح فيها غريًبا أو كالغريب.َكزَاِد الر اِكبِ   هاِمن ورضي منها ابليسري، ولكفاه

ولكْن َلا سكرة كسكرة اْلمر أو أشد، وأعظُم الناِس خسرااًن َمْن ال يفيق إال عند املوت أو 
 ظلمة القب. ِف

َلْو يَ ْفَتِدي ِمْن َعَذاِب يَ ْوِمِئذ  بَِبِنيِه َوَصاِحَبِتِه َوَأِخيِه * َوَفِصيَلِتِه ال ِِت تُ ْؤِويِه * ﴿ يَ َودُّ حينها 
يًعا ُُث  يُ ْنِجيهِ َوَمْن ِف ا   3.﴾ ألْرِض َجَِ

 

                                                           

 14ُسوَرُة آِل ِعْمرَاَن: اآلية/  - 1
نْ َيا َعَلى اّللِ  َعز  َوَجل ، أَبْ َواُب الزُّْهِد َعْن َرُسوِل اّللِ  َصل ى اّلل ُ َعَلْيِه َوَسل َم ، -رواه الرتمذي - 2 اَبُب َما َجاَء ِِف َهَواِن الدُّ

 ، بسند صحيح2320حديث رقم: 
    14 -11ُسوَرُة اْلَمَعارِِج: اآلية/  - 3

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
67 

  ُ   ن  كُ 
 يةٍ ال  ٍة ع  ا ه 

ِِبَرْي  ِمْن َذِلُكْم لِل ِذيَن ات  َقْوا ِعْنَد َرهبِ ِْم َجن اٌت جَتْرِي ِمْن حَتِْتَها  ُقْل َأُؤنَ بِ ُئُكمْ ﴿ اَل اّلل ُ تَ َعاىَل: قَ 
ُ َبِصرٌي اِبْلِعَبادِ  اأْلَنْ َهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َوأَْزَواٌج ُمَطه َرٌة َوِرْضَواٌن ِمَن اّلل ِ    1.﴾ َواّلل 

؛ من الدنيا وما فيهامنه و  له ِف اجلنة خريٌ أعده هللا تعاىل ما  فَِإن  مهما أويت املؤمن من الدنيا، 
لكان ، يفىن َذَهب  من  لدنياَوا يبقى َخَزف  من  اآْلِخَرةُ كانت َلْو  ، فانية الدنيافاجلنة ابقية و 

نْ َيا َفَكْيَف  ،اْْلََزَف اْلَباِقي َعَلى الذ َهِب اْلَفاِن  ينبغي على العاقل أن خيتار  َخَزف  من َوالدُّ
 خرٌي وأبقى. واآْلِخَرةُ  ،يبقىاآْلِخَرُة من َذَهب  و  يفىن،

، قَاَل: أُْهِدَي ِإىَل الن ِبِ  َصل ى هللُا َعَلْيِه َوَسل َم َسَرَقٌة ِمْن َرِضَي اّلل ُ َعْنهُ  َعِن البَ رَاِء ْبِن َعاِزب  
نَ ُهْم  َويَ ْعَجُبوَن ِمْن ُحْسِنَها َولِيِنَها، فَ َقاَل َرُسوُل اّللِ  َصل ى هللاُ َحرِير ، َفَجَعَل الن اُس يَ َتَداَوُلونَ َها بَ ي ْ

، قَاَل: « أَتَ ْعَجُبوَن ِمن َْها؟»َعَلْيِه َوَسل َم:  َوال ِذي نَ ْفِسي بَِيِدِه، َلَمَناِديُل »قَاُلوا: نَ َعْم اَي َرُسوَل اّللِ 
َها ٌر ِمن ْ   2.«َسْعد  ِف اجلَن ِة َخي ْ

نْ َيا َوَما ِفيَهاعلى قدر العصا ِف اجلَن ِة  بل مكانٌ  ٌر ِمَن الدُّ  َعْن َسْهِل ْبِن َسْعد  الس اِعِدي ِ ف؛ َخي ْ

َمْوِضُع َسْوط  ِف اجلَن ِة َخي ٌْر ِمَن »َرِضَي اّلل ُ َعْنُه، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّللِ  َصل ى هللُا َعَلْيِه َوَسل َم 
نْ َيا َوَما ِفيَها   3.«الدُّ

وصم عن شهواهتا فيا عبد هللا ال تفرح مبا أوتيته ِف الدنيا، وال جتزع على ما فاتك منها، 
هنار، يظلك فيها األ التفطر غًدا ِف روضة  غن اء، ِف قصر  من لؤلؤة بيضاء، جتري من حتته

تَ ُهْم ِوْلَداٌن خُمَل ُدوَن ِإَذا تسلم عليك املالئكة الكرام، وخيدمك و عرش الرمحن،  رَأَيْ تَ ُهْم َحِسب ْ
ُثورًا  وتنظر إىل وجه الرمحن سبحانه وتعاىل. ،ُلْؤُلًؤا َمن ْ

                                                           

 15ُسوَرُة آِل ِعْمرَاَن: اآلية/  - 1
كتاب   -، ومسلم3249ِكَتاُب بَْدِء اْلَْلِق، اَبُب َما َجاَء ِف ِصَفِة اجلَن ِة َوأَن  َها خَمُْلوَقٌة، حديث رقم:   -رواه البخاري - 2

ُهْم، اَبُب ِمْن َفَضائِِل َسْعِد ْبِن ُمَعاذ  َرِضَي هللاُ َعْنُه، حديث رقم  2468: َفَضائِِل الص َحابَِة َرِضَي هللاُ تَ َعاىَل َعن ْ
 3250ِكَتاُب بَْدِء اْلَْلِق، اَبُب َما َجاَء ِف ِصَفِة اجلَن ِة َوأَن  َها خَمُْلوقٌَة، حديث رقم:   -رواه البخاري - 3
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، فلو نلتها َبذافريها، ملت ومل تقض منها َهاسفاسفِ الدنيا و فكن ذا مهة  عالية  وترف ْع عن 
 الوطر.
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  ل  ه  
 ه  ب   ُل وس  ت  ت   الٌح ص   ٌل م  ع   ك  د  ن  ع 

( 16ال ِذيَن يَ ُقوُلوَن َرب  َنا ِإن  َنا آَمن ا فَاْغِفْر لََنا ُذنُوبَ َنا َوِقَنا َعَذاَب الن اِر )﴿ اَل اّلل ُ تَ َعاىَل: قَ 
  1.﴾ ُمْستَ ْغِفرِيَن اِبأْلَْسَحارِ الص اِبرِيَن َوالص اِدِقنَي َواْلَقانِِتنَي َواْلُمْنِفِقنَي َوالْ 

 ،﴾ .....ال ِذيَن يَ ُقوُلوَن َرب  َنا ِإن  َنا آَمن ا فَاْغِفرْ ﴿ : إبامياهنم تَ َعاىَل توسلوا إىل هللا كيف أتمل  
وكيف أثىن هللا تبارك وتعاىل عليهم بلوازم هذا اإلاميان، ونعتهم بنعوت الصفوة من خلقه، 

 الصب والصدق والقنوت واإلنفاق، واالستغفار ابألسحار!

َنا َرب  نَ ﴿  وهذا كما أخب هللا تعاىل عن احلوارين أهنم قالوا: ا آَمن ا مبَا أَنزْلَت َوات  بَ ْعَنا الر ُسوَل فَاْكتُ ب ْ
  2.﴾ َمَع الش اِهِدينَ 

ألنه أعظم ما عندهم العبادات، وأرفع الطاعات منزلة، وكل طاعة بعده  وإّنا توسلوا ابإلاميان
 فإما أن تكون شرطًا من شرائطه، أو شعبة من شعبه، أو الزم من لوازمه.

وتوسل احلواريون ابتباعهم لعيسى عليه السالم؛ ألنه أعظم ما يرجونه بعد اإلاميان ابهلل تعاىل؛ 
 ألنه كان من أعظم أسباب االضطهاد، والتعذيب، والتشريد. 

وأنت إذا أردت أن تتوسل إىل هللا تعاىل إباميانك، فهل تظنه إاميااًن خال من الشوائب، وظهرت 
 ققت لوازمه؟معامله، واكتملت شرائطه، وحت

ملَْ تُ ْؤِمُنوا َوَلِكْن ُقوُلوا َأْسَلْمَنا َوَلم ا يَْدُخِل اإلاميَاُن ﴿ ُتشى إن ذكرته أن يقال لك:  أو أنه إاميان
  3.﴾ ِف قُ ُلوِبُكمْ 

 من جنس عمل أصحاب الغار الذين توسلوا ِبرجى أعماَلم؟عمل صاحل وهل عندك 

                                                           

 17، 16ُسوَرُة آِل ِعْمرَاَن: اآلية/  - 1
 53ُسوَرُة آِل ِعْمرَاَن: اآلية/  - 2
   14سورة احلُُْجرَاِت: اآلية/  - 3
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وإال راجع إاميانك، واجتهد فيما يقربك إىل إن كان عندك من ذلك شيٌء فامحد هللا تعاىل، 
  هللا تعاىل من صاحل األعمال، فإنك ال تدري ما الذي ينجيك غًدا بني يدي هللا تعاىل.
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ًم  لِّ ًا أ و  ُمت ع 
امل   ُكن  ع 

اْلِعْلِم قَاِئًما اِبْلِقْسِط اَل إَِلَه ِإال  َشِهَد اّلل ُ أَن ُه اَل إِلََه ِإال  ُهَو َواْلَماَلِئَكُة َوأُولُو ﴿ اَل اّلل ُ تَ َعاىَل: قَ 
ْساَلمُ ( ِإن  الد ِ 18ُهَو اْلَعزِيُز احلَِْكيُم )   1.﴾ يَن ِعْنَد اّللِ  اإْلِ

أتمل فضل العلم ِف هذه اآلية، ورفعة شأن العلماء، فقد قرن هللا تعاىل شهادته بشهادة أهل 
 العلم، وهو شرف دونه كل شرف.

ْساَلمِ  ، وهو دينَأَجلِ  َمْشُهود  ِبهِ وأشهدهم على   الذي ارتضاه سبحانه وتعاىل لعباده.  اإْلِ

َتَضم َنْت َهِذِه اآْليَُة: َأَجل  َشَهاَدة ، َوأَْعَظَمَها، َوأَْعَدََلَا، َوَأْصَدقَ َها، قال ابن القيم رمحه هللا: )
  2(.ِمْن َأَجلِ  َشاِهد ، ِبََِجلِ  َمْشُهود  ِبهِ 

توى عامٌل أانر هللا ابلعلم بصريته، وجاهٌل عميت بصريته فهو يتخبط ِف ظلمات وال يس
َا يَ َتذَك ُر ﴿ قَاَل تَ َعاىَل: جهله؛  َا أُنزَل إِلَْيَك ِمْن َربِ َك احلَْقُّ َكَمْن ُهَو أَْعَمى ِإّن  أََفَمْن يَ ْعَلُم أّن 

  3.﴾ أُوُلو األْلَبابِ 

قَاَل َعْبُد اّللِ  ْبُن َمْسُعود  ؛ فتهلك الثالثَ  متعلًما، وإايك أن تكونَ  ًما أوالِ عَ  تكونَ  نْ أَ  صْ رِ احْ فَ 
ُ َعْنُه،  َر ِفيَما ِسَوامُهَا»َرِضَي اّلل    4.«اْغُد َعاِلًما، َأْو ُمتَ َعلِ ًما، َواَل َخي ْ

 فقد قيل:

 والش      َرفِ واجله     ُل يه     ِدُم بي     َت الع     زِ   ***      العل           ُم يرف           ُع بيتً           ا ال ِعم           اَد ل           ه
 

 

 
                                                           

 19، 18ِعْمرَاَن: اآلية/ ُسوَرُة آِل  - 1
 (418/ 3مدارج السالكني ) - 2
 19ُسوَرِة الر ْعِد: اآلية/  - 3
 254، حديث رقم: اَبٌب ِف َذَهاِب اْلِعْلمِ  -الدارمي، 7852حديث رقم:  -الطبان ِف الكبريرواه  - 4
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 وال يثمر العلم إال ابلصب؛ قال ابن هشام:

 وَم  ن خيط   ِب احلس  ناَء يص   ِبْ عل  ى الب   ذلِ  ***      وَم  ن يص  َطِب للعل  م يظف  ر بنَ ْيلِ  هِ 
 

 فإذا أردت الرفعة ِف الدارين، فاسلك سبيل العلم ترق إىل العال.

نس          وبِ  ***      الِعل       ُم يَ       نَهُض اِبَْلس       يِس ِإىل الُع       ال
َ
 َواجلَه          ُل يَقُع          ُد اِبلَف          َّت امل
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هُ  ع  ٌد َش   اح  يٌن و 
 ب  ع  ل   اهُ اهللَُّ وارتض   د 

 ه  اد 

ُ تَ َعاىَل: قَ  ْساَلمُ ِإن  الد ِ ﴿ اَل اّلل    1.﴾ يَن ِعْنَد اّللِ  اإْلِ

 لتعلَم أنه ليس َُث  إال ِديٌن َواِحٌد. .﴾ ِإن  الدِ ينَ ﴿ أتمل قوله تعاىل 

 ال يقبل سواه.و ، لعبادهرتضاه واشرعه هللا تعاىل،  َواِحدٌ ِديٌن 

غريها فمما أحدثه الناس، وليست من دين أما اليهودية، والنصرانية، والبوذية، واَلندوسية، و 
 هللا ال من قريب وال من بعيد.

َلى َشْيء  َحَّت  تُِقيُموا الت  ْورَاَة ُقْل اَي أَْهَل اْلِكَتاِب َلْسُتْم عَ ﴿ تَ َعاىَل: ومم ا َيُدلُّ َعَلى َذلَك َقولُُه 
يَل َوَما أُنزَل إِلَْيُكْم ِمْن َربِ ُكمْ    2.﴾ َواإلجنِْ

َشرََع َلُكْم ِمَن ﴿ قَاَل تَ َعاىَل: وهو ِديُن األنبياء َجيًعا صلوات هللا وسالمه عليهم أَجعني؛ 
َنا إِلَْيَك وَ  يِن َما َوص ى بِِه نُوًحا َوال ِذي أَْوَحي ْ َنا بِِه ِإبْ رَاِهيَم َوُموَسى َوِعيَسى َأْن أَِقيُموا الدِ  َما َوص ي ْ

يَن َوال تَ تَ َفر ُقوا ِفيهِ    3.﴾ الدِ 

 َأْسَلُموا لِل ِذيَن َهاُدوا ِإان  أَنزْلَنا الت  ْورَاَة ِفيَها ُهًدى َونُوٌر حَيُْكُم هِبَا الن ِبيُّوَن ال ِذينَ ﴿ قَاَل تَ َعاىَل: وَ 
﴾.4  

قَاَل احْلََوارِيُّوَن ََنُْن أَْنَصاُر ﴿ ؛ قَاَل تَ َعاىَل: الصاحلني من أتباع األنبياء عليهم السالم وهو ِدينُ 
  5.﴾ اّللِ  آَمن ا اِبّللِ  َواْشَهْد ِِبان  ُمْسِلُمونَ 

 

                                                           

 19ُسوَرُة آِل ِعْمرَاَن: اآلية/  - 1
   68ُسوَرُة اْلَمائَِدِة: اآلية/  - 2
 13ُسوَرُة الشُّوَرى: اآْليَة/  - 3
 44ُسوَرُة اْلَمائَِدِة: اآْليَة/  - 4
 52ُسوَرُة آِل ِعْمرَاَن: اآْليَة/  - 5
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يُن الذي ارتضاه لعباده؛ ْمُت َعَلْيُكْم اْليَ ْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوأَتَْ ﴿ قَاَل تَ َعاىَل:  وهو الدِ 
  1.﴾ نِْعَمِِت َوَرِضيُت َلُكُم اإلْسالَم ِديًنا

يُن الذي َتِغ ﴿ قَاَل تَ َعاىَل: من أحد سواه ِف الدنيا وال ِف اآلخرة؛  ال يقبل هللا وهو الدِ  َوَمْن يَ ب ْ
َر اإلْسالِم ِديًنا فَ َلْن يُ ْقَبَل ِمْنُه َوُهَو ِف اآلِخرَِة ِمَن اْْلَاِسرِينَ    2.﴾ َغي ْ

فامحد هللا الذي وفقك ملا حيبه ويرضاه، وال يغرنك من اميدح املغضوب عليه، ويثِن على 
 الضالل.

  

                                                           

 3ُسوَرُة اْلَمائَِدِة: اآْليَة/  - 1
 85ُسوَرُة آِل ِعْمرَاَن: اآْليَة/  - 2
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يُ  ً أُ  اد  ب  أ  وًل، و  دُ  ا َّ  د  أ   ال ب غ   ام 

نَ ُهمْ ُم اْلِعْلُم بَ ْغًيا َوَما اْختَ َلَف ال ِذيَن أُوُتوا اْلِكَتاَب ِإال ِمْن بَ ْعِد َما َجاَءهُ ﴿ اَل اّلل ُ تَ َعاىَل: قَ   بَ ي ْ
﴾.1  

، وملاًل شَّت، وأحزااًب أتمل العلة الِت من أجلها اختلف أهل الكتاب حَّت صاروا شيًعا وأحزاابً 
نَ ُهمْ ﴿ ( بَ ْغيُ الْ متناحرًة، يكفر بعضها بعًضا ويلعن بعضها بعًضا، إهنا )  .﴾ بَ ْغًيا بَ ي ْ

 ، وجتاوزُ والعدوانُ ، ، والطغيانُ اْلبَ ْغيُ  :أول أسباب االختالف وأعظم أسباب االختالف
 الِت شرعها هللا تعاىل الستقامة أمور الناس. احلدودِ 

نْ َيافإذا رأيت   وتنازًعا بني الناسِ  َوُزْخرُِفَها، َوزِيَنِتَها، ،طََلِب ُمْلِكَهاتكالًبا على وَ  ،بَ ْغًيا َعَلى الدُّ
فيه  حلُ تَ سْ تُ  ؛ ألنه سبيلٌ اَلالكِ  أسبابِ  لُ ، فهو أو أَي ُُّهْم َيُكوُن َلُه اْلُمْلُك، َواْلَمَهابَُة ِف الن اسِ 

وهو حال أهل الدنيا، الذين تعلقوا هبا، ؛ فيه املقدساتُ  ، وهتانُ فيه الدماءُ  سفكُ ، وتُ احلرماتُ 
فلها يعملون، ومن أجلها يتقاتلون، وعليها يوالون ويعادون، وانقطع رجاؤهم ِف اآلخرة، فال 

ِإن  اْلُمُلوَك ِإَذا َدَخُلوا ﴿ : على لسان بلقيس اّلل ُ تَ َعاىَل  قَالَ يرجون ثوااًب وال خيافون عقااًب؛ 
  2.﴾ قَ ْريًَة أَْفَسُدوَها َوَجَعُلوا أَِعز َة َأْهِلَها أَِذل ةً 

، كان الفعل منه أقبح، والضرر التدينَ  رُ هِ ظْ لعلم، ويُ ن ينتسب إىل افإذا وجد شيء من ذلك مم
إعراض الناس عن وسبب أعظم، واْلطر أشد، واجلرم أشنع؛ ألنه سيكون معول هدم للدين، 

 .سوء الظن برب العاملنيالطريق املستقيم، وسبب 

ُمُر ِإن  اّلل َ َيَْ ﴿ قَاَل اّلل ُ تَ َعاىَل: من أصول ارحمرمات ِف كل الشرائع؛  اْلبَ ْغيَ وال عجب فإن 
ُكْم َلَعل ُكْم َوِإيَتاِء ِذي اْلُقْرََب َويَ ن َْهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َواْلبَ ْغِي يَِعظُ  اِبْلَعْدِل َواإلْحَسانِ 

  3.﴾ َتذَك ُرونَ 
                                                           

 19/ ُسوَرُة آِل ِعْمرَاَن: اآلية - 1
 34ُسوَرُة النمل: اآلية/  - 2
 90ُسوَرُة الن ْحِل: اآلية/ - 3
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َا بَ ْغُيُكْم ﴿ قَاَل اّلل ُ تَ َعاىَل: فاحذروا البغي فإنه أدال دواًل، وأابد أممًا؛  َعَلى اَي أَي َُّها الن اُس ِإّن 
  1.﴾ أَنْ ُفِسُكمْ 

  

  

                                                           

    23ُسوَرُة يُوُنَس: اآلية/  - 1
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م   ال  س  ُة اإل  م 
، س  ت ه  ام  ق 

ت  ، واس  ج   ُوُضوُح امل  ن ه 

َوُقْل لِل ِذيَن أُوُتوا اْلِكَتاَب َواأْلُمِ يِ نَي أََأْسَلْمُتْم فَِإْن َأْسَلُموا فَ َقِد اْهَتَدْوا َوِإْن ﴿ اَل اّلل ُ تَ َعاىَل: قَ 
َا َعَلْيَك اْلَباَلغُ  تَ َول ْوا   1.﴾ فَِإّن 

ليس ِف دين هللا تعاىل مداهنة، وليس ِف احلق جماملة، بل من اْليانة أن يقال َلم للكافر فيما 
من األجر، ولك  ، وأنت لك نصيبٌ أنت ُمقٌ  - كانت ملتهمهما   -هو عليه من الكفر 

 من اجلنة. حظٌ 

واإلسالم واضح غاية الوضوح، وصريح غاية الصراحة، وال يعرف التملق، وال يرضى 
 َودُّوا َلْو ُتْدِهُن فَ ُيْدِهُنونَ ﴿ قَاَل اّلل ُ تَ َعاىَل: ابملداهنة، وال يرتضي للمسلم أن يكون مداهًنا؛ 

﴾.2  

مبفهوم املخالفة، وإن مل يسلموا فهم ِف ضالل  .﴾ ْن َأْسَلُموا فَ َقِد اْهَتَدْوافَإِ ﴿ قَاَل اّلل ُ تَ َعاىَل: 
  .مبني

ِف  يوم   أولِ  منْ  َصل ى اّلل ُ َعَلْيِه َوَسل مَ  ِب ِ الن   ةُ فَ صِ ، وَ مِ اَل سْ اإلِ  ةُ مِسَ ، هِ تِ امَ قَ تِ ، واسْ جِ هَ ن ْ مَ الْ  وحُ ضُ وُ وَ 
اَيأَي َُّها اْلَكاِفُروَن ُقْل ﴿  بعثته إىل أن قبضه هللا تعاىل، وكيف ال وهو الذي قال هللا تعاىل له:

* اَل أَْعُبُد َما تَ ْعُبُدوَن * َوال أَنْ ُتْم َعاِبُدوَن َما أَْعُبُد * َوال َأاَن َعاِبٌد َما َعَبْدُتُْ * َوال أَنْ ُتْم 
  3.﴾ َعاِبُدوَن َما أَْعُبُد * َلُكْم ِديُنُكْم َوَلَ ِدين

وب عقائد النصارى، ويبشرهم ابجلنة، فإذا رأيت من يثِن على اليهود واميدح اليهودية، ويص
ُ لنا رسول هللا فاعلم أنه قد حاد عن الصراط املستقيم، وتنكب الطريق الذي رمسه  َصل ى اّلل 

 .َعَلْيِه َوَسل مَ 

                                                           

 20ُسوَرُة آِل ِعْمرَاَن: اآلية/  - 1
 9ُسوَرُة اْلَقَلِم: اآلية/  - 2
 ُسوَرُة اْلَكاِفُروَن   - 3
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وإايك أن تظن أن من األدب، واللياقة، عدم مواجهتهم مبا هم عليه من الكفر، وما هم فيه 
من الضالل، وما ينتظرهم من اْليبة واْلسران، إذا ماتوا وهم على ذلك؛ فإن ذلك هو منهج 

ُ َعَلْيِه َوَسل مَ ، وهدي رسوِل اإلسالِم اْلُقْرآنِ   .َصل ى اّلل 
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ن  س  بُ  ُكل  م 
ى ل  اء  ك  الف  ّش   م  ة   دِّ م  رَّ  امل ُح 

ِإن  ال ِذيَن َيْكُفُروَن ِِباَيِت اّللِ  َويَ ْقتُ ُلوَن الن ِبيِ نَي ِبَغرْيِ َحق   َويَ ْقتُ ُلوَن ال ِذيَن ﴿ اَل اّلل ُ تَ َعاىَل: قَ 
ْرُهْم ِبَعَذاب  أَلِيم  َيَُْمُروَن اِبْلِقْسِط ِمَن الن اِس  نْ يَا أُولَِئَك  * فَ َبشِ  ال ِذيَن َحِبَطْت أَْعَماَُلُْم ِف الدُّ
  1.﴾ َواآْلِخَرِة َوَما ََلُْم ِمْن اَنِصرِينَ 

 ؟ق   هل يُ َتصوُر أن يُ ْقَتَل نِبٌّ َبَ 

 .ََبق   أان قتلته  :ويقول قاتلهيُ َتصوُر أن يُ ْقَتَل نِبٌّ ال 

ُ تَ َعاىَل: فَِلَم   ؟﴾ ِبَغرْيِ َحق   َن الن ِبيِ نَي َويَ ْقتُ ُلو ﴿ قَاَل اّلل 

أدىن شبهة حني قتلوهم، وهو يعِن أن اإلجراَم  مما كان عنده الن ِبيِ نيَ ألن  هؤالء اجملرمنَي قتلَة 
فيستبيحون القتل مع علمهم بباءة من متأصٌل ِف نفوسهم، وأن الشر  جيري ِف دمائهم، 

مهما بلَغ هذا العمُل، مع  أمامهم؛ فاستحقوا البشارَة ابلعذاِب قبل وقوِعِه، وحبوَط العملِ 
 خذالن أنصارهم َلم وبراءهتم منهم يوم القيامة.

، ابجلمع والوعيٌد ُمَتَحِقٌق ملن قتَل ﴾ ال ِذيَن َيَُْمُروَن اِبْلِقْسطِ ﴿ ، َو ﴾ الن ِبيِ نيَ ﴿  :وذكر لفظ
 َمنْ  ُكل  كَمْن قَتَل    اِبْلِقْسطِ آمرًا  َمْن قَتلَ ، وَ الن ِبيِ نيَ يَع تَل َجَِ تَل نبًيا كَمْن قَ قَ  نْ واحًدا؛ ألن  مَ 

َنا َعَلى َبِِن ِإْسرَائِيَل أَن ُه َمْن قَ َتَل نَ ْفًسا ِبَغرْيِ ﴿ قَاَل تَ َعاىَل: ؛ اِبْلِقْسطِ  َيَُْمرُ  ِمْن َأْجِل َذِلَك َكتَ ب ْ
يًعا َا قَ َتَل الن اَس َجَِ   2.﴾ نَ ْفس  َأْو َفَساد  ِف األْرِض َفَكَأّن 

َماَء اْلُمَحر َمةَ ِل كُ ى لِ رَ شْ وهذه بُ  ، أَلِيم  بعذاب   ُبْشَرىَة، ومَ صُ وَس املعْ فُ َق الن ُّ هَ زْ أَ ، وَ َمْن َسَفَك الدِ 
 وخذالِن األعوان بني يدي ملك امللوك.وُحبوِط األعماِل الص احلِة ِإْن كاَن َُث  أعماٌل، 

                                                           

 22، 21ُسوَرُة آِل ِعْمرَاَن: اآلية/  - 1
 32اآلية/ سورة املائدة:  - 2
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ُهَما، قَاَل: قَاَل َرسُ  ْؤِمُن »وُل اّللِ  َصل ى هللُا َعَلْيِه َوَسل َم: َعِن اْبِن ُعَمَر َرِضَي اّلل ُ َعن ْ
ُ
َلْن يَ زَاَل امل

  1.«ِف ُفْسَحة  ِمْن ِديِنِه، َما ملَْ ُيِصْب َدًما َحرَاًما

  

                                                           

 6862حديث رقم:  ،اَببُ  ،ِكَتاُب الدِ اَيتِ   -رواه البخاري - 1
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 ي   ن  أ   احذر  
اَل   اهللَّ  م  ك  بُح  ك  رُ د  ص   يق  ض  ع   ت 

َنِصيًبا ِمَن اْلِكَتاِب يُْدَعْوَن ِإىَل ِكَتاِب اّللِ  لَِيْحُكَم أملَْ تَ َر ِإىَل ال ِذيَن أُوُتوا ﴿ اَل اّلل ُ تَ َعاىَل: قَ 
نَ ُهْم ُُث  يَ تَ َوىل  َفرِ  ُهْم َوُهْم ُمْعِرُضونَ بَ ي ْ   1.﴾ يٌق ِمن ْ

َنهُ  ىيُْدعَ كم من الناس  وبني خصمه، فيشمخ ِبنفه، ويعرض جبنبه،  ِإىَل ِكَتاِب اّللِ  لَِيْحُكَم بَ ي ْ
 ويظهر الضجر والتأفف!

، فيقول بيِن َصل ى اّلل ُ َعَلْيِه َوَسل مَ وبينك كتاب هللا وسنة رسوله  كم من الناس يقال له بيِن
 وبينك ارحمكمة، وهو يعلم أهنا ال حتكم مبا أنزل هللا!

ُ َعَلْيِه َوَسل مَ صدرًا َبكم هللا تعاىل وحكم رسوله  يضيقَ  اسِ كم من الن    !َصل ى اّلل 

يُْدَعْوَن ﴿ : فيهم قَاَل اّلل ُ تَ َعاىَل ال يعلم أن فيه شبًها من اليهود الذين أن مثل هذا  والعجيبُ 
ُهْم َوُهْم ُمْعِرُضونَ  نَ ُهْم ُُث  يَ تَ َوىل  َفرِيٌق ِمن ْ  .﴾ ِإىَل ِكَتاِب اّللِ  لَِيْحُكَم بَ ي ْ

فى عنه اإلاميان؛ وال يدري املسكني أنه إبعراضه عن حكم هللا تعاىل، وعدم رضاه به قد انت
نَ ُهمْ ﴿ قَاَل اّلل ُ تَ َعاىَل:  ، وال يكفي ﴾ َفال َوَربِ َك اَل يُ ْؤِمُنوَن َحَّت  حُيَكِ ُموَك ِفيَما َشَجَر بَ ي ْ

ُدوا ِف ﴿ ضيق من حكم هللا تعاىل؛ ع هللا تعاىل، حَّت ينتفي عنه كل التحاكم لشر  ُُث  اَل جيَِ
 َوُيَسلِ ُموا َتْسِليًما﴿  وحَّت يرضى َبكم هللا تعاىل ويسلم له؛، ﴾ أَنْ ُفِسِهْم َحَرًجا مم ا َقَضْيتَ 

﴾.2  

فإذا قيل لك بيِن وبينك الكتاب والسنة فال تضجر وال تتبم، وال تشمئز، بل سلم حلكم هللا 
 لينصفك ويسعدك.إال  الشرعَ وارض به؛ فما شرع هللا تعاىل 

  

                                                           

 23ُسوَرُة آِل ِعْمرَاَن: اآلية/  - 1
 65ُسوَرُة النِ َساِء: اآلية/  - 2
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ن   وًفام خ  وب  لُ قُ  ياطُ ن   تقطعت  
اَل   اهللَّ   م   ت ع 

ًما َمْعُدوَدات  َوَغر ُهْم ِف دِ ﴿ اَل اّلل ُ تَ َعاىَل: قَ  يِنِهْم َما  َذِلَك ِِبَن  ُهْم قَاُلوا َلْن ََتَس َنا الن اُر ِإال َأاي 
  1.﴾ َكانُوا يَ ْفتَ ُرونَ 

تعاىل مع قلة العمل الصاحل،  ابهللِ  االغرتارُ  ، وفساد الرأي، وضعف العقل:من أمارات السفه
 واإلسراف على النفس ِف الذنوب واملعاصي.

هؤالء اليهود على سوء اعتقادهم ِف هللا تعاىل، وقتلهم األنبياء بغري حق، ومعادهتم لرسل هللا 
ًما َمْعُدوَدات   ُهمَلْن ََتَس  صلوات هللا وسالمه عليهم أَجعني، يزعمون أهنم   .الن اُر ِإال َأاي 

َلْن َيْدُخَل اجْلَن َة ِإال َمْن َكاَن ﴿  :َقاُلواادي هبم الغرور حَّت جعلوا اجلنة قاصرة عليهم؛ ف َ وَت
ُتْم َصاِدِقنيَ    2.﴾ ُهوًدا َأْو َنَصاَرى تِْلَك أََمانِي ُُّهْم ُقْل َهاُتوا بُ ْرَهاَنُكْم ِإْن ُكن ْ

ُهوًدا أَْو ُكونُوا ﴿  فَ َقاُلوا:  غريهم؛ حكرًا عليهم دونَ  حَّت جعلوا اَلدايةَ  ورُ رُ الغَ  م ابهللِ هُ وغر  
  3.﴾ َنَصاَرى تَ ْهَتُدوا

وكم من املسلمني عندهم ما عند اليهود من الغرور، فيزكي أحدهم نفسه، مع الغفلة، وضعف 
 الشهوات.املعاصي و اليقني، وسوء العمل، واإلسراف على النفس ِف 

: َما ُأِحبُّ َأْن َأُكوَن ِمْن َأْصَحاِب اْلَيِمنِي، َرِضَي اّلل ُ َعْنهُ  ْبِن َمْسعود   قَاَل َرُجٌل ِعْنَد َعْبِد هللاِ 
َت مَلْ َأُكوُن ِمَن اْلُمَقر ِبنَي َأَحبُّ ِإََل ، قَاَل: فَ َقاَل َعْبُد هللِا: َلِكْن ُهَناَك َرُجٌل َود  َلْو أَن ُه ِإَذا َما

  4.«يَ ْعِِن نَ ْفَسهُ »يُ ب َْعْث 

                                                           

 24ُسوَرُة آِل ِعْمرَاَن: اآلية/  - 1
   111ُسوَرُة اْلبَ َقَرِة: اآلية/  - 2
 135ُسوَرُة اْلبَ َقَرِة: اآلية/  - 3
 (133/ 1رواه أبو نعيم ِف حلية األولياء ) - 4
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وأين مثل هذا من السلف رضوان هللا عليهم الذين تقطعت نياط قلوهبم خوفًا من اجلليل، 
وقرحت أجفاهنم من البكاء والنحيب، وإذا ذُِكَرْت الن اُر فكأهنا ما ُخِلَقْت إال له، وما ُخِلَق 

 ًنا.وهم مع ذلك َأَشدُّ الن اِس اجتهاًدا، وأكثرهم من هللا فرقًا، وأحسنهم به ظإال َلا، 

َها َكَفاًفا، اَل َل َوالَ » يَ ُقوُل:َكاَن َرِضَي اّلل ُ َعْنُه   ُعَمُر ْبُن اْلَْط ابِ هذا  َوِدْدُت َأن ِ جَنَْوُت ِمن ْ
  1.«َعَلي  

ُ َعْنُه يَ ُقولُ  َذر    وأَبُ وَكاَن    2.«َلَوِدْدُت َأن ِ ُكْنُت َشَجَرًة تُ ْعَضدُ : »َرِضَي اّلل 

فَ َقاَلْت: َما عند موهتا اْبُن َعب اس  َرِضَي اّلل ُ َعن ْهُ ها أَثْ ىَن َعَلي اَرِضَي اّلل ُ َعن ْهَ  َشةُ َعائِ  وهذه
  3.«َوِدْدُت َأن ِ ُكْنُت ِنْسًيا َمْنِسيًّا»

  4.«َوِدْدُت َأن ِ جَنَْوُت ِمْن َعَمِلي َكَفافًا اَل َل َواَل َعَلي  »يَ ُقوُل:  رمحه هللا َكاَن الش ْعِب  و 

  

                                                           

َمارَِة، اَبُب   -، ومسلم7218حديث رقم: اَبُب ااِلْسِتْخاَلِف،  ِكَتاُب اأَلْحَكاِم،  -رواه البخاري - 1 ِكَتاُب اإْلِ
 1823ااِلْسِتْخاَلِف َوتَ رِْكِه، حديث رقم: 

اَبٌب ِِف قَ ْوِل َعْن َرُسوِل اّللِ  َصل ى اّلل ُ َعَلْيِه َوَسل َم،  أَبْ َواُب الزُّْهدِ  -، والرتمذي21516حديث رقم:  -رواه أمحد - 2
ُ َعَلْيِه َوَسل َم:   ، بسند حسن  2312، حديث رقم: «َلْو تَ ْعَلُموَن َما أَْعَلُم َلَضِحْكُتْم قَِلياًل »الن ِِبِ  َصل ى اّلل 

ْعُتُموُه قُ ْلُتْم َما َيُكوُن لََنا َأْن نَ َتَكل َم هِبََذا ُسْبَحاَنَك َهَذا اَبُب  ِكَتاُب تَ ْفِسرِي الُقْرآِن،  -رواه البخاري - 3 ﴿َوَلْواَل ِإْذ مسَِ
 4753[، حديث رقم: 16﴾ ]النور:  بُ ْهَتاٌن َعِظيمٌ 

 بسند صحيح ،548حديث رقم:  ،اَبُب َمْن َكرَِه الشُّْهَرَة َواْلَمْعرَِفةَ  -رواه الدارمي - 4
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 ًداغ   ك  الُ ايل وح  ا ح  ذ  ه  

َفَكْيَف ِإَذا ََجَْعَناُهْم لِيَ ْوم  اَل رَْيَب ِفيِه َوُوفِ َيْت ُكلُّ نَ ْفس  َما َكَسَبْت َوُهْم اَل ﴿ اَل اّلل ُ تَ َعاىَل: قَ 
  1.﴾ يُْظَلُمونَ 

من  وجتردتَ ، واألحبابُ  وحيًدا فريًدا، ُتلى عنك األهلُ  القيامةِ  يومَ  يتَ عِ كيف بك إذا دُ 
تساق إىل هللا تعاىل وجاًل حزيًنا،  ،عنك احلبيبُ  رُ فِ نْ ، وي َ منك القريبُ  يفرُّ ، واأللقابِ  املناصبِ 

فتتذكر وأىن لك الذكرى، وتندم ى لك أعمالك، وتعرض عليك آاثمك، ءأسًفا كئيًبا، ترتا
 دُ رد ِ ، تُ نوبَ ك اْلطااي والذ، وحتسن ليمحو إحسانُ والت حني مندم، وتتمىن أن ترجع لتتوبَ 

  2.﴾ ْعَمُل َصاحِلًا ِفيَما تَ رَْكتُ َلَعلِ ي أَ * َربِ  اْرِجُعوِن ﴿ ِف وحشتك: 

، فتتملكك الدهشة، وتعرتيك احلرية، أهو صوتك قد بلغ صداهُ  األجواءَ  ؤفإذا النداء اميل
 د ِف األَناء؟داملدى، وتر 

ْعَنا فَاْرِجْعَنا نَ ْعَمْل ﴿ : األجواءَ  ؤ، واميلالفضاءِ  بابَ عُ  اميخرُ  آخرَ  وإذا بنداء   رَب  َنا أَْبَصْراَن َومسَِ
  3.﴾ َصاحِلًا ِإان  ُموِقُنونَ 

تَ َنا نُ َردُّ َوال ُنَكذِ َب ِِباَيِت رَب ِنَ ﴿ : األضالعَ  ويصدعُ  ،األمساعَ  يصكُّ  اثلثٌ و  ا َوَنُكوَن ِمَن اَي لَي ْ
  4.﴾ اْلُمْؤِمِننيَ 

َغي َْر  َرب  َنا َأْخرِْجَنا نَ ْعَمْل َصاحِلًا﴿ : األكبادَ  ويفتتُ  ،القلبَ  ، يذيبُ اجلحيمِ  من قعرِ  خيرجُ  ورابعٌ 
  5.﴾ ال ِذي ُكن ا نَ ْعَملُ 
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وأىن  ،، تتمىن سجدةً الدموعُ  كَ غرقَ وتُ  ،األسى كَ كَ نهِ فيتالشى صوتك ِف تلك اجلموع، ويُ 
 ؟لك الرجوعُ 

َأَوملَْ نُ َعمِ رُْكْم ﴿ : كَ آالمَ  ، ويزيدُ كَ الَ آمَ  بُ ، وخيي ِ رجاءكَ  ا يقطعُ ى مَ لَ عَ  كَ تِ شَ هْ دَ  نْ مِ  وتستفيقُ 
  1.﴾ َما يَ َتذَك ُر ِفيِه َمْن َتذَك َر َوَجاءَُكُم الن ِذيُر َفُذوُقوا َفَما لِلظ اِلِمنَي ِمْن َنِصري  

 مصريك، لكنه الندمُ  مل تعلمْ  وأنت بعدُ  ،هذا اْلوف وهذا اَللع وهذه احلرية وتلك الدهشة
أال يكون  ارحمسنُ  ، ويندمُ أال يكون قد أقلعَ  املسيءُ  ، يندمُ ارحمشرِ  ِف أرضِ  الناسَ الذي يعرتي 

 إحسااًن. قد ازدادَ 

 يندم أهل التقى فكيف ِبهل اإلضاعة؟ ،فيا َلا من ساعة ال تشبهها ساعة

 هذا حاَل وحالك غًدا بني يدي ملك امللوك، وَنن اليوم ِف مهلة فهل سنتوب؟ 
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ةٌ  ل ُك امل ُ  ي  ار  ةٌ  ع  دَّ َت    ُمس 

ُقِل الل ُهم  َماِلَك اْلُمْلِك تُ ْؤيت اْلُمْلَك َمْن َتَشاُء َوتَ ْنزُِع اْلُمْلَك مم ْن َتَشاُء َوتُِعزُّ ﴿ اَل اّلل ُ تَ َعاىَل: قَ 
ُر ِإن َك َعَلى ُكلِ  َشْيء  َقِديرٌ    1.﴾ َمْن َتَشاُء َوُتِذلُّ َمْن َتَشاُء بَِيِدَك اْْلَي ْ

لتعلم أن األمر كله بيد هللا  .﴾ َوتَ ْنزُِع اْلُمْلكَ ﴿ ، و ﴾ تُ ْؤيت اْلُمْلكَ ﴿ أتمل قوله تعاىل: 
تعاىل، اإليتاء والنزع، العطاء واملنع، فمهما كان اإلنسان حريًصا على اْلمول، بعيًدا عن 

 من أسباب امللك ساقه هللا إليه سوقًا، وهيئ له أسبابه، خاف عمر بن عبد العزيز رمحه هللا
 اْلالفة، وتوارى عنها فقادها هللا إليه.

آراه هو  هللا أتى على اجلماجم واألشالء،حَّت هذا الذي سفك الدماء وأزهق األرواح، و 
  ، فال يقع شيء ِف ملك هللا إال إبذنه وتقديره.امللك

ار  ف  تعاىل لكَ  هللاُ  نُ ك ِ وال تالزم أبًدا بني َتكني هللا تعاىل له، وُمبته إايه أو صالحه، فقد اميَُ 
؛ أليس الذي قال أان ربكم األعلى قد  ، أو فاجر  لئيم  ُ اْلُمْلكَ أثيم   ؟آرَاُه اّلل 

ُ اْلُمْلَك؟. َأاَن ُأْحِيي َوأُِميتُ  :أليس الذي قَالَ   قد آرَاُه اّلل 

ُ اْلُمْلكَ  َأْن آرَاهُ  أملَْ تَ َر ِإىَل ال ِذي َحاج  ِإبْ رَاِهيَم ِف رَب ِهِ ﴿ قَاَل تَ َعاىَل:    2.﴾ اّلل 

ُ اْلُمْلكَ أما قول القائل كيف   ؟على كفره وفجوره آرَاُه اّلل 

  3.﴾ اَل ُيْسَأُل َعم ا يَ ْفَعُل َوُهْم ُيْسأَُلونَ ﴿ تَ َعاىَل:  اّلل ُ ف

ُ تَ َعاىَل وَ  ُ حَيُْكُم اَل ُمَعقِ َب حِلُْكِمهِ ﴿ ، ِلَما يُرِيدُ  فَ ع الٌ  اّلل    4.﴾ َواّلل 
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 ، مهما كان العبدُ َعارِيٌَة ُمْستَ َرد ةٌ  اْلُمْلكَ أن   ، لتعلمَ ﴾ َوتَ ْنزُِع اْلُمْلكَ ﴿ : تَ َعاىَل  هُ لَ وْ ق َ  َوأتملْ 
  .حريًصا عليه

بقائه، وكم ممن انتزع منه امللك انتزاًعا، فقاسى من مرارة انتزاعه أضعاف ما ذاقه من حالوة 
 الفطام.وعاىن من أآلم فقده أشد مما يعانيه الرضيع عند 

 وامحد هللا على العافية.  ؛إايه آراه هللاُ  أحًدا على ملك   فاحذر اي عبد هللا أن تغبطَ 

 .عطية   ورةِ ِف صُ  وبليةٌ ، ة  حَ نْ مِ  ورةِ ِف صُ  ةٌ نَ ُِمْ فإنه 

ِإن ُكْم َسَتْحِرُصوَن َعَلى »َعِن الن ِبِ  َصل ى اّلل ُ َعَلْيِه َوَسل َم قَاَل:  َرِضَي اّلل ُ َعْنهُ َعْن َأيب ُهَريْ َرَة 
َماَرِة َوَسَتُكوُن َنَداَمًة يَ ْوَم اْلِقَياَمِة فَِنْعَم اْلُمْرِضَعُة َوبِْئَسِت اْلَفاِطَمةُ    1«.اإْلِ

، وخيدعهم البيق اْلالبةُ  وما أكثر أولئك الذين تغرهم املظاهر اْلداعة، وتغريهم املناظرُ 
يل امللذات، ومعاقرة الشهوات، فيود أحدهم لو ينال الزائف، فال يرون ِف امللك إال حتص

اَي لَْيَت لََنا ِمْثَل َما أُويتَ ﴿  :هِ حالِ  ، لسانُ هُ دينَ  هِ ِف سبيلِ  من عمره، ولو بذلَ  ولو بقسط   امللكَ 
  2.﴾ قَاُروُن ِإن ُه َلُذو َحظ   َعِظيم  

   وصدق القائل:

لِْيَل ِبَع               يش    َذل  َم               ْن يَ ْغ               ِبُط ال               ذ 
    

 ُرب  َع                 ْيش  أَخ                 فُّ ِمْن                 ُه احِلَم                 امُ  ***
 

َنَك بُ ْعَد ﴿  لقال خماطًبا ُمْلَكُه: عند احتضاره مبا ِف نفسه كٌ لِ ولو تكلم مَ  اَي لَْيَت بَ ْيِِن َوبَ ي ْ
  3.﴾ اْلَقرِينُ  اْلَمْشرِقَ نْيِ فَِبْئسَ 

 :لِنَ ْفِسهِ  َحَضَرِت اْلُمْعَتِضَد اْلَوفَاُة أَْنَشدَ ملا 

تُ            ُه فَ لَ            مْ َواَل   أَتَْم            َنن  ال            د ْهَر ِإن ِ أَِمن ْ
    

 ْب               ِق َل َح                ااًل َواَل يَ                رَْع َل َحق                 اي ُ  ***
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 قَ تَ ْل               ُت َص                َناِديَد الر َِج                اِل َوملَْ أَدَعْ 
   

 َع          ُدوًّا َوملَْ أُْمِه          ْل َعلَ          ى طَْغيِ          ِه َخْلَق          ا ***
 

 َوَأْخَلْي        ُت َداَر اْلُمْل        ِك ِم        ْن ُك        لِ  اَنزِع  
    

تُ ُهْم َش                ْرقَافَ  ***  َش                ر ْدتُ ُهْم َغ                ْراًب َوَم                ز ق ْ
 

َع           ةً   فَ َلم            ا بَ َلْغ           ُت ال           ن ْجَم ِع           زًّا َورِف ْ
    

 َوَص         اَرْت رِقَ         اُب اْْلَْل         ِق َأَْجَ         َع َل رِق          ا ***
 

 َرَم        اِن ال        ر َدى َس        ْهًما َفَأَْخَ        َد ََجْ        َريت 
    

 ُحْف           َريت َع           اِجاًل أُْلَق           ىفَ َه           ا َأاَن َذا ِف  ***
 

 َوملَْ يُ ْغ        ِن َع        ِنِ  َم        ا ََجَْع        ُت َوملَْ َأِج        دْ 
    

َق    ا ***  لِ    ِذي اْلُمْل    ِك َواأْلَْحيَ    اِء ِف ُحْس    ِنَها رِف ْ
 

 َفَأْذَهْب            ُت ُدنْ يَ            اَي َوِدي            ِِن َس            َفاَهةً 
    

 َفَم        ْن َذا ال         ِذي ِم        ىنِ  مبَْص        َرِعِه أْش        َقى؟ ***
 

 
   

[ ِإىَل َأْن 28احلاقة: ]. ﴾ َما أَْغىَن َعِنِ  َمالَِيْه َهَلَك َعِنِ  ُسْلطَانَِيهْ ﴿ ُُث  َجَعَل ُيَكر ُِر َهِذِه اآْليََة 
  1.َماتَ 

  2.﴾ ِإال َمْن آَمَن َوَعِمَل َصاحِلًا َفُأولَِئَك ََلُْم َجزَاُء الضِ ْعِف مبَا َعِمُلوا َوُهْم ِف اْلُغرُفَاِت آِمُنونَ ﴿ 
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 ق  ف   د  ع  ب   ل  ه  
  ن  م   اهلل  د 

 ؟ضٍ و  ع 

اَل يَ ت ِخِذ اْلُمْؤِمُنوَن اْلَكاِفرِيَن َأْولَِياَء ِمْن ُدوِن اْلُمْؤِمِننَي َوَمْن يَ ْفَعْل َذِلَك ﴿ اَل اّلل ُ تَ َعاىَل: قَ 
رُُكمُ  ُهْم تُ َقاًة َوحُيَذِ  ُ نَ فْ  فَ َلْيَس ِمَن اّللِ  ِف َشْيء  ِإال  َأْن تَ ت  ُقوا ِمن ْ   1.﴾ َسُه َوِإىَل اّللِ  اْلَمِصريُ اّلل 

عن مواالة الكفار، ُث حكم هللا تعاىل بعد هذا النهي على من  نيَ ْلُمْؤِمنِ ل تَ َعاىَل  اّلل ِ أتمل هني 
 !﴾ َلْيَس ِمَن اّللِ  ِف َشْيء  َوَمْن يَ ْفَعْل َذِلَك ف َ ﴿ اُتذهم أولياء بقوله: 

 فقد انقطعتْ  هللاِ  هذا حاله، ومعناه أن من واىل أعداءَ  وهو حكم ِف غاية الشدة ملن كان
؟وَ ، تَ َعاىَل  ابهللِ  هُ صلتُ   ؟َهْل بَ ْعَد فَ ْقِد هللِا ِمْن ِعَوض 

اّللِ   عنه، فهو أشقى خلقِ تَ َعاىَل  اّلل ُ ُتلى  نْ ، ومَ شيء   كلَ   فقد خسرَ  تَ َعاىَل  هللاَ  رَ سِ خَ  نْ مَ 
 .تَ َعاىَل 

 نْ مَ  ، وأحبَ هللاِ  الذي اقرتفه هذا الذي واىل أعداءَ  اجلرمِ  ، عظمُ هذا احلكمِ  ةِ د  ِف شِ  واحلكمةُ 
 .تَ َعاىَل  اّلل ُ م هُ بغضُ يُ  نْ ومَ  يبغضون هللاَ 

ل ى اّلل ُ َعَلْيِه صَ  هِ ، وال يؤمن برسولِ ّللِ  تَ َعاىَل اب ، أنه ال يؤمنُ ّللِ  تَ َعاىَل اب هِ صلتِ  ِف انقطاعِ  احلكمةُ 
َوَلْو  ﴿ قَاَل اّلل ُ تَ َعاىَل: ؛ ، وإن صلى وصام وزعم أنه مسلمٌ تَ َعاىَل  اّلل ُ مبا أنزله  يؤمنُ  ، والَوَسل مَ 

ُهْم فاسِ    2.﴾ ُقونَ كانُوا يُ ْؤِمُنوَن اِبّللِ  َوالن ِبِ  َوما أُْنزَِل إِلَْيِه َما اُت َُذوُهْم َأْولِياَء َولِكن  َكِثرياً ِمن ْ

ُد قَ ْوًما يُ ْؤِمُنوَن اِبّللِ  َواْليَ ْوِم اآلِخِر يُ َوادُّوَن َمْن َحاد  اّلل َ َوَرُسوَلُه َوَلْو َكانُوا اَل جتَِ ﴿ قَاَل تَ َعاىَل: وَ 
  3.﴾ آاَبَءُهْم َأْو أَبْ َناَءُهْم َأْو ِإْخَوانَ ُهْم َأْو َعِشريَتَ ُهمْ 
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عن احلق، فإن رضاهم عنك دليل اَنرافك فاحذر اي عبد هللا أن يرضى عنك أعداء هللا؛ 
رى َحَّت  تَ ت ِبَع َوَلْن تَ ْرضى َعْنَك اْليَ ُهوُد َواَل الن صا﴿ قَاَل اّلل ُ تَ َعاىَل:  وعالمة اجنرافك للباطل؛

  1.﴾ ِمل تَ ُهمْ 

 م، وتتشبهُ هُ م، وتعاون ُ هُ ك، تناصرُ ُمبوبِ  أعداءِ  ِف صفِ  أن تقفَ  العقلِ  ِف حكمِ  وهل يستقيمُ 
 رضاهم؟ هبم، وتلتمسُ 
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 اف  ئن  ت   اس  ل  ا و  يه  ف   ض  ق   ن  ٌة ل  م  ك  م   

ُ تَ َعاىَل: قَ  ُ نَ فْ ﴿ اَل اّلل  رُُكُم اّلل    1.﴾ َسُه َوِإىَل اّللِ  اْلَمِصريُ َوحُيَذِ 

 املرجعُ وحده وإليه  ،ِإىَل اّلل ِ  َجيًعا اْللقِ  مصريُ  ،﴾ َوِإىَل اّللِ  اْلَمِصريُ ﴿ تَ َعاىَل: أتمل قوله 
  2.﴾ ُُث  ِإن ُكْم يَ ْوَم اْلِقَياَمِة ِعْنَد َربِ ُكْم َُتَْتِصُمونَ ﴿  ؛والعتابُ  صامُ اْل، وبني يديه واملآبُ 

َنا ِإاَيبَ ُهْم ﴿ وعليه وحده اجلزاُء واحلساُب؛  َنا ِحَسابَ ُهمْ ُُث   *ِإن  إِلَي ْ   3.﴾  ِإن  َعَلي ْ

بني يدي هللا تعاىل، ِف الصغري والكبري، والنقري والقطمري، فيحكم بينهم رهبم  تصم اْللقُ خي
فليس فيها  ؛ُمكمة ليست كمحاكم الدنيا، ِف تبارك وتعاىل، فال يغادر صغرية وال كبرية

  4.﴾ يَ ْوَمِئذ  تُ ْعَرُضوَن اَل َُتَْفى ِمْنُكْم َخاِفَيةٌ ﴿  ادعاٌء على غائب؛

  5.﴾ ِإن  اّلل َ اَل َيْظِلُم ِمثْ َقاَل َذر ة  ﴿  وال استئناف؛ فيهانقض  ال ُمكمةٌ 

َفُع ال ِذيَن ظََلُموا َمْعِذَرتُ ُهْم َوال ُهْم ﴿ فيها، وال واسطة؛  ةُمااب الُمكمة  فَ يَ ْوَمِئذ  اَل يَ ن ْ
  6.﴾ ُيْستَ ْعتَ ُبونَ 

ًئا َوِإْن  ﴿  وال إجحاف؛ فيها وال ظلمَ  َوَنَضُع اْلَمَوازِيَن اْلِقْسَط لِيَ ْوِم اْلِقَياَمِة َفال ُتْظَلُم نَ ْفٌس َشي ْ
َنا هِبَا وََكَفى بَِنا َحاِسِبنيَ    7.﴾ َكاَن ِمثْ َقاَل َحب ة  ِمْن َخْرَدل  أَتَ ي ْ
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َوُتَكلِ ُمَنا أَْيِديِهْم َوَتْشَهُد أَْرُجُلُهْم مبَا  اْليَ ْوَم َُنِْتُم َعَلى أَف َْواِهِهْم ﴿ ؛ زور   دُ اهشليس فيها  ُمكمةٌ 
  1.﴾ َكانُوا َيْكِسُبونَ 

الظُّْلُم »َصل ى اّلل ُ َعَلْيِه َوَسل َم:  الن ِبُ قَاَل ابلتقادم؛  من اجلرائمِ  شيءٌ فيها ال يسقط  ُمكمةٌ 
ُ َثالثٌَة َفظُْلٌم اَل يَ ْغِفرُُه اّلل ُ وظلم يغفره هللا َوظُْلٌم  ال يَ ت ْرُُكُه اّلل ُ َفَأم ا الظُّْلُم ال ِذي ال يَ ْغِفرُُه اّلل 

ْرُك، َوق ْرَك َلظُْلٌم َعِظيمٌ ﴿  :ال اّلل ُ فَالشِ  َوأَم ا الظُّْلُم ال ِذي يَ ْغِفرُُه اّلل ُ َفظُْلُم اْلِعَباِد  .﴾ ِإن  الشِ 
نَ ُهْم َوبَ نْيَ َرهبِ ِْم َوأَ  رُُكُه اّلل ُ َفظُْلُم اْلِعَباِد بَ ْعِضِهْم بَ ْعًضا َحَّت  ألَنْ ُفِسِهْم ِفيَما بَ ي ْ م ا الظُّْلُم ال ِذي ال يَ ت ْ

  2.«َيِديَن لِبَ ْعِضِهْم ِمْن بَ ْعض  

، التابُع واملتبوُع، الشريُف والوضيُع، الر ئِيُس املشطِ  نِ كأسنا  بني يدي هللا تعاىل سواسيةٌ  الكلٌ 
  3.﴾ َعم ا َكانُوا يَ ْعَمُلونَ * فَ َوَربِ َك لََنْسأَلَن  ُهْم َأَْجَِعنَي ﴿  ؛َمْرُؤوسُ الْ وَ 

 فهل تظن أنه سيضيع عند هللا حق؟ أو يفلت من العقاب جمرم؟ أو ينجو بفعلته ظامل؟

لَتُ َؤدُّن  »َوَسل َم، قَاَل: ، َأن  َرُسوَل هللِا َصل ى هللُا َعَلْيِه َرِضَي اّلل ُ َعْنهُ  َعْن َأيب ُهَريْ َرةَ فال وهللا؛ 
  4.«احْلُُقوَق ِإىَل أَْهِلَها يَ ْوَم اْلِقَياَمِة، َحَّت  يُ َقاَد لِلش اِة اجْلَْلَحاِء، ِمَن الش اِة اْلَقْراَنءِ 

للسؤال  د  عِ عليك، وأَ  يوزنَ  عملك قبل أنْ  ب، وزنْ اسنفسك قبل أن حت حاسبْ  هللاِ  فيا عبدَ 
 جوااًب، وُتفف من التبعات فإن العقبة كؤود، وأصلح عملك فإن الناقد بصري.
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 يك  ل  ى ع  ف  ي    هُ الُ خ   إ  ل  

ُقْل ِإْن ُُتُْفوا َما ِف ُصُدورُِكْم َأْو تُ ْبُدوُه يَ ْعَلْمُه اّلل ُ َويَ ْعَلُم َما ِف الس َماَواِت ﴿ اَل اّلل ُ تَ َعاىَل: قَ 
  1.﴾  َعَلى ُكلِ  َشْيء  َقِديرٌ اأْلَْرِض َواّلل ُ َوَما ِف 

، لتعلم أنه تعاىل ال ﴾ ْو تُ ْبُدوُه يَ ْعَلْمُه اّلل ُ ِإْن ُُتُْفوا َما ِف ُصُدورُِكْم أَ ﴿ تَ َعاىَل:  َل اّلل ِ وْ ق َ أتمل 
ََخَْسة  ِإال ُهَو َساِدُسُهْم َوال َما َيُكوُن ِمْن جَنَْوى َثالثَة  ِإال ُهَو رَاِبُعُهْم َوال ﴿ ؛ َشْيءٌ خيفى عليه 

  2.﴾ أَْدىَن ِمْن َذِلَك َوال َأْكثَ َر ِإال ُهَو َمَعُهْم أَْيَن َما َكانُوا

  3.﴾ أملَْ يَ ْعَلُموا َأن  اّلل َ يَ ْعَلُم ِسر ُهْم َوجَنَْواُهْم َوَأن  اّلل َ َعالُم اْلغُُيوبِ ﴿ َوقَاَل تَ َعاىَل: 

  4.﴾ أَْم حَيَْسُبوَن َأان  اَل َنْسَمُع ِسر ُهْم َوجَنَْواُهْم بَ َلى َوُرُسلَُنا َلَدْيِهْم َيْكتُ ُبونَ ﴿ تَ َعاىَل: َوقَاَل 

يَ ْعَلُم السِ ر  ﴿ تَ َعاىَل:  قَالَ  ؛السِ ر ِ ِمَن  َأْخَفىما هو يَ ْعَلُم اّلل ُ تَ َعاىَل السِ ر  وَ وأعظم من ذلك 
  5.﴾ َوَأْخَفى

ُث ِبِه نَ ْفَسَك، َوَأْخَفىَما حتَُ  هوَ  السِ رُّ وَ  ْث ِبِه نَ ْفَسَك بَ ْعُد. ِمَن السِ ر ِ  دِ   َما ملَْ حُتَدِ 

َسَواٌء ِمْنُكْم َمْن َأَسر  اْلَقْوَل ﴿ َكاْلُمَجاَهرِة؛   عْنَدهُ واإِلْخَفاُء ؛ يةٌ نِ اَل عَ  هُ دَ عنْ  اّلل ُ تَ َعاىَل السِ رُّ وَ 
  6.﴾ اِبلل ْيِل َوَساِرٌب اِبلن  َهارِ َوَمْن َجَهَر ِبِه َوَمْن ُهَو ُمْسَتْخف  

مائر البشر، وخفااي صدور العباد، بل علمه تعاىل وعلمه تعاىل ليس قاصرًا على مكنوانت ض
 .﴾ س َماَواِت َوَما ِف اأْلَْرضِ َويَ ْعَلُم َما ِف ال﴿ : بعدهاقَاَل ُميط جبميع خلقه، لذلك 
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؛  يَ ْعُزُب َعْن َربِ َك ِمْن ِمث َْقاِل َذر ة  ِف األْرِض َوال  َوَما﴿ وال يغيُب عن ِعْلِمِه شيٌء مهما دق 
  1.﴾ ِف الس َماِء َوال َأْصَغَر ِمْن َذِلَك َوال َأْكبَ َر ِإال ِف ِكَتاب  ُمِبني  

 هل تقرر ذلك ِف نفسك؟  - وال إخاله خيفى عليك -هل عندك يقني هبذا؟ 

 فاحذر أن جتعل هللا تعاىل أهون الناظرين إليك.

ك، وإايك أن تكون  َوُهَو َمعَ  أن تستخفي من العباد، وال تستخفي من رب العباد احذرْ 
  2.﴾ َوُهَو َمَعُهمْ  َيْسَتْخُفوَن ِمَن الن اِس َوال َيْسَتْخُفوَن ِمَن اّلل ِ ﴿ بقوله:  الذين ذمهم هللاُ  َكَهُؤاَلءِ 

 منه. ايستحيأن أحقُّ وإذا كنت تستحيي من اْللق أن يروك على ذنب، فاْلالق 
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 عَل النفوس   استوَل الفزعُ 

يَ ْوَم جتَُِد ُكلُّ نَ ْفس  َما َعِمَلْت ِمْن َخرْي  ُُمَْضرًا َوَما َعِمَلْت ِمْن ُسوء  تَ َودُّ َلْو ﴿ اَل اّلل ُ تَ َعاىَل: قَ 
َنُه أََمًدا بَِعيًدا نَ َها َوبَ ي ْ   1.﴾ َأن  بَ ي ْ

 أن يكون عجيًبا. عجيٌب أمُر الناِس يوَم القيامِة، وُحق  له

اْلُمَناِد: أَي  تُ َها اْلِعظَاُم اْلَبالَِيُة، َواأْلَْوَصاُل اْلُمتَ َقطِ َعُة، ِإن  اّلل َ َيَُْمرُُكن  َأْن  ىاَندَ و نُِفَخ ِف الصُّوِر 
( يَ ْوَم َيْسَمُعوَن 41َواْسَتِمْع يَ ْوَم يُ َناِدي اْلُمَناِد ِمْن َمَكان  َقرِيب  )﴿ ؛ جَتَْتِمْعَن لَِفْصِل اْلَقَضاءِ 

  2.﴾ الص ْيَحَة اِبحلَْقِ  َذِلَك يَ ْوُم اْْلُُروجِ 

ذلك الصوت العظيم الذي أقض قد هاَلم مذعورين مفزوعني قام الناس من قبورهم، ف
ْن بَ َعثَ َنا ِمْن قَاُلوا اَي َويْ َلَنا مَ ﴿  :لونء، يتساوبعثهم من مرقدهموأخذ ِبَزِم ِة قلوهبم،  ،مضاجعهم

  3.﴾ َمْرَقِدانَ 

ُهمْ ت َ  األْرضُ فلو رأيتهم و  ُهْم ُرْعًبا، َتَشق ُق َعن ْ ُهْم ِفَرارًا َوَلُمِلْئَت ِمن ْ يَ ْوَم َتَشق ُق ﴿ ؛ َلَول ْيَت ِمن ْ
ُهْم ِسرَاًعا   4.﴾ األْرُض َعن ْ

، شخصت عيوهنمينفضون الغبار عن أجساد هزيلة، ووجوه شاحبة،  بعد طول الرقادقاموا 
 وَ َنَ  ونَ عُ سرِ يُ ، وبُ لُ القُ  عِ لَ اَلَ  نَ مِ  تْ ارَ طَ وَ ، وسِ فُ ى الن ُّ لَ عَ  عُ زَ  الفَ وىَل تَ اسْ  دْ ، قَ ألسنتهموانعقدت 

يَ ْوَم خَيُْرُجوَن ِمَن األْجَداِث ِسرَاًعا َكأَن  ُهْم ِإىَل ﴿ ؛ وع  شُ خُ وَ  ب  عْ رُ ، وَ وم  جُ وُ وَ  ل    ذُ ِف  وتِ الص  
  5.﴾ ُنُصب  يُوِفُضونَ 
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قيد أّنلة، مل امينع مريًضا  اَل امَيِيُلوَن َعْنهُ النداء، ويقصدون الداعي، بال تردد وال توان،  يؤمون
اِعَي اَل ِعَوَج َلُه َوَخَشَعِت ﴿ مرضه، وال كبريًا كبه، وال رضيًعا صغره؛  يَ ْوَمِئذ  يَ ت ِبُعوَن الد 

  1.﴾ األْصَواُت لِلر مْحَِن َفال َتْسَمُع ِإال مهًَْسا

َها َعْن َعاِئَشةَ ؛ ُحَفاًة ُعرَاًة ُغْراًل  ونَ حُيَْشرُ  ُ َعن ْ ، قَاَلْت: مسَِْعُت َرُسوَل هللِا َصل ى هللاُ َعَلْيِه َرِضَي اّلل 
َجاُل قُ ْلُت: اَي َرُسوَل هللِا النِ َساُء َوالر ِ « حُيَْشُر الن اُس يَ ْوَم اْلِقَياَمِة ُحَفاًة ُعرَاًة ُغْراًل »َوَسل َم، يَ ُقوُل: 

، قَاَل َصل ى هللاُ َعَلْيِه َوَسل َم:  يًعا يَ ْنظُُر بَ ْعُضُهْم ِإىَل بَ ْعض  اَي َعاِئَشُة اأْلَْمُر َأَشدُّ ِمْن َأْن يَ ْنظَُر »َجَِ
  2.«بَ ْعُضُهْم ِإىَل بَ ْعض  

تُ ْعَرُضوَن اَل يَ ْوَمِئذ  ﴿ ؛ ، ظَاِهٌر ُذَلُُّم وعجزهمفيأتون أرض ارحمشر، ويعرضون على هللا تعاىل
  3.﴾ َُتَْفى ِمْنُكْم َخاِفَيةٌ 

حُيَْشُر الن اُس يَ ْوَم اْلِقَياَمِة َعَلى أَْرض  بَ ْيَضاَء َعْفرَاَء،  »قَاَل َرُسوُل هللِا َصل ى هللُا َعَلْيِه َوَسل َم:  
، لَْيَس ِفيَها َعَلٌم أِلََحد     4.«َكُقْرَصِة الن ِقيِ 

  5.﴾ إلْنَساُن َوَأىن  َلُه الذ ِْكَرىيَ ْوَمِئذ  يَ َتذَك ُر ا﴿ 

  6.﴾ يَ ْوَم يَ َتذَك ُر اإلْنَساُن َما َسَعى﴿ 

 

                                                           

 198ُسوَرُة طََه: اآلية/  - 1
اجْلَن ِة َوِصَفِة نَِعيِمَها  ِكَتابُ   -، ومسلم6527اَبٌب: َكْيَف احَلْشُر، حديث رقم: ِكَتاُب الر ِقَاِق،   -رواه البخاري - 2

نْ َيا َوبَ َياِن احلَْْشِر يَ ْوَم اْلِقَياَمِة، حديث رقم:  َوأَْهِلَها،  2859اَبُب فَ َناِء الدُّ
  18ُسوَرُة احْلَاق ِة: اآلية/  - 3
ُ اأَلْرَض يَ ْوَم الِقَياَمةِ  ،ِكَتاُب الر ِقَاقِ  -رواه البخاري - 4 ِصَفِة  ِكَتابُ  -، ومسلم6521حديث رقم:  ،اَبٌب: يَ ْقِبُض اّلل 

 2790 حديث رقم: ،اَبٌب ِِف اْلبَ ْعِث َوالنُُّشوِر َوِصَفِة اأْلَْرِض يَ ْوَم اْلِقَياَمةِ  ،اْلِقَياَمِة َواجْلَن ِة َوالن ارِ 
 23ُسوَرُة اْلَفْجِر: اآلية/  - 5
 35ُسوَرُة النازعات: اآلية/  - 6
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جتَُِد ُكلُّ نَ ْفس  َما َعِمَلْت ِمْن َخرْي  ُُمَْضرًا َوَما َعِمَلْت ِمْن ُسوء  تَ َودُّ َلْو َأن  ﴿ ِف هذا اليوم 
َنُه أََمًدا بَِعيًدا نَ َها َوبَ ي ْ   1.﴾ بَ ي ْ

 متحسر ! اندم، وكم من متحري مهائفكم من ابك  ُمزون، وكم من 

ْذ ُفالاًن َخِليال * َلَقْد ﴿  :لَْيَس لَُه ِهجِ ريَى ِإال   وكم من داع ابلويل والثبور؛ َتِِن ملَْ َأُتِ  اَي َويْ َلََّت لَي ْ
  2.﴾ اِن َخُذوالَأَضل ِِن َعِن الذ ِْكِر بَ ْعَد ِإْذ َجاَءِن وََكاَن الش ْيطَاُن ِلإلْنسَ 

مبيضة، وكم من انعمة فياهلل كم من وجوه ِف هذا اليوم مكفهرة مسودة، كانت ِف الدنيا 
يَ ْوَم تَ ب َْيضُّ ُوُجوٌه َوَتْسَودُّ ﴿ وجلة؛ مبيضة، كانت ِف الدنيا مشفقة مسفرة وجوه ِف هذا اليوم 

  3.﴾ ُوُجوهٌ 

﴿  عالها احلزن وأرهقها القرُت؛وكم من وجوه ، وكم من وجوه ِف هذا اليوم َضاِحَكٌة ُمْستَ ْبِشَرةٌ 
َها َغبَ َرٌة تَ ْرَهُقَها قَ تَ َرٌة أُولَِئكَ  ُهُم  ُوُجوٌه يَ ْوَمِئذ  ُمْسِفَرٌة َضاِحَكٌة ُمْستَ ْبِشَرٌة َوُوُجوٌه يَ ْوَمِئذ  َعَلي ْ

  4.﴾ اْلَكَفَرُة اْلَفَجَرةُ 

  

                                                           

 30اآلية/  ُسوَرُة آِل ِعْمرَاَن: - 1
 29 -28ُسوَرُة الفرقان: اآلية/  - 2
 106ُسوَرُة آِل ِعْمرَاَن: اآلية/  - 3
 42 -38ُسوَرُة َعَبَس: اآلية/  - 4
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 ااي  ن  امل    ك  ت  اح  س  ب    َّ  نز  ت   ن  أ   ل  ب  ق  

ُ تَ َعاىَل: اَل قَ  ُ نَ ْفَسهُ ﴿ اّلل  رُُكُم اّلل  ُ َرُءوٌف اِبْلِعَبادِ  َوحُيَذِ    1.﴾ َواّلل 

رُُكُم اّلل ُ نَ ْفَسهُ وَ ﴿ : تَ َعاىَل  هِ لِ وْ ق َ  عدَ ، بَ ﴾ َواّلل ُ َرُءوٌف اِبْلِعَبادِ ﴿ : تَ َعاىَل  اّلل ِ  ولَ قَ  ملْ أتََ  ، ﴾ حُيَذِ 
ُهْم  ،هِبِمْ  تَ َعاىَل َوِمْن رَْأفَِتِه  ،تَ َعاىَل هِبِمْ رمحته  َكَمالَ َو  تعاىل بعباده، رَْأفَِتهِ  الَ مَ لتعلم كَ  حَتِْذيرُُه ِإاي 

 .نَ ْفَسُه، َوَُتْوِيُفُهْم ُعُقوبَ َتهُ 

؛ كما قال واحلرامِ  احلاللِ  معاملِ  بعبادِه أرساُل الرسِل، وإنزاُل الكتِب، وتبينيُ  ِمْن رَْأفَِتِه تَ َعاىَل فَ 
ُ ﴿ تَ َعاىَل:  ُ َلُكْم َأْن َتِضلُّوايُ بَ نيِ   .[ َأْي: لَِئال  َتِضلُّوا176]النِ َساِء: . ﴾ اّلل 

َربَُّك  ِإال َمْن َرِحمَ * َوال يَ زَاُلوَن خُمَْتِلِفنَي ﴿ قَاَل تَ َعاىَل: لريمحهم؛  إال اْللقَ  ملَْ خَيُْلقْ  اّلل ُ تَ َعاىَل وَ 
  2.﴾ َوِلَذِلَك َخَلَقُهمْ 

ُ َعن ْهُ  َرِضيَ  قَاَل اْبِن َعب اس    : لِلر مْحَِة َخَلَقُهْم َوملَْ خَيُْلْقُهْم لِْلَعَذاِب.َمااّلل 

؛ َأن  َرُجَلنْيِ وَ   : اْختَ َلْفُتَما َفَأْكثَ ْرَُتَا! َلَمافَ َقاَل  ،اْخَتَصَما إِلَْيِه َفَأْكثَ رَاَعْن طَاُوس 

 فَ َقاَل َأَحُد الر ُجَلنْيِ: ِلَذِلَك ُخِلْقَنا. 

 طَاُوٌس: َكَذْبَت. فَ َقاَل 

ُ يَ ُقوُل:    ؟﴾ َوال يَ زَاُلوَن خُمَْتِلِفنَي ِإال َمْن َرِحَم َربَُّك َوِلَذِلَك َخَلَقُهمْ ﴿ فَ َقاَل: أَلَْيَس اّلل 

 قَاَل: ملَْ خَيُْلْقُهْم لَِيْخَتِلُفوا، َوَلِكْن َخَلَقُهْم لِْلَجَماَعِة َوالر مْحََة.

 

                                                           

 30ُسوَرُة آِل ِعْمرَاَن: اآلية/  - 1
 119، 118ُسوَرُة ُهود : اآلية/  - 2
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ُ تَ َعاىَل  باد وعن عبادهتم، يرضى منهم ابلقليل من العمل ويتجاوز َلم عن كثري غِن عن العَواّلل 
َما يَ ْفَعُل اّلل ُ ِبَعَذاِبُكْم ِإْن َشَكْرُتُْ ﴿ قَاَل تَ َعاىَل: من الزلل، يطاع فيشكر، ويعصى فيغفر؛ 

ُ َشاِكرًا َعِليًما ُتْم وََكاَن اّلل    1.﴾ َوآَمن ْ

َعْن ُعَمَر ْبِن ؛ ِبَوَلِدَها ومِ ؤُ الر   م ِ هبم من األُ  أَْرَحمُ م، بل وَ ِبنفسهِ  همِمنْ  ِعَبادِ لَواّلل ُ تَ َعاىَل أَْرَحُم ابِ 
، أَن ُه قَاَل: َقِدَم َعَلى َرُسوِل هللِا َصل ى هللُا َعَلْيِه َوَسل َم ِبَسِْب  فَِإَذا اْمرَأٌَة َرِضَي اّلل ُ َعْنهُ  اْلَْط ابِ 

َتِغي، ِإَذا ، تَ ب ْ ، َأَخَذْتُه َفأَْلَصَقْتُه بَِبْطِنَها َوأَْرَضَعْتُه، فَ َقاَل لََنا  ِمَن الس ِْبِ َوَجَدْت َصِبيًّا ِف الس ِْبِ
قُ ْلَنا: اَل، َوهللِا « أَتَ َرْوَن َهِذِه اْلَمْرأََة طَارَِحًة َوَلَدَها ِف الن اِر؟»َرُسوُل هللِا َصل ى هللُا َعَلْيِه َوَسل َم: 

ّللَ ُ أَْرَحُم ِبِعَباِدِه ِمْن »ى َأْن اَل َتْطَرَحُه، فَ َقاَل َرُسوُل هللِا َصل ى هللُا َعَلْيِه َوَسل َم: َوِهَي تَ ْقِدُر َعلَ 
  2.«َهِذِه ِبَوَلِدَها

فيا عبد هللا احذر أسباب سخط هللا تعاىل، فإّنا خلقك لعبادته، واعلم أنه ال يهلك على هللا 
 .رضوانه قبل أن تنزل بساحتك املناايإال هالك، فسدد وقارب، وابدر إىل 

 

  

                                                           

 147ُسوَرُة النِ َساِء: اآلية/  - 1
 ،ِكَتاُب الت  ْوبَةِ  -، ومسلم5999حديث رقم:  ،اَبُب َرمْحَِة الَوَلِد َوتَ ْقِبيِلِه َوُمَعانَ َقِتهِ  ،اأَلَدبِ ِكَتاُب  -رواه البخاري - 2

 2754 حديث رقم: ،اَبٌب ِف ِسَعِة َرمْحَِة هللِا تَ َعاىَل َوأَن  َها َسبَ َقْت َغَضَبهُ 
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 ور  النَّ  ن  م   يض  بف   س  ف  النَّ  مرُ غ  ي  

ُتْم حتُِبُّوَن اّلل َ فَات ِبُعوِن حُيِْبْبُكُم اّلل ُ َويَ ْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َواّلل ُ َغُفوٌر ﴿ اَل اّلل ُ تَ َعاىَل: قَ  ُقْل ِإْن ُكن ْ
  1.﴾ يمٌ َرحِ 

ٌع بَا ، ات ِ َصل ى اّلل ُ َعَلْيِه َوَسل مَ النِبِ   اعُ بَ ات ِ  هُ ن  ، إِ ﴾ فَات ِبُعوِن ﴿ : للعبادِ  تَ َعاىَل  هللاِ  ُمبةِ  أتمل شرطَ 
  .وسكنةِ  حركةِ  ِف كلِ  ،ةِ وكبري  ةِ ِف كل صغري 

  .هِ عن متبوعِ  عدُم التخلفِ  وشرٌط ِف التابعِ 

، ُث إذا شاءَ  أنه يسعه أن خيالفَ  توهمٌ مُ  ، حَّت ال يتوهمَ طوة  خُ  ِف كلِ  املتبوعِ  ةُ وشرٌط فيه موافق
ُ َعَلْيِه َوَسل مَ  الرسولِ  أنه من أتباعِ  يزعمُ   .َصل ى اّلل 

خري من الدنيا وما فيها، هي  :ال أقولُ  كلمةٌ وهي  ، ﴾ حُيِْبْبُكُم اّلل ُ ﴿ : الشرطِ  ُث أتمل جزاءَ 
 خري من اجلنة. هي بل 

هذا أكب من اجلنة الِت عرضها السموات واألرض؛ أمل يقل ف ،نعم أن تفوز َبب هللا تعاىل لك
 72 اآلية/ ُسورَُة الت  ْوبَِة: .﴾ ْضَواٌن ِمَن اّللِ  َأْكبَ رُ َوَمَساِكَن طَيِ َبًة ِف َجن اِت َعْدن  َورِ ﴿  :؟هللا تعاىل

اجلنة فهي  ألنه صفة هللا تعاىل، أماونعيمها؛ أكب من اجلنة وحبه  اّلل ِ  ِرْضَوانُ وإّنا كان 
 خملوقة.

 . أو الرمحةِ  الثوابِ  ابهلل تعاىل، وليست جمازًا عن إرادةِ  تليقُ  حقيقيةٌ  للعبد ُمبةٌ  تَ َعاىَل  هللاِ  وُمبةُ 

، وعدم االكتفاء ﴾ حُيِْبْبُكُم اّلل ُ ﴿  ِف قوله: املضمرِ  موضعَ  الظاهرِ  ُث أتمل العلة ِف وضعِ 
 ، ويغشاها من السكينةيَ ْغمُر الن  ْفَس بَفيِض ِمَن الن ورِ هنا  اجلاللةِ  لفظِ  ذكرَ  ن  أل ؛ابلضمري

عروقه، وَتِل جواَنه، وتضيء حَّت يشعر املؤمن بتلك ارحمبة تسري ِف ما يغشاها،  والطمأنينة
مهما قاسى من ألواء الدنيا  ، فيذهب عنه كل هم وغمُمياه ِبنوار السعادةيستنري و  قلبه،

 ونكباهتا.

                                                           

 31ُسوَرُة آِل ِعْمرَاَن: اآلية/  - 1
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 َل  ي  ل  اًل ب  ص  ي و  ع  دَّ ُكل  ي  و  

ُتْم حتُِبُّوَن اّلل َ فَات ِبُعوِن حُيِْبْبُكُم اّلل ُ َويَ ْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َواّلل ُ َغُفوٌر ﴿ اَل اّلل ُ تَ َعاىَل: قَ  ُقْل ِإْن ُكن ْ
  1.﴾ يمٌ َرحِ 

، َأن  وال تقبل دعوى بغري دليل؛ فالكل يدعي ُمبة هللا تعاىل،  الن ِب  َصل ى هللاُ َعِن اْبِن َعب اس 
  2.«َماَء رَِجال  َوأَْمَواََلُمْ َلْو يُ ْعَطى الن اُس ِبَدْعَواُهْم، اَلد َعى اَنٌس دِ »َعَلْيِه َوَسل َم قَاَل: 

 ُمبتك هلل تعاىل؟ وأنت ما دليلُ 

 دعواك؟ لك على صحةِ  وأي بينة   ؟على صدقك عندك يدلُ  أي برهان  و 

لَ                ىوَُك                لُّ يَ                د ِعي َوْص                الً  لَ                 ى اَل تُِق                 رُّ ََلُ                 ْم بِ                 َذاَكا ***      بَِلي ْ  َولَي ْ
 

 تب            نَي َم            ْن َبَك            ى مم             ْن تَ بَ            اَكى ***      ِإَذا اْش             تَ َبَكْت ُدُم             وٌع ِف ُجُف             ون  
 

﴿ قَاَل تَ َعاىَل: ؛ َوَأِحب اُؤهُ بْ َناُء اّللِ  أَن  ُهْم أَ  - َعَلْيِهْم َلَعاِئُن اّلل ِ  - اْليَ ُهوُد َوالن َصاَرىَم َزعَ فقد 
  3.﴾ َناُء اّللِ  َوَأِحب اُؤهُ َوقَاَلِت اْليَ ُهوُد َوالن َصاَرى ََنُْن أَب ْ 

َصل ى هللا  لرسولِ ا ةدعواه، متابع على صحةِ  ُمب   كلِ   سواه، وبينةُ  الذي ال يُقبلُ  ارحمبةِ  ودليلُ 
ُ َعَلْيِه َوَسل مَ  ، هلل تعاىل؛  اعةٌ ط، فطاعته اّلل  ُ  فابتالهمقَاَل بَ ْعُض الس َلِف: اد َعى قَ ْوٌم َُمَب َة اّللِ  اّلل 

ُتْم حتُِبُّوَن اّلل َ فَات  ﴿ : آيَةَ هبذه   .﴾ .....ِبُعوِن حُيِْبْبُكُم اّلل ُ ُقْل ِإْن ُكن ْ

 

 

                                                           

 31ِعْمرَاَن: اآلية/ ُسوَرُة آِل  - 1
اَل َخاَلَق  ِكَتاُب تَ ْفِسرِي الُقْرآِن، اَبُب: ﴿ِإن  ال ِذيَن َيْشتَ ُروَن بَِعْهِد اّللِ  َوأامَْيَاهِنِْم ََثًَنا قَِلياًل، أُولَِئكَ   -رواه البخاري - 2

َيِمنِي َعَلى اْلُمد َعى َعَلْيِه، حديث رقم: ِكَتاُب اأْلَْقِضَيِة، اَبُب الْ   -، ومسلم4552[، حديث رقم: 77]آل عمران: 
1711   

 18ُسوَرُة اْلَمائَِدِة: اآلية/  - 3
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 بربك: َل وإال فقل 

 القي           اِس ش           نيعُ ه           ذا لعم           ري ِف  ***      تعص                 ى اإلل                 َه وت                 زُعُم حب                  ه
 

 إن ارحم               ب  مل               ن حي               بُّ ُمطي               عُ  ***      ل        و ك        ان حبُّ        ك ص        ادقاً ألطعت         ه
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  ل ُه أمًرا ر  ذ  اح  
 أ ن  ت ع ِص 

ُ تَ َعاىَل: قَ    1.﴾ ُقْل َأِطيُعوا اّلل َ َوالر ُسوَل فَِإْن تَ َول ْوا فَِإن  اّلل َ اَل حيُِبُّ اْلَكاِفرِينَ ﴿ اَل اّلل 

 أمرِ  خمالفةِ  دَ مُّ عَ ت َ  ن  ، لتعلم أَ ﴾ فَِإْن تَ َول ْوا فَِإن  اّلل َ اَل حيُِبُّ اْلَكاِفرِينَ ﴿ تَ َعاىَل: أتمل قوله 
هدى؛   َصل ى اّلل ُ َعَلْيِه َوَسل مَ ، فكما أنه طاعته تَ َعاىَل  ّلل ِ ابٌر فْ كُ   َصل ى اّلل ُ َعَلْيِه َوَسل مَ  ولِ سُ الر  

  2.﴾ َوِإْن ُتِطيُعوُه تَ ْهَتُدوا﴿ كما قال تعاىل: 

َوَمْن يَ ْعِص اّلل َ َوَرُسولَُه فَ َقْد ﴿ قَاَل تَ َعاىَل:  ؛ُمِبنيٌ ضالٌل  َصل ى اّلل ُ َعَلْيِه َوَسل مَ  َتهمعصي ن  فإِ 
  3.﴾ َضل  َضالال ُمِبيًنا

قَاَل تَ َعاىَل: ؛ اإلاميانِ  عدمِ  موته، دليلُ وإىل غري شريعته بعد  ه حال حياته،إىل غري واالحتكام 
ُدوا ِف أَنْ ُفِسِهْم َحَرًجا مم  ﴿  نَ ُهْم ُُث  اَل جيَِ ُموَك ِفيَما َشَجَر بَ ي ْ ا َفال َورَبِ َك اَل يُ ْؤِمُنوَن َحَّت  حُيَكِ 

  4.﴾ َقَضْيَت َوُيَسلِ ُموا َتْسِليًما

َنٌة َأْو ُيِصيبَ ُهْم فَ ْلَيْحذَ ﴿ قَاَل تَ َعاىَل: ؛ كفرٌ   عنهُ  والتوَل ِ  ِر ال ِذيَن خُيَالُِفوَن َعْن أَْمرِِه َأْن ُتِصيبَ ُهْم ِفت ْ
  5.﴾ َعَذاٌب أَلِيمٌ 

َنُة َهاُهَنا: اْلُكْفرُ : قَاَل اْبُن َجرِير    .اْلِفت ْ

فليس أمرُُه كأمِر غريِِه، وال حكُمُه كحكِم ، ُُتَاِلَف َلُه ُحْكًما وْ أَ أمرًا،  هُ تَ ْعِصَي لَ اْحَذْر َأْن ف
َمْن يُِطِع الر ُسوَل ﴿ قَاَل تَ َعاىَل: غريِِه، فحكُمُه حكٌم هلِل، وأمره أمر هلل، وطاعته طاعة هلل؛ 

  6.﴾ فَ َقْد َأطَاَع اّلل َ 

                                                           

 32ُسوَرُة آِل ِعْمرَاَن: اآلية/  - 1
 54ُسوَرُة النُّوِر: اآلية/  - 2
 36ُسوَرُة اأَلْحزَاِب: اآلية/  - 3
 65ُسوَرُة النِ َساِء: اآلية/  - 4
 63ُسوَرُة النُّوِر: اآلية/  - 5
 80ُسوَرُة النِ َساِء: اآلية/  - 6
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ن   َل  ع   ر  ط  ال   ُل كُ  رُ ط  ال    ب   ك  ت  ى واس  ب  أ  م 

ُ تَ َعاىَل: قَ    1.﴾ َأِطيُعوا اّلل َ َوالر ُسوَل فَِإْن تَ َول ْوا فَِإن  اّلل َ اَل حيُِبُّ اْلَكاِفرِينَ ُقْل ﴿ اَل اّلل 

إذا َجح بك اَلوى أو ذلت بك القدم، فأقدمت على معصية أو أحجمت عن طاعة فاحذر 
بقيده، فمازال ابب ربك مفتوًحا للعائدين،  سهمه، أو يقيدك اليأسُ ب القنوطُ  أن يصيبكَ 

 على العاملني. ه منشورةً ت رمحتُ ومازال

ُ َعْن َأيب ُهَريْ َرَة ؛  َأََب واْسَتْكبَ رَ وَ ، ىَل وَ وت َ  على هذا الذي أعرضَ اَْلطَُر ُكُل اَْلطَِر إّنا  َرِضَي اّلل 
، قَاُلوا: اَي «ِإال  َمْن َأََب ُكلُّ أُم ِِت َيْدُخُلوَن اجلَن َة »َأن  َرُسوَل اّللِ  َصل ى هللاُ َعَلْيِه َوَسل َم، قَاَل:  َعْنهُ 

، َوَمْن َيَََْب؟ قَاَل:    2.«، َوَمْن َعَصاِن فَ َقْد َأََب ْن َأطَاَعِِن َدَخَل اجلَن ةَ مَ »َرُسوَل اّللِ 

له   يعرفُ فْضاًل، واَل  َصل ى هللاُ َعَلْيِه َوَسل مَ اّللِ   َرُسولِ ى لرَ ال ي َ  ا الذيهذَ اَْلطَُر ُكُل اَْلطَِر َعَلى 
 اًب.دَ أَ  هُ عَ مَ  نُ سِ ا، وال حيُْ َحقًّ 

اَي أَي َُّها ال ِذيَن آَمُنوا اَل ﴿ قَاَل تَ َعاىَل:  دْ قَ ؛ وَ رأايً َصل ى هللُا َعَلْيِه َوَسل َم  يهِ دَ يَ  نْيَ ب َ  مُ د ِ قَ فرتاه ي ُ 
ُموا بَ نْيَ َيَدِي اّللِ  َوَرُسولِِه َوات  ُقوا اّلل َ ِإن  اّلل َ مسَِيعٌ    3.﴾ َعِليمٌ  تُ َقدِ 

بعد  يَ أو ينتفِ  ،هِ الِ مَ كَ   بعدَ  هُ إاميانُ  ينقصَ قدُمُه بعد ثبوهتا، و  كًما، فتزل  حُ  هُ لَ  فريدُّ أو يتجرُأ 
ُدوا ِف ﴿ قَاَل تَ َعاىَل: ؛ هِ وتِ بُ ث ُ  نَ ُهْم ُُث  اَل جيَِ ُموَك ِفيَما َشَجَر بَ ي ْ َفال َوَربِ َك اَل يُ ْؤِمُنوَن َحَّت  حُيَكِ 

  4.﴾ َحَرًجا مم ا َقَضْيَت َوُيَسلِ ُموا َتْسِليًماأَنْ ُفِسِهْم 

، فليس العصيان كفرًا حَّت ﴾ فَِإْن تَ َول ْوا فَِإن  اّلل َ اَل حيُِبُّ اْلَكاِفرِينَ ﴿ قَاَل تَ َعاىَل: وَلذا 
 .، أو عناٌد واستحاللٌ واستهزاءٌ  ، أو سخريةٌ واستكبارٌ  يصاحبه إابءٌ 

                                                           

 32ُسوَرُة آِل ِعْمرَاَن: اآلية/  - 1
اَبُب ااِلْقِتَداِء ِبُسَنِن َرُسوِل اّللِ  َصل ى هللُا َعَلْيِه َوَسل َم، حديث ِكَتاُب ااِلْعِتَصاِم اِبلِكَتاِب َوالسُّن ِة،   -رواه البخاري - 2

 7280رقم: 
   1ُسوَرُة احلُُْجرَاِت: اآلية/  - 3
    65سورة النِ َساِء: اآلية/  - 4
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َنٌة ﴿ تَ َعاىَل: ِف قوله  وكل هذه املعان موجودةٌ  فَ ْلَيْحَذِر ال ِذيَن خُيَالُِفوَن َعْن أَْمرِِه َأْن ُتِصيبَ ُهْم ِفت ْ
  1.﴾ َأْو ُيِصيبَ ُهْم َعَذاٌب أَلِيمٌ 

َن   واالستكبارِ  ابءِ واإلِ  اضِ عرَ ، معىن اإلِ ﴾ خُيَالُِفوَن َعْن أَْمرِهِ ﴿ تَ َعاىَل:  هُ ولُ قَ فقد ُضمِ 
   .واالستهزاءِ 

                                                           

 63ُسوَرُة النُّوِر: اآلية/  - 1
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ظ ُم  ط  أ ع  اءٍ اص    ف 

ُ تَ َعاىَل: قَ    1.﴾ ِعْمرَاَن َعَلى اْلَعاَلِمنيَ  ِإن  اّلل َ اْصطََفى آَدَم َونُوًحا َوآَل ِإبْ رَاِهيَم َوآلَ ﴿ اَل اّلل 

ُ تَ َعاىَل  مُ عِ نْ ي ُ  ة  مَ عْ نِ  أعظمُ  ُ تَ َعاىَل د  بْ ى عَ لَ ا عَ هبَِ  اّلل   .رِ شَ البَ  نيِ بَ  نْ مِ  هِ يِ فِ طَ صْ يَ ، وَ هِ سِ فْ لن َ  َأْن خَيَْتارَُه اّلل 

ُ تَ َعاىَل    2.﴾ َوَأاَن اْختَ ْرُتَك فَاْسَتِمْع ِلَما يُوَحى﴿ َعَلْيِه الس اَلُم:  ُموَسىلِ  قَاَل اّلل 

َواذُْكْر ِعَباَداَن ِإبْ رَاِهيَم َوِإْسَحاَق ﴿ الس اَلُم:  مُ َعَلْيهِ  ِإبْ رَاِهيَم َوِإْسَحاَق َويَ ْعُقوبَ َعْن قَاَل تَ َعاىَل وَ 
اِر )45َويَ ْعُقوَب أُوَل اأْلَْيِدي َواأْلَْبَصاِر ) ( َوِإن  ُهْم ِعْنَداَن 46( ِإان  َأْخَلْصَناُهْم ِِبَاِلَصة  ذِْكَرى الد 

  3.﴾ َلِمَن اْلُمْصطََفنْيَ اأْلَْخَيارِ 

  4.﴾ َوَلَقِد اْختَ ْراَنُهْم َعَلى ِعْلم  َعَلى اْلَعاَلِمنيَ ﴿ َعَلْيِهُم الس اَلُم:  أنبيائهَجيع َعْن  قَاَل تَ َعاىَل وَ 

 اإلاميانَ  على العاملنيَ  أوجبَ  هُ م؛ أن  َصَلَواُت اّللِ  َوَساَلُمُه َعَلْيهِ  هِ لِ سُ رُ لِ تَ َعاىَل  اّلل ِ  َفاءِ اْصطِ  نِ مِ وَ 
 هم.هم، وُمبتَ م، وتوقريَ هبِ 

َوِإْذ ﴿  :قَاَل تَ َعاىَل  ؛اأْلَو ِلنَي َواآْلِخرِينَ على َصل ى اّلل ُ َعَلْيِه َوَسل َم ا ُُمَم دً اْصطََفى اّلل ُ تَ َعاىَل وَ 
ُهْم َأَخْذاَن ِمَن الن ِبيِ نَي ِميثَاقَ ُهْم َوِمْنَك َوِمْن نُوح  َوِإبْ رَاِهيَم َوُموَسى َوِعيَسى اْبِن َمْرمَيَ َوَأَخْذاَن  ِمن ْ

  5.﴾ ِميثَاقًا َغِليظًا

 .تنويًها بفضله، وإيذااًن بشرفه، ِف َهِذِه اآْليَةِ  ِذْكَرهُ  مَ قد  وَ 

 َأْن َيَُْخَذ َعَلى أُم ِتهِ  هُ رَ مَ وأَ لَِئْن بُِعَث ُُمَم ٌد َوُهَو َحيٌّ لَيَ ت ِبَعن ُه،  :أَْرَسَلهُ  ِب ِ نَ على يثَاَق املِ َوَأَخَذ 

َوِإْذ َأَخَذ اّلل ُ ِميثَاَق ﴿ قَاَل تَ َعاىَل: َكَما   ؛لَِئْن بُِعَث ُُمَم ٌد َوُهْم َأْحَياٌء لَيَ ت ِبُعن ُه َويَ ْنُصرُن هُ  :املِيثَاقَ 

                                                           

 33ُسوَرُة آِل ِعْمرَاَن: اآلية/  - 1
 13ُسوَرُة طه: اآلية/  - 2
 47 -45ُسوَرُة ص: اآلية/  - 3
 32ُسوَرُة الدَُّخاِن: اآلية/  - 4
 7اآلية/ ُسوَرُة اأْلَْحزَاِب:  - 5
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ٌق ِلَما َمَعُكْم لَتُ ْؤِمُنن  ِبِه وَ  ُتُكْم ِمْن ِكَتاب  َوِحْكَمة  ُُث  َجاءَُكْم َرُسوٌل ُمَصدِ  لَتَ ْنُصرُن ُه الن ِبيِ نَي َلَما آتَ ي ْ
  1.﴾ ِدينَ قَاَل أَأَق َْرْرُتُْ َوَأَخْذُتُْ َعَلى َذِلُكْم ِإْصرِي قَاُلوا أَق َْرْراَن قَاَل فَاْشَهُدوا َوَأاَن َمَعُكْم ِمَن الش اهِ 

قَاَل ؛ ذِْكَرهُ  العاملنيَ  ِف رفعَ  أن هُ  َصل ى اّلل ُ َعَلْيِه َوَسل مَ  ُُمَم د   هِ ولِ سُ رَ لِ َفاِء اّللِ  تَ َعاىَل َوِمِن اْصطِ 
  2.﴾ َوَرفَ ْعَنا َلَك ذِْكَرك﴿ تَ َعاىَل: 

ِإن  اّلل َ َوَمالِئَكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى ﴿ قَاَل تَ َعاىَل: ؛ رَ كِ ُذ  ُكل َما  َعَلْيهِ  ةَ اَل الص   على املؤمننيَ  وأوجبَ 
  3.﴾ َوَسلِ ُموا َتْسِليًماالن ِبِ  اَي أَي َُّها ال ِذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِه 

 ؟ِمَن اْلُمْصطََفنْيَ اأْلَْخَيارِ َوأَْنَت أمْل َُتَنِ  نَ ْفَسَك َأْن َتُكوَن 

  

                                                           

 81ُسوَرُة آِل ِعْمرَاَن: اآلية/  - 1
 4ُسوَرُة الش رِْح: اآلية/  - 2
 56ُسوَرُة اأْلَْحزَاِب: اآلية/  - 3
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لِّ  ن  أ ج 
ط   م   الص 

اء  ُصنُوف   ف 

ُ تَ َعاىَل: قَ    1.﴾ اْلَعاَلِمنيَ ِعْمرَاَن َعَلى  ِإن  اّلل َ اْصطََفى آَدَم َونُوًحا َوآَل ِإبْ رَاِهيَم َوآلَ ﴿ اَل اّلل 

 ، واستشرفتَ م الشريفةِ هِ إىل منزلتِ  ، تطلعتَ اْلُمْصطََفنْيَ اأْلَْخَيارِ  نِ عَ  كَ ثتُ د  حَ  نيَ حِ  كَ لعل  
 ال خييُب. مٌ هْ سَ  هُ نْ مِ  نصيٌب، أو أصابكَ  االْصطََفاءِ  نَ مِ  لكَ  لو كانَ  ، وودتَ ةَ يفَ نِ مُ م الْ هُ ت َ ان َ مكَ 

 ٌل؟ضْ ِل فَ ضْ ا الفَ ذَ هَ  ٌف؟ أو بعدَ رَ ِف شَ رَ ا الش  ذَ هَ  دَ عْ ب َ  لْ وهَ 

 ؟ َهَذا الش َرفُ  كَ رُ مُ غْ ي َ ، وَ َهَذا الَفْضلِ  ِف  بُ ل  قَ ت َ ت َ  كَ أن   تَ مْ لِ عَ  وْ لَ  كَ بِ  فكيفَ 

ُ تَ َعاىَل نعم أنت ممن اصطفاهم  ُ تَ َعاىَل ا هَ طَ رَ ت َ شروٌط اشْ  فيكَ  ا حتققتْ إذَ  اّلل   .اّلل 

ُتْم ﴿  : اهَ عن ْ  قَاَل اّلل ُ تَ َعاىَل ، الِت ةِ ومَ حُ رْ مَ الْ  ةِ م  األُ  هِ من هذِ فأنت اْلُمْصَطَفنْيَ  نَ أما كونك مِ  ُكن ْ
َر أُم ة  ُأْخرَِجْت لِلن اسِ    2.﴾ َخي ْ

وََكَذِلَك َجَعْلَناُكْم أُم ًة َوَسطًا لَِتُكونُوا ﴿  :تَ َعاىَل  قَالَ َما كَ   ؛تَ َعاىَل  اّلل ِ  نَ مِ  ارٌ يَ تِ اخْ وَ  َفاءٌ اْصطِ ا ذَ ه
  3.﴾ ُشَهَداَء َعَلى الن اسِ 

َهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر ﴿ قَاَل تَ َعاىَل: فقد  ؛َفاءِ ْصطِ َهَذا اال طُ رْ ا شَ م  وأَ  أَتُْمُروَن اِبْلَمْعُروِف َوتَ ن ْ
  4.﴾ َوتُ ْؤِمُنوَن اِبّلل ِ 

ُتْم َخي ْرَ ﴿  اْلَْط اِب َرِضَي اّلل ُ َعْنُه َهِذِه اآْليََة:  ْبنُ  ُعَمرُ  قَ رَأَ  ُُث  قَاَل:  ،﴾ أُم ة  ُأْخرَِجْت لِلن اسِ  ُكن ْ
َها»   5.«اَي أَي َُّها الن اُس َمْن َسر ُه َأْن َيُكوَن ِمْن تِْلِك اأْلُم ِة، فَ ْليُ َؤدِ  َشْرَط اّللِ  ِمن ْ

                                                           

 33ُسوَرُة آِل ِعْمرَاَن: اآلية/  - 1
 110ُسوَرُة آِل ِعْمرَاَن: اآلية/  - 2
 143ُسوَرُة اْلبَ َقَرِة: اآلية/  - 3
 110اآلية/ ُسوَرُة آِل ِعْمرَاَن:  - 4
 (673/ 5) َرَواُه اْبُن َجرِير   - 5
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وبقدر حظك من القرآن يكون ، الثان فشرطه أن تكون من أهل القرآن االْصِطَفاءُ وأما 
َنا ِمْن ِعَباِداَن ﴿ َكَما قَاَل تَ َعاىَل: ؛  َفاءِ االْصطِ  نَ نصيبك مِ  ُُث  َأْوَرثْ َنا اْلِكَتاَب ال ِذيَن اْصطََفي ْ

ُهْم َساِبٌق اِبْْلَي ْرَاِت إبِِْذِن اّللِ  َذِلَك ُهَو اْلَفْضُل  ُهْم ُمْقَتِصٌد َوِمن ْ ُهْم ظَاملٌ لِنَ ْفِسِه َوِمن ْ  اْلَكِبريُ َفِمن ْ
﴾.1  

ُمالًّ  كَ بَ لْ ق َ اّلل ُ تَ َعاىَل وقد جعل  ،ا شأاًن، ومل الهَ ، وأرفعِ َفاءِ االْصطِ  وفِ نُ صُ  ل ِ جَ أَ  نْ و مِ وهُ 
 ؟هِ َبملِ  كَ فَ ر  وشَ ، هِ لكالمِ 

 افَ يَ            ا أَي َُّه            ا اْلَق            ارِي بِ            ِه ُمَتَمسِ             كً 
     

 جمُِ              الًّ لَ              ُه ِف ُك              لِ  َح              ال  ُم              َبجِ ال ***
 

 َعَلْيِهم                 اَهِنيئً                 ا َمرِيئً                 ا َوالِ                 َداَك 
    

 َمالَبِ            ُس أَنْ             َوار  ِم            َن الت             اِج َواحلُ            الْ  ***
 

 َفم          ا ظَ          نُُّكْم ابلن ْج          ِل ِعْن          َد َجزَائِ          هِ 
    

                اَل  ***
َ
 أُولَئِ                َك أَْه                ُل هللِا والص                 َفَوُة امل

 

 

 

  

                                                           

 32ُسوَرُة فَاِطر : اآْليَة/  - 1
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ا بِّ  ع  ر  ا م  ب    أ د 
م  َّ   ك 

ُظر  إ َل   ان 

قَاَلِت اْمرََأُت ِعْمرَاَن َربِ  ِإن ِ َنَذْرُت َلَك َما ِف َبْطِِن ُُمَر رًا فَ تَ َقب ْل ِمِنِ  ِإْذ ﴿ اَل اّلل ُ تَ َعاىَل: قَ 
  1.﴾ َك أَْنَت الس ِميُع اْلَعِليمُ ِإن  

ما وبينه (،نْ )مَ (، ومل تقل: َما. وقوَلا: )﴾ َنَذْرُت َلَك َما ِف َبْطِِن ﴿  ِعْمرَانَ  اْمَرَأتِ  ولَ قَ  لْ م  أتََ 
 و َُتَل َفْت َأْسَبابُ َها.لَ ، وَ يكَ فِ كْ تَ َة احلَِ الص   النِ ي ةَ َأن   مَ لَ عْ ت َ ًعا، لِ اسِ شَ  بوانً 

ِخْدَمِة بَ ْيِت اْلَمْقِدِس، َوملَْ ، وَ تَ َعاىَل  اّلل ِ  ًغا ْلِعَباَدةِ َفر ِ ت َ َخاِلًصا مُ  َهاَما ِف َبْطنِ  َنَذْرُت اْمرََأُت ِعْمرَانَ 
 َبْطِنَها أَذََكرًا أَْم أُنْ َثى؟َتُكْن تَ ْعَلُم َما ِف 

 الذُُّكوُر.ِإاَل  ْدَمِة بَ ْيِت اْلَمْقِدسِ ال َيْصلُح َعاَدًة ْلِ وَ 

فَ تَ َقب ْل ِمِنِ  ِإن َك ﴿  :قَاَلتِ وِل َنْذرَِها، بَتَضرُِّعَها وِإْخاَلِصَها ِحنَي بُ قَ لِ  تْ عَ فَ شْ تَ اسْ  فَ يْ كَ   لْ م  أتََ وَ 
  .﴾ أَْنَت الس ِميُع اْلَعِليمُ 

 .فَ تَ َقب ْل ِمِنِ  َك َتْسَمُع َتَضرُِّعي وَرَجاِئي، َوتَ ْعلُم ِصْدِقي وِإْخاَلِصي َربِ  ِإن ِ : قَاَلتِ َفَكأَن  َها 

، حَّت ُُمَر رًا كَ لَ  هُ  ذكرًا نذرتُ َل  وهبتَ  نْ إِ  َرب ِ : لْ قُ ت َ  مْ لَ ، ف َ تَ َعاىَل ا هب َِ رَ  عَ ا مَ هبَِ دَ أَ  الِ مَ  كَ ىِل إِ  رْ ظُ انْ وَ 
 .اهب َِ على رَ  طُ رتَِ شْ كالِت تَ   ال تكونَ 

ُر عِ شْ ِل الص اِلِح، ويُ مَ وهو يُ َناِف اإِلْعَجاَب ابلعَ  ،ةِ صَ الِ اْلَ  ةِ اعَ الط   عَ مَ  ولَ بُ القَ  اؤاَلَ سُ  أَتَم لْ  ُُث  
اْلَقَواِعَد ِمَن  انِ ِإْذ يَ ْرفَ عَ  ،َوِإمْسَاِعيلَ  ِإبْ رَاِهيمَ  آاثر أبويهاوِل، فكأهنا تقتفي بُ دِم القَ ابلوجِل َمْن عَ 

  2.﴾ َرب  َنا تَ َقب ْل ِمن ا ِإن َك أَْنَت الس ِميُع اْلَعِليمُ ﴿  وُدَعاؤمُهَا: اْلبَ ْيتِ 

 ؟ُذر ِي ًة بَ ْعُضَها ِمْن بَ ْعض  ومل ال؟ أليسْت 

 

                                                           

 35ُسوَرُة آِل ِعْمرَاَن: اآلية/  - 1
    127ُسوَرُة البقرِة: اآلية/  - 2
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َوال ِذيَن يُ ْؤُتوَن َما آتَ ْوا َوقُ ُلوبُ ُهْم َوِجَلٌة أَن  ُهْم ِإىَل ﴿  :تَ َعاىَل بَقولِِه  ومثُلَها َحِقيٌق ابلث  َناِء واملْدحِ 
  1.﴾ أُولَِئَك ُيَسارُِعوَن ِف اْْلَي ْرَاِت َوُهْم ََلَا َساِبُقونَ  *َرهبِ ِْم رَاِجُعوَن 

َها َعاِئَشةَ َعْن َفَحاَُلَا َحاُل الص احِلِنَي، َوَشأنُ َها َشْأُن اْلُمت ِقنَي؛ ف َ  ، قَاَلْت: قُ ْلُت: اَي َرِضَي اّلل ُ َعن ْ
أَُهَو ال ِذي يَ ْزِن، َوَيْسرُِق، َوَيْشَرُب  ،﴾ ا آتَ ْوا َوقُ ُلوبُ ُهْم َوِجَلةٌ َوال ِذيَن يُ ْؤتُوَن مَ ﴿ َرُسوَل اّللِ  

يِق َولَ »اْْلَْمَر؟ قَاَل:  ِكن ُه الر ُجُل َيُصوُم، َويَ َتَصد ُق، اَل، اَي بِْنَت َأيب َبْكر  َأْو اَي بِْنَت الصِ دِ 
  2.«َوُيَصلِ ي، َوُهَو خَيَاُف َأْن اَل يُ تَ َقب َل ِمْنهُ 

  

                                                           

 61، 60ُسوَرُة املؤمنوَن: اآلية/  - 1
ُ َعَلْيِه َوَسل مَ  -رواه الرتمذي - 2 حديث رقم:  ،اَبٌب: َوِمْن ُسوَرِة اْلُمْؤِمُنونَ  ،أَبْ َواُب تَ ْفِسرِي اْلُقْرآِن َعْن َرُسوِل اّللِ  َصل ى اّلل 

 ، بسند صحيح4198حديث رقم:  ،اَبُب الت  َوقِ ي َعَلى اْلَعَملِ  ،ِكَتاُب الزُّْهدِ  -، وابن ماجه3175
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م  َُّ   الك 
زَّ ف النِّساء  ع  ُمل ت  و   ك 

َها قَاَلْت َربِ  ِإن ِ َوَضْعتُ َها أُنْ َثى َواّلل ُ أَْعَلُم مبَا ﴿ اَل اّلل ُ تَ َعاىَل: قَ  َوَضَعْت َولَْيَس فَ َلم ا َوَضَعت ْ
  1.﴾ الذ َكُر َكاأْلُنْ َثى

لَْيَسِت وَ ، وسياُق الكالِم يَقتِضي َأْن َتُكوَن: )﴾ لَْيَس الذ َكُر َكاأْلُنْ َثىوَ ﴿ تَ َعاىَل: أتمْل َقوَلُه 
  (، ولكنه كالُم هللِا املعجُز.اأْلُنْ َثى َكالذ َكرِ 

 َما اَل يُوَجُد ِعْندَ  َواْلَمزِي ِة، اْلَمَكانَةِ اْلَفْضِل وَ  ا ِمنَ َلَ َهِذِه اأْلُنْ َثى لَم َأن  عْ واحلكمُة ِمْن َذلك َأْن ن َ 

 .، اْجِتَهاًدا َورِف َْعةً َتُكوُن َخي ْرًا ِمَن الذ َكرِ سَهِذِه اأْلُنْ َثى ، بْل اْمرََأُت ِعْمرَانَ ال ِذي أَرَاَدتُه  الذ َكرِ 

، ف  رَ شَ  كلُ   هُ ونَ دُ  فٌ رَ شَ  وَ هُ ، وَ َعَلى ِنَساِء اْلَعاَلِمنيَ  اّلل ُ  َهااْصطََفاالِت  ،ِعْمرَانَ  بِْنتُ  َمْرميَُ ا هَ ن   إِ 
َوِإْذ قَاَلِت اْلَمالِئَكُة اَي َمْرمَيُ ِإن  اّلل َ اْصطََفاِك ﴿ قَاَل تَ َعاىَل:  ؛ة  عَ ف ْ رِ  لُ ا كُ هَ امَ أمَ  لُ ءتتضا ةٌ عَ ف ْ رِ وَ 

  2.﴾ اْلَعاَلِمنيَ اِك َعَلى ِنَساِء َوَطه َرِك َواْصطَفَ 

َها ِف كتاِب هللِا  اْمرَأَةُ  رِ كَ ذْ تُ  مْ لَ ا ف َ هَ رَ كْ ذِ  اْلَعاَلِمنيَ  ِف  عَ فَ رَ وَ  َوَمْرمَيَ ﴿ قَاَل تَ َعاىَل:  ؛اَهاوَ سِ ابمسِْ
َا  وَُكتُِبِه وََكاَنْت ابْ َنَت ِعْمرَاَن ال ِِت َأْحَصَنْت فَ ْرَجَها فَ نَ َفْخَنا ِفيِه ِمْن ُروِحَنا َوَصد َقْت ِبَكِلَماِت َرهبِ 

  3.﴾ ِمَن اْلَقانِِتنيَ 

َكَمَل ِمَن الر َِجاِل  »قَاَل َرُسوُل هللِا َصل ى هللُا َعَلْيِه َوَسل َم: اُل؛ مَ الكَ  النِ ساءِ ِف  ز  عَ  دْ قَ ْت وَ لَ مُ وكَ 
ُر َمْرمَيَ بِْنِت ِعْمرَاَن، َوآِسَيَة  اْمرَأَِة ِفْرَعْوَن، َوِإن  َفْضَل َعاِئَشَة َكِثرٌي، َوملَْ َيْكُمْل ِمَن النِ َساِء َغي ْ

4.«َعَلى النِ َساِء َكَفْضِل الث رِيِد َعَلى َسائِِر الط َعامِ 
  

                                                           

 36ِعْمرَاَن: اآلية/ ُسوَرُة آِل  - 1
 42ُسوَرُة آِل ِعْمرَاَن: اآلية/  - 2
 12ُسوَرُة الت ْحرمِِي: اآلية/  - 3
َها، حديث رقم:   -رواه البخاري - 4 كَتاُب َأْصَحاِب الن ِبِ  َصل ى هللُا َعَلْيِه َوَسل َم، اَبُب َفْضِل َعاِئَشَة َرِضَي اّلل ُ َعن ْ

ُهْم، اَبٌب ِِف َفْضِل َعاِئَشَة َرِضَي هللُا تَ َعاىَل   -، ومسلم3769 َها، حديث كَتاُب َفَضائِِل الص َحابَِة َرِضَي هللُا تَ َعاىَل َعن ْ  َعن ْ
   2446رقم: 
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ُر ِنَساا هَ ن   ِبَِ  َصل ى هللُا َعَلْيِه َوَسل َم، الن ِبُّ َوَشِهَد ََلَا  نْ َيا، ومَ َخي ْ قَاَل  ة ؛ادَ هَ شَ  نْ ا مِ هَ مَ رَ كْ ا أَ ِء الدُّ
ُر ِنَسائَِها َمْرمَيُ ابْ َنُة ِعْمرَاَن، َوَخي ُْر ِنَساِئَها َخِدجَيةُ »َصل ى هللاُ َعَلْيِه َوَسل َم، يَ ُقوُل:  َرُسولُ    1.«َخي ْ

 فَ لَ           و َك           اَن النس           اُء َكِمثْ           ِل َه           ِذي
     

 لُفضِ                 َلْت النِ س                 اُء عل                ى الر ِج                 الِ  ***
 

 َفَم       ا الت أنِي       ُث الْس       ِم الش        مِس َعي       بٌ 
    

 َواَل الت                             ذِكرُي َفْخ                            ٌر لله                            اللِ  ***
 

 الِ مَ كَ بِ  تْ اقَ يًدا، وفَ لِ ًدا تَ جمَْ  فِ رَ الش   نَ مِ  تْ لَ انَ  َشأًوا بعيًدا، و ْت ِمَن الُعاَل غَ لَ ِة ب َ اْمرَأَ  نِ مِ  مْ كَ َو 
 مُ هُ ت ْ اق َ لفَ  ف  لْ ِبَ  تْ نَ زِ وُ  وْ لَ اِل، ف َ صَ اْلِ  نَ ا دررًا مِ اَلَِ عَ فِ  يلِ مِ جبَ  وَحاَزتْ ، الِ جَ الر ِ  نَ ا مِ ممًَ أُ لَها قْ عَ 
  لًقا.خُ ًما وَ رَ كَ   مُ هُ ت ْ قَ ب َ اًب، وسَ دْ ًما وأَ لْ عِ 

ُهْم كَواح                 د    والن                  اُس ألْ                 ٌف ِم                 ن ْ
     

 وَواِح                  ٌد ك                  األْلِف ِإْن أَْم                  ٌر َعنَ                  ا ***
 

ُ ُذو اْلَفْضِل اْلَعِظيمِ  َفْضلُ َذِلَك   .اّللِ  يُ ْؤتِيِه َمْن َيَشاُء َواّلل 

 

  

                                                           

الَِئَكُة اَي َمْرمَيُ ِإن  اّلل َ اْصطََفاِك َوَطه َرِك َواْصَطَفاِك ﴿ :اَببُ ِكَتاُب َأَحاِديِث األَنِْبَياِء،   -رواه البخاري - 1
َ
َوِإْذ قَاَلِت امل

َكِعي َمَع الر اِكِعنَي. َذِلَك ِمْن أَنْ َباِء الَغْيِب نُوِحيِه إِلَْيَك َوَما ُكْنَت َعَلى ِنَساِء الَعاَلِمنَي، اَي َمْرمَيُ اقْ ُنِِت لِرَبِ ِك َواْسُجِدي َواْر 
، 3432[، حديث رقم: 43]آل عمران:  ﴾َلَدْيِهْم ِإْذ يُ ْلُقوَن أَْقاَلَمُهْم أَي ُُّهْم َيْكُفُل َمْرمَيَ َوَما ُكْنَت َلَدْيِهْم ِإْذ خَيَْتِصُمونَ 

َها كَتاُب َفَضائِلِ  -ومسلم ُهْم، اَبُب َفَضائِِل َخِدجَيَة أُمِ  اْلُمْؤِمِننَي َرِضَي هللاُ تَ َعاىَل َعن ْ حديث  ،الص َحابَِة َرِضَي هللاُ تَ َعاىَل َعن ْ
  2430رقم: 
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ن   اُلهُ م  ا ح   ن  هذ 
ُن م  س   ؟أ ح 

ُ تَ َعاىَل: قَ    1.﴾ فَ تَ َقب  َلَها َرب َُّها ِبَقُبول  َحَسن  َوأَنْ بَ تَ َها نَ َبارًا َحَسًنا﴿ اَل اّلل 

َشَأ ِف طَاَعِة هللِا نَ  نْ ًتا ممَِ ب َ ن ْ َن مَ سَ حْ  أَ اَل  هُ ن  أَ  مَ لَ عْ ت َ ؛ لِ ﴾ َوأَنْ بَ تَ َها نَ َبارًا َحَسًنا﴿ تَ َعاىَل:  هُ لَ وْ ق َ  لْ م  أتََ 
ى لَ عَ  بَ شَ ، فَ ةِ ريَ الس ِ  نيِ عِ مَ  نْ مِ  لَ هَ ن َ ، وَ ةِ نَ السُّ  لِ اَل  ظِ ِف  عَ رَ عْ رَ ت َ ، وَ آنِ رْ القُ  فِ نَ  كَ ِف  ، فَ تَ َرََب تَ َعاىَل 

 .الص احِلِنيَ  جُمَاَلَسةَ  َوأَِلفَ  ،ةَ ادَ بَ العِ  ْشرَب قَ ْلُبُه ُحب  أُ وَ ، ةِ اعَ الط  

 ممَْن هَذا َحالُه؟ُن سَ حْ هناك أَ  لْ هَ وَ 

َعٌة يُِظلُُّهُم اّلل ُ تَ َعاىَل ِف »قَاَل َرُسوُل اّللِ  َصل ى هللُا َعَلْيِه َوَسل َم  ؛هِ ل ِ ظِ  ِف  اّلل ُ تَ َعاىَل  هُ ل  ظَ أَ  دْ قَ وَ  َسب ْ
  2.«اّلل ِ َنَشأَ ِف ِعَباَدِة  ِظلِ ِه يَ ْوَم الَ ِظل  ِإال  ِظلُُّه: ِإَماٌم َعْدٌل، َوَشابٌّ 

  ًة؟ريَ سِ  هُ نْ ى مِ ضَ رْ وَمْن ِمَن الناِس أَ 

َيٌة آَمُنوا بَِرهبِ ِْم َوزِْداَنُهْم ﴿ قَاَل تَ َعاىَل: ؛ هِ بِ لْ ى ق َ لَ عَ  طَ بَ رَ ، وَ هِ فِ نَ  كَ ىِل إِ  هُ انَ حَ بْ سُ اّلل ُ  اهُ آوَ َقْد وَ  ِإن  ُهْم ِفت ْ
  3.﴾ َلى قُ ُلوهِبِمْ َوَرَبْطَنا عَ *  ُهًدى

قَاَل  ؛َما َمَضى كَ لَ  رْ فَ غْ ي ُ ِفيَما بَِقَي  نْ َأْحسِ وَ  كَ رَ مْ أَ  كْ ارَ دَ تَ ، ف َ َشَأ ِف ِعَباَدِة اّلل ِ نْ ت َ  نْ أَ  كَ اتَ فَ  نْ إِ فَ 
َمْن َأْحَسَن ِفيَما بَِقَي ُغِفَر َلُه َما َمَضى، َوَمْن َأَساَء ِفيَما »َرُسوُل اّللِ  َصل ى هللُا َعَلْيِه َوَسل َم: 

  4.«بَِقَي ُأِخَذ مبَا َمَضى َوَما بَِقيَ 

ِفيُق َوالس َداُد، َوَعَليِه التُّْكاَلُن؛ َفَسْل َفِمْنُه اإِلَعانَُة، َوبِِه الت و  ؛﴾ َوأَنْ بَ تَ َها﴿ ْوَلُه تَ َعاىَل: أَتَم ْل ق َ وَ 
 .اكَ طَ خُ  ةِ ايَ دَ اَلِ  يقِ رِ ى طَ لَ عَ  دَ د ِ سَ يُ ، وَ كَ قَ وفِ يُ وَ  كَ هللَا َأْن يُِعينَ 

                                                           

 37ُسوَرُة آِل ِعْمرَاَن: اآلية/  - 1
َتِظرُ  ،ِكَتاُب اأَلَذانِ  -رواه البخاري - 2 ْسِجِد يَ ن ْ

َ
َساِجدِ  ابُب َمْن َجَلَس ِف امل

َ
 ،660، حديث رقم: الص اَلَة َوَفْضِل امل

 1031، حديث رقم: اَبُب َفْضِل ِإْخَفاِء الص َدَقةِ  ،ِكَتاب الز َكاةِ  -ومسلم
 13ُسوَرُة الَكْهِف: اآلية/  - 3
 بسند صحيح ،6806حديث رقم:  -رواه الطبان ِف األوسط - 4

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
115 

اٍب  س 
ري   ح  اُء ب غ  ش  ن  ي  ُزُق م  ر   إ نَّ اهللَّ  ي 

َها زََكراي  اْلِمْحرَاَب َوَجَد ِعْنَدَها رِْزقًا قَاَل اَيَمْرمَيُ َأىن  َلِك َهَذا ﴿  اَل اّلل ُ تَ َعاىَل: قَ  ُكل َما َدَخَل َعَلي ْ
  1.﴾ قَاَلْت ُهَو ِمْن ِعْنِد اّللِ  ِإن  اّلل َ يَ ْرُزُق َمْن َيَشاُء ِبَغرْيِ ِحَساب  

 عنده، يكون رزقك.بقدر يقينك ابهلل تعاىل، وتوكلك عليه، وثقتك فيه وفيما 

  تَ َعاىَل  اّلل َ فإن  
َ
عليها السالم لقوِة إامياهنا ابهلل، وعظيِم ثقتها به، وكمال توكلها  ْرميََ ساق الرزق مل

 عليه.

 .﴾ ِإن  اّلل َ يَ ْرُزُق َمْن َيَشاُء ِبَغرْيِ ِحَساب  ﴿  .نعم

ْلُتْم َعَلى اّللِ  َحق  تَ وَكُِّلِه، َلَرَزَقُكْم : »مَ َصل ى هللُا َعَلْيِه َوَسل  اّللِ   َرُسولِ أملَْ َتْسَمْع َقوَل  َلْو أَن ُكْم تَ وَك 
َر، تَ ْغُدو َِخَاًصا، َوتَ ُروُح ِبطَاانً    2؟«َكَما يَ ْرُزُق الط ي ْ

  .عليها إليها، واالعتمادُ  ، والركونُ ابألسبابِ  التعلقُ  اسِ الن   نَ مِ  كثريِ   وآفةُ 

ُهَما، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّللِ  َصل ى هللُا َعَلْيِه َوَسل َم:  اّلل ِ َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد  أَي َُّها »َرِضَي اّلل ُ َعن ْ
ُلوا ِف الط َلِب، فَِإن  نَ ْفًسا َلْن ََتُوَت َحَّت  َتْستَ ْوِفَ رِْزقَ َها َوِإْن أَْبطَ  َها، الن اُس ات  ُقوا اّلل َ َوَأَجِْ َأ َعن ْ

ُلوا ِف الط َلِب، ُخُذوا َما َحل ، َوَدُعوا َما َحُرمَ فَات  ُقوا ا   3.«ّلل َ َوَأَجِْ

َوَلْو َأن  أَْهَل اْلُقَرى ﴿ قَاَل تَ َعاىَل: يبارك لك ِف الرزق؛  هطاعتوبقدر إقبالك على هللا تعاىل و 
  4.﴾ .....ْرضِ آَمُنوا َوات  َقْوا َلَفَتْحَنا َعَلْيِهْم بَ رََكات  ِمَن الس َماِء َواأل

 
                                                           

 37ُسوَرُة آِل ِعْمرَاَن: اآلية/  - 1
اَبٌب ِِف الت  وَكُِّل  أَبْ َواُب الزُّْهِد َعْن َرُسوِل اّللِ  َصل ى اّلل ُ َعَلْيِه َوَسل َم، -، والرتمذي370حديث رقم:  -رواه أمحد - 2

، حديث رقم:   ، بسند صحيح4164اَبُب الت  وَكُِّل َواْلَيِقنِي، حديث رقم: ِكَتاُب الزُّْهِد،   -، وابن ماجه2344َعَلى اّللِ 
ِكَتاُب   -، واحلاكم2144اَبُب ااِلْقِتَصاِد ِف طََلِب اْلَمِعيَشِة، حديث رقم: ِكَتاُب التِ َجارَاِت،   -رواه ابن ماجه - 3

 ، بسند صحيح2135اْلبُ ُيوِع، حديث رقم: 
 96ُسوَرُة اأْلَْعرَاِف: اآلية/  - 4
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َناُهْم َماًء ﴿ قَاَل تَ َعاىَل: وهذه سنة كونية ال تتخلف أبًدا؛  َوأَل ِو اْستَ َقاُموا َعَلى الط رِيَقِة أَلَْسَقي ْ
  1.﴾ َغَدقًا

ِإال  الدَُّعاُء، اَل يَ ُردُّ اْلَقَدَر »، قَاَل َرُسوُل هللِا َصل ى هللُا َعَلْيِه َوَسل َم: َرِضَي اّلل ُ َعْنهُ  َعْن ثَ ْواَبنَ وَ 
ْنِب ُيِصيُبهُ    2.«َواَل يَزِيُد ِف اْلُعُمِر ِإال  اْلِبُّ، َوِإن  الر ُجَل لَُيْحَرُم الر ِْزَق، اِبلذ 

  

                                                           

: اآلية/  - 1  16ُسوَرُة اجلِْنِ 
ِكَتاُب الدَُّعاِء،  -واحلاكم ،90حديث رقم:  ،اَبٌب ِف اْلَقَدرِ  -وابن ماجه ،22413حديث رقم:  -رواه أمحد - 2

 بسند حسن، 1814، حديث رقم: َوالت ْكِبرِي، َوالت  ْهِليِل، َوالت ْسِبيِح َوالذ ِْكرِ 
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ٍة  ابَّ ن  د 
م  م  ُب ك   الع ج 

اُد ين ق ِض  ك  ت   -ل  ي  ر  ك  ف  ا -ل و ت  ه 
ق  ز   !ف  ر 

يُع ُهَناِلَك َدَعا ﴿ اَل اّلل ُ تَ َعاىَل: قَ  زََكراي  َرب ُه قَاَل َربِ  َهْب َل ِمْن َلُدْنَك ُذر ِي ًة طَيِ َبًة ِإن َك مسَِ
  1.﴾ الدَُّعاءِ 

، وهذا البشرِ  ، جتري كذلك على رب ِ اْللقِ  ، وقواننيَ احلياةِ  أن نواميسَ ِمَن الن اِس  كثريُ   يظنُ 
؛ فاهلل تبارك وتعاىل ِف االعتقادِ  وسوءٌ ، ِف اإلاميانِ  ، وخللٌ ِف اإلدراكِ  ، وضعفٌ ِف الفهمِ  قصورٌ 

 . األسبابِ  ، ومسببُ األراببِ  ه، وهو ربُّ عجزُ يُ  ، وال شيءَ هُ مثلُ  ال شيءَ 

ّللِِ  ُمْلُك ﴿ ؛ النتائجُ  وتتحققُ  األسبابُ  ، وقد تتخلفُ النتائجُ  وتتخلفُ  فقد توجد األسبابُ 
( أَْو 49ِلَمْن َيَشاُء ِإاَناًث َويَ َهُب ِلَمْن َيَشاُء الذُُّكوَر )الس َمَواِت َواألْرِض خَيُْلُق َما َيَشاُء يَ َهُب 
  2.﴾ ِقيًما ِإن ُه َعِليٌم َقِديرٌ يُ َزوِ ُجُهْم ذُْكرَااًن َوِإاَناًث َوجَيَْعُل َمْن َيَشاُء عَ 

 !ِف رِْزِقَها - َلو تَ َفَكْرتَ  - اُد ين َْقِضي الَعَجبُ كَ  يَ اَل  ِمْن َداب ة   مْ وَكَ 

ُ تَ َعاىَل:  قَالَ  ُكْم َوُهَو الس ِميُع اْلَعِليمُ ﴿ اّلل  ُ يَ ْرزُقُ َها َوِإاي    3.﴾ وََكأَيِ ْن ِمْن َداب ة  اَل حَتِْمُل رِْزقَ َها اّلل 

اّلل ُ َخاِلُق ُكلِ  َشْيء  ﴿ ؛ شيء   كلِ   ا وخالقُ هَ قُ الِ تعاىل وهو خَ  هِ عليِ  الطبيعةِ  وكيف جتري قواننيُ 
  4.﴾ َشْيء  وَِكيلٌ  َوُهَو َعَلى ُكل ِ 

 وااًل نَ  هُ و لَ رجُ  تَ ا اَل ومَ  ،ااًل ما تظنه ُمُ  ربكَ  فسلْ 

 فُك                      لُّ َش                      ْيء  رِْزقُ                      ُه َعَلْي                      هِ 
     

 وَُكلُّنَ                                         ا ُمْفَتِق                                         ٌر إِلَْي                                         هِ  ***
 

 

  

                                                           

 38ُسوَرُة آِل ِعْمرَاَن: اآلية/  - 1
   50، 49ُسوَرُة الشُّوَرى: اآلية/  - 2
 60َكُبوِت: اآلية/ ُسوَرُة اْلَعنْ  - 3
 62ُسوَرُة الزَُّمِر: اآلية/  - 4
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 صاحًلا يكون   فتمنى أن   الولد   إُا متنيت  

ُ تَ َعاىَل: قَ  يُع الدَُّعاءِ قَاَل َربِ  َهْب َل ِمْن ﴿ اَل اّلل    1.﴾ َلُدْنَك ُذر ِي ًة طَيِ َبًة ِإن َك مسَِ

جمرد الذرية ، لتعلم أن ﴾ َلُدْنَك ُذر ِي ًة طَيِ َبةً  َربِ  َهْب َل ِمنْ ﴿ أتمل دعاء زكراي عليه السالم: 
 ليست نعمة، إّنا النعمة أن تكون الذرية طيبة.

َربِ  َهْب َل ﴿ : َقالَ ف؛ صاحلةً  ذريةً  إّنا سألَ ، الذريةِ  لذلك مل يسأل إبراهيم عليه السالم جمردَ 
  2.﴾ ِمَن الص احِلِنيَ 

ى عند جَ رْ وهو الذي ي ُ َر، رَ والداه منه الض   وَيمنُ ، البصرَ و  السمعَ  امَيَِْلُ  هو الذي الصاحلُ  والولدُ 
َعْن َأيب ُهَريْ َرَة ف ؛فعُ ى منه الن  تَ أَ تَ ي َ و  َخريُُه، ويُؤَمُن عنَد الن واِئِب َشرُُّه، ويُؤمِ ُل والَداُه ِمْنُه ِبر ُه، الكبِ 

ُ َعْنُه، َأن  َرُسوَل هللِا َصل ى هللاُ َعَلْيِه َوَسل َم، قَاَل:  ْنَساُن انْ َقَطَع َعْنُه َعَمُلُه »َرِضَي اّلل  ِإَذا َماَت اإْلِ
تَ َفُع بِِه، أَ ِإال  ِمْن َثاَلثَة : ِإال  ِمْن َصَدَقة  َجارِيَة ، أَْو ِعْلم     3.«ْو َوَلد  َصاِلح  َيْدُعو َلهُ يُ ن ْ

 ؟ كَ بِ  ابنكِ  ر ِ بِ  نْ مِ  غَ لَ ا ب َ : مَ ذر    بنُ  رُ مَ عُ  لَ ئِ سُ 

 وأان حتته. ا بليل إال تقدمِن، وال رقي سطحً فقال: ما مشى معي بنهار قط إال قدمِن، وال

اَي أَي َُّها ال ِذيَن آَمُنوا ِإن  ِمْن ﴿ تَ َعاىَل:  قَالَ ؛ َغْيظًاوَ  عدًوا ا كان لوالديهحلً صا وإذا مل يكن الولدُ 
  4.﴾ أَْزَواِجُكْم َوَأْوالدُِكْم َعُدوًّا َلُكْم فَاْحَذُروُهمْ 

 ، وإذا َتنيت الولد فتمىن أن يكون صاحلًا.طَيِ َبةَ الالُذر ِي َة ، فاسأله ُذر ِي ةَ فإذا سألت هللا تعاىل ال

  

                                                           

 37ُسوَرُة آِل ِعْمرَاَن: اآلية/  - 1
 100ُسوَرُة الص اف اِت: اآلية/  - 2
ْنَساَن ِمَن الث  َواِب بَ ْعَد َوفَاتِهِ  ،ِكَتاُب اْلَوِصي ةِ  -رواه مسلم - 3  1631، حديث رقم: اَبُب َما يَ ْلَحُق اإْلِ
 14الت  َغابُِن: اآْليََة/ ُسوَرُة  - 4
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 بالصالة   ضيت  قُ  كم من احلاجات  

ُرَك بَِيْحََي ﴿ اَل اّلل ُ تَ َعاىَل: قَ  فَ َناَدْتُه اْلَمالِئَكُة َوُهَو قَائٌِم ُيَصلِ ي ِف اْلِمْحرَاِب َأن  اّلل َ يُ َبشِ 
قًا ِبَكِلَمة  ِمَن اّللِ  َوَسيِ ًدا َوَحُصورًا َونَِبيًّا ِمَن الص احِلِنيَ    1.﴾ ُمَصدِ 

لقضاء  سببٌ  لتعلم أن  الصالةَ ، ﴾ ....َصلِ يفَ َناَدْتُه اْلَمالِئَكُة َوُهَو قَائٌِم يُ ﴿ تَ َعاىَل:  هُ لَ و قَ أتمل 
أدل دليل  احلاجات، وإجابة الدعوات؛ فبشارة املالئكة لزكراي عليه السالم وهو ِف الصالة

 .على ذلك

عيوب من  دعوات استجيبت ِف الصالة، وكمكم من حاجات قضيت ابلصالة، وكم من ف
 ذنوب ُميت ابلصالة!سرتت ابلصالة، وكم من 

وِف الصالة أماٌن للخائفني، ودليٌل للحائرين، ونوٌر إذا ادَلمت الظلماُت، وسكٌن إذا اثرت 
 عند اَللع.وراحة وسكينة عند الفزع، امللماُت، 

 نعم هي كذلك فإن كنت مل تر ذلك، فلخلل ِف صالتك أو ضعف ِف يقينك.

َكاَن الن ِبُّ َصل ى هللُا َعَلْيِه َوَسل َم »َرِضَي اّلل ُ َعْنُه، قَاَل:  َعْن ُحَذيْ َفةَ للخائفني؛ ف َ أما كوهنا أمااًن 
  2.«ِإَذا َحَزبَُه أَْمٌر، َصل ى

الص اَلَة اَي ِباَلُل أَِقِم »اّللِ  َصل ى هللُا َعَلْيِه َوَسل َم يَ ُقوُل:  َرُسولُ وأما كوهنا راحًة للعباد؛ فَ َقد َكاَن 
  3.«أَرِْحَنا هِبَا

 

                                                           

 39ُسوَرُة آِل ِعْمرَاَن: اآلية/  - 1
اَبُب َوْقِت ِقَياِم الن ِِبِ  َصل ى هللُا َعَلْيِه َوَسل َم ِمَن  أَبْ َواُب ِقَياِم الل ْيِل، -، وأبو داود23299حديث رقم:  -رواه أمحد - 2

 ، بسند حسن1319الل ْيِل، حديث رقم: 
 ، بسند صحيح4985اَبٌب ِف َصاَلِة اْلَعَتَمِة، حديث رقم: ِكَتاب اأْلََدِب،   -داودرواه أبو  - 3
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قَاَل: قَاَل  َرِضَي اّلل ُ َعْنُه، َعْن َأيب َماِلك  اأْلَْشَعرِي ِ ف َ  ؛إذا ادَلمت الظلماتُ نورًا وأما كوهنا 
  1.«الص اَلُة نُورٌ »َرُسوُل هللِا َصل ى هللاُ َعَلْيِه َوَسل َم: 

قَاَل: َجاَء َرُجٌل ِإىَل الن ِبِ  َصل ى هللاُ  َرِضَي اّلل ُ َعْنُه، َعْن أََنس  سبًبا ملغفرة الذنوب؛ فوأما كوهنا 
، قَاَل: َوَحَضَرِت الص اَلُة َفَصل ى َمعَ  ا َفأَِقْمُه َعَلي   َعَلْيِه َوَسل َم، فَ َقاَل: اَي َرُسوَل هللِا َأَصْبُت َحدًّ

ا، َفأَِقْم َرُسوِل هللِا َصل ى هللُا َعَلْيِه َوَسل َم، فَ َلم ا قَ  َضى الص اَلَة قَاَل: اَي َرُسوَل هللِا ِإن ِ َأَصْبُت َحدًّ
  2.«َقْد ُغِفَر َلكَ »قَاَل: نَ َعْم، قَاَل: « َهْل َحَضْرَت الص اَلَة َمَعَنا؟»ِف  ِكَتاَب هللِا، قَاَل: 

، إىل الصالةِ  ، فافزعْ بالءٌ  ، أو أصابكَ اْلطوبِ  نَ مِ  خطبٌ  اكَ رَ ت َ ، أو اعْ ةٌ لَ زِ انَ  بكَ  تْ لَ زَ فإذا ن َ 
 وسل ربك حاجتك، واجعلها وسيلتك إلجناح مقصدك، وحتقيق مطلوبك.

 

  

                                                           

 223ِكَتاِب الط َهاَرِة، اَبُب َفْضِل اْلُوُضوِء، حديث رقم:   -رواه مسلم - 1
ْ َهْل ِلإْلَِمامِ ِكَتاُب احلُُدوِد،   -رواه البخاري - 2 ، 6823أَْن َيْستُ َر َعَلْيِه، حديث رقم:  اَبُب ِإَذا أَقَ ر  اِبحلَدِ  َومَلْ يُ بَ نيِ 

 2764[، حديث رقم: 114اَبُب قَ ْولِِه تَ َعاىَل: ﴿ِإن  احلََْسَناِت يُْذِهْْبَ الس يِ َئاِت﴾ ]هود:  كتاب الت  ْوبَِة،  -ومسلم
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َّ  اهللَّ  د  ن  بم ع   أوثُق  ن  كُ 
اَل  م  ع   ك  دي   ي  ا ف  ت 

َك اّلل ُ َعاِقٌر قَاَل َكَذلِ َقاَل َربِ  َأىن  َيُكوُن َل ُغاَلٌم َوَقْد بَ َلَغِِنَ اْلِكبَ ُر َواْمَرَأيت ﴿ اَل اّلل ُ تَ َعاىَل: قَ 
  1.﴾ يَ ْفَعُل َما َيَشاءُ 

إايك ِف هللا آمالك، ومهما أدبرت عنك الدنيا، ف ك أن تضعفَ فإايمهما تقطعت أسبابك، 
 فاهلل رجاؤك. أن خييبَ 

 ،اشيبً رأسه عل توأش، فأوهن عظمه، وأوهى قوته، وأحىن ظهره، عليه السالم بلغه الكبزكراي 
 ىن رجاء.دأفيه  كن عندهعاقرًا، فلم ير ِف اإلجناب ابرقة أمل، ومل يوكانت امرأته 

 ت أرض أمانيهأخصبو ، األملُ  هِ رجائِ  ِف مساءِ  ، أبرقَ األسبابِ  تعاىل مسببِ  إىل هللاِ فلما توجه 
ُ يَ ْفَعُل َما َيَشاءُ ﴿  ملا أمطرت عليه سحائب الرمحة، دب، اجل طول بعد  .﴾ َكَذِلَك اّلل 

 ي          دْيك َبب          ِل هللِا معتص          ًما فاش          ددْ 
     

 فإن                 ه ال                 ركُن ِإْن خانت                 ك أرك                 انُ  ***
 

َهُب يَ َهُب ِلَمْن َيَشاُء ِإاَناًث َوي َ ﴿ : تَ َعاىَل  هُ ولَ قَ  ، وتذكرْ ُكْن أوثُق مبا ِعْنَد اّللِ  تَ َعاىَل مم ا ِف َيدْيكَ و 
  2.﴾ ِلَمْن َيَشاُء الذُُّكورَ 

َوَمْن َذا حيوُل بَيَنَك وبنَي رِْزق  َساَقُه هللُا إِلَيَك، ، قٌ زْ رِ  اّللِ  تَ َعاىَل  نَ ، وهو مِ فضل   ُمضُ  فاألمرُ 
  3.﴾ َوِإْن يُرِْدَك ِِبَرْي  َفال رَاد  لَِفْضِلهِ ﴿  ؛، َواَل ُمْعِطَي ِلَما َمَنعَ ىاَل َماِنَع ِلَما أَْعطَ و 

ََلَا َوَما اميُِْسْك َفال ُمْرِسَل َلُه ِمْن بَ ْعِدِه َوُهَو اْلَعزِيُز  َما يَ ْفَتِح اّلل ُ لِلن اِس ِمْن َرمْحَة  َفال ممُِْسكَ ﴿ 
  4.﴾ احلَِْكيمُ 

  

                                                           

 40ُسوَرُة آِل ِعْمرَاَن: اآلية/  - 1
 49ُسوَرُة الشُّوَرى: اآلية/  - 2
 107اآلية/ ُسوَرُة يُوُنَس:  - 3
 2ُسوَرُة فَاِطر : اآْليَة/  - 4
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 األسمى د  الرتبة  األرفع، واملنزلة  ار  أ  

م  ِإال َرْمزًا وَ ﴿ اَل اّلل ُ تَ َعاىَل: قَ  اذُْكْر قَاَل َربِ  اْجَعْل َل آيًَة قَاَل آيَ ُتَك َأال ُتَكلِ َم الن اَس َثالثََة َأاي 
  1.﴾ َرب َك َكِثريًا َوَسبِ ْح اِبْلَعِشيِ  َواإلْبَكارِ 

عليه السالم   َيْحََي بالبشارَة ِ  ن  ، مع أَ ﴾ َربِ  اْجَعْل َل آيَةً ﴿ أتمل قول زكراي عليه السالم 
َك اّلل َ يُ َبشِ رُ  فَ َناَدْتُه اْلَمالِئَكُة َوُهَو قَائٌِم ُيَصلِ ي ِف اْلِمْحرَاِب َأن  ﴿ : اْلَمالِئَكةِ  كانت من

 .﴾ .....بَِيْحََي 

، وإّنا أر  القلِب؛ كما  طمأنينةِ  األمسى، منزلةَ  َد الرتبَة األرفع، واملنزلةَ افلم يكن عنده فيها شكٌّ
َربِ  أَِرِن َكْيَف حُتِْي اْلَمْوَتى قَاَل َأَوملَْ تُ ْؤِمْن قَاَل بَ َلى َوَلِكْن ﴿ قال إبراهيم اْلليل عليه السالم؛ 

  2.﴾ لَِيْطَمِئن  قَ ْلِب 

اْبن َعَساِكر َعن ِهَشام  ؛ روىالدنيا لكانت قليلةً  أجلها أموالُ  نْ مِ  اميٌة لو أنفقتْ وهي رتبٌة سَ 
فَ َلم ا  اهُ فاعطَ  اِديَنارً  هِ طِ فَ َقاَل اِلْبِنِه: اعْ  رَ مَ عُ  ِإىَل اْبنِ  َسائلٌ  لَ خَ بن حيَي َعن أَبِيه قَاَل: دَ ا

أَو  َواِحَدةً   َسْجَدةً ِنِ  مِ  تقبلَ  َأن هللاً  فَ َقاَل: َلو علمتُ  اهُ تَ ب َ أَ  ايَ  ِمْنكَ  هللاُ  لَ ب  قَ قَاَل اْبنه: ت َ  اْنَصرفَ 
َا يَ تَ َقب ُل اّلل ُ ِمَن ﴿  ؟هللاُ  يتَ َقب لُ  َتْدرِي مم نْ  اْلَمْوتِ  نَ ِإََل  مِ  أحبُ  َغاِئبٌ  مل يكنْ  ِدْرَهم   َصَدَقةَ  ِإّن 

3.﴾ اْلُمت ِقنيَ 
  

 نْ فالواجب عليك أَ  – القلبِ  طمأنينةِ  أعىن مرتبةَ  -لتحصيلها  سبيلٌ  وملا مل يكن لغري األنبياءِ 
ل و فإهنما شرطا قب ؛ِف اإلخالصِ  مع املبالغةِ  عليها ابلنواجذِ  ، وتعض  بعرى السنةِ  تتمسكَ 

الظن  بعملك، وتتهم  تسيءُ  ،لٌ جِ العمل، مع حسن ظنك ابهلل تعاىل، وأنت مع ذلك وَ 
املخفي ِف  كشفُ وتُبلى السرائُر، ويُ ، األفهامُ  ، وتضلُّ األقدامُ  تزلُّ  لعلك تنجو يومَ  ،نفسكَ 

  .الضمائرِ 

                                                           

 41ُسوَرُة آِل ِعْمرَاَن: اآلية/  - 1
 260ُسوَرُة اْلبَ َقَرِة: اآلية/  - 2
 (146/ 31، وانظر راريخ دمشق البن عساكر )27ُسوَرُة املائدِة: اآلية/  - 3
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 تنشغل عن ُكر اهلل تعاَل فال غلتمهم ُش 

م  ِإال َرْمزًا﴿ اَل اّلل ُ تَ َعاىَل: قَ  َواذُْكْر َرب َك َكِثريًا َوَسبِ ْح  قَاَل آيَ ُتَك َأال ُتَكلِ َم الن اَس َثالثََة َأاي 
  1.﴾ اِبْلَعِشيِ  َواإلْبَكارِ 

، مع ﴾ َواذُْكْر َرب َك َكِثريًا َوَسبِ ْح اِبْلَعِشيِ  َواإلْبَكارِ ﴿ أتمل قوله تعاىل لزكراي عليه السالم: 
تنقطع إخباره تعاىل مبنعه عن كالم الناس، لتعلم أن ذكر هللا تعاىل عبادة دائمة ال ينبغي أن 

 ِف حلظة من حلظات العمر.

ُ ومهما شغلتك الدنيا فإايك أن تنشغل عن ذكر هللا تعاىل، وهو الغاية من وجودك؛  قَاَل اّلل 
  2.﴾ َوَما َخَلْقُت اجلِْن  َواإلْنَس ِإال لِيَ ْعُبُدونِ ﴿ تَ َعاىَل: 

فَاذُْكُروِن ﴿  تَ َعاىَل: قَاَل اّلل ُ  وهل العبادة إال ذكر هللا تعاىل مبا شرع، وشكره على ما أنعم؟
  3.﴾ أَذُْكرُْكْم َواْشُكُروا َل َوال َتْكُفُرونِ 

 *َهاُروَن َأِخي  *َواْجَعْل َل َوزِيرًا ِمْن أَْهِلي ﴿ : َعَلْيِه الس اَلمُ  ُموَسىعلى لسان قَاَل تَ َعاىَل وَ 
  4.﴾ َوَنْذُكَرَك َكِثريًا *ريًا َكْي ُنَسبِ َحَك َكثِ   *َوَأْشرِْكُه ِف أَْمرِي  *اْشُدْد ِبِه أَْزرِي 

 ،الكائنات الِت تسبح َبمد رهبا تلكوأنت إذا ذكرت هللا تعاىل كنت منتظًما ِف سلك 
﴿ الذي ال ُتلو ذرة من ذراته من تسبيح هللا تعاىل؛ الكون العجيب  لكومتناغًما مع ذ

ُض َوَمْن ِفيِهن  َوِإْن ِمْن َشْيء  ِإال ُيَسبِ ُح َِبَْمِدِه َوَلِكْن اَل ُتَسبِ ُح لَُه الس َماَواُت الس ْبُع َواألرْ 
  5.﴾ تَ ْفَقُهوَن َتْسِبيَحُهْم ِإن ُه َكاَن َحِليًما َغُفورًا

                                                           

 41ُسوَرُة آِل ِعْمرَاَن: اآلية/  - 1
 56اآلية/ ُسوَرُة الذ اراَِيِت:  - 2
 152ُسوَرُة اْلبَ َقَرِة: اآلية/  - 3
 34 -29ُسوَرُة طه: اآلية/  - 4
ْسرَاِء: اآلية/  - 5  44ُسوَرُة اإْلِ
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اجْلَِباُل وَ ُه كل الكائنات الس َماَواُت الس ْبُع َواألْرُض َوالش ْمُس َواْلَقَمُر َوالنُُّجوُم لَتْسَبُح 
الطُُّيوُر الس ارَِحاُت، َواْلَغاِداَيُت َوالر اِئَحاُت، وَ  ،َوالش َجُر َوالد َوابُّ  الش اخِمَاُت، الر اِسَياُت، الصُّمُّ 

  1.﴾ اَي ِجَباُل َأوِ يب َمَعُه َوالط ي ْرَ ﴿ ؛ ِِبَنْ َواِع اللَُّغاتِ 

  

                                                           

   10ُسوَرُة َسَبأ : اآلية/  - 1
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ث رًيا بَّك  ك  ُكر  ر   ُ  ا

ُ تَ َعاىَل: قَ    1.﴾ َواذُْكْر َرب َك َكِثريًا َوَسبِ ْح اِبْلَعِشيِ  َواإلْبَكارِ ﴿ اَل اّلل 

، وأمره تعاىل للمؤمنني ابإلكثار هنا ابإلكثار من الذكرلزكراي عليه السالم أتمل أمر هللا تعاىل 
 َوَسبِ ُحوُه ُبْكَرًة َوَأِصيال* اَي أَي َُّها ال ِذيَن آَمُنوا اذُْكُروا اّلل َ ذِْكرًا َكِثريًا ﴿ من الذكر ِف قوله تعاىل: 

﴾.2  

اِكرِيَن اّلل َ َكِثريًا ثنائه على و  اِكَراِت أََعد  اّلل ُ ََلُْم ﴿ قوله تعاىل: ِف الذ  اِكرِيَن اّلل َ َكِثريًا َوالذ  َوالذ 
  3.﴾ َمْغِفَرًة َوَأْجرًا َعِظيًما

اَل يَ زَاُل ِلَساُنَك َرْطًبا ِمْن »َتَشب ُث ِبِه: ي َ  ًئاَشي ملن أردَ َرُسوِل اّللِ  َصل ى هللُا َعَلْيِه َوَسل َم:  لِ و قَ و 
  4.«ذِْكِر اّللِ  َعز  َوَجل  

؛ فإن قلة ذكر هللا مسة اّلل َ ذِْكرًا َكِثريًا ْذُكرَ أتمل ذلك لتعلم أنه ال جيزئ املؤمَن إال أن يَ 
خُيَاِدُعوَن اّلل َ َوُهَو َخاِدُعُهْم َوِإَذا قَاُموا ِإىَل الص الِة  ِإن  اْلُمَناِفِقنيَ ﴿ قَاَل تَ َعاىَل: املنافقني؛ َكَما 

  5.﴾ قَاُموا ُكَساىَل يُ رَاُءوَن الن اَس َوال َيْذُكُروَن اّلل َ ِإال قَِليال

 هو العبادة الوحيدة الِت أمر هللا تعاىل ابإلكثار منها، والعلة ِف ذلك أن ذكر هللا تعاىل رُ كْ َوالذ ِ 
ْرَداِء َرِضَي اّلل ُ َعْنُه، قَاَل: قَاَل الن ِبُّ َصل ى اّلل ُ َعَلْيِه َوَسل َم: ف األعمال؛ هو خري َأاَل »َعْن َأيب الد 

 نْ َفاقِ أُنَ بِ ُئُكْم ِِبَرْيِ أَْعَماِلُكْم، َوأَزَْكاَها ِعْنَد َمِليِكُكْم، َوأَْرَفِعَها ِف َدَرَجاِتُكْم َوَخي ٌْر َلُكْم ِمْن إِ 

                                                           

 41ُسوَرُة آِل ِعْمرَاَن: اآلية/  - 1
 42،  41ُسوَرُة اأْلَْحزَاِب: اآْليَة/  - 2
 35ة/ ُسوَرُة اأْلَْحزَاِب: اآْليَ  - 3
اَبب َما  ،أَبْ َواُب الد َعَواِت َعْن َرُسوِل اّللِ  َصل ى اّلل ُ َعَلْيِه َوَسل مَ  -والرتمذي ،17680حديث رقم:  -رواه أمحد - 4

 ،3793حديث رقم:  ،اَبُب َفْضِل الذ ِْكرِ  ،ِكَتاُب اأْلََدبِ  -وابن ماجه، 3375حديث رقم:  ،َجاَء ِف َفْضِل الذ ِْكرِ 
 بسند صحيح

 142ُسوَرُة النِ َساِء: اآْليَة/  - 5
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ٌر َلُكْم ِمْن َأْن تَ ْلَقْوا َعُدو ُكْم فَ َتْضرِبُوا أَْعَناقَ ُهْم َوَيْضرِبُوا أَْعَناَقُكمْ  ؟ قَاُلوا: «الذ َهِب َوالَورِِق، َوَخي ْ
  1.«ذِْكُر اّللِ  تَ َعاىَل »بَ َلى. قَاَل: 

َما »َجَبل  َرِضَي اّلل ُ َعْنُه: قَاَل ُمَعاُذ ْبُن من العذاب يوم القيامة؛  النجاةِ  أسبابِ  أعظمُ  َوالذ ِْكرُ 
2.«َشْيٌء َأجْنَى ِمْن َعَذاِب اّللِ  ِمْن ذِْكِر اّلل ِ 

  

اِكرِيَن اّلل َ َكِثريًا، َحَّت  َيْذُكَر اّلل َ قَاِئًما َوقَاِعًدا َوُمضْ   َطِجًعا.قَاَل جُمَاِهٌد: اَل َيُكوُن اْلَعْبُد ِمَن الذ 

أن تكون من الذاكرين هللا كثريًا إال إذا حتريت األذكار الواردة  أقول وال يتحقق لك ذلك أعِن
، ِف كل حالته، عند نومه واستيقاظه، وأكله وشرابه، َصل ى اّلل ُ َعَلْيِه َوَسل مَ عن رسول هللا 

 ودخوله وخروجه، وركوبه ونزوله، وسائر أعماله. 

  

                                                           

ُ َعَلْيِه َوَسل مَ  -والرتمذي ،21702حديث رقم:  -رواه أمحد - 1 ، اَبب ِمْنهُ  ،أَبْ َواُب الد َعَواِت َعْن َرُسوِل اّللِ  َصل ى اّلل 
 ، بسند صحيح3790حديث رقم:  ،اَبُب َفْضِل الذ ِْكرِ  ،ِكَتاُب اأْلََدبِ  -وابن ماجه ،3377حديث رقم: 

ُ َعَلْيِه َوَسل مَ  -رواه الرتمذي - 2 بسند  ،3377، حديث رقم: اَبب ِمْنهُ  ،أَبْ َواُب الد َعَواِت َعْن َرُسوِل اّللِ  َصل ى اّلل 
 صحيح

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
128 

ان  ح  أ   ْح  ن  وأثقلُه ف  امل يز   ب  الكالم للرَّ

ُ تَ َعاىَل: قَ    1.﴾ َواذُْكْر َرب َك َكِثريًا َوَسبِ ْح اِبْلَعِشيِ  َواإلْبَكارِ ﴿ اَل اّلل 

، ُث أمره ابلتسبيِح ﴾ َواذُْكْر َرب َك َكِثريًا﴿ أتمل أمر هللا تعاىل لزكراي عليه السالم بكثرة ذكره، 
اْلاص على العام؛ لتعلم أن وهو من ابب عطف ، ﴾ َوَسبِ ْح اِبْلَعِشيِ  َواإلْبَكارِ ﴿ بعد الذكِر، 
وملزيد  ،فضلهعظيم لابلذكر بعد ذلك وإّنا خص هللا تعاىل التسبيح  ،الت ْسِبيحِ  نَ الذكَر أعمُّ مِ 

 العناية به.

ُتَسبِ ُح َلُه الس َماَواُت الس ْبُع َواألْرُض َوَمْن ﴿ أنه عبادة املخلوقات َجيًعا؛  الت ْسِبيحِ  ومن فضلِ 
  2.﴾ ِمْن َشْيء  ِإال ُيَسبِ ُح َِبَْمِدِه َوَلِكْن اَل تَ ْفَقُهوَن َتْسِبيَحُهْم ِإن ُه َكاَن َحِليًما َغُفورًاِفيِهن  َوِإْن 

َولَُه َمْن ﴿ قَاَل اّلل ُ تَ َعاىَل: ا؛ رً َهان َ ال وَ  ْياًل لَ  عنها؛ اَل يَ ْفتُ ُرونَ عبادة املالئكة الِت ومن فضله أنه 
( ُيَسبِ ُحوَن 19َواأْلَْرِض َوَمْن ِعْنَدُه اَل َيْسَتْكِبُوَن َعْن ِعَباَدتِِه َواَل َيْسَتْحِسُروَن )ِف الس َماَواِت 

  3.﴾ الل ْيَل َوالن  َهاَر اَل يَ ْفتُ ُرونَ 

َوَلَقْد نَ ْعَلُم أَن َك َيِضيُق ﴿ قَاَل اّلل ُ تَ َعاىَل:  ر؛و ح الصدأنه من أعظم أسباب شر ومن فضله 
 ا يَ ُقوُلوَن * َفَسبِ ْح َِبَْمِد َربِ َك وَُكْن ِمَن الس اِجِديَن * َواْعُبْد َرب َك َحَّت  ََيْتَِيَك اْلَيِقنيُ َصْدُرَك مبَِ 

﴾.4  

فَ َلْوال أَن ُه َكاَن ِمَن ﴿ قَاَل اّلل ُ تَ َعاىَل:  ومن فضله أنه من أعظم أسباب تفريج الكروب؛
َعُثونَ  * اْلُمَسبِ ِحنيَ    5.﴾ لََلِبَث ِف َبْطِنِه ِإىَل يَ ْوِم يُ ب ْ

                                                           

  41ُسوَرُة آِل ِعْمرَاَن: اآلية/  - 1
ْسرَاِء: اآلية/  - 2  44ُسوَرُة اإْلِ
 20اأْلَنِْبَياِء: اآلية/ ُسوَرُة  - 3
 99 -97ُسوَرُة احلِْْجِر: اآلية/  - 4
 144، 143ُسوَرُة الص اف اِت: اآلية/  - 5
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، قَاَل: قَاَل َرِضَي اّلل ُ َعْنهُ  َعْن َأيب ُهَريْ َرةَ ؛ ِف املِيزَانِ وأثقلُه لر مْحَِن أحبُّ الكالم لومن فضله أنه 
َساِن، ثَِقيَلَتاِن ِف املِيزَاِن، َحِبيبَ َتاِن َكِلَمَتاِن َخِفيَفَتاِن َعَلى الل ِ »َرُسوُل اّللِ  َصل ى هللُا َعَلْيِه َوَسل َم: 

  1.«ِإىَل الر مْحَِن، ُسْبَحاَن اّللِ  َوَِبَْمِدِه، ُسْبَحاَن اّللِ  الَعِظيمِ 

ُ َعْنُه: َأن  َرُسوَل اّللِ  ف ها أجرًا؛أعظمأجلِ  العبادات و ومن فضله أنه من  َعْن َأيب ُهَريْ َرَة َرِضَي اّلل 
َمْن قَاَل: ُسْبَحاَن اّللِ  َوَِبَْمِدِه، ِف يَ ْوم  ِماَئَة َمر ة ، ُحط ْت َخطَااَيُه، »هللُا َعَلْيِه َوَسل َم قَاَل: َصل ى 

  2.«َكاَنْت ِمْثَل َزَبِد الَبْحرِ   َوِإنْ 

 َوق اص  َسْعِد ْبِن َأيب  َعنْ من أعظم ما يكفر هللا تعاىل به عن العبد السيئات؛ فومن فضله أنه 
أَيَ ْعِجُز َأَحدُُكْم َأْن »َرِضَي اّلل ُ َعْنُه، قَاَل: ُكن ا ِعْنَد َرُسوِل هللِا َصل ى هللُا َعَلْيِه َوَسل َم، فَ َقاَل: 

َفَسأََلُه َساِئٌل ِمْن ُجَلَسائِِه: َكْيَف َيْكِسُب َأَحُداَن أَْلَف « َيْكِسَب، ُكل  يَ ْوم  أَْلَف َحَسَنة ؟
  3.«ُيَسبِ ُح ِماَئَة َتْسِبيَحة ، فَ ُيْكَتُب َلُه أَْلُف َحَسَنة ، َأْو حُيَطُّ َعْنُه أَْلُف َخِطيَئة  »؟ قَاَل: َحَسَنة  

  

                                                           

كتاب الذ ِْكِر َوالدَُّعاِء َوالت  ْوبَِة   -، ومسلم6406اَبُب َفْضِل الت ْسِبيِح، حديث رقم:  ِكَتاُب الد َعَواِت،  -رواه البخاري - 1
 2694اَبُب َفْضِل الت  ْهِليِل َوالت ْسِبيِح َوالدَُّعاِء، حديث رقم: َوااِلْسِتْغَفاِر، 

كتاب الذ ِْكِر َوالدَُّعاِء َوالت  ْوبَِة   -، ومسلم6405اَبُب َفْضِل الت ْسِبيِح، حديث رقم:  ِكَتاُب الد َعَواِت،  -رواه البخاري - 2
 2691َوالت ْسِبيِح َوالدَُّعاِء، حديث رقم: اَبُب َفْضِل الت  ْهِليِل َوااِلْسِتْغَفاِر، 

 2698اَبُب َفْضِل الت  ْهِليِل َوالت ْسِبيِح َوالدَُّعاِء، حديث رقم:  كتاب الذ ِْكِر َوالدَُّعاِء َوالت  ْوبَِة َوااِلْسِتْغَفاِر،  -رواه مسلم - 3
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ار   اإلب ك  ِّ و 
بِّح  ب ال ع ِش  س   و 

ُ تَ َعاىَل: قَ    1.﴾ َواذُْكْر َرب َك َكِثريًا َوَسبِ ْح اِبْلَعِشيِ  َواإلْبَكارِ ﴿ اَل اّلل 

َوَسبِ ْح اِبْلَعِشيِ  ﴿  ابلتسبيح، هنا: ِف ُتصيص هذين الوقتني، اْلَعِشيِ  َواإلْبَكارِ أتمل العلة 
  2.﴾ َفُسْبَحاَن اّللِ  ِحنَي َتُُْسوَن َوِحنَي ُتْصِبُحونَ ﴿ تعاىل:  هلو قِف و ، ﴾ َواإلْبَكارِ 

ال ِذيَن آَمُنوا اذُْكُروا اّلل َ اَي أَي َُّها ﴿ ومها الوقتان الذان أمر هللا تعاىل املؤمنني ابلتسبيح فيهما؛ 
  3.﴾ َوَسبِ ُحوُه ُبْكرًَة َوَأِصيال * ذِْكرًا َكِثريًا

، حِ يبِ سْ لت  ه ابِ يومَ  املسلمُ  يفتتحُ ف، الن  َهارِ  أولُ  َواإلْبَكارُ ، الن  َهارِ  آِخرُ  اْلَعِشي  أن  واحلكمة ِف ذلك 
 .اِبلت ْسِبيحِ  هُ وخيتمُ 

ومن كان كذلك كان منسجًما مع َجيع الكائنات، ومتناغًما معها ِف تسبيحها هلل تعاىل؛ 
ْراَن اجْلَِباَل َمَعُه ُيَسبِ ْحَن اِبْلَعِشيِ  َواإلْشرَاقِ ﴿ قَاَل اّلل ُ تَ َعاىَل:  َُمُْشوَرًة ُكلٌّ َلُه َوالط ي َْر *  ِإان  َسخ 

  4.﴾ َأو ابٌ 

 أكثَر تغريًدا. اِبْلَعِشيِ  َواإلْبَكارِ  َها، فرأيتالطيورِ  وتغريدَ  ،العصافريِ  وقد أتملت زقزقةَ 

وال خيلو موضع وملا كان الصباح واملساُء يتجددان كل حلظة على وجه األرض بسبب دوراهنا، 
، أو آخره، كان التسبيح مستمرًا ال ينقطع عليها حلظة أن يكون الوقت فيه أول النهار هافي

 فأبدع، وشرع فأحكم.واحدة، فسبحان من خلق 

 

                                                           

 41ُسوَرُة آِل ِعْمرَاَن: اآلية/  - 1
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، وهذه الصور املبهرة منها جمتمعة، ومع هذا التناغم الفريد للكائنات، والتكامل العجيب بينها
ومع هذه العبادة اجلماعية، شذ بعض البشر بسبب غفلتهم، وُتلفوا بسبب عنادهم، 

َواذُْكْر َرب َك ِف ﴿ ؛ ِمَن اْلَغاِفِلنيَ إبعراضهم عن ذكر رهبم جل وعال، ورضوا ِبن يكونوا 
 1.﴾ نَ ْفِسَك َتَضرًُّعا َوِخيَفًة َوُدوَن اجْلَْهِر ِمَن اْلَقْوِل اِبْلُغُدوِ  َواآلَصاِل َوال َتُكْن ِمَن اْلَغاِفِلنيَ 
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ظًّا ف   مُ ظ  ع  أ   اء  النَّاس  ح  ط ف  ص 
  ال 

ِإن  اّلل َ اْصطََفاِك َوَطه َرِك َواْصطََفاِك َعَلى ِنَساِء  َوِإْذ قَاَلِت اْلَماَلِئَكُة اَيَمْرميَُ ﴿ اَل اّلل ُ تَ َعاىَل: قَ 
  1.﴾ اْلَعاَلِمنيَ 

 لنفسه.أعظم كرامة يكرم هللا تعاىل هبا أحًدا من خلقه، أن يصطفيه هللا تعاىل وخيتاره 

جَيَْتِب إِلَْيِه َمْن َيَشاُء َويَ ْهِدي اّلل ُ ﴿ قَاَل اّلل ُ تَ َعاىَل: من خلقه؛  اّلل ُ تَ َعاىَل َيْصطَِفي َمْن َيَشاءُ وَ 
  2.﴾ إِلَْيِه َمْن يُِنيبُ 

اّلل ُ َيْصطَِفي ﴿ قَاَل تَ َعاىَل:  ؛َوَيْصطَِفي َمْن َيَشاُء ِمَن الن اسِ  ،ِمَن اْلَمالِئَكةِ َيْصطَِفي َمْن َيَشاُء 
  3.﴾ ِمَن اْلَمالِئَكِة ُرُسال َوِمَن الن اسِ 

﴿ قَاَل اّلل ُ تَ َعاىَل: وأعظُم الن اِس َحظًّا ِف االصطفاء رسل هللا صلوات هللا عليهم أَجعني؛ 
( ِإان  َأْخَلْصَناُهْم ِِبَاِلَصة  45َواذُْكْر ِعَباَداَن إبْ رَاِهيَم َوِإْسَحاَق َويَ ْعُقوَب أُوَل األْيِدي َواألْبَصاِر )

اِر )   4.﴾ ْنَداَن َلِمَن اْلُمْصطََفنْيَ األْخَيارِ ( َوِإن  ُهْم عِ 46ذِْكَرى الد 

َوَمْن ُيِطِع ﴿ قَاَل اّلل ُ تَ َعاىَل: ِل عليهم السالم؛ ُرسُ والاْلَمالِئَكِة وليس االصطفاء قاصرًا على 
يقِ  نَي َوالشَُّهَداِء َوالص احِلِنَي اّلل َ َوالر ُسوَل َفُأولَِئَك َمَع ال ِذيَن أَنْ َعَم اّلل ُ َعَلْيِهْم ِمَن الن ِبيِ نَي َوالصِ دِ 

  5.﴾ َوَحُسَن أُولَِئَك َرِفيًقا * َذِلَك اْلَفْضُل ِمَن اّللِ  وََكَفى اِبّللِ  َعِليًما

 مرتني، اّلل ُ تَ َعاىَل  اْصطََفاَهاالسالم،  هاعلي َمْرميَُ  ااِلْصِطَفاءِ بعد الرسِل ِف  وأعظُم الن اِس َحظًّا
َعَلى ِنَساِء ااِلْصِطَفاُء الث اِن: اْصطََفاَها اّلل ُ تَ َعاىَل و ، اْصطََفاَها ِلَكثْ َرِة ِعَباَدهِتَا َوَزَهاَدهِتَا َوَشَرِفَها

 .َهَب ََلَا ِعيَسى َعَلْيِه الس اَلُم ِمْن َغرْيِ َأب  فوَ  اْلَعاَلِمنَي،

                                                           

 42ُسوَرُة آِل ِعْمرَاَن: اآلية/  - 1
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ُُث  َأْورَثْ َنا اْلِكَتاَب ال ِذيَن ﴿ قَاَل اّلل ُ تَ َعاىَل: لقرآن؛ أهل اااِلْصِطَفاِء ِف الن اِس َحظًّا  أعظمِ من و 
ُهْم َساِبٌق اِبْْلَي ْرَاِت إبِِْذِن ا ُهْم ُمْقَتِصٌد َوِمن ْ ُهْم ظَاملٌ لِنَ ْفِسِه َوِمن ْ َنا ِمْن ِعَباِداَن َفِمن ْ ّللِ  َذِلَك اْصطََفي ْ

  1.﴾ ُخُلونَ َهاُهَو اْلَفْضُل اْلَكِبرُي َجن اُت َعْدن  َيدْ 

تعاىل تالوة وتدبرًا وحفظًا وعماًل يكون اصطفاء هللا تعاىل  هللاِ  كتابِ   نْ وبقدر ما عندك مِ 
 لك.

  

                                                           

 33، 32ُسوَرُة فَاِطر : اآْليََة/  - 1
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ُهم   ي ار  ب  خ 
اح  ٍم ف ص  و  ا ُكن ت  ف  ق   ُ  إ 

ُ تَ َعاىَل: قَ    1.﴾ اَي َمْرمَيُ اق ُْنِِت لَِربِ ِك َواْسُجِدي َوارَْكِعي َمَع الر اِكِعنيَ ﴿ اَل اّلل 

  تَ َعاىَل أتمل قول هللِا 
َ
ن لتعلم أ .﴾ َوارَْكِعي َمَع الر اِكِعنيَ َواْسُجِدي ﴿  :عليها السالم ْرميََ مل

 وجناة ِف اآلخرة. الصاحلني فالح ِف الدنيا صحبة

 ، الصاحلنياحرص على أن تكون مع ف
َ
اَي ﴿ تَ َعاىَل:  هِ لِ و قَ هنا، ول ْرميَ امتثااًل ألمر هللا تعاىل مل

  2.﴾ أَي َُّها ال ِذيَن آَمُنوا ات  ُقوا اّلل َ وَُكونُوا َمَع الص اِدِقنيَ 

 تنفع ِف الدنيا واآلخرة. ة الصاحلنيصحبو 

قَاَل َلم؛  هِ معهم لصحبتِ  اْلَكْهفِ  أهلِ  َكْلبُ   رَ كِ ُذ  ؛ فقدْ ةِ وثَ دُ حْ األُ  نِ سْ فلحُ  :أما ِف الدنيا
  3.﴾ اَبِسٌط ِذرَاَعْيِه اِبْلَوِصيدِ وََكْلبُ ُهْم ﴿ تَ َعاىَل: 

َسيَ ُقوُلوَن َثالثٌَة رَاِبُعُهْم َكْلبُ ُهْم َويَ ُقوُلوَن ََخَْسٌة َساِدُسُهْم َكْلبُ ُهْم َرَْجًا اِبْلَغْيِب ﴿ قَاَل تَ َعاىَل: وَ 
هِتِمْ  َعٌة َواَثِمنُ ُهْم َكْلبُ ُهْم ُقْل َريبِ  أَْعَلُم ِبِعد    4.﴾ َلُمُهْم ِإال قَِليلٌ َما يَ عْ  َويَ ُقوُلوَن َسب ْ

 وقال عدي بن زيد:

 َواَل َتْص َحِب اأَلْرَدى فَ تَ   ْرَدى َم  َع ال  ر ِدي ***      ِإَذا ُكْن    َت ِف قَ     ْوم  َفَص    اِحْب َخيَ    اَرُهمْ 
 

    رِء الَ َتْس    َأْل َوَس    ْل َع    ْن َقرِينِ    هِ 
َ
َق               ارِِن يَ ْقتَ               ِدي ***      َع    ِن امل

ُ
 َفُك               ل  قَ               رِين  ابمل

 

ِإن  ّللِِ  تَ َباَرَك  َعَلْيِه َوَسل َم، قَاَل: "َعْن َأيب ُهَريْ َرَة، َعِن الن ِبِ  َصل ى هللاُ ف َ ؛ الفَتِ  منَ  والعصمةِ 
وا َمَعُهْم، َوتَ َعاىَل َماَلِئَكًة َسي ارًَة، ُفُضاًل يَ تَ تَ ب  ُعوَن جَمَاِلَس الذ ِْكِر، فَِإَذا َوَجُدوا جَمِْلًسا ِفيِه ذِْكٌر قَ َعدُ 

نَ ُهْم َوبَ نْيَ الس مَ  نْ َيا، فَِإَذا تَ َفر ُقوا َعَرُجوا َوَحف  بَ ْعُضُهْم بَ ْعًضا ِبَِْجِنَحِتِهْم، َحَّت  امَيَْلُئوا َما بَ ي ْ اِء الدُّ
                                                           

 43ُسوَرُة آِل ِعْمرَاَن: اآلية/  - 1
 119ُسوَرُة التوبِة: اآلية/  - 2
 18ُسوَرُة اْلَكْهِف: اآلية/  - 3
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ُتْم؟ فَ يَ ُقو  ُلوَن: َوَصِعُدوا ِإىَل الس َماِء، قَاَل: فَ َيْسَأَُلُُم هللُا َعز  َوَجل ، َوُهَو أَْعَلُم هِبِْم: ِمْن أَْيَن ِجئ ْ
ُوَنكَ  َنا ِمْن ِعْنِد ِعَباد  َلَك ِف اأْلَْرِض، ُيَسبِ ُحوَنَك َوُيَكبِ  َويُ َهلِ ُلوَنَك َوحَيَْمُدوَنَك َوَيْسأَُلوَنَك،  ِجئ ْ

: قَاَل: َوَماَذا َيْسأَُلوِن؟ قَاُلوا: َيْسأَُلوَنَك َجن  َتَك، قَاَل: َوَهْل رََأْوا َجن ِِت؟ قَاُلوا: اَل، َأْي َربِ  قَالَ 
، َفَكْيَف َلْو رََأْوا َجن ِِت؟ قَاُلوا: َوَيْسَتِجريُوَنَك، قَاَل: َوِمم  يَ  ْسَتِجريُوَنِِن؟ قَاُلوا: ِمْن اَنرَِك اَي َربِ 

قَاَل: َوَهْل رََأْوا اَنرِي؟ قَالُوا: اَل، قَاَل: َفَكْيَف َلْو رََأْوا اَنرِي؟ قَاُلوا: َوَيْستَ ْغِفُروَنَك، قَاَل: 
تُ ُهْم َما َسأَُلوا، َوَأَجْرتُ ُهْم مم ا اسْ  َتَجاُروا، قَاَل: فَ يَ ُقوُلوَن: َربِ  ِفيِهْم فَ يَ ُقوُل: َقْد َغَفْرُت ََلُْم َفَأْعطَي ْ

َا َمر  َفَجَلَس َمَعُهْم، قَاَل: فَ يَ ُقوُل: َوَلُه َغَفْرُت ُهُم اْلَقْومُ  اَل َيْشَقى هِبِْم  ُفاَلٌن َعْبٌد َخط اٌء، ِإّن 
  1."َجِليُسُهمْ 

 2.«َأِخيِه، ِإال  َأن  َحَياَءُه ِمْنُه امَيْنَ ُعُه ِمْن اْلَمَعاِصيَلْو َأن  اْلُمْسِلَم، ملَْ ُيِصْب ِمْن : »قَاَل جُمَاِهدٌ وَ 
  3أو لكفاه ذلك. ،يعىن لكان خريًا له

َفَم ا لَنَ ا ﴿ : يتحس رون عل ى ف وات ص حبة الص احلني فيقول ون الن  ارِ  أَْه لَ ف إن   :وأم ا ِف اآلخ رة 
يم     4.﴾ ِمْن َشاِفِعنَي * َوال َصِديق  محَِ

  .قَ َتاَدُة: يَ ْعَلُموَن َواّللِ  َأن  الص ِديَق ِإَذا َكاَن َصاحِلًا نَ َفَع، َوَأن  احْلَِميَم ِإَذا َكاَن َصاحِلًا َشَفعَ قَاَل 

ْخَواِن فَِإن  ُهْم ُعد   ُ َعْنُه يَ ُقوُل: َعَلْيُكْم اِبإْلِ نْ َيا َوُعد ُة اآلخرةوََكاَن َعِليٌّ َرِضَي اّلل   .ُة الدُّ

  

                                                           

 2689، حديث رقم: اَبُب َفْضِل جَمَاِلِس الذ ِْكرِ  ،الذ ِْكِر َوالدَُّعاِء َوالت  ْوبَِة َوااِلْسِتْغَفارِ  ابُ تَ كِ  -رواه مسلم - 1
 (41مكارم األخالق البن أيب الدنيا )ص:  - 2
 (41مكارم األخالق البن أيب الدنيا )ص:  - 3
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 نفروا نفرة  احلمري  

ُ تَ َعاىَل: قَ  َذِلَك ِمْن أَنْ َباِء اْلَغْيِب نُوِحيِه إِلَْيَك َوَما ُكْنَت َلَدْيِهْم ِإْذ يُ ْلُقوَن أَْقاَلَمُهْم أَي ُُّهْم ﴿ اَل اّلل 
  1.﴾ َلَدْيِهْم ِإْذ خَيَْتِصُمونَ  َيْكُفُل َمْرمَيَ َوَما ُكْنتَ 

ُ َعَلْيِه َوَسل َم،نبيه  تَ َعاىَل  هللاِ  خبارَ إِ  أتملْ  َصل ى  الذي مل حيضره النِب يِب ِ الغَ  بذلك األمرِ  َصل ى اّلل 
ِإْذ يُ ْلُقوَن ﴿ ، وال هو ِف شيء من كتبهم؛ ِعْنَد َأْهِل اْلِكَتابِ  اُكْن َمْعُلومً يَ ملَْ ، و اّلل ُ َعَلْيِه َوَسل مَ 

َق ملَْ يَ بْ ، ممل يكن معلوًما عند أهل الكتاب فضاًل عن غريهوإذا  .﴾ ْم أَي ُُّهْم َيْكُفُل َمْرميََ أَْقاَلَمهُ 
ُ َعَلْيِه َوَسل َم، َلُه   .ِإال  َوْحُي هللِا تَ َعاىَل إِلَْيِه بِهِ  طَرِيٌق ِلَمْعرِفَِتهِ َصل ى اّلل 

  !وما فيه من قصص القرآنن عأهل الكتاب  افرتاهأتمل هذا وأتمل ما 

، دٌ هْ عَ  بِ تُ وما كان له ابلكُ ، من كتبهم مقتبسٌ  هُ وأن  ، أَن ُه يُ َعلِ ُمُه َبَشرٌ زعموا ما عندهم  وافقَ  نْ إِ 
تِْلَك ِمْن أَنْ َباِء اْلَغْيِب نُوِحيَها إِلَْيَك َما ُكْنَت ﴿ قَاَل تَ َعاىَل: ؛ كَما مٌ هْ سَ  وما له ِف املدارسةِ 

  2.﴾ ِإن  اْلَعاِقَبَة لِْلُمت ِقنيَ تَ ْعَلُمَها أَْنَت َوال قَ ْوُمَك ِمْن قَ ْبِل َهَذا فَاْصِبْ 

ِإن  َهَذا اْلُقْرآَن يَ ُقصُّ َعَلى َبِِن ِإْسرَائِيَل ﴿ نزاعهم؛  سمِ حلضالَلم، و  بيانِ ل نزلَ  القرآن احلق أن  و 
  3.﴾ ل ِذي ُهْم ِفيِه خَيَْتِلُفونَ َأْكثَ َر ا

لكنهم ليسوا ممن يعقل عن هللا مراَدُه، وال يفهم عنه لو كانوا يعقلون عن هللا تعاىل مراده، هذا 
  4.﴾ َكَمَثِل احلَِْماِر حَيِْمُل َأْسَفارًا﴿  هم: مثلخطابه؛ بل 

 .ريِ ماحل ، ونفروا نفرةَ ريِ كن  ابدروا إىل ال القرآنُ  وإن خالفهم

وكأين من حادثة ِف األزمان الغابرة، تعاقب عليها امللوان، وأخلق جدهتا احلداثن، وطوهتا 
على قلب الصادق األمني، ِبمر رب العاملني، أيدي النسيان، نزل بتفصيلها الروح األمني، 

                                                           

 44ِعْمرَاَن: اآلية/ ُسوَرُة آِل  - 1
 49ُسوَرُة ُهود : اآلية/  - 2
 76ُسوَرُة الن ْمِل: اآليَة/  - 3
 5ُسوَرُة اجْلُُمَعِة: اآلية/  - 4

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
137 

ألوَل األلباب، وذكرى ملن أراد هللا  فأدهشت العقول، وأخذت مبجامع القلوب، فكانت عبةً 
َرٌة أِلُوَل اأْلَْلَباِب َما َكاَن َحِديثًا يُ ْفتَ َرى َوَلِكْن َتْصِديَق ﴿ اة؛ له النج َلَقْد َكاَن ِف َقَصِصِهْم ِعب ْ

  1.﴾ ال ِذي بَ نْيَ َيَدْيِه َوتَ ْفِصيَل ُكلِ  َشْيء  َوُهًدى َوَرمْحًَة لَِقْوم  يُ ْؤِمُنونَ 

ِإن  ال ِذيَن ﴿ تَ َعاىَل: وصدق هللا  ؛افلما مسعها أهل الكتاب شرقوا هبا، وابدروا إىل تكذيبه
  2.﴾ َحق ْت َعَلْيِهْم َكِلَمُة َربِ َك اَل يُ ْؤِمُنوَن * َوَلْو َجاَءتْ ُهْم ُكلُّ آيَة  َحَّت  يَ َرُوا اْلَعَذاَب األلِيمَ 

 فَِإن  َها اَل تَ ْعَمى األْبَصارُ ﴿ بصائرهم؛  قلوهبم، وأعمى احلقدُ  احلسدُ  من قوم أكلَ  وال عجبَ 
  3.﴾ َوَلِكْن تَ ْعَمى اْلُقُلوُب ال ِِت ِف الصُُّدورِ 

  

                                                           

 111ُسوَرُة يُوُسَف: اآلية/  - 1
 97، 96ُسوَرُة يُوُنَس: اآلية/  - 2
 46ُسوَرُة احلَْجِ : اآلية/  - 3
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ة   ن  م   ر 
ق  القبو َّ ف الدنيا، نا َّ  الكرامة ف  اآلخ   ُرز 

ُرِك ِبَكِلَمة  ِمْنُه امْسُُه اْلَمِسيُح ِعيَسى ﴿ اَل اّلل ُ تَ َعاىَل: قَ  ِإْذ قَاَلِت اْلَمالِئَكُة اَي َمْرمَيُ ِإن  اّلل َ يُ َبشِ 
نْ َيا َواآلِخَرِة َوِمَن اْلُمَقر ِبنيَ اْبُن    1.﴾ َمْرمَيَ َوِجيًها ِف الدُّ

نْ َيا َواآلِخرَةِ َوجِ ﴿ عليه السالم:  ِعيَسىهللا تعاىل عن  أتمل قولَ   ُهوَ َوِجيُه ، والَ ﴾ يًها ِف الدُّ
 ، اصطفاٌء ِإَلي.ِعيَسى عليه السالم، وهو ابلنسبة لَمْقُبولُ الْ اْلُمَكر ُم وَ 

نْ َياوالتكرمي والقبول   .اآلِخَرةِ ِف  لتكرمي والقبولابلنسبة لغري اإلنبياء بذٌر وغرٌس ل ِف الدُّ

نْ َيا والقبولَ  التكرميَ  ن  إِ فَ  ى هللاُ قَاَل َرُسوُل اّللِ  َصل  تعاىل للعبد؛ كما  هللاِ  ُمبةِ  آاثرِ  نْ مِ  أثرٌ  ِف الدُّ
تَ َباَرَك َوتَ َعاىَل ِإَذا َأَحب  َعْبًدا اَنَدى ِجْبِيَل: ِإن  اّلل َ َقْد َأَحب  ُفاَلاًن ِإن  اّلل َ َعَلْيِه َوَسل َم: "

، فَ ُيِحبُّهُ َفَأِحب ُه، فَ ُيِحبُُّه ِجْبِيُل، ُُث  يُ َناِدي ِجْبِيُل ِف الس َماِء: ِإن  اّلل َ َقْد َأَحب  ُفاَلاًن َفَأِحبُّوهُ 
  2."الَقُبوُل ِف أَْهِل اأَلْرضِ  يُوَضُع لَهُ أَْهُل الس َماِء، وَ 

َفَسْوَف ﴿ قَاَل تَ َعاىَل: وطاعته إايه؛ كما  هلل تعاىلهي َثرة إاميان العبد ابوُمبة هللا تعاىل للعبد 
 َواَل اْلَكاِفرِيَن جُيَاِهُدوَن ِف َسِبيِل اّلل ِ َيَْيت اّلل ُ ِبَقْوم  حيُِب ُُّهْم َوحيُِبُّونَُه أَِذل ة  َعَلى اْلُمْؤِمِننَي أَِعز ة  َعَلى 

  3.﴾ خَيَاُفوَن َلْوَمةَ 

 ِف اآلِخرَةِ  انَل الكرامة ،ِف الدنيا ، وانَل الكرامة َبسن السرية وصفاء السريرةالقبول فمن ُرزِقَ 
إن شاء هللاُ؛ فإن العباد  َوِجيًها ِف اآلِخَرةِ فهذا نوع اصطفاء من هللا تعاىل، وبشرى بكونه 

َها  ْبنِ  أََنسِ شهداء هللا ِف األرض؛ فعن  َماِلك  َرِضَي اّلل ُ َعْنُه، يَ ُقوُل: َمرُّوا جِبََنازَة ، َفأَثْ نَ ْوا َعَلي ْ
َها َشرًّا، فَ َقاَل: ُُث  َمرُّوا ِِبُْخَرى َفأَثْ نَ ْوا عَ « َوَجَبتْ »َخي ْرًا، فَ َقاَل الن ِبُّ َصل ى هللُا َعَلْيِه َوَسل َم:  َلي ْ

                                                           

 45ُسوَرُة آِل ِعْمرَاَن: اآلية/  - 1
الَِئَكَة، حديث رقم: ِكَتاُب الت  ْوِحيِد،   -رواه البخاري - 2

َ
 7485اَبُب َكاَلِم الر بِ  َمَع ِجْبِيَل، َونَِداِء اّللِ  امل

 54ُسوَرُة اْلَمائَِدِة: اآلية/  - 3
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ُتْم َعَلْيِه َخي ْرًا، »فَ َقاَل ُعَمُر ْبُن اَْلط اِب َرِضَي اّلل ُ َعْنُه: َما َوَجَبْت؟ قَاَل: « َوَجَبتْ » َهَذا أَثْ نَ ي ْ
ُتْم َعَلْيِه َشرًّا، فَ َوَجَبْت لَُه الن اُر، أَنْ ُتْم ُشَهَدا   1.«ُء اّللِ  ِف اأَلْرضِ فَ َوَجَبْت َلُه اجلَن ُة، َوَهَذا أَثْ نَ ي ْ

  

                                                           

َيِ ِت، حديث رقم: ِكَتاُب اجلََنائِِز،   -رواه البخاري - 1
ِكَتاُب اجْلََنائِِز، اَبُب   -ومسلم، 1367اَبُب ثَ َناِء الن اِس َعَلى امل

ٌر أَْو َشرٌّ ِمَن اْلَمْوَتى، حديث رقم:   949ِفيَمْن يُ ثْ ىَن َعَلْيِه َخي ْ
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 سوانُح الفكر  خائبًة حسريةً  رجعت  

ُ تَ َعاىَل: قَ  َا يَ ُقوُل َلُه ُكْن فَ َيُكونُ ﴿ اَل اّلل  ُ خَيُْلُق َما َيَشاُء ِإَذا َقَضى أَْمرًا فَِإّن    1.﴾ قَاَل َكَذِلِك اّلل 

، لتعلم أن قدرة هللا تعاىل ال منتهى َلا، وأن ﴾ اّلل ُ خَيُْلُق َما َيَشاءُ ﴿ تَ َعاىَل:  َل اّلل ِ وْ ق َ أتمل 
 حكمة هللا تعاىل ال حتيط هبا عقول اْللق.

عبارة تلخص لك هذا التنوع اَلائل من املخلوقات الِت تراها، منها  ،﴾ اّلل ُ خَيُْلُق َما َيَشاءُ ﴿ 
بصرك، ال يرى ابلعني اجملردة، ومنها الكبري الذي ال حييط به تناهى صغرُه فالصغري الذي 

، نفًعا، ومنها ما ال نرى فيه ومنها ما ال نرى فيه إال النفعَ ويروعك كبه، وهتولك عظمته، 
، منها أعياك اجلوابُ  كثريِ   ويضر أخرى، فإذا َبثت عن احلكمة ِف وجودِ  نفع رارةً يومنها ما 

، وما ذلك إال لَضْعِف أفَهاِمَنا، وتقاصِر عقولَِنا، خائبًة حسريةً  الفكرِ  ورجعت إليك سوانحُ 
  وقلة علومنا.

َأَوملَْ يَ َرْوا ِإىَل الط رْيِ فَ ْوقَ ُهْم َصاف ات  َويَ ْقِبْضَن َما اميُِْسُكُهن  ِإال ﴿ ؛ ومنها ما يطري ِف اَلواء
  2.﴾ الر مْحَُن ِإن ُه ِبُكلِ  َشْيء  َبِصريٌ 

ما يدهش األلباب، ويذهل العقول، ولكنها الغفلة الِت حتول بيننا  هللاِ  وفيها من دالئل قدرةِ 
َها ﴿ وبني التفكر ِف عظيم صنع هللا تعاىل؛  وََكأَيِ ْن ِمْن آيَة  ِف الس َماَواِت َواألْرِض امَيُرُّوَن َعَلي ْ

َها ُمْعِرُضونَ    3.﴾ َوُهْم َعن ْ

 وما خيفى علينا من خملوقات البحار أضعاف أضعاف ما نعلمه.ومنها ما يسبح ِف املاء، 

 

                                                           

 47ُسوَرُة آِل ِعْمرَاَن: اآلية/  - 1
 19ُسوَرُة اْلُمْلِك: اآلية/  - 2
 105ُسوَرُة يُوُسَف: اآلية/  - 3
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﴿ ال حيصيها إال الذي خلقها؛  أنواعٌ  وحتت كل جنس  على األرض دبيًبا،  ومنها ما يدبُّ 
ُهْم َمْن امَيِْشي َعَلى رِْجَلنْيِ  ُهْم َمْن امَيِْشي َعَلى َبْطِنِه َوِمن ْ ُهْم َواّلل ُ َخَلَق ُكل  َداب ة  ِمْن َماء  َفِمن ْ  َوِمن ْ

ُ َما َيَشاُء ِإن  اّلل َ َعَلى ُكلِ  َشْيء  َقِديرٌ    1.﴾ َمْن امَيِْشي َعَلى أَْرَبع  خَيُْلُق اّلل 

  2.﴾ َوخَيُْلُق َما اَل تَ ْعَلُمونَ ﴿ قَاَل تَ َعاىَل:  ؛من البشر به ال علم ألحد   ومنها ما

مبتلى، فهذا أعمى، وهذا  اْللقِف خلقه بعض عقول الهللا تعاىل ال حتيط هبا  حكمةَ  أتملْ ُث 
أبكم، وهذا أصم، وهذا ولد بداء عضال، وهذا ولد بعضو زائد، لو أنك رجعت إىل عقلك، 

وال خيلو شيء من خلق هللا  ،﴾ اّلل ُ خَيُْلُق َما َيَشاءُ ﴿ واثب إليك رشدك، لقلت من فورك: 
، فكم هلل من شاكر  الفحولِ  ِف دروهبا أفهامُ  ، وتضلُّ عنها العقولُ  تتقاصرُ  م  كَ تعاىل من حِ 

على املعافاِة، وكم هلِل من صابر  على البالِء، وكم من داع  لكشف الضُّرِ  ورفِع البالِء، وكم من 
 .راج  لرمحِة رِب األرِض والسماءِ 

  

                                                           

 45ُسوَرُة النُّوِر: اآلية/  - 1
 8الن ْحِل اآلية/ ُسوَرُة  - 2
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 قا ٍَّ  غا ٍَّ، ومبغٌض  مٌب هلك  فيه 

ُتُكْم ِِبيَة  ِمْن َربِ ُكْم َأن ِ َأْخُلُق َلُكْم ِمَن َوَرُسواًل ِإىَل َبِِن ﴿ اَل اّلل ُ تَ َعاىَل: قَ  ِإْسرَائِيَل َأن ِ َقْد ِجئ ْ
َئِة الط رْيِ َفأَنْ ُفُخ ِفيِه فَ َيُكوُن طَي ْرًا إبِِْذِن اّللِ  َوأُْبرُِئ اأْلَْكَمَه َواأْلَبْ َرَص َوُأحْ  ِي اْلَمْوَتى الطِ نِي َكَهي ْ

ُتْم ُمْؤِمِننيَ ْم مبَا أَتُْكُلوَن َوَما َتد ِخُروَن ِف بُ ُيوِتُكْم ِإن  ِف َذِلَك آَليًَة لَ إبِِْذِن اّللِ  َوأُنَ بِ ُئكُ   ُكْم ِإْن ُكن ْ
﴾.1  

األمم العضال، وآفة اْللق الفتاكة،  داءُ إنه بعيسى عليه السالم، َبِِن ِإْسرَائِيَل كفِر   سببَ  أتملْ 
 وقل من يفطن له، إنه اَلوى، وثٌن قابٌع ِف دهاليز النفوس. 

وهبما وغلو ِف البغض،  ،غلو ِف احلبإىل أمرين ال اثلث َلما، ذلك الداء العضال يرجع و 
، ومبغض   ُمب   :إىل فريقنيِف عيسى عليه السالم  ِإْسرَائِيلَ انقسم بنو  . غال   قال 

طائفًة على  البغضِ الغلو ِف طائفًة على اإلطراء والتأليه، ومحل  الغلو ِف احلبِ  حملف
اَي أَْهَل اْلِكَتاِب اَل تَ ْغُلوا ِف ﴿ ، ولكال الفريقني أتى حتذير هللا تعاىل: والتكذيبِ  اإلعراضِ 

َا اْلَمِسيُح ِعيَسى  اْبُن َمْرمَيَ َرُسوُل اّللِ  وََكِلَمُتُه أَْلَقاَها ِإىَل ِديِنُكْم َوال تَ ُقوُلوا َعَلى اّللِ  ِإال احلَْق  ِإّن 
  2.﴾ َمْرمَيَ َوُروٌح ِمْنهُ 

هلل  ما أتى به من معجزات  نسب و  ،من حوله وقوتهعيسى عليه السالم تبأ كيف  أتملو
ُتُكْم ِِبيَة  ِمْن َربِ ُكمْ َقْد جِ ﴿  :تعاىل  من هللا، وهو رسول هللا. ةُ ، فاآلي﴾ ئ ْ

 .﴾ ُكوُن طَي ْرًا إبِِْذِن اّلل ِ فَ يَ َفأَنْ ُفُخ ِفيِه ﴿ : الط رْيِ عند خلق ذلك  د  كَ كيف أَ ُث أتمل  

 آيَة   ليدلل َلم أن كل ،﴾ ِي اْلَمْوَتى إبِِْذِن اّلل ِ َوُأحْ ﴿ : ُث كرر عليهم ذلك عند إحياء املوتى
وِإبراَء األكَمِه واألبرِص كل ذلك متوقٌف على  ،، وأن  اْللَق واإِلحياءَ خاص   حيتاج َلا إىل إذن  

 .عند كِل آيَة   ، وبلتَ َعاىَل  ِإْذِن اّلل ِ 
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، ومع تبيينه ملعامل رسالته، وإيضاحه للعلة من معجزاته، يوًما شيًئا من ذلك لنفسه ومل ينسبْ 
ُتْم ُمْؤِمِننيَ ِإن  ِف َذِلَك آَليًَة لَ ﴿ وهي دعوهتم لإلاميان؛   .﴾ ُكْم ِإْن ُكن ْ

ومع ذلك تعامي اليهود عن معجزاته، وتصامموا على بيانه وإيضاحه، وتغافلوا عن رسالته 
َوَما قَ تَ ُلوُه َوَما ﴿  ؛ودعوته؛ فرموه ِبقذع السباب، وسعوا إىل قتله بكل سبيل، فنجاه هللا منهم

 كفرهم وعنادهم.بغضهم و ، وأهلكهم هللا ب﴾ َصَلُبوُه َوَلِكْن ُشبِ َه ََلُمْ 

النصارى عن رسالته، وعموا وصموا عن بيانه وإيضاحه، فخلعوا عليه صفات الرب، وتغافل 
 ضالَلم.غلوهم و وضلوا ِف حقيقته ضالاًل بعيًدا، فأهلكهم هللا تعاىل ب

آيَة  ِإن  ال ِذيَن َحق ْت َعَلْيِهْم َكِلَمُة َربِ َك اَل يُ ْؤِمُنوَن * َوَلْو َجاَءتْ ُهْم ُكلُّ ﴿ تَ َعاىَل:  وصدَق هللاُ 
  1.﴾ َحَّت  يَ َرُوا اْلَعَذاَب األلِيمَ 
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ر   ك  ُب الش  ت وج  ٌة ت س  م  ع 
 ن 

ًقا ِلَما بَ نْيَ َيَدي  ِمَن الت  ْورَاِة َوأِلُِحل  َلُكْم بَ ْعَض ال ِذي ُحر َِم َعَلْيُكْم ﴿ اَل اّلل ُ تَ َعاىَل: قَ  َوُمَصدِ 
ُتُكْم ِِبيَة  ِمْن َربِ ُكْم    1.﴾ اّلل َ َوَأِطيُعونِ فَات  ُقوا َوِجئ ْ

 ِذي ُحر َِم َعَلْيُكمْ َوأِلُِحل  َلُكْم بَ ْعَض ال  ﴿ : َلْيِه الس اَلمُ ِعيَسى عَ  انِ سَ ى لِ لَ عَ  تَ َعاىَل  اّلل ِ أتمْل قوَل 
 .رَ كْ الشُّ  بُ وجِ تَ سْ تَ  ةٌ مَ عْ نِ  ك  ، وهي بال شَ االمتنانِ  ضِ رِ عْ ذلك ِف مَ  رَ كَ ، فقد ذَ ﴾

ُ تَ َعاىَل لَِبِِن ِإْسرَائِيَل   َأَحل   فقد َكَما قَاَل تَ َعاىَل:   ؛يَ ْعُقوُب َعَلى نَ ْفِسهِ  هالط َعاِم ِإال َما َحر مَ  ُكل  اّلل 
 رَاةُ ُكلُّ الط َعاِم َكاَن ِحال لَِبِِن ِإْسرَائِيَل ِإال َما َحر َم ِإْسرَائِيُل َعَلى نَ ْفِسِه ِمْن قَ ْبِل َأْن تُنزَل الت  وْ ﴿  
﴾.2  

قد طَيِ َبات  َكاَن  يهمَحر َم اّلل ُ تَ َعاىَل َعلَ  ،اْلَعِظيَمةَ  الذُّنُوبَ  ااْرَتَكُبو و  ،واغَ ب َ وَ  اْليَ ُهودُ ى غَ فلم ا طَ 
ْت فَِبظُْلم  ِمَن ال ِذيَن َهاُدوا َحر ْمَنا َعَلْيِهْم طَيِ َبات  ُأِحل  ﴿ َكَما قَاَل تَ َعاىَل:   َأَحل َها ََلُْم قَ ْبَل َذِلَك؛

ِهْم َعْن َسِبيِل اّللِ  َكِثريًا   3.﴾ ََلُْم َوِبَصدِ 

َوَعَلى ال ِذيَن َهاُدوا َحر ْمَنا ُكل  ِذي ظُُفر  َوِمَن اْلبَ َقِر َواْلَغَنِم َحر ْمَنا َعَلْيِهْم ﴿  قَاَل تَ َعاىَل:وَ 
ِإان  ُشُحوَمُهَما ِإال َما مَحََلْت ظُُهوُرمُهَا َأِو احْلََوااَي َأْو َما اْختَ َلَط ِبَعْظم  َذِلَك َجَزيْ َناُهْم بِبَ ْغِيِهْم وَ 

  4.﴾ َلَصاِدُقونَ 

هم، بَ ْعَض ال ِذي ُحر َِم َعَليْ  ل  َلمحَ فقد أَ  ،﴾ بَ ْعَض ال ِذي ُحر َِم َعَلْيُكمْ ﴿ تَ َعاىَل:  هُ ْل قولَ م  أتََ وَ 
  .ِهمظُْلمِ سبِب بِ ال ِذي ُحر َِم َعَلْيهم ومْل حيُِْل َلم كَل 
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قَاَل تَ َعاىَل ؛ ذه األمةِ هبتَ َعاىَل  اّلل ِ  رمحةِ عليَك، ومدى تَ َعاىَل  اّلل ِ  فضلِ لتعلَم ِعَظَم هذا  أَتَم لْ 
َوحيُِلُّ ََلُُم الط يِ َباِت َوحُيَر ُِم َعَلْيِهُم اْْلََباِئَث َوَيَضُع ﴿ : ل ى اّلل ُ َعَلْيِه َوَسل مَ صَ  َنا ُُمََمد  َرُسولِ َعْن 

ُهْم ِإْصَرُهْم َواألْغالَل ال ِِت َكاَنْت َعَلْيِهمْ    1.﴾ َعن ْ

َنا ِإْصرًا َكَما مَحَْلَتُه ﴿ يَ ُقوُلوا:  ُهم َأنْ أَْرَشدَ  هأَن   ِذِه اأْلُم ةِ هبَ تَ َعاىَل  اّلل ِ ومن رمحِة  َرب  َنا َوال حَتِْمْل َعَلي ْ
  2.﴾ ل ِذيَن ِمْن قَ ْبِلَناَعَلى ا
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ُبُل  ق ت  بُم الس  رَّ ت ف  ب ت  بُم امللُل، ف  عَّ  ت ش 

ُ تَ َعاىَل: قَ    1.﴾ َريبِ  َوَربُُّكْم فَاْعُبُدوُه َهَذا ِصرَاٌط ُمْسَتِقيمٌ ِإن  اّلل َ ﴿ اَل اّلل 

 كل اَنراف ِف احلياة فسببه اْللل ِف توحيد هللا تعاىل وعبادته.

 .ُمْسَتِقيمِ الْ  ِصرَاطِ الَعِن كلما ازداد اَنرافهم   تَ َعاىَل  اّلل ِ  عن دينِ  اسِ الن   دُ عْ وكلما ازداد ب ُ 

، وما تقاسيه من ويالت، غياب هذا وما َتر به البشرية من نكبات،  وما حيدث َلا من مآس 
 املفهوم عند كثري من بِن البشر.

وال فمنهم امللحد الذي ال يقر ابلعبودية هلل تعاىل، فيفعل ما حيلو له ظًنا منه أال عقاب 
 .حسابعرض وال وال جزاء، 

 ومحلهم على كل مكروه.ومنهم من َنص َب نفَسُه ِإَلًا فاستباَح من بِن جلدته كل حراِم، 

له قدرًا، وال اميتثل  له وزاًن، وال يعرفُ  صورًة مشوهًة، ورمزًا ابهًتا، ال يقيمُ  ومنهم من يرى اإللهَ 
 إليه إال تبًكا. له أمرًا، وال ينتسبُ 

 !َضاَلاًل بَِعيًدا عن احلقِ  َضلُّواف، لُ بُ السُّ  هبمُ  تْ قَ ر  فَ ت َ ف َ ، املللُ  هبمُ  تْ بَ ع  شَ تَ 

ُ تَ َعاىَل:    2.﴾ بَِعيًدا َضاَلاًل ِإن  ال ِذيَن َكَفُروا َوَصدُّوا َعْن َسِبيِل اّللِ  َقْد َضلُّوا ﴿ قَاَل اّلل 

، االعتقادِ  ، فاسدُ األخالقِ  ، سيءُ السلوكِ  فال ترى معرًضا عن دين هللا تعاىل إال وهو معوجُ 
 ال ِذيَن َخَلْوا ِمْن قَ ْبُل َوَلْن جتََِد ِلُسن ِة اّللِ  تَ ْبِدياًل ُسن َة اّللِ  ِف ﴿ : قبيح السرية، رديء السريرة

﴾.3  
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 من ثناياه ه  برأس   عَل مياه، وأطلَّ  الكفرُ  لح  

ُ تَ َعاىَل: قَ  ُهُم اْلُكْفَر قَالَ ﴿ اَل اّلل    1.﴾ ........َمْن أَْنَصارِي ِإىَل اّلل ِ  فَ َلم ا َأَحس  ِعيَسى ِمن ْ

ُهُم اْلُكْفرَ ﴿ تَ َعاىَل: أتمل قوله    !﴾ فَ َلم ا َأَحس  ِعيَسى ِمن ْ

حركاته  تَ ْلَمُس ِفوَ  البواح، الكفرَ  هِ ، وترى ِف أفعالِ البواحِ  لكفرِ اب هُ كالمُ يفيُض   الناسِ  بعضُ 
 الكفَر البواح.

فخ ويلمُس، والعجُب َأن  من هذا َحالُُه يتمعُر وجُهُه غضًبا، وتنتُس حيُ فالكفر يُرى وُيسمع و 
بشيء من  أوداجه سخطًا إذا عوتب على سوء منطقه، أو المه آلئم على سخريته واستهزائه

 للدين. ملن ينتسبُ  هُ وملزَ  هُ أو أنكر عليه منكٌر غمزَ ، دين هللا تعاىل

 .هِ على لسانِ  ونطقَ  ثناايه، نْ مِ  برأسهِ  على ُمياه، وأطل   قد الحَ  الكفرَ  ن  أَ  ومل يدر املسكنيُ 

ويعجب املرء غاية العجب، كيف جترأ أمثاُل هؤالء حَّت ال يكاُد أحٌد منهم خَيَْفى؟ على حني  
َوَلْو َنَشاُء ألَريْ َناَكُهْم ﴿  تَ َعاىَل:قَاَل كان يستخفي أسالفهم حَّت ال يكاُد َأَحُدُهم يُعرُف؛ 

تَ ُهْم ِبِسيَماُهْم َولَتَ ْعرِفَ ن  ُهْم ِف حلَِْن اْلَقْولِ    2.﴾ فَ َلَعَرف ْ

مادة هللا دين وجعلوا من  اُت َُذوا آاَيِت اّللِ  ُهُزًوا،الذيَن َهُؤاَلِء  أن   لكَ ذَ  نْ مِ  وأعجبُ 
ُيَضاِهُئوَن قَ ْوَل ﴿ ويبكي بكاء الثكلى أسًفا على الدين؛  يلبس أحدهم املسوح،، تهملسخري

ُ َأىن  يُ ْؤَفُكونَ    3.﴾ ال ِذيَن َكَفُروا ِمْن قَ ْبُل قَاتَ َلُهُم اّلل 
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َل ﴿  :لُ بْ ق َ  نْ مِ  (ِفْرَعْونُ أمل يقل سلفهم ) َذُروِن أَق ُْتْل ُموَسى َوْلَيدُْع رَب ُه ِإن ِ َأَخاُف َأْن يُ َبدِ 
  1.﴾ ِديَنُكْم َأْو َأْن يُْظِهَر ِف األْرِض اْلَفَسادَ 

  2.﴾ دِ َما أُرِيُكْم ِإال َما أََرى َوَما أَْهِديُكْم ِإال َسِبيَل الر َشا﴿ أمل يقل: 
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يُن؟ي  ك   ك  ُهو  الدِّ ُ
ت ن رص  س  ي ي 

ان  الَّذ  ا ك   ُ  ف  إ 

ُ تَ َعاىَل: قَ  ُهُم اْلُكْفَر قَالَ ﴿ اَل اّلل    1.﴾ ........َمْن أَْنَصارِي ِإىَل اّلل ِ  فَ َلم ا َأَحس  ِعيَسى ِمن ْ

َرُسوَل هللِا  ن  هل استشعرت يوًما أَ ، ﴾ َمْن أَْنَصارِي ِإىَل اّلل ِ ﴿ : َعَلْيِه الس اَلمُ  ِعيَسى قولَ  لْ م  أتََ 
ُ َعَلْيِه َوَسل مَ   ؟كَ رُ صِ نْ ت َ سْ يَ  َصل ى اّلل 

ُ َعَلْيِه َوَسل مَ  الن ِبُّ  فعل ذلكَ  ُهَما، أَن  ؛ هِ اتِ يَ حَ  الَ حَ  َصل ى اّلل  ُ َعن ْ َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اّللِ  َرِضَي اّلل 
َبُع الن اَس ِف َمَنازَِِلِْم ِف اْلَمْوِسِم َوجَمَن ِة َوُعَكاظ  الن ِب  َصل ى هللُا  َعَلْيِه َوَسل َم لَِبَث َعْشَر ِسِننَي يَ ت ْ

  2.«َلُه اجْلَن ُة؟وَ  أُبَ لِ َغ رَِسااَلِت َريبِ  َمْن يُ ْؤِويِِن، َمْن يَ ْنُصُرِن، َحَّت  »َوَمَنازَِِلِْم ِمْن ِمىَنً يَ ُقوُل: 

ُ َعَلْيِه َوَسل مَ  اكَ عَ َُث  ودَ  تَ نْ كُ   ! أإذاوأنت  ُل؟ عَ فْ ت َ  تَ نْ كُ أَ  هِ تِ رَ صْ لنُ  الن ِبُّ َصل ى اّلل 

 ستلِب نداءه؟ وجتيب دعاءه؟ َأُكْنتَ 

 ستنصرنه؟  َأُكْنتَ 

 وأفديه بنفسي.أنصره ستقول: نعم  أتَب، وإّنا ال إخالك

ينِ  كَ اْستَ ْنَصرَ َمِن  ُنْصَرةَ عليك  اّلل ُ تَ َعاىَل  وكيف ال تنصره؟ وقد أوجبَ  ِمَن املستضعفني   ِف الدِ 
ُ تَ َعاىَل: َكَما يِن فَ َعَلْيُكُم الن ْصرُ ﴿  قَاَل اّلل    3.﴾ َوِإِن اْستَ ْنَصُروُكْم ِف الدِ 

ينُ  ُهوَ  َيْستَ ْنِصُركَ فكيَف ِإَذا َكاَن ال ِذي   ؟الدِ 

َصل ى اّلل ُ َعَلْيِه َوَسل َم تِِه رَ صْ كنُ   ،هِ اتِ فَ وَ  بعدَ  َصل ى اّلل ُ َعَلْيِه َوَسل مَ الن ِبِ  َت أن ُنْصَرَة ُسن ِة مْ لِ أََما عَ 
 ؟َحاَل َحَياتِهِ 

 
                                                           

 52ُسوَرُة آِل ِعْمرَاَن: اآلية/  - 1
بسند  ،4251، حديث رقم: ِكَتاِب اَلِْْجرَِة اأْلُوىَل ِإىَل احْلََبَشةِ ِمْن   -واحلاكم ،14456حديث رقم:  -رواه أمحد - 2

 صحيح
 72ُسوَرُة األنفال: اآلية/  - 3
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نْ َيا؛  ّللِ  تَ َعاىَل  تكُنْصرَ وأن   ؟ّللِ  تَ َعاىَل  ُنْصَرةٌ ، تَ َعاىَل  اّلل ِ أن ُنْصَرَة ديِن  َعِلْمتَ أََما  ِعزٌّ لَك ِف الدُّ
  1.﴾ َمْن يَ ْنُصرُهُ  َولَيَ ْنُصَرن  اّلل ُ ﴿ : تَ َعاىَل قَاَل 

نْ َيا َويَ ْوَم يَ ُقوُم ﴿ قَاَل تَ َعاىَل:  ؛وجناٌة لك ِف اآلخرةِ  ِإان  لَنَ ْنُصُر ُرُسَلَنا َوال ِذيَن آَمُنوا ِف احْلََياِة الدُّ
  2.﴾ األْشَهادُ 

                    

  

                                                           

 40ُسوَرُة احلَْجِ : اآلية/  - 1
     51ُسوَرُة غافر: اآلية/  - 2
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ل  َت  ُد    ُل سَّ و  ت  ت   ام  ه 
بِّك   َل  إ  ب ه   ؟ر 

ُ تَ َعاىَل: قَ  َنا َمَع الش اِهِدينَ ﴿ اَل اّلل    1.﴾ َرب  َنا آَمن ا مبَا أَنْ زَْلَت َوات  بَ ْعَنا الر ُسوَل فَاْكتُ ب ْ

 !الش اِهِدينَ َمَع م هُ ب َ ت ُ كْ يَ لِ اّللِ  تَ َعاىَل  ىَل إِ  احْلََوارِيُّونَ هبا  لَ س  وْ الِت ت َ  ةَ يلَ سِ الوَ  أتملْ 

ا طَ رْ ومها شَ  ،الر ُسولَ  مُ هِ اعِ تبَ ابِ و  ،هُ لَ زَ ن ْ ا أَ مَ وَ  ّللِ  تَ َعاىَل اب ماهنِِ اميَ إبِِ : ينِ رَ مْ ِبَِ  تَ َعاىَل  اّلل ِ  ىَل وا إِ لُ سَ وَ ت َ 
 .لِ مَ العَ  ولِ بُ ق َ 

 كما قيل:

 َوِإْخ               اَلٌص َمَع               اِفي               ِه ِإَص               ابٌَة  ***      َش          ْرُط قُ بُ          وِل الس           ْعِي َأْن جَيَْتِمَع          ا
 

      ّللِِ  َربِ  اْلَع                                  ْرِش اَل ِس                                   َواهُ 

 ُمَوافِ             َق الش              رِْع ال              ِذي اْرَتَض             اهُ  ***
 

ُلوَُكْم أَيُُّكْم ﴿ قَاَل اّلل ُ تَ َعاىَل:  ؛ومها أعظم ما يتقرب به املتقربون ال ِذي َخَلَق اْلَمْوَت َواحْلََياَة لِيَ ب ْ
  2.﴾ َأْحَسُن َعَماًل 

: اْلَعَمُل احلََْسُن ُهَو َأْخَلُصُه َوَأْصَوبُُه، قَاُلوا: اَي َأاَب َعِلي   َما َأْخَلُصُه  قَاَل اْلُفَضْيُل ْبُن ِعَياض 
  َيُكنْ َوَأْصَوبُُه؟ قَاَل: ِإن  اْلَعَمَل ِإَذا َكاَن َخاِلًصا َوملَْ َيُكْن َصَوااًب ملَْ يُ ْقَبْل، َوِإَذا َكاَن َصَوااًب، َوملَْ 

، َوالص َواُب: َما َكاَن َعَلى  َخاِلًصا ملَْ يُ ْقَبْل، َحَّت  َيُكوَن َخاِلًصا َصَوااًب، َواْْلَاِلُص: َما َكاَن ّللِِ 
  .السُّن ةِ 

  3.﴾ َوَمْن َأْحَسُن ِديًنا مم ْن َأْسَلَم َوْجَهُه ّللِِ  َوُهَو ُُمِْسنٌ ﴿ تَ َعاىَل: ِف قَ ْولِِه  َمْذُكورٌ  املعىنَوَهَذا 

 َفَمْن َكاَن يَ ْرُجو لَِقاَء َرب ِِه فَ ْليَ ْعَمْل َعَماًل َصاحِلًا َواَل ُيْشرِْك ِبِعَباَدِة َرب ِِه َأَحًدا﴿ َوِف قَ ْولِِه تَ َعاىَل: 
﴾.1  

                                                           

 53ُسوَرُة آِل ِعْمرَاَن: اآلية/  - 1
 2ُسوَرُة اْلُمْلِك: اآلية/  - 2
 125النِ َساِء: اآلية/ ُسوَرُة  - 3
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َعَدا َذِلَك فَ ُهَو َفاَل يَ ْقَبُل اّلل ُ ِمَن اْلَعَمِل ِإال  َما َكاَن َخاِلًصا ِلَوْجِهِه، َعَلى ُمَتابَ َعِة أَْمرِِه، َوَما 
بعد  ْن َبِِن ِإْسرَائِيلَ مِ  ةُ وَ فْ هم الص  ف ؛احْلََوارِيُّونَ ذلك  أن يدركَ  ال عجبَ ف ،َمْرُدوٌد َعَلى َعاِمِلهِ 

 .َعَلْيِه الس اَلمُ  ِعيَسى هللاِ  ِب ِ نَ  ابُ حَ صْ ، وهم أَ األنبياءِ 

َصل ى اّلل ُ َعَلْيِه  كَ ولِ سُ لرَ  كَ تَ عَ اب َ تَ  مُ ِف  قْ دُ ، واصْ كَ لَ مَ عَ  تَ َعاىَل  ّلل ِ  صْ لِ خْ إاميانك، وأَ  فحققْ 
َما تَ تَ َوس ُل بِِه  دتَ جَ ، وَ للفردوسِ  كَ وحُ رُ  ، ومستْ األكبِ  الفزعِ  يومَ  النجاةَ  فإذا أردتَ  ،َوَسل مَ 

 .ِإىِل َربِ كَ 

 

  

                                                                                                                                                                      

 110ُسوَرُة الكهف: اآلية/  - 1
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يُسُهم  
ل  ق ى ب  م  ج  ُم ل  ي ش  و   ُهُم ال ق 

ُ تَ َعاىَل: قَ  َنا َمَع الش اِهِدينَ َرب  َنا ﴿ اَل اّلل    1.﴾ آَمن ا مبَا أَنْ زَْلَت َوات  بَ ْعَنا الر ُسوَل فَاْكتُ ب ْ

َنا َمَع الش اِهِدينَ ﴿ : احلََْوارِيِ نيَ أتمْل قوَل  ، لتعلَم فضَل مرافقِة الصاحلني، وأثَر الدخوِل ﴾ فَاْكتُ ب ْ
 ِف زمرِة املؤمننَي.

، َوأَقَ رُّوا اِبلت  ْوِحيِد، َوَصد ُقوا ُرُسلَ  تَ َعاىَل اّلل ُ َيْكتُ بَ ُهْم  أَرَاُدوا َأنْ  ، َوات  بَ ُعوا هُ َمَع ال ِذيَن َشِهُدوا اِبحلَْقِ 
 .ويُْدِخَلُهْم ُمْدَخَلُهمْ ، هِ ْكرُِمُهْم ِبِه ِمْن َكرَاَمتِ يُ َمَعُهْم ِفيَما فيجَعَلُهم ، هُ َونَ ْهيَ  هُ أَْمرَ 

 نَ مِ  هُ ابَ صَ م، وأَ َلَُ ا انَ مَ  ةِ امَ رَ الكَ  نَ مِ  َلهُ م انَ هُ عَ مَ  كانَ   نْ ، فمَ ِليُسُهمْ اَل َيْشَقى هِبِْم جَ  اْلَقْومَ فإن  
 م.هبِِ  ل  حَ ا مَ  ةِ امَ رَ كَ الْ  نَ ل  به مِ م، وحَ هُ اب َ صَ ا أَ مَ  الشرفِ 

ِإن  ّللِِ  تَ َباَرَك َوتَ َعاىَل »َرِضَي اّلل ُ َعْنُه، َعِن الن ِبِ  َصل ى هللُا َعَلْيِه َوَسل َم، قَاَل:  َعْن َأيب ُهَريْ َرةَ ف
، َوَحف  َماَلِئَكًة َسي اَرًة، ُفُضاًل يَ تَ تَ ب  ُعوَن جَمَاِلَس الذ ِْكِر، فَِإَذا َوَجُدوا جَمِْلًسا ِفيِه ذِْكٌر قَ َعُدوا َمَعُهمْ 

نْ َيا، فَِإَذا تَ َفر ُقوا َعَرُجوا بَ ْعضُ  نَ ُهْم َوبَ نْيَ الس َماِء الدُّ ُهْم بَ ْعًضا ِبَِْجِنَحِتِهْم، َحَّت  امَيَْلُئوا َما بَ ي ْ
ُتْم؟ فَ يَ ُقو   ُلوَن:َوَصِعُدوا ِإىَل الس َماِء، قَاَل: فَ َيْسَأَُلُُم هللُا َعز  َوَجل ، َوُهَو أَْعَلُم هِبِْم: ِمْن أَْيَن ِجئ ْ
ُوَنَك َويُ َهلِ ُلوَنَك َوحَيَْمُدوَنَك َوَيْسأَُلونَ  َنا ِمْن ِعْنِد ِعَباد  َلَك ِف اأْلَْرِض، ُيَسبِ ُحوَنَك َوُيَكبِ  َك، ِجئ ْ

: قَاَل: َوَماَذا َيْسأَُلوِن؟ قَاُلوا: َيْسأَُلوَنَك َجن  َتَك، قَاَل: َوَهْل رََأْوا َجن ِِت؟ قَاُلوا: اَل، َأْي َربِ  قَالَ 
، َفَكْيَف َلْو رََأْوا َجن ِِت؟ قَاُلوا: َوَيْسَتِجريُوَنَك، قَاَل: َوِمم  َيْسَتِجريُوَنِِن؟ قَاُلوا: ِمْن اَنرَِك اَي َرب ِ 

قَاَل: َوَهْل رََأْوا اَنرِي؟ قَالُوا: اَل، قَاَل: َفَكْيَف َلْو رََأْوا اَنرِي؟ قَاُلوا: َوَيْستَ ْغِفُروَنَك، قَاَل: 
تُ ُهْم َما َسأَُلوا، َوَأَجْرتُ ُهْم مم ا اْسَتَجاُروا، قَاَل: فَ يَ ُقوُلوَن: َربِ  ِفيِهمْ فَ يَ ُقو   ُل: َقْد َغَفْرُت ََلُْم َفَأْعطَي ْ

َا َمر  َفَجَلَس َمَعُهْم، قَاَل: فَ يَ ُقوُل: َوَلُه َغَفْرُت ُهُم اْلَقْومُ  اَل َيْشَقى هِبِْم  ُفاَلٌن َعْبٌد َخط اٌء، ِإّن 
  2.«ِليُسُهمْ جَ 

                                                           

 53ُسوَرُة آِل ِعْمرَاَن: اآلية/  - 1
الذ ِْكِر  ابُ تَ كِ   -، ومسلم6408حديث رقم:  ،اَبُب َفْضِل ذِْكِر اّللِ  َعز  َوَجل   ،ِكَتاُب الد َعَواتِ   -رواه البخاري - 2

 2689 حديث رقم: ،اَبُب َفْضِل جَمَاِلِس الذ ِْكرِ  ،َوالدَُّعاِء َوالت  ْوبَِة َوااِلْسِتْغَفارِ 
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ِإن  اْلُمْسِلَم َلْو ملَْ ُيِصْب »: جُمَاِهدٌ  قَالَ وِف صحبِة الصاحلنَي عصمٌة من الزلِل، وأماٌن مَن الزيِغ؛ 
  1.«ِمْن َأِخيِه ِإال  َأن  َحَياَءُه ِمْنُه امَيْنَ ُعُه ِمَن اْلَمَعاِصي َلَكَفاهُ 

، أَن ُه وَ  أُوِصيَك َأْن »قَاَل:  .قَاَل لِلن ِبِ  َصل ى اّلل ُ َعَلْيِه َوَسل َم: َأْوِصِِن َعْن َسِعيِد بن يَزِيَد اأَلْزِديِ 
  2«.َتْسَتِحَي ِمَن اّللِ  َعز  َوَجل ، َكَما َتْسَتِحي ِمَن الر ُجِل الص اِلحِ 

اَي أَي َُّها ال ِذيَن آَمُنوا ات  ُقوا ﴿ : مم، وُمَرغِ ًبا ِف ُصْحبَتهِ هِ تِ قَ اف َ رَ ى مُ لَ َحاضًّا عَ  قَاَل اّلل ُ تَ َعاىَل وَلذا 
  3.﴾ اّلل َ وَُكونُوا َمَع الص اِدِقنيَ 

 

  

                                                           

، والبيهقي (280/ 3وطبقات األصفياء )، وأبو نعيم ِف حلية األولياء 35451حديث رقم:  -رواه ابن أيب شيبة - 1
 (41بن أيب الدنيا )ص: مكارم األخالق ال، 8654 حديث رقم: -ِف شعب اإلاميان

، 254 :زهد أيوب عليه السالم، حديث رقم -، وأمحد ِف الزهد 5404حديث رقم:  -رواه الطبان ِف الكبري - 2
 بسند صحيح

 119ُسوَرُة الت  ْوبَِة: اآلية/  - 3
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  ن  م   ُب ج   الع  ِض  ق  ن  ي    يكادُ ل  
 ر  ك  م   ة  دَّ ش 

 مه 

ُ تَ َعاىَل: قَ  ُر اْلَماِكرِينَ ﴿ اَل اّلل  ُ َخي ْ ُ َواّلل    1.﴾ َوَمَكُروا َوَمَكَر اّلل 

 لتعلَم كيَف يتعامُل أعداُء هللِا مع أوليائِِه!، ﴾ َوَمَكُروا﴿ تَ َعاىَل:  اّلل ِ أتمْل قوَل 

وإّنا ذكر هللا تعاىل مكرهم هنا بصيغة املاضي ألنه وأهنم ال ينامون عن الكيد للمؤمنني، 
 يتحدث عما أرادوه بنِب هللا عيسى عليه السالم. 

، وال يراعون ِف مؤمن إال وال ذمةتورعون عن قبيح، يال و نعم ال ينامون عن الكيد للمؤمنني، 
للكيد واملكر  تقف من ورائها دوٌل عظمىومراكز دراسات، َلم مؤسسات وهيئات و 

ُ َخي ُْر اْلَماِكرِينَ ﴿ قَاَل تَ َعاىَل: ؛ ابملسلمني ُ َواّلل    2.﴾ َوامَيُْكُروَن َوامَيُْكُر اّلل 

َوقَاَل ال ِذيَن ﴿ قَاَل تَ َعاىَل: كَما يوًما، ومل ُتُل منه أرٌض؛   للمسلمنيَ  ومل يتوقف هذا الكيدُ 
 َل َلُه أَْنَداًدااْسُتْضِعُفوا لِل ِذيَن اْسَتْكبَ ُروا َبْل َمْكُر الل ْيِل َوالن  َهاِر ِإْذ أَتُْمُرونَ َنا َأْن َنْكُفَر اِبّللِ  َوجَنْعَ 

﴾.3  

على  واستعانواْضاَلِل الن اِس ِبُكلِ  ِحيَلة  إلِ  هبمآرِ مَ  وغِ لُ ب ُ م، وَ هِ ادِ رَ مُ  يقِ قِ حْ تَ لِ  هللاِ  اءُ دَ عْ أَ  َتالُ حيْ وَ 
  4.﴾ َوَمَكُروا َمْكرًا ُكب ارًا﴿ كَما قَاَل تَ َعاىَل: ؛  ِبُكلِ  َوِسيَلة  ذلك 

َوِإْن َكاَن َمْكرُُهْم لِتَ ُزوَل ِمْنُه ﴿ ؛ انِ اميَِ اإلِ  لِ هْ م ِبَِ هِ رِ كْ مَ  ةِ د  شِ  نْ مِ  بُ جَ عَ ي الْ ضِ قَ ن ْ ي َ  ادُ كَ  يَ اَل  لْ بَ 
  5.﴾ اجْلَِبالُ 
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فيحيكون املؤآمرات، ويعقدون املؤَترات، ويستقطبون كل عدو، ويستعينون بكل خائن، 
لطمس معامل الدين، لنثر بذور الشر، ونشر الفَت بني املسلمني، ويبذلون ِف سبيل ذلك كل 

  .َثني وغال

اجتمع  تلك احلادثة العجيبة: احلديثِ  رِ صْ  العَ ِف  ،اإلسالمِ  أعداءِ  مكرِ  وهذه صورة من صورِ 
 ناي آرنت: املستشرقدن يجبامعة ل أربعون َعاِلًما من املستشرقني بزعامة أستاذ اللغات الشرقية

ليبحثوا فيها عن ، َصل ى اّلل ُ َعَلْيِه َوَسل مَ وَجعوا ما استطاعوا َجعه من أحاديث النِب  ،فنسنك
، ليسهل البحث  يزعزعوا أركانه،مطعن ِف اإلسالم، ليهدموا بنيانه أو  ورتبوها ترتيًبا أجبدايًّ

حتت  ، وترجم للعربيةواستمر العمل ِف الكتاب أكثر من َخسني سنة، ُث خرج مكتماًل  فيها،
عنوان )املعجم املفهرس أللفاظ احلديث النبوي(، ومل جيد فيه أعداء اإلسالم بغيتهم، وأصبح 

ِإن  ال ِذيَن َكَفُروا يُ ْنِفُقوَن أَْمَواََلُْم ﴿  هللا تعاىل: مرجًعا للباحثني ِف علم احلديث، وصدق
  1.﴾ لَِيُصدُّوا َعْن َسِبيِل اّللِ  َفَسيُ ْنِفُقونَ َها ُُث  َتُكوُن َعَلْيِهْم َحْسَرًة ُُث  يُ ْغَلُبونَ 

ومهما غاىل أعداء اإلسالم ِف عدائهم، ومهما ابلغوا ِف مكرهم، فقد حكم هللا تعاىل 
  2.﴾ َوَمْكُر أُولَِئَك ُهَو يَ ُبورُ ﴿ : تَ َعاىَل قَاَل  ؛، وإبطال مكرهممْ هِ َزْيفِ بكشف 

ُر اْلَماِكرِينَ ﴿ ألهنم:   ُ َخي ْ ُ َواّلل    .﴾ َوامَيُْكُروَن َوامَيُْكُر اّلل 

 

  

                                                           

  36ُسوَرُة اأْلَنْ َفاِل: اآْليَة/  - 1
   10ُسوَرُة فَاِطر : اآْليَة/  - 2

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
157 

ار   ب ة  ال ُفجَّ ذر  ُصح   اح 

ُرَك ِمَن ال ِذيَن َكَفُرواِإن ِ ُمتَ َوفِ يَك َورَاِفُعَك ِإََل  َوُمطَ  ِإْذ قَاَل اّلل ُ اَيِعيَسى﴿ اَل اّلل ُ تَ َعاىَل: قَ   ...هِ 
﴾.1  

ُرَك ِمَن ال ِذيَن َكَفُرواَوُمطَ ﴿ : َعَلْيِه الس اَلمُ  ِعيَسىل اّلل ُ تَ َعاىَل  قولَ  أتملْ   مبلغَ  ؛ لتعلمَ ﴾ ...هِ 
؛ ة  يصَ قِ نَ  لَ كَ   ليهِ وا إِ بُ سَ نَ وَ ، ائحِ بَ لقَ وه ابِ مَ رَ  ، فقدْ اليهودِ  نَ مِ  َعَلْيِه الس اَلمُ َل املسيَح ى الذي انَ ذَ األَ 

ُ تَ َعاىَل  دْ قَ  يسَ لَ أَ    2.﴾ َوِبُكْفرِِهْم َوقَ ْوَِلِْم َعَلى َمْرمَيَ بُ ْهَتااًن َعِظيًما﴿ : قَاَل اّلل 

الس اَلُم اِبْلَعظَائِِم، َفَجَعُلوَها زَانَِيًة، َوَقْد مَحََلْت ِبَوَلِدَها ِمْن َذِلَك َوِهَي  َماَمْرمَيَ َوابْ نَ َها َعَلْيهِ ا َرَموْ ف
 ِإىَل يَ ْوِم اْلِقَياَمِة. َعاِئُن اّللِ  اْلُمتَ َتاِبَعةُ فَ َعَلْيِهْم لَ  ،َحاِئضٌ 

، وأَرَاُدوا َتْدنِيَسُه مبَا َوَصُفوُه يهِ بَرْفِعِه إِلَ  تَ َعالَ  َأْن َيَضُعوا ِمْن َقْدرِِه الش رِيِف، َرفَ َعُه هللاُ  أَرَاُدواَوَلم ا 
ُهم؛  أِلَن  ُصْحَبَة اأْلَْشرَاِر َوَخْلطََة اْلُفج اِر تَ تَ نَ ز ُل َمْنزِلََة الد َنِس ِف ِبِه وَنَسُبوه إِلَيِه، َفَطه َره هللُا ِمن ْ

، وال يرعوون عن ُهْم اليهوُد الذين ال يتورعون عن ق اْلُفج ارُ  ءِ ؤاَل اَن هَ ا كَ ذَ إِ  فكيفَ  الث  ْوِب، بيح 
 حاشون ُمرًما؟تيمنكر ، وال 

ِإن  ال ِذيَن ﴿ تَ َعاىَل:  اّلل ِ  لُ وْ ق َ ٌس؛ اِر جنََ ف  الكُ  َخْلطَةَ ، و َنسٌ دَ َأن  ُصْحَبَة اْلُفج اِر ى لَ عَ  كَ ومما يدلُ 
ُتْم قَاُلوا ُكن ا ُمْسَتْضَعِفنَي ِف اأْلَْرِض قَاُلوا أملَْ َتُكْن  تَ َوف اُهُم اْلَماَلِئَكُة ظَاِلِمي أَنْ ُفِسِهْم قَاُلوا ِفيَم ُكن ْ

  3.﴾ .....أَْرُض اّللِ  َواِسَعًة فَ تُ َهاِجُروا ِفيَها

ُتمْ ﴿  :قَاُلوا ُتمْ   أينَ ) :اُلواقَ  ؟ وما﴾ ِفيَم ُكن ْ  مبَُخاَلطَةِ تلوثهم  الُكف ارِ  ألهنم تَ َلَوثُوا مبَُخاَلطَةِ  (؛ُكن ْ
 الن َجاَساِت.

كَ وَ  ،ُصْحَبَة اْلُفج ارِ  ذرْ احَ فَ فَِإَذا أََردْت َأْن َتُكوَن ِمَن اأَلْطَهاِر؛   .الُكف ارِ  ةِ َخْلطَ وَ  ِإاي 
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مُ  ال   السَّ
ي ه  ل  ى ع  يس 

َل  النَّاس  بع   أ و 

ُ تَ َعاىَل: قَ    1.﴾ .......ُروا ِإىَل يَ ْوِم اْلِقَياَمةِ َوَجاِعُل ال ِذيَن ات  بَ ُعوَك فَ ْوَق ال ِذيَن َكفَ ﴿ اَل اّلل 

 !يهِ لَ وا إِ بُ سَ تَ ان ْ  ال ِذينَ  مْ هُ  ات  بَ ُعوهُ  ل ِذينَ ا ن  أَ  ن  ظُ أن تَ  إايكَ 

 .هِ اعِ بَ من ات ْ  يكونُ  ِب ِ نَ لِ  بَ سَ تَ ان ْ  نِ مَ  لُ كُ   يسَ لَ ف َ 

 .وكبرية   صغرية   لِ  كُ ِف  هُ تُ عَ اب َ تَ ، ومُ هِ هبديِ  ، واالقتداءُ هِ أثرِ  اقتفاءُ  عُ بَا إّنا االت ِ 

  2؟﴾ ِإن  اّلل َ ُهَو اْلَمِسيُح اْبُن َمْرمَيَ.......﴿ : الَ قَ  نْ مَ َعَلْيِه الس اَلُم،  ِعيَسىًعا لبِ ت  مُ  َيُكونُ  لْ هَ وَ 

  3.﴾ .....َريبِ  َوَربُُّكْم فَاْعُبُدوهُ ِإن  اّلل َ ﴿  :الس اَلمُ َوَقْد قَاَل ِعيَسى َعَلْيِه 

  4؟﴾ .....ِإن  اّلل َ اَثِلُث َثالثَة  ﴿ لِعيَسى َعَلْيِه الس اَلُم، َمْن قَاَل:  ُمت ِبًعا ونُ كُ يَ  لْ هَ وَ 

  5.﴾ ِإن ِ َعْبُد اّللِ  آرَاِنَ اْلِكَتاَب َوَجَعَلِِن نَِبيًّا﴿ ِعيَسى َعَلْيِه الس اَلُم:  الَ قَ  دْ قَ وَ 

َقُه وآَمَن ِبِه وَ ِعيَسى َعَلْيِه الس اَلمُ ب ِإن  َأْوىَل الن اسِ  بَُه َوَغاىَل ِفيِه ات  بَ عَ ، َمْن َصد  ُه، اَل َمْن َكذ 
 َوَخالَف أَْمَرُه.

ُ ﴿ قَاَل اّلل ُ تَ َعاىَل:  َقدْ أَلَيَس  ِإن  َأْوىَل الن اِس إبِِبْ رَاِهيَم لَل ِذيَن ات  بَ ُعوُه َوَهَذا الن ِبُّ َوال ِذيَن آَمُنوا َواّلل 
  6.﴾ َوَلُّ اْلُمْؤِمِننيَ 

فإن حكم ، أتويٌل لآلية اْلُمْسِلِمنيَ م على هُ ءَ اَل عْ تِ اسْ وإايك أن تظن أن غلبة النصارى اليوم وَ 
وليس حلقبة ، ال ِذيَن َكَفُروا ِإىَل يَ ْوِم اْلِقَياَمةِ على  َعَلْيِه الس اَلُم، اْلَمِسيحِ  هللا تعاىل بفوقية أتباعِ 
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 ْلُمْسِلِمنيَ وما تلك العقوُد املتأخرُة إال برهٌة ِف ُعْمر  الز َمِن، َسبَ َقَها عزٌّ لُمددة من الزمن، 
ُ تَ َعاىَل  ِإنْ ، َويَ ْعُقبُ َها َواْسِتْعاَلءٌ   .لْلُمْسِلِمنَي َواْسِتْعاَلءٌ نصٌر  َشاَء اّلل 

َ            ا  ُكن             ا ِجبَ            االً فَ             ْوَق اجلِبَ            اِل وُرمب 
     

 ِس              ْراَن عل              ى َم              ْوِج الِبَح              اِر َِبَ              ارَا ***
 

 مبََعابِ                  ِد اإلْف                  رِْنِج َك                  ان أَذانُ نَ                  ا
    

 قَ ْب                َل الَكَتائِ                ِب يَ ْف                َتُح األْمَص                ارَا ***
 

 تَ                   ْنَس أْفرِيقيَ                  ا َواَل َص                  ْحرَاُؤَهاملَْ 
    

 َس                              َجداتَِنا واألْرُض تَ ْق                              ِذُف اَنرَا ***
 

 ه، ويسلطُ اطِ رَ وا عن صِ ادُ إذا حَ  هُ هبا خلقَ  اّلل ُ تَ َعاىَل  ، يؤدبُ  تتخلفُ الِت اَل  نُ نَ ولكنها السُّ 
ال ِذيَن َخَلْوا ِمْن قَ ْبُل َوَلْن جتََِد ِلُسن ِة اّللِ  ُسن َة اّللِ  ِف ﴿ ؛ هُ رَ مْ وا أَ فُ الَ إذا خَ  هِ خلقِ  عليهم شرارَ 

  1.﴾ تَ ْبِديال
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 م  ك  انظر  إ َل  
 د  ع    َّ 

، ومت    اهللَّ    َّ  اَل  !ل  ض  ف   ام  ت ع   ه 

ُ تَ َعاىَل: قَ  ُ اَل حيُِبُّ الظ اِلِمنيَ َوأَم ا ال ِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الص احِلَاِت فَ يُ َوفِ يِهْم ُأُجوَرُهْم ﴿ اَل اّلل   َواّلل 
﴾.1  

فَ يُ ْعِطيِهْم َجزَاَء أَْعَماَِلُِم الص احِلَِة َكاِماًل اَل أي: ، ﴾ فَ يُ َوفِ يِهْم ُأُجوَرُهمْ ﴿ أتمل قول هللا تعاىل: 
ًئا َواَل يُ ْنِقُصونَهُ   .يُ ْبَخُسوَن ِمْنُه َشي ْ

؛ وجل   عز   َكَماِل َعْدِل اّللِ  تَ َعاىَل، وََتَاِم َفْضِلهِ   نْ واإِلَتَاَم، وهذا مِ  الت  ْوِفَيَة تَ ْقَتِضي اإْلِْكَماَل،فإن  
إّنا و ، اّللِ  تَ َعاىَل  جنةِ  لدخولال يؤهله  ، فإنههُ ، ومهما كان اجتهادُ هُ عملُ  مهما بلغَ  العبدَ  فإن  

 .اّللِ  تَ َعاىَل  برمحةِ  َيْدُخُلَها نْ مَ ا هَ لُ خُ دْ يَ 

َي َأَحًدا »َعْن َأيب ُهَريْ َرَة َرِضَي اّلل ُ َعْنُه، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّللِ  َصل ى هللُا َعَلْيِه َوَسل َم:  َلْن يُ َنجِ 
؟ قَاَل: « ِمْنُكْم َعَمُلهُ  ُ ِبَرمحَْ َوالَ َأاَن، ِإال  َأْن يَ ت َ »قَاُلوا: َوالَ أَْنَت اَي َرُسوَل اّللِ    2.«ة  َغم َدِن اّلل 

ُ فَ معناها: ، ﴾ َواّلل ُ اَل حيُِبُّ الظ اِلِمنيَ ﴿ : ُأُجوَرُهمْ ُث أتمل قوله تعاىل، بعد توفية املؤمنني  اّلل 
اَي ِعَباِدي ِإن ِ َحر ْمُت الظُّْلَم »تَ َباَرَك َوتَ َعاىَل:  قَالَ ، وقد اَل حيُِبُّ الظ اِلِمنَي فكيف يظلم عباده

َنُكْم ُُمَر ًما، َفاَل َتظَاَلُمواَعَلى نَ ْفِسي،    3.«َوَجَعْلُتُه بَ ي ْ

، ال راد ألمره وال معقب وامللك ملكه، واْللق خلقه، إذا عذهبم فبعدله، وإذا رمحهم فبفضله
ُ اَل ﴿ ، كأن للعباد عليه حًقا، ُث يقول: ﴾ فَ يُ َوفِ يِهْم ُأُجوَرُهمْ ﴿ ومع ذلك يقول: حلكمه،  َواّلل 

 ، كأن عدم جمازهتم على اإلاميان من الظلم الذي يتنزه تعاىل عنه. ﴾ الظ اِلِمنيَ حيُِبُّ 

فضله وإحسانه، وما ذكر من  اىل، إّنا هو ُمضُ عَ ت َ  ى هللاِ لَ عَ  للعبادِ  لكَ ذَ  نْ مِ  َشْيءٌ   جيبُ اَل وَ 
 ذلك فإّنا أوجبه هللا على نفسه.
                                                           

 57ُسوَرُة آِل ِعْمرَاَن: اآلية/  - 1
َداَوَمِة َعَلى الَعَمِل، حديث رقم: ِكَتاُب الر ِقَاِق،   -رواه البخاري - 2

ُ
ِكَتاُب ِصَفِة   -، ومسلم6463اَبُب الَقْصِد َوامل

 2816ن َة بَِعَمِلِه بَْل بَِرمْحَِة هللِا تَ َعاىَل، حديث رقم: اَبُب َلْن يَْدُخَل َأَحٌد اجلَْ  اْلِقَياَمِة َواجْلَن ِة َوالن اِر،
 2577ِكَتاُب اْلِبِ  َوالصِ َلِة َواآْلَداِب، اَبُب حَتْرمِِي الظُّْلِم، حديث رقم:   -رواه مسلم - 3
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ُ َعْنُه،  اَي »قَاَل: ُكْنُت رِْدَف َرُسوِل هللِا َصل ى هللاُ َعَلْيِه َوَسل َم فَ َقاَل: َعْن ُمَعاِذ ْبِن َجَبل  َرِضَي اّلل 
قَاَل: قُ ْلُت: هللاُ َوَرُسولُُه أَْعَلُم، « ُمَعاُذ، َتْدرِي َما َحقُّ هللِا َعَلى اْلِعَباِد؟ َوَما َحقُّ اْلِعَباِد َعَلى هللِا؟

ًئا، َوَحق  اْلِعَباِد َعَلى هللِا َعز   فَِإن  َحق  هللِا َعَلى اْلِعَبادِ »قَاَل:  َأْن يَ ْعُبُدوا هللَا، َواَل ُيْشرُِكوا بِِه َشي ْ
ًئا   1.«َوَجل  َأْن اَل يُ َعذِ َب َمْن اَل ُيْشرُِك ِبِه َشي ْ

  

                                                           

ِكَتاُب  -ومسلم ،6267حديث رقم:  ،اَبُب َمْن َأَجاَب بَِلب  ْيَك َوَسْعَدْيكَ  ،ِكَتاُب ااِلْسِتْئَذانِ   -رواه البخاري - 1
اميَانَ  ُر َشاك   ِفيِه َدَخَل اجْلَن َة َوُحر َِم َعَلى الن ارِ  ،اإْلِ اميَاِن َوُهو َغي ْ  30 حديث رقم: ،اَبُب َمْن َلِقي هللاَ اِبإْلِ
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ا ُفؤاُده؟ اُع من ه  ت  ر    ل  ي 
 ل 

ُ تَ َعاىَل: قَ  ُ اَل حيُِبُّ الظ اِلِمنيَ ﴿ اَل اّلل    1.﴾ َواّلل 

وترجتف من  ترتعد له الفرائص، ، كلمةٌ ﴾ َواّلل ُ اَل حيُِبُّ الظ اِلِمنيَ ﴿ أتمل قول هللا تعاىل: 
 تقشعر من هوَلا األبدان، وتشيب َلا نواصي الولدان.شدهتا القلوب، و 

 ويظل الواحد منهم سادرًا ِف غيه؟ مقيًما على بغيه؟ الظاملفِلَم يسمعها 

 هبا أركانُه؟ ه؟ وال تضعضعُ ؤادُ ا فُ هَ من ْ  عُ راَ رْ  ي َ  اَل ملَِ 

 ملاذا يوعظ فال يتعظ، ويذكر فال يتذكر، وخيوف فال يزاداد إال طغيااًن كبريًا؟

 . اللهم إال إذا كان القلب قد مات

 َوَلِك             ْن اَل َحيَ             اَة ِلَم             ْن تَن             اِدي ***      َلَق          د أمْسَْع          َت لَ          و انَديْ          َت َحيًّ          ا
 

 إنسااًن؟ اَل حيُِبُّ  اّلل َ أتدري ما معىن َأن  

 يُبِغُض عبًدا؟ أتدري ما معىن َأن  اّلل َ 

 معناه أن يبغض كل شيء هذا اإلنساَن، معناه ألن يكون ممقورًا من كل خملوق.

 هل تتخيل أحًدا يبغضه الناس َجيًعا مؤمنهم وكافرهم، صاحلهم وطاحلهم، برهم وفاجرهم؟

َوِإَذا ى هللُا َعَلْيِه َوَسل َم: "قَاَل َرُسوُل هللِا َصل  : ِه َوَسل مَ َصل ى اّلل ُ َعَليْ أليس قد قال املعصوم 
ي ِف أَبْ َغَض َعْبًدا َدَعا ِجْبِيَل فَ يَ ُقوُل: ِإن ِ أُْبِغُض ُفاَلاًن َفأَْبِغْضُه، قَاَل فَ يُ ْبِغُضُه ِجْبِيُل، ُُث  يُ َنادِ 

ُء ِف لَُه اْلبَ ْغَضاأَْهِل الس َماِء ِإن  هللَا يُ ْبِغُض ُفاَلاًن َفأَْبِغُضوُه، قَاَل: فَ يُ ْبِغُضونَُه، ُُث  ُتوَضُع 
  2."اأْلَْرضِ 

                                                           

 57ُسوَرُة آِل ِعْمرَاَن: اآلية/  - 1
 2637اَبُب ِإَذا َأَحب  هللاُ َعْبًدا َحب  َبُه لَِعَباِدِه، حديث رقم: كتاب اْلِبِ  َوالصِ َلِة َواآْلَداِب،   -رواه مسلم - 2
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ما يراه من احليوان والطري، وما امير به من املدر والشجر، حَّت  هُ ضُ غِ بْ ي ُ  الظاملَ  هل تتخيل أن  
 تبغضه نفسه الِت بني جنبيه؟

َعْن حَيََْي ْبِن َأيب َكِثري ، ف ونشر الفساد بني العباِد ببغيه؛ ،هلمبظ قد عم  أرجاء البالد هوالعلة أن  
ِإن  الظ املَ اَل َيْظِلُم ِإال  نَ ْفَسُه، فَ َقاَل أَبُو ُهَريْ َرَة:  : "َرِضَي اّلل ُ َعْنهُ  ُجٌل ِعْنَد َأيب ُهَريْ َرةَ قَاَل رَ قَاَل: 

  1."ْكرَِها ِمْن ظُْلِم الظ املِِ َكَذْبَت، َوال ِذي نَ ْفُس َأيب ُهَريْ َرَة بَِيِدِه، ِإن  احْلَُباَرى لََتُموُت ِف َو 

ات  ُقوا : »َصل ى هللُا َعَلْيِه َوَسل مَ هللِا  َرُسولُ قَاَل فإن مرتعه وخيم؛  ؛فاحذر اي عبد هللا من الظلم
  2.«الظُّْلَم، فَِإن  الظُّْلَم ظُُلَماٌت يَ ْوَم اْلِقَياَمةِ 

  

                                                           

 269، حديث رقم: آاَثُر ِعْصَياِن َبِِن آَدَم َعَلى احْلََيوااَنتِ  -رواه ابن أيب الدنيا ِف العقوابت - 1
  2578 حديث رقم:، اَبُب حَتْرمِِي الظُّْلمِ  ،كتاب اْلِبِ  َوالصِ َلِة َواآْلَدابِ  -رواه مسلم - 2
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م   ال  س   اإل 
ة  م  ع 

 اْح  د  اهلل  عَل  ن 

 ُُث  قَاَل َلُه ُكْن فَ َيُكونُ ِإن  َمَثَل ِعيَسى ِعْنَد اّللِ  َكَمَثِل آَدَم َخَلَقُه ِمْن تُ رَاب  ﴿ اَل اّلل ُ تَ َعاىَل: قَ 
﴾.1  

،  ظاهرةٌ  ومعجزةٌ  ابهرةٌ  ، آيةٌ َعَلْيِه الس اَلُم ِمْن تُ رَاب   آَدمَ َخْلَق  ن  ، فكما أَ ِعيَسى َكَمَثِل آَدمَ  َمَثلُ 
آَدَم َعَلْيِه  َخْلقُ  بلْ  ،ظاهرةٌ  ومعجزةٌ  ابهرةٌ  آيةٌ من أمِ  بال َأب   ِعيَسى َعَلْيِه الس اَلمُ  َخْلقُ كذلك 
 الِت ال منتهى َلا. تَ َعاىَل  اّلل ِ  على قدرةِ  ةِ لَ اَل ِف الد ِ  نَيَ ب ْ ِف اإلعجاِز وأَ  أظهرُ  الس اَلمُ 

 بنوة ؟  ةَ سبَ نِ  تَ َعاىَل   هللاِ ىِل ، إِ ِعيَسى َعَلْيِه الس اَلمُ ى ارَ صَ الن   بَ سَ نَ  مَ لِ فَ 

َغرْيِ ﴿ َقاَل: ف هِ بِ  اّلل ُ تَ َعاىَل  مُ هُ مسََ ؛ والذي وَ عشواء   الذي خيبطون فيه خبطَ  الضاللُ  هُ ن  إِ 
  2.﴾ اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم َوال الض الِ نيَ 

اليَ ُهوُد َمْغُضوٌب »َصل ى اّلل ُ َعَلْيِه َوَسل َم قَاَل:  الن ِب   َأن  ، َرِضَي اّلل ُ َعْنهُ  َعْن َعِديِ  ْبِن َحاُتِ  وَ 
لٌ    3.«َعَلْيِهْم َوالن َصاَرى ُضال 

قَاَل ؛  اْلَعاِلُمونَ ِإاَل ُمرَاَدُه  ِمْنهُ ِف ِكَتاِبِه أَن ُه ال يفهُم َعْنُه َكاَلَمُه، وال يَ ْعِقُل  اّلل ُ تَ َعاىَل وقد َحَكَم 
ُ تَ َعاىَل:    4.﴾ َوتِْلَك األْمثَاُل َنْضرِبُ َها لِلن اِس َوَما يَ ْعِقُلَها ِإال اْلَعاِلُمونَ ﴿ اّلل 

 نِ عَ  يعقلَ  نْ ، أَ هُ بَ عليه ابَ  د  سَ وَ  ،هِ بفنائِ  اجلهلُ  امَ قَ أَ ، وَ هُ ابَ نَ طْ أَ  لُ اَل عليه الض   بَ رَ ضَ  نْ مَ لِ  ن  أَ  لكنْ و 
 ؟هُ ادَ رَ مُ  هُ نْ مِ  أو يفهمَ  هُ مَ اَل كَ   هللاِ 

  5.﴾ َلْو ُكن ا َنْسَمُع َأْو نَ ْعِقُل َما ُكن ا ِف َأْصَحاِب الس ِعريِ ﴿ : قَاُلوا أليسوا قد

                                                           

 59ُسوَرُة آِل ِعْمرَاَن: اآلية/  - 1
 7ُسوَرُة اْلَفاحِتَِة: اآلية/  - 2
، حديث اَبٌب: َوِمْن ُسورَِة فَاحِتَِة الِكَتابِ  ،أَبْ َواُب تَ ْفِسرِي اْلُقْرآِن َعْن َرُسوِل اّللِ  َصل ى اّلل ُ َعَلْيِه َوَسل مَ  -رواه الرتمذي - 3

 صحيح بسند ،2954رقم: 
 43ُسوَرُة اْلَعْنَكُبوِت: اآلية/  - 4
 10ُسوَرُة اْلُمْلِك: اآلية/  - 5
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 ،اإلاميانِ  ورِ نُ  نْ مِ  هِ فيِ  ما أنتَ  ، واعرفْ امِ عَ ن ْ ا كاألَ يَ حيَْ  كَ ريُ غَ ف َ ، مِ اَل سْ اإلِ  ةِ مَ عْ نِ ى علَ  هللاَ  دِ امحَْ فَ 
 .امِ هَ وْ األَ  تِ اَل اَل وضَ  ،لِ هْ اجلَ  بِ ياهِ ِف غَ  هِ على وجهِ  فغريك يهيمُ 
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ى َل  اهُلد  ال  َّ  ع  ر  الضَّ
ر  أ ن  ُتؤث  ذ   اح 

ُ تَ َعاىَل: قَ    1.﴾ احلَْقُّ ِمْن َربِ َك َفاَل َتُكْن ِمَن اْلُمْمرَتِينَ ﴿ اَل اّلل 

بوادره والحت لك إذا استبان لك احلق، وظهرت لك معامله وآاثره، وأسفر وجه الصواب، 
 تتشكك.تماري أو تفإايك أن ، أنواره

، وإن هِ ارِ صَ نْ أِلَ  العز ِ  كلُ   ، والعز  للحق ِ  ةَ بَ لَ الغَ  ن  إِ ، فَ هِ ارِ صَ نْ وأَ  ق ِ احلَ  دِ نْ أن تكون من جُ  واحرصْ 
 ،أِلَْولَِيائِهِ  َواْلَفاَلحَ  اْلَفْوزَ فقد َقَضى َمْن ال يُ َردُّ َقَضاُؤُه َأن   ؛بَ نْيَ احلَْقِ  َواْلَباِطلِ  الِ جَ الس ِ  دُ مَ أَ  طالَ 

  2.﴾ َواْلَعاِقَبُة لِْلُمت ِقنيَ  ِإن  األْرَض ّللِِ  يُورِثُ َها َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدهِ ﴿  :لِْلُمت ِقنيَ  اْلَعاِقَبةَ  َأن  وَ 

اْلَمْنُصوُروَن َوَلَقْد َسبَ َقْت َكِلَمتُ َنا لِِعَباِداَن اْلُمْرَسِلنَي * ِإن  ُهْم ََلُُم ﴿ اَل ُمَعقِ َب حِلُْكِمِه: َمْن  قَالَ وَ 
  3.﴾ َوِإن  ُجْنَداَن ََلُُم اْلَغالُِبونَ 

عليهم  ؛ فإن قوًما أشرقتْ النُّورِ  نِ عَ  لظُُّلَماتِ ى ابِ ضَ رْ ت َ  وْ ، أَ اَلَُدىى لَ عَ  لَ اَل الض   رَ ؤثِ تُ  نْ أَ  رْ ذَ واحْ 
َعَلى النُّوِر؛  الظُُّلَماتِ وآثروا  ،فَاْسَتَحبُّوا اْلَعَمى َعَلى اَْلَُدى، هِ ورِ نُ بِ  م احلقُّ يهُ شِ ، وغَ اَلدايةِ  ْشسُ 

  4.﴾ َوأَم ا ََثُوُد فَ َهَديْ َناُهْم فَاْسَتَحبُّوا اْلَعَمى َعَلى اَْلَُدى﴿ قَاَل تَ َعاىَل: 

بُوا ِِباَيتَِنا ﴿ قَاَل تَ َعاىَل:  ؛ى له جناةٌ جتََ رْ ت ُ  يُ ْرَجى منه خرٌي، وال ان كذلك فالكَ   نْ ومَ  َوال ِذيَن َكذ 
  5.﴾ لظُُّلَماتِ ِف ا ُصمٌّ َوُبْكمٌ 

﴿ قَاَل تَ َعاىَل: وَأىن  ِلِمْثِل َهُؤاَلِء اَلَُدى وقْد َصمُّوا آَذهَنم عن مساِعه، َوَعَشوا عن رؤيِة أنوارِه؛ 
ُ َوََلُْم َعذاٌب أَلِيمٌ    6.﴾ ِإن  ال ِذيَن اَل يُ ْؤِمُنوَن ِِبايِت اّللِ  اَل يَ ْهِديِهُم اّلل 

                                                           

 60ُسوَرُة آِل ِعْمرَاَن: اآلية/  - 1
 128ُسوَرُة اأْلَْعرَاِف: اآلية/  - 2
 173 -171ُسوَرُة الص اف اِت: اآلية/  - 3
 17ُسوَرُة ُفصِ َلْت: اآلية/  - 4
 39اآلية/ ُسوَرُة اأْلَنْ َعاِم:  - 5
 104ُسوَرُة الن ْحِل: اآلية/  - 6
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ن اد ،  يُد الع  د  اج  ش  يُم اللِّج 
ظ   ع 

َفَمْن َحاج َك ِفيِه ِمْن بَ ْعِد َما َجاَءَك ِمَن اْلِعْلِم فَ ُقْل تَ َعاَلْوا َندُْع أَبْ َناَءاَن ﴿ اَل اّلل ُ تَ َعاىَل: قَ 
َتِهْل فَ َنْجَعْل َلْعَنَت اّلل ِ    1.﴾  َعَلى اْلَكاِذِبنيَ َوأَبْ َناءَُكْم َوِنَساَءاَن َوِنَساءَُكْم َوأَنْ ُفَسَنا َوأَنْ ُفَسُكْم ُُث  نَ ب ْ

، اعتبارًا حلجة   مُ ي، ال يقمِ ئَ الوِ  عيدُ ، بَ امِ صَ اْلِ  ثريُ كَ ،  اجِ جَ الل ِ  يمُ ظِ ، عَ ادِ نَ العِ  يدُ دِ شَ  اْلصومِ  بعضُ 
 .لبهان   ، وال ينقادُ لدليل   مَ ل ِ سَ وال يُ 

 .الن  َهارِ  ضوءَ  مكابرةً  وينكرُ ، الن  َهارِ جيادل ِف الشمس ِف رابعة 

 ِإَذا اْحتَ                  اَج الن  َه                  اُر ِإىَل َدلِي                  ل   ***      َولَ         ْيَس َيِص         حُّ ِف اأْلَْذَه         اِن َش         ْيءٌ 
 

ِإن  ال ِذيَن َحق ْت َعَلْيِهْم َكِلَمُة َربِ َك اَل يُ ْؤِمُنوَن * ﴿ َكَما قَاَل تَ َعاىَل: هذا حال بعض الناس؛  
  2.﴾ اْلَعَذاَب األلِيمَ َوَلْو َجاَءتْ ُهْم ُكلُّ آيَة  َحَّت  يَ َرُوا 

َلَتكَ ﴿ َوقَاَل تَ َعاىَل:    3.﴾ َولَِئْن أَتَ ْيَت ال ِذيَن أُوُتوا اْلِكَتاَب ِبُكلِ  آيَة  َما تَِبُعوا ِقب ْ

 يعتنق رأيه، ويعتقد مذهبه. أن والعجيب أنه يصدق إفكه، ويروج عليه زيفه، ويريد من غريه 

 َوَهْب           ِِن قُ ْل           ُت َه           َذا الصُّ           ْبُح لَْي           لٌ 
 

 أَيَ ْعَم                ى اْلَع                اِلُموَن َع                ِن الضِ                 َياِء؟ ***
 

ِإىَل  من الدعوةِ مبَا يُ َعاَمُل ِبِه اْلُمَعاِنُد،  لَ َعامَ أن ي ُ وَ  ،َمَعهُ  اْلَكاَلمِ  عُ طْ قَ فالواجب ومن كان كذلك 
َوأَنْ ُفَسُكْم ُُث  فَ ُقْل تَ َعاَلْوا َندُْع أَبْ َناَءاَن َوأَبْ َناءَُكْم َوِنَساَءاَن َوِنَساءَُكْم َوأَنْ ُفَسَنا ﴿ ؛ اْلُماَلَعَنةِ 

َتِهلْ   .﴾ ....نَ ب ْ

َتِهْل فَ َنْجَعْل َلْعَنَت اّللِ  ﴿ فإن استجاب للمباهلة انقطع دابره، وكفى هللا العباد شره؛  ُُث  نَ ب ْ
 .﴾ َعَلى اْلَكاِذِبنيَ 

 وإن أعرض انقطع جلاجه، وانكشف عواره، واستبان كذبه.
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ات مُ   ؟أ ل ي س  ُهو د يُن اهلل  ال 

 ِإن  َهَذا ََلَُو اْلَقَصُص احلَْقُّ َوَما ِمْن إَِله  ِإال  اّلل ُ َوِإن  اّلل َ ََلَُو اْلَعزِيُز احلَِْكيمُ ﴿ اَل اّلل ُ تَ َعاىَل: قَ 
﴾.1  

علينا  هُ ص  ما قَ  اّلل ُ تَ َعاىَل  دَ ك  ، أَ ﴾ .......ِإن  َهَذا ََلَُو اْلَقَصُص احلَْقُّ ﴿ تَ َعاىَل:  اّلل ِ أتمل قول 
فقال: املؤكدة، ، والالم ﴾ ِإن  َهَذا﴿ فقال: الِت تفيد التوكيد، ( ِإن  ) ب ِبمور  أربعة : هِ ِف كتابِ 

ال يداخله اَبِطٌل،  َحقٌّ وهو أنه  - مِ كْ ؛ ليفيَد قصَر هذا احلُ ، وقدم الضمري )هو(﴾ ََلُوَ ﴿ 
، وِصْدٌق ال خيالطه َكِذٌب  ََلَُو اْلَقَصُص ﴿  ؛ فقال:القرآنِ  صِ صَ على قَ  -ويقنٌي ال يعرتيه َشكٌّ

 نْ ، ُث َييت مَ ﴾ اْلَقَصُص احلَْقُّ ﴿ ؛ فقال: ريبة   ينفي عنه كلَ  عظيم   بوصف   فهُ صَ وَ  ، ُُث  ﴾ احلَْقُّ 
 نْ أَ  للقرآنِ ، و وإمساعيلَ  إبراهيمَ  نْ حتدثنا عَ  نْ أَ  للتوراةِ زورًا وهبتااًن فيقول:  ينِ ىل الد ِ إِ  بُ سِ تَ ن ْ ي َ 

ا مِهَ ودِ وجُ  ي إلثباتِ فِ كْ  يَ اَل  والقرآنِ  ِف التوراةِ  نيِ االمسَْ  ينِ ذَ هَ  ورودَ  لكن   ،اما أيضً هدثنا عنحيُ 
وَنن  ...إىل مكةَ  وإبراهيمَ  إمساعيلَ  هبجرةِ  انَ ث ُ د ِ الِت حتَُ  ةِ ص  القِ  هِ ذِ هَ  إثباتِ  نْ  عَ اًل ضْ ي، فَ خيِ ارِ الت  

من  والعربِ  بني اليهودِ  الصلةِ  ِف إثباتِ  ا من احليلةِ نوعً َهِذِه الِقص ِة مضطرون إىل أن نرى ِف 
  2ى.رَ خْ أُ  من جهة   والقرآنِ  ، والتوراةِ واليهوديةِ  ، وبني اإلسالمِ جهة  

الرأي  ى، بدعوى حريةِ رَ خْ باشر  أُ مُ  باشرًا رارًة، وغريَ ًنا مُ عْ طَ  يهِ فِ  يطعنُ  للدينِ  ينتسبُ  نْ وكم ممَِ 
، أو بدعوى ينِ للد ِ  الصحيحِ  ابلفهمِ  دِ رُ فَ حكرًا على أحد ، أو بدعوى الت    ليسَ  الدينَ  ن  وأَ 

 . وِ لُ الغُ  ونبذِ  التيسريِ 

اَل  اإِلْساَلمَ َأن  َنِسَي أُْولَِئَك  - مِ اَل سْ اإلِ  بِ رْ ى حَ لَ  عَ اَل إِ  - ونَ قُ ر ِ فَ ت َ مُ الْ  ْوزَاعُ األَ  كَ ئِ لَ وْ أُ  يَ سِ ونَ 
 يِه ِإاَل ُوُضوًحا.يُك فِ كِ شْ الت  اَل يَزِيُدُه يَزِيُدُه الط ْعُن فيه إال ُقوًة، وَ 

 أرى جبمي         ِل الظ          نِ  م         ا هللاُ ص         اِنعُ  ***      وإن ألْرُج                 و هللَا ح                 َّت  ك                 أن ِن
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ُ تَ َعاىَل  ل  ف  كَ تَ  ال ِذي اُتَُ اْلَ  هللاِ  ينُ و دِ هُ  سَ يْ لَ أَ   ؟ هِ لِ كُ   ينِ ى الد ِ لَ عَ  هِ ارِ هَ ظْ ، وإِ هِ َبفظِ  اّلل 

يِن ُكلِ ِه س ُ َعَلى الدِ  ُ َعز  َوَجل : قَاَل  ، َوُذلِ  َمَعاِطِس املنافقنَي؛نيَ اْلُمْشرِكِ بَرْغِم أُنُوِف ُيْظِهَرُه اّلل  اّلل 
يِن ُكلِ ِه َوَلْو َكرَِه اْلُمْشرُِكونَ ُهَو ال ِذي أَْرَسَل َرُسولَُه اِبَْلَُدى ﴿    1.﴾ َوِديِن احلَْقِ  لُِيْظِهَرُه َعَلى الدِ 
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ين  
د  س  ن  امل ُف 

ر  أ ن  ت ُكون  م  ذ   اح 

ُ تَ َعاىَل: قَ    1.﴾ فَِإْن تَ َول ْوا فَِإن  اّلل َ َعِليٌم اِبْلُمْفِسِدينَ ﴿ اَل اّلل 

 رُ ث َ كْ أَ  مْ هُ وَ  مُ وهبِِ لُ  ق ُ ا ِف ى مَ لَ عَ  هللاَ  ونَ دُ هِ شْ ، ويُ حَ اَل صْ واإلِ  حَ اَل الص   ونَ عُ د  يَ  ينَ ذِ ال   كَ ئِ لَ وْ أُ  ثرَ كْ ا أَ مَ 
 اًدا!سَ فْ إِ  مْ هُ دُّ شَ أَ اًدا، وَ سَ فَ  اسِ الن  

فَِإن  اّلل َ َعِليٌم ، اءِ مهَْ م على الد  هُ لُ طِ ابَ  اجَ رَ ، وَ اسِ الن   نَ مِ  ري  ثْ ى كَ لَ م عَ هُ رُ أمْ  سَ بَ ت َ ن الْ ولَئِ 
 اِد.صَ رْ مِ لْ ابِ  مْ َلَُ  تَ َعاىَل  وَ هُ ، وَ اِبْلُمْفِسِدينَ 

؛ َغِضَب اّلل ُ َعَلْيِهمْ ُهم مم ْن فَِإن   ؛ ْلُمْفِسِدينَ َعْواًن ل َتُكونَ ، َأْو اْلُمْفِسِدينَ فَاْحَذْر َأْن َتُكوَن ِمَن 
ُ اَل حيُِبُّ اْلُمْفِسِدينَ ﴿  قَاَل تَ َعاىَل:   2.﴾ َوَيْسَعْوَن ِف األْرِض َفَساًدا َواّلل 

 ِبعْلِمِه هِبْم تَ ْهِديٌد َشِديٌد، َوَوِعيٌد َأِكيٌد ََلُْم.تَ َعاىَل  اّلل ِ  ْخَبارُ َوإِ 

ُ تَ َعاىَل م هُ دَ ع  وَ ت َ  دْ قَ وَ   :يٌ وِ رَ خْ أُ وَ  يٌ وِ يَ ن ْ دُ  نيِ ابَ قَ عِ بِ  اّلل 

ُ تَ َعاىَل  فُ شِ كْ يَ ف َ  نْ َيِويٌ دُّ أما ال  ؛نيِ حِ  دَ عْ ب َ  وْ لَ اِس َعَواَرُهم وَ لن  ، ويُْظِهُر لِ مْ هُ رَ ت ْ سِ  كُ تِ هْ ، وي َ مْ هُ يفَ زَ اّلل 
  3.﴾ ِإن  اّلل َ اَل ُيْصِلُح َعَمَل اْلُمْفِسِدينَ ﴿ قَاَل تَ َعاىَل: 

 َوِإْن َخاََلَ    ا َُتَْف    ى َعلَ    ى الن     اِس تُ ْعلَ    مِ  ***      َوَمْهَم   ا َتُك   ْن ِعْن   َد اْم   رِئ  ِم   ْن َخِليَق   ة  
 

َوِإَذا تَ َوىل  َسَعى ِف األْرِض ﴿ قَاَل اّلل ُ تَ َعاىَل: ؛ مَ ن  هَ جَ  رِ  انَ ِف  يدُ دِ الش   ابُ ذَ وي فالعَ رَ خْ وأما األُ 
َوِإَذا ِقيَل لَُه ات ِق اّلل َ َأَخَذْتُه اْلِعز ُة *  لِيُ ْفِسَد ِفيَها َويُ ْهِلَك احْلَْرَث َوالن ْسَل َواّلل ُ اَل حيُِبُّ اْلَفَسادَ 

ُثِْ َفَحْسُبُه    4.﴾ َجَهن ُم َولَِبْئَس اْلِمَهادُ اِبإْلِ
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ب ُد امل  أ ُمور    ع 

َنُكْم َأال  نَ ْعُبَد ِإال  اّلل َ َواَل  ُقْل اَيَأْهلَ ﴿ اَل اّلل ُ تَ َعاىَل: قَ  نَ َنا َوبَ ي ْ اْلِكَتاِب تَ َعاَلْوا ِإىَل َكِلَمة  َسَواء  بَ ي ْ
ًئا َواَل يَ ت ِخَذ بَ ْعُضَنا بَ ْعًضا أَْراَباًب ِمْن ُدوِن اّللِ  فَِإْن تَ َول ْوا فَ ُقوُلوا اْشَهُدوا ِبَِ  ان  ُنْشرَِك بِِه َشي ْ

  1.﴾ ِلُمونَ ُمسْ 

ْم هُ ْعضُ ب َ ُد بُ عْ ي َ  َأْهَل اْلِكَتابِ  ن  أَ  ، لتعلمَ ﴾ َذ بَ ْعُضَنا بَ ْعًضا أَْراَبابً َواَل يَ ت خِ ﴿  تَ َعاىَل: اّلل ِ  م ْل قَ ْولَ أتََ 
َاُذ بَ ْعِضِهْم بَ ْعًضا أَْراَباًب: ُسُجوُد بَ ْعِضِهْم : اءُ مَ لَ العُ  الَ ، قَ بَ ْعِضِهْم لِبَ ْعض  ا، َوَيْسُجُد بَ ْعضً  اُتِ 

 .لِبَ ْعض  

  َداِخَل َكَناِئِسِهم. انِ بَ هْ ِة والرُّ سَ اوِ سَ وَن للقَ َيْسُجدُ م رَْأي الَعنِي اهُ ينَ أَ رَ  دْ قَ وَ 

 طَاَعةُ  يهِ  ةُ ادَ بَ العِ  هِ ذِ هَ  ،اسِ الن   نَ مِ  ريٌ ثِ فيه كَ  عُ قَ ي َ  الرَُّؤَساءِ و ِْلَتْ َباِع ل ةِ ادَ بَ العِ  اعِ وَ ن ْ أَ  نْ مِ  آخرُ  وعٌ نَ وَ 
ُهْم َعْنُه ِمْن ن َ نَ َهوْ يَما  َوتَ ْركِ  ،تَ َعاىَل  ُهْم بِِه ِمْن َمَعاِصي اّلل ِ ن َ َمُرو َيَ ِفيَما  الرَُّؤَساءِ وَ اأْلَتْ َباِع ِء ؤاَل هَ 

 َكَمالُ هي   الِعَباَدةَ  ن  إِ فَ ؛ امِ يِ والص ِ  ةِ اَل وِد، والص  جُ الركوِع والسُّ كَ   ِعَباَدةٌ ي ، وهِ تَ َعاىَل  طَاَعِة اّلل ِ 
ُ تَ َعاىَل: ، ل ِ والذُّ  ب ِ َكَماِل احلُ   عَ مَ  الط اَعةِ  اُت َُذوا َأْحَباَرُهْم َورُْهَبانَ ُهْم أَْراَباًب ِمْن ُدوِن اّللِ  ﴿ قَاَل اّلل 

  2.﴾ َواْلَمِسيَح اْبَن َمْرمَيَ َوَما أُِمُروا ِإال  لِيَ ْعُبُدوا ِإََلًا َواِحًدا

قَاَل: أَتَ ْيُت الن ِب  َصل ى هللُا َعَلْيِه َوَسل َم َوِف ُعُنِقي َصِليٌب َرِضَي اّلل ُ َعْنُه َعْن َعِديِ  ْبِن َحاُتِ  
، فَ َقاَل:  ، َفطََرْحُتُه فَانْ تَ َهْيُت إِلَْيِه َوُهَو يَ ْقرَأُ «اَي َعِديُّ اْطرَْح َهَذا اْلَوَثَن ِمْن ُعُنِقكَ »ِمْن َذَهب 

َحَّت  فَ رََغ  ،﴾ اُت َُذوا َأْحَباَرُهْم َورُْهَبانَ ُهْم أَْراَباًب ِمْن ُدوِن هللاِ ﴿  :َهِذِه اآْليَةَ  ُسوَرَة بَ رَاَءَة فَ َقرَأَ 
َها، فَ ُقْلُت: إان  َلْسَنا نَ ْعُبُدُهْم، فَ َقاَل:  أَلَْيَس حُيَر ُِموَن َما َأَحل  هللُا فَ ُتَحر ُِمونُُه، وحيُِلُّوَن َما َحر َم »ِمن ْ

  3.«فَِتْلَك ِعَباَدتُ ُهمْ »قُ ْلُت: بَ َلى، قَاَل: « ِحلُّونَُه؟هللاُ فَ َتْستَ 
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ُ َعَلْيِه َوَسل مَ  -رواه الرتمذي - 3 ، حديث رقم: اَبٌب: َوِمْن ُسوَرِة الت  ْوبَةِ  ،أَبْ َواُب تَ ْفِسرِي اْلُقْرآِن َعْن َرُسوِل اّللِ  َصل ى اّلل 
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ى لَ قاصرًة عَ  تْ يسَ لَ  ،ِف َمْعِصَيِة اْْلَاِلقِ  ِلَمْخُلوقِ ل الط اَعةِ  َكَمالَ أعِن   الِعَباَدةِ  نَ مِ  وعُ ا الن  ذَ وهَ 
َوِإْن َصل ى  ،ََب أَ  مْ أَ  اءَ شَ  ِلَمْخُلوقِ اا ذَ ٌد َلَ بْ و عَ ذلك فهُ  هُ نْ ُوِجَد مِ  نْ مَ  لُ كُ   ، بلْ اْلِكَتابِ  أَْهلِ 

 .َوَزَعَم أَن ُه ُمْسِلمٌ َوَصاَم 

ُ تَ َعاىَل  هُ مَ ا حر  يمَ فِ  َتُه لَغرِي هللاِ اعَ رًا طَ ر ِ ب َ مُ  ؛ فيقولُ كَ لِ ذَ بِ  رُ هَ م جيْ هُ بعضَ  ن  أَ  والعجيبُ   َعْبدُ  انَ : )أَ اّلل 
 (.ُمورِ َمأْ لْ ا

َم عَلى طَاَعِتِه مَ ًدا ّللِ  تَ َعاىَل بْ عَ ولْو َكاَن ؛ تَ َعاىَل  ّلل ِ ًدا بْ عَ  وليسَ  ،ورِ أمُ ٌد للمَ بْ و عَ م هُ عَ ن َ  ا قد 
اَل طَاَعَة »َعْن ِعْمرَاَن ْبِن ُحَصنْي  َقاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصل ى هللُا َعَلْيِه َوَسل َم: أحًدا؛  تَ َعاىَل 

  1.«ِلَمْخُلوق  ِف َمْعِصَيِة اْْلَاِلقِ 

ُهم  أُولَِئكَ أََما خَيَْشى  اْحُشُروا ال ِذيَن ظََلُموا َوأَْزَواَجُهْم َوَما َكانُوا ﴿ : يَ ْوَم اْلِقَياَمةِ َأْن يُ َقاَل َعن ْ
  2؟﴾ ِمْن ُدوِن اّللِ  فَاْهُدوُهْم ِإىَل ِصرَاِط اجلَِْحيمِ * يَ ْعُبُدوَن 

 

  

                                                           

، 4322حديث رقم:  -، واألوسط381 رقم:حديث  -الطبان ِف الكبري، 20653حديث رقم:  -أمحدرواه  - 1
 بسند صحيح

 23، 22ُسوَرُة الص اف اِت: اآلية/  - 2
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 ت  ار  ط   ن  إ  ى و  ز  ع  م  

يُل ِإال  مِ  ايَ ﴿ اَل اّلل ُ تَ َعاىَل: قَ  ْن أَْهَل اْلِكَتاِب ملَ حُتَاجُّوَن ِف ِإبْ رَاِهيَم َوَما أُْنزَِلِت الت  ْورَاُة َواإْلِجنِْ
  1.﴾ بَ ْعِدِه أََفاَل تَ ْعِقُلونَ 

ابلزعم أن ، فلم تكتِف كل فرقة منهما اْليَ ُهوِد َوالن َصاَرى نَ مِ  اْلِعَنادَ  وذلكَ  اْلُمَكابَ َرةَ  أتمل تلكَ 
َوقَاَلِت اْليَ ُهوُد لَْيَسِت الن َصاَرى ﴿ : عنهما اّلل ُ تَ َعاىَل احلق قاصر عليها دون سواها، كما أخب 

ُلوَن اْلِكَتابَ    2.﴾ َعَلى َشْيء  َوقَاَلِت الن َصاَرى لَْيَسِت اْليَ ُهوُد َعَلى َشْيء  َوُهْم يَ ت ْ

م واُُث  زَاَد اْغرتَارُُهم فاد عَ  بَ ُهُم اّلل ُ  نْ لَ  َأهن  ًما ﴿ ؛ قَاَل اّلل ُ تَ َعاىَل: يُ َعذِ  َوقَاُلوا َلْن ََتَس َنا الن اُر ِإال  َأاي 
  3.﴾ َمْعُدوَدةً 

ُهَما َأهن  ُهم فاْغرتَارُ زَاَد ُُث   َوقَاَلِت ﴿ اَل اّلل ُ تَ َعاىَل: قَ  ؛أَبْ َناُء اّللِ  َوَأِحب اُؤهُ م اد َعْت ُكلُّ ِفْرَقة  ِمن ْ
  4.﴾ اْليَ ُهوُد َوالن َصاَرى ََنُْن أَبْ َناءُ اّللِ  َوَأِحب اُؤهُ 

وا قُ لِ خُ وَ  مْ َلَُ  تْ قَ لِ ا خُ ّن َ ا إِ هَ ن   ا، وأَ يهَ لَ عَ  رٌ كْ حِ  اجْلَن ةَ َأن   امَ هُ ن ْ مِ  ة  قَ رْ فِ  لُّ كُ   زَاَد اْغرتَارُُهم فاد َعتْ  ُُث  
ُ تَ َعاىَل: قَ ا؛ َلََ    5.﴾ َوقَاُلوا َلْن َيْدُخَل اجْلَن َة َإال َمْن َكاَن ُهوًدا َأْو َنَصاَرى﴿ اَل اّلل 

ُهْم َأن   اد َعْت ُكلُّ ُث بَ َلَغ هِبُِم اْلِعَناُد َواْلُمَكابَ رَُة ِإىِل َأْن  ِإبْ رَاِهيَم اْْلَِليِل َعَلْيِه الس اَلُم،   طَائَِفة  ِمن ْ
ُهْم، ،أَْدىَن ولو كان للقوم  َكاَن ِمن ْ َأن  ِإبْ رَاِهيَم اْْلَِليِل َعَلْيِه الس اَلُم، لعلموا  ُمْسَكة  ِمْن َعْقل 

يلَ  الت  ْورَاةَ أن  وَ نَِيِة، ارَ َوالن صَ  يَةِ اْليَ ُهودِ  متقدٌم ِف الزمن على  .ِإال  ِمْن بَ ْعِدهِ  َما أُْنزاَِل  َواإْلِجنِْ
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على  َصاِحَبهُ  الذي حيملُ  ، والكبُ للحق ِ  االنقيادَ  فيأََب  ،هُ بَ احِ ي صَ مِ عْ الذي ي ُ  ادُ نَ ولكنه العِ 
1(.ِمْعَزى َوِإْن طَاَرتْ : )القائلِ  أنُ م ِف ذلك شَ هُ ن ُ أَ ، شَ ابلضرورةِ  املعلومِ  ، وخمالفةِ الطغيانِ 

  

  

                                                           

هذا مثل يضرب، ملن يصر على اْلطأ وَيَب االنقاد للحق مع ظهوره، وأصل املثل أن اثنني كاان يسريان ِف أحد  - 1
 احلقول فشاهدا هالة سوداء بعيدة ِف وسط احلقول، فقال األول: إهنا غراب، وقال الثان: إهنا عنزة. فاتفقا أن يرمياها

 وإن بقيت فهي عنزة، فرمياها فطارت فقال الثان: معزى وإن طارت. ،َبجر من بعيد فإن طارت فهي غراب
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م   ال  اهُ  ُل ب  ق  ي   ل   نٌ ي  د   اإل  س  و 
  اهللَُّ س 

يَ ُهوِدايًّ َوال َنْصرَانِيًّا َوَلِكْن َكاَن َحِنيًفا ُمْسِلًما َوَما َكاَن ِمَن َما َكاَن ِإبْ رَاِهيُم ﴿ اَل اّلل ُ تَ َعاىَل: قَ 
  1.﴾ اْلُمْشرِِكنيَ 

 األنبياءِ  ينَ دِ  أن   ، لتعلمَ ﴾ َكاَن َحِنيًفا ُمْسِلًما﴿   ِإبْ َراِهيَم َعَلْيِه الس اَلُم،َعْن  تَ َعاىَل  اّلل ِ قوَل  ملْ أتََ 
 غري اإلسالِم، ومل يدعوا قومهم لغريِ  عددهم مل يكن َلم دين على كثرةِ ، الس اَلمُ  مُ َعَلْيهِ َجيًعا 

 ِإان  أَنزْلَنا الت  ْورَاَة ِفيَها ُهًدى َونُوٌر حَيُْكُم هِبَا الن ِبيُّوَن ال ِذيَن َأْسَلُموا﴿ قَاَل اّلل ُ تَ َعاىَل: ؛ اإلسالمِ 
﴾.2  

ْساَلِم، اّلل ُ  هبَ َعثَ َفَما ِمْن َرُسول  ِإال  َوَقْد  يِن  َوَقَضى أال  يقبَل ِمنَ  تَ َعاىَل اِبإْلِ ِإن  ﴿ : ِسَواهُ الدِ 
يَن ِعْنَد اّللِ  اإلْسالمُ    3.﴾ الدِ 

َر اإلِ ﴿ قَاَل تَ َعاىَل: وَ  َتِغ َغي ْ   4.﴾ ِم ِديًنا فَ َلْن يُ ْقَبَل ِمْنُه َوُهَو ِف اآلِخرَِة ِمْن اْْلَاِسرِينَ ْساَل َوَمْن يَ ب ْ

ُتْم َفَما َسأَْلُتُكْم ِمْن َأْجر  ِإْن َأْجرَِي ِإال ﴿ لَِقْوِمِه:  قَالَ فقد  َعَلْيِه الس اَلمُ  نُوح   َوُهَو ِدْينُ  فَِإْن تَ َول ي ْ
  5.﴾ َعَلى اّللِ  َوأُِمْرُت َأْن َأُكوَن ِمَن اْلُمْسِلِمنيَ 

َرب  َنا َواْجَعْلَنا ﴿ : قَااَل حيُث  َعَلْيِهَما الس اَلمُ  ِإبْ رَاِهيَم َوِإمْسَاِعيلَ  ُدَعاءِ ِف  اّلل ُ تَ َعاىَل  وحكاه
  6.﴾ ُمْسِلَمنْيِ َلَك َوِمْن ُذر ِي ِتَنا أُم ًة ُمْسِلَمًة َلكَ 

 

                                                           

 67ُسوَرُة آِل ِعْمرَاَن: اآلية/  - 1
 44ُسوَرُة اْلَمائَِدِة: اآلية/  - 2
 19ُسوَرُة آِل ِعْمرَاَن: اآلية/  - 3
 85ُسوَرُة آِل ِعْمرَاَن: اآلية/  - 4
 72ُنَس: اآلية/ ُسوَرُة يُو  - 5
 128ُسوَرُة اْلبَ َقَرِة: اآلية/  - 6

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
176 

َبِِن  َوَوص ى هِبَا ِإبْ رَاِهيُم بَِنيِه َويَ ْعُقوُب اَي ﴿  قَاَل تَ َعاىَل: ألبنائهما؛ َويَ ْعُقوبَ  ِإبْ رَاِهيمَ  َوُهَو َوِصي ةُ 
يَن َفال ََتُوُتن  ِإال َوأَنْ ُتْم ُمْسِلُمونَ    1.﴾ ِإن  اّلل َ اْصطََفى َلُكُم الدِ 

ُتْم ُشَهَداَء ِإْذ َحَضَر يَ ْعُقوَب اْلَمْوُت ِإْذ ﴿ : بَِنيهِ وَ  َوقَاَل تَ َعاىَل َعْن يَ ْعُقوَب َعَلْيِه الس اَلمُ  أَْم ُكن ْ
قَاُلوا نَ ْعُبُد ِإََلََك َوإَِلَه آاَبِئَك ِإبْ رَاِهيَم َوِإمْسَاِعيَل َوِإْسَحاَق ِإََلًا قَاَل لَِبِنيِه َما تَ ْعُبُدوَن ِمْن بَ ْعِدي 

  2.﴾ َواِحًدا َوََنُْن َلُه ُمْسِلُمونَ 

َفَأْخَرْجَنا َمْن َكاَن ِفيَها ِمَن اْلُمْؤِمِننَي * َفَما َوَجْداَن ﴿  :َوآلِهِ َعَلْيِه الس اَلُم  ُلوط   نْ عَ  قَاَل تَ َعاىَل وَ 
َر بَ ْيت  ِمَن اْلُمْسِلِمنيَ    3.﴾ ِفيَها َغي ْ

َتِِن ِمَن اْلُمْلِك  َربِ  َقدْ ﴿ : قَالَ  فَقدْ  َعَلْيِه الس اَلمُ  يُوُسفَ  َوُهَو ِدْيُن ُسَلْيَماَن َعَلْيِه الس اَلُم؛ آتَ ي ْ
نْ َيا َواآلِخَرِة تَ َوف ِِن   َوَعل ْمَتِِن ِمْن أَتِْويِل األَحاِديِث فَاِطَر الس َماَواِت َواألْرِض أَْنَت َولِيِ ي ِف الدُّ

  4.﴾ ُمْسِلًما َوَأحلِْْقِِن اِبلص احِلِنيَ 

َربِ  ِإن ِ ظََلْمُت نَ ْفِسي َوَأْسَلْمُت َمَع ﴿ : يسُ قِ قَاَلْت بلْ ؛ ُسَلْيَماَن َعَلْيِه الس اَلمُ َوُهَو ِدْيُن 
  5.﴾ ُسَلْيَماَن ّللِِ  َربِ  اْلَعاَلِمنيَ 

ُتْم ﴿ : قَالَ ؛ فَقْد َعَلْيِه الس اَلمُ ُموَسى  َوُهَو ِدْينُ  ُتْم اِبّللِ  فَ َعَلْيِه تَ وَك ُلوا ِإْن ُكن ْ ُتْم آَمن ْ اَي قَ ْوِم ِإْن ُكن ْ
  6.﴾ نيَ ُمْسِلمِ 

َنا َصب ْرًا َوتَ َوف  َنا ُمْسِلِمنيَ ﴿ : واقَالُ ُث يْ ؛ حَ الس َحَرةِ  َوُهَو ِدْينُ    7.﴾ َرب  َنا أَْفرِْغ َعَلي ْ
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فَ َلم ا َأَحس  ﴿ قَاَل اّلل ُ تَ َعاىَل:  ؛احْلََوارِيِ نيَ َوَمْن آَمَن ِبِه ِمَن  ،َعَلْيِه الس اَلمُ  ِعيَسى نُ يْ دِ  وَ َوهُ 
ُهُم  َواْشَهْد  اْلُكْفَر قَاَل َمْن أَْنَصارِي ِإىَل اّللِ  قَاَل احْلََوارِيُّوَن ََنُْن أَْنَصاُر اّللِ  آَمن ا اِبّلل ِ ِعيَسى ِمن ْ
  1.﴾ ِبَِان  ُمْسِلُمونَ 

 ْشَهْد ِِبَن  َنا ُمْسِلُمونَ َوِإْذ َأْوَحْيُت ِإىَل احْلََوارِيِ نَي َأْن آِمُنوا يب َوِبَرُسوَل قَاُلوا آَمن ا َوا﴿ َوقَاَل تَ َعاىَل: 
﴾.2  

* ُقْل ِإن  َصاليت َوُنُسِكي َوَُمَْياَي َومَمَايت ّللِِ  َربِ  اْلَعاَلِمنَي ﴿ َوقَاَل َخاَُتُ الرُُّسِل َوَسيِ ُد اْلَبَشِر: 
  3.﴾ اَل َشرِيَك َلُه َوِبَذِلَك أُِمْرُت َوَأاَن َأو ُل اْلُمْسِلِمنيَ 
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ُفون  
ال  هُ ُي  د  ت ق  ري   ، ُمع  تَّب ُعون  غ 

ي  ب يل ه  و  ُعون   س  دَّ ُ أ   ، وي  َل  د ين ه   مّنَّ  ع 

ِإن  أَْوىَل الن اِس إبِِبْ رَاِهيَم لَل ِذيَن ات  بَ ُعوُه َوَهَذا الن ِبُّ َوال ِذيَن آَمُنوا َواّلل ُ َوَلُّ ﴿ اَل اّلل ُ تَ َعاىَل: قَ 
  1.﴾ اْلُمْؤِمِننيَ 

َلْو يُ ْعَطى وَ ، هُ لَ  يسَ ا لَ ي مَ عِ د  ع  يَ د  مُ  ِمنْ  مْ كَ ، َو انِ هَ رْ للب ُ  رُ قِ تَ فْ ت َ وَ ، يلُ لِ ا الد  هَ وزُ عُ ى ي َ وَ عْ دَ  نْ مِ  مْ كَ 
 .الن اُس ِبَدْعَواُهْم، اَلد َعى اَنٌس ِدَماَء رَِجال  َوأَْمَواََلُمْ 

ََنُْن أَبْ َناُء اّللِ  ﴿ ! َفقْد قَاُلوا: الَكاِذبَةِ  َوىاعَ د  ال ِمنَ  َوالن َصاَرى اْليَ ُهودُ  اهُ عَ ا اد  مَ  رَ ث َ كْ ا أَ مَ وَ 
  2.﴾ َوَأِحب اُؤهُ 

  3.﴾ َمْن َكاَن ُهوًدا َأْو َنَصاَرىَلْن َيْدُخَل اجْلَن َة ِإال ﴿  قَاُلوا:وَ 

  4.﴾ ُكونُوا ُهوًدا َأْو َنَصاَرى تَ ْهَتُدوا﴿  قَاُلوا: وَ 

 (.َأْوىَل الن اِس إبِِبْ رَاِهيمَ ََنُْن  ،َعَلى ِديِنهِ  َكاَن ِإبْ رَاِهيُم من ا َوََنْنُ ) َوقَاُلوا:

َما َكاَن ِإبْ رَاِهيُم يَ ُهوِدايًّ َوال َنْصرَانِيًّا َوَلِكْن َكاَن َحِنيًفا ُمْسِلًما َوَما  ﴿ قَاَل: وَ  اّلل ُ تَ َعاىَل َفَأْكَذبَ ُهُم 
إبِِبْ رَاِهيَم لَل ِذيَن ات  بَ ُعوُه َوَهَذا الن ِبُّ َوال ِذيَن آَمُنوا َواّلل ُ َوَلُّ * ِإن  أَْوىَل الن اِس  َكاَن ِمَن اْلُمْشرِِكنيَ 

  5.﴾ اْلُمْؤِمِننيَ 

بِِه  أَْوىَل الن اسِ  وََكيَف َيُكونُونَ ، َما َكاَن ِإبْ رَاِهيُم يَ ُهوِدايًّ َوال َنْصرَانِيًّاوَ  مَعَلى ِديِنهِ وََكيَف َيُكونُوَن 
َة بَ احِ الص   تَ َعاىَل وَيد ُعوَن هلِل  ِه،يلِ بِ َر سَ ي ْ غَ  ونَ عُ بِ ت  يِ وَ  ،هُ يقَ رِ طَ  ونَ بُ كْ نَ ت َ ي َ ، وَ هُ دَ قَ ت َ عْ مُ  ونَ فُ الِ خيَُ  مْ هُ وَ 

 .ِإبْ رَاِهيُم َحِنيًفا ُمْسِلًما َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْشرِِكنيَ  َكانَ والولَد، َو 
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َنا إِلَْيَك َأِن ات ِبْع ِمل َة ﴿ : َلهُ  قَاَل اّلل ُ تَ َعاىَل َهؤاَلِء، أَْم َمْن َأْوىَل الن اِس إبِِبْ رَاِهيَم  نْ مَ فَ  ُُث  أَْوَحي ْ
  1؟﴾ ِإبْ رَاِهيَم َحِنيًفا َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْشرِِكنيَ 

  2.﴾ ....َقْد َكاَنْت َلُكْم ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ِف ِإبْ رَاِهيَم َوال ِذيَن َمَعهُ ﴿ : م ِتهِ قَاَل أِلُ وَ 

َماَء َلْو يُ ْعَطى الن اُس ِبَدْعَواُهْم، اَلد َعى اَنٌس دِ »َل: و قُ ْذ يإِ َصل ى هللُا َعَلْيِه َوَسل َم  الن ِبُّ  قَ دَ صَ وَ 
  3.«رَِجال  َوأَْمَواََلُمْ 
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 ق  م  
 س  ُخ امل ُ ال  انس   ُهمُد ص 

مم  ل  ن  د ين ه 
 َّي  م 

أَنْ ُفَسُهْم َوَما  ِمْن أَْهِل اْلِكَتاِب َلْو ُيِضلُّوَنُكْم َوَما ُيِضلُّوَن ِإال َود ْت طَائَِفةٌ ﴿ اَل اّلل ُ تَ َعاىَل: قَ 
  1.﴾ َيْشُعُرونَ 

  اْْلَِبريُ  ِبلقه، اْلَعِليمُ وُهو  اّلل ُ تَ َعاىَل  نَ ب َأانَ 
ُ
 أَْهلِ بعُض ه نُّ كِ ، مبا يُ رِ ى الضمائِ لَ عَ  عُ لِ ط  بنفوسهم، امل

 أهلُ  ل  ضِ يَ  ن  أَ  هِ نفسِ  قرارةِ  نْ مِ  يَ َودُّ َأَحُدُهمْ والبغضاِء،  العداوةِ  نَ ، مِ اميانِ ْهِل اإلألَ  اْلِكَتابِ 
 كثرِي ِمنَ   الُ ، وهو حَ القوميِ  الشرعِ  عن هنجِ  املسلمونَ  ، ويزيغُ املستقيمِ  عن الصراطِ  اإلاميانِ 
ُ تَ َعاىَل: على اختالف مللهم، وتباين َنلهم؛ كما  الكفارِ    2.﴾ َلْو َتْكُفُرونَ َوَودُّوا ﴿ قَاَل اّلل 

ِف خطابه ِف مؤَتر القدس التبشريي،  (التنصري)ل زوامير رئيس إرسالية التبشري يقال صموائ
 املسيحيةِ  الِت ندبتكم دولُ  التبشريِ  م(: )مهمةُ 1935الذي عقد برئسته ِف البحرين )سنة: 

َلم  ؛ فإن ِف هذا هدايةٌ ِف املسيحيةِ  املسلمنيَ  ليست هي إدخالُ  ،ارحممديةِ  هبا ِف البالدِ  للقيامِ 
 ، وابلتاَلله ابهللِ  خملوقًا ال صلةَ  ليصبحَ  مِ من اإلسال رجوا املسلمَ وتكراميًا، وإّنا مهمتكم أن ُتُ 

ِف حياهتا، وبذلك تكونون أنتم بعملكم  األممُ  اعليه الِت تعتمدُ  ابألخالقِ  تربطهُ  فال صلةَ 
  3ية(.مالاإلس املمالكِ ِف  االستعماريالفتح ِ  هذا طليعةَ 

، املرأةِ  ريةِ ، وحُ انِ نسَ اإلِ  قوقِ حُ  ارِ عَ شِ  تَ حتَ  اتُ رَ اضَ حَ مُ والْ  واتُ دَ الن   وتقامُ اُت، رَ ؤَتَ مُ الْ  دُ قَ عْ فت ُ 
 وراءَ الَغر اِء  ةِ يعَ رِ الش   ذُ بْ م، ون َ هِ ينِ دِ  نْ مِ انِساَلُخ اْلُمْسِلِمنَي  ال  إِ  ِف احلقيقةِ  دٌ صِ قْ َلم مَ  وليسَ 

 . واملرأةِ  بني الرجلِ  هم، بدعوى املساواةِ ورِ هُ ظُ 
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 أعداءِ ) الش َياِطنيَ  نْ مِ  لهُ  أن   فاعلمْ  ،لإلسالمِ  ينتسبُ  نْ ممَِ  األراءَ  يتبىن تلكَ  نْ مَ  ا رأيتَ ذَ فإِ 
أَْرَسْلَنا الش َياِطنَي أملَْ تَ َر َأان  ﴿ قَاَل تَ َعاىَل: ؛ أَزًّا ايهَ لَ عَ ُؤزُُّه ي َ ًعا، و ف ْ دَ  ايهَ لَ إِ  هُ يدفعُ  نْ مَ  (اإلسالمِ 

  1.﴾ َعَلى اْلَكاِفرِيَن تَ ُؤزُُّهْم أَزًّا
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ُم ل  ُقُلوب  ي أ ك 
ُد الَّذ  س  ُه احل   إ نَّ

اْلِكَتاِب ملَ  اَيأَْهلَ *  اّللِ  َوأَنْ ُتْم َتْشَهُدونَ  اَي أَْهَل اْلِكَتاِب ملَ َتْكُفُروَن ِِباَيتِ ﴿ اَل اّلل ُ تَ َعاىَل: قَ 
  1.﴾ تَ ْلِبُسوَن احلَْق  اِبْلَباِطِل َوَتْكُتُموَن احلَْق  َوأَنْ ُتْم تَ ْعَلُمونَ 

 .ارِ بَ كْ تِ واالسْ  ءِ ابَ اإلِ  رُ فْ كُ   :رِ فْ الكُ  واعِ نْ أَ  مُ ظَ عْ أَ 

،  ،بعُض الن اِس يَ ْعَلُم احَلق   ِفيِه امرتاٌء، ُث ينفر منه  هُ اجلُِ  خيَ اَل وَ َحق  الِعْلِم، َواَل ُيَساورُُه ِفيِه شكٌّ
 َعَداَء َمْن اْسَود  َكِبُدُه، واْحتَ َرَق قَلُبُه. يهِ دِ اعَ اأُلْسِد، وي ُ  نَ نُ ْفَرَة مُحُِر الَوْحِش مِ 

ِإن  ال ِذيَن َحق ْت َعَلْيِهْم َكِلَمُة رَبِ َك اَل يُ ْؤِمُنوَن * َوَلْو َجاَءتْ ُهْم ُكلُّ آيَة  ﴿ َكَما قَاَل تَ َعاىَل: 
  2.﴾ َحَّت  يَ َرُوا اْلَعَذاَب األلِيمَ 

َولَِئْن أَتَ ْيَت ال ِذيَن أُوُتوا اْلِكَتاَب ِبُكلِ  آيَة  َما ﴿ قَاَل تَ َعاىَل:  ؛ةً ام  عَ  اْلِكَتابِ  أَْهلِ اُل ا حَ ذَ هَ 
َلَتكَ    3.﴾ تَِبُعوا ِقب ْ

الن اِس َعَداَوًة لِل ِذيَن آَمُنوا اْليَ ُهوَد َوال ِذيَن لََتِجَدن  َأَشد  ﴿  قَاَل تَ َعاىَل: ؛ةً اص  خَ  ودِ هُ ي َ الْ  َحالُ وَ 
  4.﴾ َأْشرَُكوا

ُ َعَلْيِه َوَسل مَ ُق الن ِبِ  ِصدْ  َأْهِل اْلِكَتابِ ى لَ ى عَ فَ خيَْ  كانَ   لْ وهَ   ؟َصل ى اّلل 

 ؟هِ تِ فَ رِ عْ مَ لِ  يلُ لِ الد   مُ هُ وزُ عُ ي َ  انَ كَ   لْ هَ وَ 

ُ تَ َعاىَل:  َناُهُم اْلِكَتاَب يَ ْعرُِفونَُه َكَما يَ ْعرُِفوَن أَبْ َناَءُهمْ ﴿ قَاَل اّلل    5.﴾ ال ِذيَن آتَ ي ْ
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لِيُل ِلَمْعرِفَِتهِ  يفَ كَ َو  يلِ َواإْلِ  الت  ْوراةِ  ِف  هِ بِ  اتِ ارَ شَ البِ  نَ مِ  ريٌ ثِ م كَ هُ دَ نْ ؟ وعِ يَ ُعوزُُهُم الد   يلُ صِ فْ ، وت َ جنِْ
 . هِ تِ رَ جْ هِ  انِ كَ مَ ، وَ هِ ثِ عَ ب ْ مَ  ، وأرضِ هِ ابِ حَ صْ أَ  اتِ فَ ، وصِ يةِ قِ لُ اْلُ  يةِ قِ لْ اْلَ  هِ اتِ فَ صِ 

ْؤِمِننَي  أُمُّ  قَاَلتْ 
ُ
َها: ُحَييِ  ْبِن َأْخَطبَ  بِْنتُ  َصِفي ةُ امل َلم ا َقِدَم َرُسوُل اّللِ  َصل ى هللاُ  َرِضَي اّلل ُ َعن ْ

، َغَدا َعَلْيِه َأيب، ُحَييُّ ْبُن َأْخَطبَ  ، َعَلْيِه َوَسل َم اْلَمِديَنَة، َونَ َزَل قُ َباَء، ِف َبِِن َعْمرِو ْبِن َعْوف 
َكااَن َمَع ُغُروِب الش ْمِس. َوَعمِ ي أَبُو اَيِسِر ْبِن َأْخَطَب، ُمَغلِ َسنْيِ. قَاَلْت: فَ َلْم يَ ْرِجَعا َحَّت   

قَاَلْت: َفأَتَ َيا َكال نْيِ َكْساَلنَ نْيِ َساِقَطنْيِ امَيِْشَياِن اَْلَُويْ ىَن. قَاَلْت: فَ َهِشْشُت إلَْيِهَما َكَما كنت 
عْ  ُهَما، َمَع َما هِبَِما ِمْن اْلَغمِ . قَاَلْت: َومسَِ ُت َعمِ ي َأاَب أصنع، فو هللا َما اْلتَ َفَت إََل  َواِحٌد ِمن ْ

، قَاَل: أَتَ ْعرُِفُه َوتُ ْثِبُتهُ  ؟ قَاَل: اَيِسر ، َوُهَو يَ ُقوُل أِلَيب ُحَييِ  ْبِن َأْخَطَب: أَُهَو ُهَو؟ َقاَل: نَ َعْم َوَاّللِ 
1نَ َعْم، قَاَل: َفَما ِف نَ ْفِسَك ِمْنُه؟ قَاَل: َعَداَوتُُه َوَاّللِ  َما بَِقيُت.

  

 ؟ْعَلُمونَ ي َ ْم هُ ْكُتُموَن احلَْق  وَ يَ ُسوَن احلَْق  اِبْلَباِطِل وَ ْلبِ ي َ ملَ وَ  ،ْشَهُدونَ يَ ْم هُ ِِباَيِت اّللِ  وَ  ْكُفُرونَ يَ ِلَم فَ 

 .هِ اعِ مسََ  نْ م عَ هُ اعَ مسَْ أَ  م  صَ ، وأَ ق ِ احلَ ُرؤيَِة  نْ م عَ هُ رَ ائِ صَ ى بَ مَ عْ أَ م، فَ هُ وب َ لُ ق ُ  لَ كَ ي أَ ذِ ال   دُ سَ احلَ  هُ ن  إِ 

َود  َكِثرٌي ِمْن أَْهِل اْلِكَتاِب َلْو يَ ُردُّوَنُكْم ِمْن بَ ْعِد ِإاميَاِنُكْم ُكف ارًا َحَسًدا ِمْن ِعْنِد ﴿ تَ َعاىَل: قَاَل 
َ ََلُُم احلَْقُّ  أَنْ ُفِسِهْم ِمْن بَ ْعدِ    2.﴾ َما تَ بَ ني 
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  ي  ل  
 د  ع  أ   يُد ك   ُف ق 

  م  ال  س  اإل   اء 
 د  ح   د  ن  ع 

َوقَاَلْت طَائَِفٌة ِمْن أَْهِل اْلِكَتاِب آِمُنوا اِبل ِذي أُْنزَِل َعَلى ال ِذيَن آَمُنوا َوْجَه ﴿ تَ َعاىَل: اَل اّلل ُ قَ 
ُقْل ِإن  اَْلَُدى ُهَدى  ( َواَل تُ ْؤِمُنوا ِإال  ِلَمْن تَِبَع ِديَنُكمْ 72الن  َهاِر َواْكُفُروا آِخَرُه َلَعل ُهْم يَ ْرِجُعوَن )

  1.﴾ ......اّلل ِ 

يد  كَ ر  َو كْ مَ  نْ مِ  هُ ونَ رُ مِ ضْ ا يُ مَ  يلَ خَ تَ ت َ  نْ لَ ف َ  يلتَ ا ُتََ مَ هْ مَ ، وَ اَل يَِقُف َكيُد أَْعَداِء اإِلْساَلِم ِعْنَد َحد   
 !مِ اَل سْ اإلِ  هلِ ألَ 

 ؟هِ ينِ دِ  نْ م عَ هُ ن ْ مِ  دُ احِ ى الوَ ل  خَ تَ ي َ  نْ أَ  نْ مِ  أبلغُ  اكَ نَ هُ  لْ هَ وَ 

 .ات  ر  مَ وَ  ات  ر  مَ  لكَ وا ذَ لُ عَ ف َ  مٌ عَ ن َ 

هذا بولس امللقب عند النصارى ب )بولس الرسول( كان يهودايًّ فاعتنق النصرانية، ما اعتنقها 
 إال ليفسد على الناس اعتقادهم، ويبدل دينهم، وقد كان له ما أراد.

وهذا كارل ماركس كان يهودايًّ فاعتنق النصرانية، ُث تسبب ِف حتويل أكثر الدول تعصًبا 
 نية إىل دولة شيوعية ال دينية )روسيا القيصرية(.للنصرا

 وقد قيل أفسد دين النصرانية اثنان: بولس الرسول، وكارل ماركس.

وضل بسببه فئام ممن اعتنق فكر  ،وهذا عبد هللا بن سبأ كان يهودايًّ وتظاهر ابعتناق اإلسالم
ُ َعْنهُ حَّت عبدوا علي بن أيب طالب  ،التشيع  .َرِضَي اّلل 

ومنهم من يظهر للناس قبول اإلسالم، ويعلن االنقياد ألحكامه، ُث يرتد عنه؛ ليزرع الشك ِف 
 قلوب املسلمني؛ ويفَت ضعاف املسلمني عن دينهم. 

 ا َلؤالء اجملرمني عن تنفيذ خمططاهتم، قامت الدنيا ومل تقعد.وملا كان حد الردة عائقً 
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ُهَما َعب اس   اْبنِ  َعنِ وقد ثبت حد الردة ثبورًا قطعيًّا؛ ف قَاَل َرُسوِل اّللِ  َصل ى  ، قَاَل:َرِضَي اّلل ُ َعن ْ
  1.«َمْن َبد َل ِديَنُه فَاق ْتُ ُلوهُ »هللاُ َعَلْيِه َوَسل َم: 

 أرأيت ملاذا يستميت أعداء اإلسالم ِف انتزاع حرية الكفر بعد اإلاميان؟

 عاىل على املرتد؟أعلمت ملاذا يشنعون على من يدعو إىل تطبيق حكم هللا ت

ليس خوفًا على اإلسالم، ال رغبة ِف حرية اعتقاد املسلمني، وإّنا خوفًا على عناصرهم الذين 
  َلدم اإلسالم، وطمس معامله ِف قلوب املسلمني. خمططاهتم،ينفذون 

 وإال قل بربك مَّت كان يعنيهم أمر املسلمني؟ 

 ومَّت أتملوا آلالمهم؟ 

 اْلسف ِف كل أصقاع األرض؟أال يرون املسلمني يسامون 

 أال يرون املهجرين واملشردين واملنكوبني من املسلمني ِف كل مكان؟
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ُل  ض  اءُ  ال ف  ش  ن  ي   م 
ت يه   اهللَّ  ُيؤ 

 ب ي د 

اْلَفْضَل بَِيِد اّللِ  َأْن يُ ْؤَتى َأَحٌد ِمْثَل َما أُوتِيُتْم َأْو حُيَاجُّوُكْم ِعْنَد َربِ ُكْم ُقْل ِإن  ﴿ اَل اّلل ُ تَ َعاىَل: قَ 
ُ َواِسٌع َعِليمٌ يُ ْؤتِيِه َمْن يَ    1.﴾ َشاُء َواّلل 

 ةَ اهَ فَ سَ  مَ لَ عِ تَ لِ  .﴾ حُيَاجُّوُكْم ِعْنَد َربِ ُكمْ  َأْن يُ ْؤَتى َأَحٌد ِمْثَل َما أُوتِيُتْم أَوْ ﴿ تَ َعاىَل:  اّلل ِ  ولَ قَ  لْ م  أتََ 
ُ  َنِب ِ الِبْعَثِة ب ْم ِمَن اْلِعْلمِ هُ ِعْندَ ا مَ  انَ مَ تْ كِ   ن  وا أَ نُّ ظَ  ال ِذينَ ، اسَ الن   نَ مِ  فِ نْ ا الص ِ ذَ هَ  ولِ قُ عُ  َصل ى اّلل 

 .َعِن اْلُمْسِلِمنيَ  َفْضَل اّلل ِ وا عُ ن َ مَ  وا ذلك فقدْ لُ عَ  ف َ ََّت م مَ هُ أَن    ظَنُّوا ،َعَلْيِه َوَسل مَ 

 .اّللِ  يُ ْؤتِيِه َمْن َيَشاءُ ن  اْلَفْضَل بَِيِد أَ  -جلهلهم  -ومل يعلم هؤالء 

 َفَم                     ْن َيَش                     ْأ َوف  َق                     ُه ِبَفْض                     ِلهِ 
    

 َوَم                        ْن َيَش                        ْأ َأَض                        ل ُه ِبَعْدلِ                        هِ  ***
 

ُهُم الش                           ِقيُّ َوالس                           ِعيدُ   َفِم                          ن ْ
   

 َوَذا ُمَق                                                   ر ٌب َوَذا طَرِي                                                   دُ  ***
 

 حِلِْكَم                               ة  اَبلِغَ                               ة  َقَض                               اَها
    

 احْلَْم              َد َعلَ              ى اْقِتَض              اَهاَيْس              تَ ْوِجُب  ***
 

، وَتْشويِه ُصورَتِِه، وَطْمِس هِ قَ ُبولِ  نْ م عَ هِ وتنفريِ  ،اإلسالمِ أَتْ َباِعِهْم َعْن  َمْنعِ د  اْلَقْوِم ِف جَ وكم 
ُ ِإال َأْن يُِتم  نُوَرُه َوَلْو َكرَِه اْلَكاِفُرونَ ﴿  َمَعاِلِمِه؛   2.﴾ َوَيَََْب اّلل 

ُلَغن  »الد ارِيِ  َرِضَي اّلل ُ َعْنُه، قَاَل: مسَِْعُت َرُسوَل اّللِ  َصل ى هللُا َعَلْيِه َوَسل َم يَ ُقوُل: َعْن ََتِيم  وَ  لَيَ ب ْ
ُرُك اّلل ُ بَ ْيَت َمَدر  َواَل َوبَر  ِإال  أَْدَخَلُه اّلل ُ  يَن،  َهَذا َهَذا اأْلَْمُر َما بَ َلَغ الل ْيُل َوالن  َهاُر، َواَل يَ ت ْ الدِ 

ُ ِبِه اْلُكْفرَ  ْساَلَم، َوُذالًّ يُِذلُّ اّلل  ُ ِبِه اإْلِ ، ِعزًّا يُِعزُّ اّلل    3.«ِبِعزِ  َعزِيز  َأْو ِبُذلِ  َذلِيل 

َما بَ َلَغ  اإِلْساَلمُ  بَ َلغَ ف ،َصل ى هللُا َعَلْيِه َوَسل مَ  هِ َرُسولِ اِن سَ ى لِ لَ عَ اِبِه، وَ تَ ُد هللِا ِف كِ عْ وَ  قَ ق  حتََ  دْ قَ وَ 
نَيا وَبَصَرَها،الل ْيُل َوالن  َهارُ  ، وبِ لُ القُ  ةِ مَ َوَسَطَع نُورُُه ِف أَْرَجاِء املْعُموَرِة، َفَأَخَذ ِِبَزِ  ، َوَمَِل مَسَْع الدُّ
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، َعَلى َضْعِف أَْهِلِه، َوِقَلِة ابُ قَ الر ِ  هِ لِ اَل جلَِ  تْ عَ ضَ ، وخَ وهُ جُ الوُ  هِ تِ مَ ظَ لعَ  تْ نَ عَ ، وَ ابَ لبَ األَ  شَ هَ دْ أَ وَ 
 ِحيَلِتِهم، َوَهَواهِنم َعَلى الن اِس. 

(.  اإِلْساَلمُ َوَهِذِه آخُر ِإْحَصائِيِة تَ ُقوُل: ) اَياَنِت انِْتَشارًا ِف الَعاملَِ  أكثُر الدِ 
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اَل   ه  ود  ُج  يض  ف   ن  م   يٌض غ    ت ع 

ُ تَ َعاىَل: قَ  ُ ُذو اْلَفْضِل اْلَعِظيمِ خَيَْتصُّ ﴿ اَل اّلل    1.﴾ ِبَرمْحَِتِه َمْن َيَشاُء َواّلل 

ُ خَيَْتصُّ ِبَرمْحَِتِه  َوِإْن امَيَْسْسَك ﴿ ؟ اّلل ُ وهل يردُّ َأَحٌد فْضاًل أَرَاَدُه  ِمْن ِعَباِدِه، َمْن َيَشاءُ  هِ َفْضلِ وَ اّلل 
ُ ِبُضر   َفال َكاِشَف لَُه ِإال ُهَو َوِإْن يُرِْدكَ    2.﴾ ِِبَرْي  َفال رَاد  لَِفْضِلهِ  اّلل 

َما يَ ْفَتِح اّلل ُ لِلن اِس ِمْن َرمْحَة  َفال ممُِْسَك ََلَا َوَما اميُِْسْك ﴿ ؟ اّلل ُ أَْرَسَلَها  َرمْحَةً  َأَحدٌ وهْل امُيُِسُك 
  3.﴾ َفال ُمْرِسَل َلُه ِمْن بَ ْعِدِه َوُهَو اْلَعزِيُز احلَِْكيمُ 

ُهَما: َأن  َرُسوَل اّللِ  َصل ى هللاُ  أَرَاَدهُ ا ا مَ ذَ هَ  ُ َعن ْ اليَ ُهوُد َوالن َصاَرى َعْن َعْبِد اّللِ  ْبِن ُعَمَر َرِضَي اّلل 
َا َمثَ ُلُكْم َواليَ ُهوُد َوالن َصاَرى َكَرُجل  اْستَ ْعَمَل ُعم ااًل، فَ َقاَل: َمْن يَ ْعَمُل َل »َعَلْيِه َوَسل َم َقاَل:  ِإّن 

، ُُث  َعِمَلِت الن َصاَرى ِإىَل نِ  ؟ فَ َعِمَلِت اليَ ُهوُد َعَلى ِقريَاط  ِقريَاط  ْصِف الن  َهاِر َعَلى ِقريَاط  ِقريَاط 
، ُُث  أَنْ ُتُم ال ِذيَن تَ ْعَمُلوَن ِمْن َصاَلِة الَعْصِر ِإىَل َمَغاِرِب الش ْمِس  َعَلى ِقريَاَطنْيِ َعَلى ِقريَاط  ِقريَاط 

، فَ َغِضَبِت اليَ ُهوُد َوالن َصاَرى، َوقَاُلوا: ََنُْن َأْكثَ ُر َعَماًل َوأََقلُّ َعطَاًء، قَاَل: َهْل ظََلْمُتُكْم ِقريَاَطنْيِ 
ًئا؟   4.«َفَذِلَك َفْضِلي أُوتِيِه َمْن َأَشاءُ »قَاُلوا: الَ، فَ َقاَل: « ِمْن َحقِ ُكْم َشي ْ

ا، َعِن الن ِبِ  َرِضَي اّلل ُ َعن ْهَ  َعْن َعاِئَشةَ ف ؛َوالت ْأِمنيُ  الس اَلمُ  :ةَ م  األُ  هِ ذِ هَ  هِ بِ  اّلل ُ تَ َعاىَل  صَ تَ ا اخْ مم  وَ 
َما َحَسَدْتُكُم اْليَ ُهوُد َعَلى َشْيء ، َما َحَسَدْتُكْم َعَلى الس اَلِم »َصل ى هللُا َعَلْيِه َوَسل َم، قَاَل: 

  5.«َوالت ْأِمنيِ 
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َلُة اْلَقْدرِ  َومم ا اْخَتَص اّلل ُ  َلِة اْلَقْدِر )﴿ قَاَل تَ َعاىَل: ؛ تَ َعاىَل بِِه َهِذِه األُم َة: لَي ْ ( 1ِإان  أَنْ زَْلَناُه ِف لَي ْ
َلُة اْلَقْدِر ) ٌر ِمْن أَْلِف َشْهر  2َوَما أَْدرَاَك َما لَي ْ َلُة اْلَقْدِر َخي ْ   1.﴾ ( لَي ْ

َنا ِإْصرًا َكَما مَحَلَ  ِملْ حيَْ  أن ه ملَ  األُم َة:َومم ا اْخَتَص اّلل ُ تَ َعاىَل بِِه َهِذِه   ،ُه َعَلى ال ِذيَن ِمْن قَ ْبِلَناَعَلي ْ
ْلَنا َما اَل طَاَقَة لََنا ِبهِ حيَُ  ملَ  أن هوَ  َنا ِإْصرًا َكَما مَحَْلَتُه َعَلى ﴿ تَ َعاىَل:  قَالَ  ؛مِ  َرب  نَا َواَل حَتِْمْل َعَلي ْ

ْلَنا َما اَل طَاَقَة لََنا ِبهِ    2.﴾ ال ِذيَن ِمْن قَ ْبِلَنا َرب  َنا َواَل حُتَمِ 

 .ةِ م  األُ  هِ ذِ َلَِ  هِ انِ سَ حْ إِ  رِ َبَْ  نْ مِ  ةٌ رَ طْ قَ ، وَ َغيٌض ِمْن فَيِض ُجوِدِه تَ َعاىَل ا ذَ هَ وَ 
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اُف  ن ص  ين   اإل  ا الدَّ ذ  ة  هل   خ  اس  ئ  الرَّ
ن  امل  ب اد 

 م 

ُهْم َمْن ِإْن أَتَْمْنُه ﴿ اَل اّلل ُ تَ َعاىَل: قَ  َوِمْن أَْهِل اْلِكَتاِب َمْن ِإْن أَتَْمْنُه ِبِقْنطَار  يُ َؤدِ ِه إِلَْيَك َوِمن ْ
  1.﴾ .......َعَلْيِه قَاِئًما َما ُدْمَت ِبِديَنار  اَل يُ َؤدِ ِه إِلَْيَك ِإال  

 اإِلْنَصافَ  اّلل ُ تَ َعاىَل ا نَ مُ ل ِ عَ ي ُ  يفَ كَ   رْ ظُ انْ  ، ُُث  ﴾ .......َوِمْن أَْهِل اْلِكَتابِ ﴿ تَ َعاىَل: أتمل قوله 
 .انَ ومِ صُ خُ  عَ  مَ َّت  حَ 

حَّت ِف إامياهنم وطاعتهم هلل تعاىل وهذا قبل بعثة  يء  شَ  لِ  كُ ِف  ونَ اوتُ فَ ت َ مُ  اْلِكَتابِ  أَْهلُ وملا كان 
لَْيُسوا َسَواًء ﴿ قَاَل تَ َعاىَل: َكَما   أَلْمرِِه؛ ُمِطيُعونَ الْ اِشُعوَن لُه، ، اْلَ ّللِ ِ ابْؤِمُنوَن النِب فمنهم اْلمُ 

ُلوَن آاَيِت اّللِ  آاَنَء الل ْيِل َوهُ    2.﴾ ْم َيْسُجُدونَ ِمْن أَْهِل اْلِكَتاِب أُم ٌة قَاِئَمٌة يَ ت ْ

لُِعَن ال ِذيَن َكَفُروا ِمْن َبِِن ﴿ َكَما قَاَل تَ َعاىَل: ؛  ، الُعَصاُة اْلُمْعَتُدونَ ُهُم اْلَكَفَرُة اْلَفَجَرةُ َوِمن ْ 
يَ تَ َناَهْوَن  ِإْسرَائِيَل َعَلى ِلَساِن َداُوَد َوِعيَسى اْبِن َمْرمَيَ َذِلَك مبَا َعَصْوا وََكانُوا يَ ْعَتُدوَن * َكانُوا اَل 

  3.﴾ َعْن ُمْنَكر  فَ َعُلوُه لَِبْئَس َما َكانُوا يَ ْفَعُلونَ 

  َوَلم ا َكاَن اأَلْمُر َكَذِلكَ  ُن،ائِ اْلَ  مُ هُ ن ْ مِ نُي وَ مِ األَ  مُ هُ ن ْ مِ فَ ، ةِ انَ مَ األَ  اءِ دَ أَ  اْخْتاَلِفِهْم، تَ َفاُوتُ ُهْم ِف  نْ مِ وَ 
 .افِ حَ جْ اإلِ  نَ مِ وًعا نَ  ابِ جيَ اإلِ  وْ أَ  بِ لْ لس  ابِ  -امًّا ًما عَ كْ حُ  -م يهِ لَ عَ  مُ كْ احلُ  انَ كَ 

اَي أَي َُّها ﴿ تَ َعاىَل:  َقالَ اإِلْنَصاَف ِمَن اْلَمَباِدِئ الر اِسَخِة َِلََذا الد يِن؛ ف َ  اّلل ُ تَ َعاىَل َوَقْد َجَعَل 
 .......اْلَواِلَدْيِن َواألق َْرِبنيَ  َعَلى أَنْ ُفِسُكْم َأوِ ال ِذيَن آَمُنوا ُكونُوا قَ و اِمنَي اِبْلِقْسِط ُشَهَداَء ّللِِ  َوَلْو 

﴾.4  

اَي أَي َُّها ال ِذيَن آَمُنوا ُكونُوا قَ و اِمنَي ّللِِ  ُشَهَداَء اِبْلِقْسِط َوال جَيْرَِمن ُكْم َشَنآُن قَ ْوم  ﴿ قَاَل تَ َعاىَل: وَ 
  1.﴾ .......ىُلوا ُهَو أَق َْرُب لِلت  ْقوَ َعَلى َأال تَ ْعِدُلوا اْعدِ 
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، َوَلْو َكاَن بَيَنَك َوبَينَ ُهُم ِإْجَحافٌ فَاْحَذْر َأْن َيُكوَن ِعْنَدَك ِف احلُْكِم َعَلى الن اِس َشَطٌط أَْو 
 .َشَنآنٌ ِإَحٌن َأْو 
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م   ن  األُم 
م م  ه   ن ظ رُة ال ي ُهود  لغ ري 

ه  ذ   ه 

َنا ِف األمِ يِ نَي َسِبيٌل َويَ ُقوُلوَن َعَلى اّللِ  اْلَكِذَب َذِلَك ﴿ اَل اّلل ُ تَ َعاىَل: قَ  ِِبَن  ُهْم قَاُلوا لَْيَس َعَلي ْ
  1.﴾ َوُهْم يَ ْعَلُمونَ 

م، هِ تِ مَ دْ ْلِ  تْ قَ لِ ا خُ ّن َ إِ  األَُممِ ي قِ ابَ  ن  أَ  ونَ رَ ي َ  دونيةٌ  ةٌ رَ ظْ ، نَ مِ مَ األُ  نَ م مِ هِ ريِ لغَ  اْليَ ُهودِ  رةُ ظْ نَ  هِ ذِ هَ 
 .مَأْكِل أَْمَواَلِ  ،َغرِي اْليَ ُهودِ ِء دما استباحةِ  ِف  َسِبيلٌ  ِهملَْيَس َعَليْ وأهنم 

 .اْليَ ُهودِ ي يدِ ى أَ لَ يوم  للفلسطينني عَ  كلَ   الِت تقعُ  القتلِ  وادثِ حَ  كثرةَ لك َ  وهذا الذي يفسرُ 

ْصَحاِح اْلث اِلِث والَعَشرِيَن ِمْن ِسْفِر الت  ْثِنَيِة:  الت ورَاِة ِف  َوِف  اَل تُ ْقِرْض َأَخاَك ِبراَِب ِفض ة  َأْو راَِب »اإْلِ
 «.طََعام  َوِلِْلَْجَنِبِ  تُ ْقِرُض بِرابً 

الذين خلقهم هللا  إن اأُلمَمِيني هم احلَِمريُ » :- اْليَ ُهودِ وهو كتاٌب وضعه أحباُر  - التلمودِ  َوِف 
 .«، ركبنا منهم محارًالريكبهم شعُب هللا املختار، فإذا نفق منهم محارٌ 

إذا قصد يهودي قتل حيوان فقتل شخًصا خطأ، أو أراد قتل وثِن أو أجنِب فقتل » :وفيه
، فخطيئته مغفورة، وَمن يقتل مسيحيًّا أو أجنبيًّا أو وثنيًّا، يكافأ ابْللود ِف الفرد وس يهودايًّ

 .«واجللوس هناك ِف السراي الرابعة، أما َمن يقتل يهودايًّ فكأنه قتل الدنيا كلها

 .«، فإنه يقرِ ب إىل هللا قرابانً (اأُلمَمِي)َمن سفك دم الكافر »: وفيه

ال قرابة بني األمم اْلارجة عن اليهود ألهنم أشبه ابحلمري. ويعتب اليهود بيوت ابقي » وفيه:
 «.زرائب للحيواانتاألمم 

ألن كل عقد نكاح عند األجانب  ؛اليهودي ال خيطئ إذا اعتدى على عرض األجنبية» وفيه:
 .«والعقد ال يوجد بني البهائم ،ألن املرأة غري اليهودية تعتب هبيمة ؛فاسد
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َنن شعب هللا ِف األرض، سخر لنا احليوان اإلنسان، وهو كل األمم » :أيًضا ِف التلمودِ وَ 
نوع أعجم كالدواب ، نا َنتاج إىل نوعني من احليوانجناس سخرهم لنا ألنه يعلم أنواأل

إن اليهود من عنصر هللا، كالولد ، ائر األمم من أهل الشرق والغربواألنعام والطري، ونوع كس
من عنصر أبيه. ومن يصفع اليهودي كمن صفع هللا. يباح إلسرائيل اغتصاب مال أي كان. 

 «.يهودي كاملال املرتوك حيق لليهودي أن اميتلكهوإن أمالك غري ال

 نْ مِ  خاصًة، ُث نسمعُ  املسلمنيَ  عَ مَ ًة، وَ ام  عَ  اسِ الن   عَ مَ  اْليَ ُهودُ به  الذي يتعاملُ  وهذا هو املبدأُ 
 م.وهبُ لُ ق ُ  م، تشاهبتْ هِ تِ مبحبَ  حُ رِ  صَ م، ويُ هِ أخالقِ  مبكارمِ   عليهم، ويشيدُ ِِن ثْ ي ُ  نْ مَ  املسلمنيَ  بعضِ 

 أَْنِبياِئِهم؟َعَلى ِلَساِن  اْليَ ُهودُ  نَ عِ ا لُ ملاذَ  اآلنَ  تَ مْ لِ عَ  لْ هَ 

ا لُِعَن ال ِذيَن َكَفُروا ِمْن َبِِن ِإْسرَائِيَل َعَلى ِلَساِن َداُوَد َوِعيَسى اْبِن َمْرمَيَ َذِلَك مبَِ ﴿ قَاَل تَ َعاىَل: 
  1.﴾ َعَصْوا وََكانُوا يَ ْعَتُدونَ 

 .ةِ يرَ رِ جَ  هم بغريِ على غريِ  واالعتداءُ  عنهم، والظلمُ  َلم الذي ال ينفكُ  مُ زِ اَل مٌ الْ  انُ يَ صْ العِ  هُ ن  إِ 
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ًدا يه  ق ص  ل  ون  ع  ُ َت  ف  ي  ًدا، و  م  َل  اهلل  ع  ُبون  ع 
ذ  ك   ي 

ُ تَ َعاىَل: قَ    1.﴾ َويَ ُقوُلوَن َعَلى اّللِ  اْلَكِذَب َوُهْم يَ ْعَلُمونَ ﴿ اَل اّلل 

 بُ ذِ الكَ  يخِ ارِ الت   ر ِ ى مَ لَ عَ  هِبَاوا رُ هِ اشتُ  ال ِِت ، وَ ابِ تَ الكِ  لُ هْ ا أَ هبَِ  فُ تصِ  يَ ِِت ال   اتِ فَ الص ِ  حِ بَ ق ْ أَ  نْ مِ 
 .تَ َعاىَل  اّلل ِ ى لَ عَ 

ْهنِ ، دِ صْ القَ  مُ دَ ، أو عَ مِ هْ الفَ  م سوءُ هبِِ ذِ كَ   أُ نشَ مَ  ومل يكنْ  َعَلى  ونَ بُ ذِ كْ كانوا يَ   لْ بَ  ،أو َباَلَدُة الذِ 
 ًدا.صْ قَ  يهِ لَ عَ  ونَ رُ ت َ فْ ي َ ًدا، وَ مْ عَ  هللاِ 

 .اوهَ غُ لَ  ب َ ال  إِ  َغايةً  اَل وه، وَ كُ لَ  سَ ال  إِ  ياًل بِ سَ َعَلى اّللِ  تَ َعاىَل  الَكِذبِ  ِف  أَْهُل الِكَتابِ  كَ رَ ا ت َ مَ وَ 

ُهْم لََيْكُتُموَن َوِإن  ﴿ قَاَل اّلل ُ تَ َعاىَل: ؛ احلق ِ  كتمانُ   ،َوِمْن ُصوِر َكِذهِبِم َعَلى اّللِ  تَ َعاىَل  َفرِيًقا ِمن ْ
  2.﴾ احلَْق  َوُهْم يَ ْعَلُمونَ 

 ،كالِم هللاِ   ِمنْ  أنه َمْن َيْسَمعُ  إليهامِ  المِ ْم اِبْلكَ هِ أَْلِسَنتِ  ََلُّ  ،َوِمْن ُصوِر َكِذهِبِم َعَلى اّللِ  تَ َعاىَل 
ُ تَ َعاىَل:  ؛اّلل ِ  ِكَتابِ   نْ وأنه مِ  ُهمْ ﴿ َقاَل اّلل  َلَفرِيًقا يَ ْلُووَن أَْلِسنَ تَ ُهْم اِبْلِكَتاِب لَِتْحَسُبوُه ِمَن  َوِإن  ِمن ْ

اّللِ   اْلِكَتاِب َوَما ُهَو ِمَن اْلِكَتاِب َويَ ُقوُلوَن ُهَو ِمْن ِعْنِد اّللِ  َوَما ُهَو ِمْن ِعْنِد اّللِ  َويَ ُقوُلوَن َعَلى
  3.﴾ اْلَكِذَب َوُهْم يَ ْعَلُمونَ 

﴿ قَاَل اّلل ُ تَ َعاىَل: ًدا؛ مْ عَ  هُ ريُ يِ غْ قصًدا، وت َ  مِ اَل الكَ  يفُ رِ حتَْ  ،تَ َعاىَل  م َعَلى اّلل ِ َوِمْن ُصوِر َكِذهبِِ 
ُهْم َيْسَمُعوَن َكالَم اّللِ  ُُث  حُيَر ُِفونَُه ِمْن بَ عْ  ِد َما َعَقُلوُه أَفَ َتْطَمُعوَن َأْن يُ ْؤِمُنوا َلُكْم َوَقْد َكاَن َفرِيٌق ِمن ْ

  4.﴾ يَ ْعَلُمونَ َوُهْم 
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وَكْم ِف التوراِة  ؛تَ َعاىَل  اّلل ِ إىل  هُ تُ ب َ ونسْ  لِ اطِ البَ  قُ اَل تِ اخْ  ،ى اّللِ  تَ َعاىَل لَ م عَ هبِِ ذِ كَ   ورِ صُ  نْ مِ وَ 
َها وْجَهُه َخْجاًل  ُ  ؛واإلجنيِل من َقَصص  يَنَدى َلا اجلَِبنُي َعَرقًا، ويُوارِي اْلُمؤِمُن ِمن ْ قَاَل اّلل 

 .﴾ َويَ ُقوُلوَن َعَلى اّللِ  اْلَكِذَب َوُهْم يَ ْعَلُمونَ ﴿ تَ َعاىَل: 

َكِثريَة  اْسَتَحُقوا هِبَا الط رَد ِمْن َرمَحِة  اَبُءوا بَِغَضب  َعَلى ، وَ تَ َعاىَل  اّلل ِ َوَهِذِه َواِحَدٌة ِمْن ِعَلل  
َلَعن اُهْم َوَجَعْلَنا قُ ُلوبَ ُهْم قَاِسَيًة حُيَر ُِفوَن اْلَكِلَم فَِبَما نَ ْقِضِهْم ِميثَاقَ ُهْم ﴿ قَاَل اّلل ُ تَ َعاىَل: ؛ َغَضب  

ُروا ِبهِ    1.﴾ َعْن َمَواِضِعِه َوَنُسوا َحظًّا مم ا ذُكِ 
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ُفُهم َش  
ز  النَّاس  وأ   أ ع 

ُ تَ َعاىَل: قَ  َ حيُِبُّ ﴿ اَل اّلل    1.﴾ اْلُمت ِقنيَ بَ َلى َمْن َأْوََّف ِبَعْهِدِه َوات  َقى فَِإن  اّلل 

 ْن َأْوََّف ِبَعْهِدِه َوات  َقىبَ َلى مَ ﴿ : هِ ولِ قَ  دَ ، بعْ ﴾ اّلل َ حيُِبُّ اْلُمت ِقنيَ  فَِإن  ﴿ تَ َعاىَل:  هللاِ  ولَ قَ  لْ م  أتَ 
ُ تَ َعاىَل:، ومْل يقِل ﴾  ُه(.فَِإن  اّلل َ حيُِبُّ ) اّلل 

 شأنِ  وعظيمِ  ،الت  ْقَوى فضيلةِ  بيانِ ِر )الضمري(، لِ مَ ضْ مُ َع الْ وضِ ( مَ اْلُمت ِقنيَ ) اهرُ الظ   عَ ضِ وُ وإّنا 
 .نيَ مِ الَ العَ  َرب ِ  ندَ عِ  اْلُمت ِقنيَ 

 أقربَ  َوَلم ا َكاَن اْلُمت  ُقونَ ، جةً ر د ى املراتبِ مسَ أَ  نْ مِ وَ  ،اس  بَ لِ  لَ َجَْ وأَ  ،زاد   رَ ي ْ الت  ْقَوى خَ  تِ انَ ا كَ م  لَ وَ 
اّلل َ حيُِبُّ  فَِإن  ﴿ ؛ تَ َعاىَل  اّلل ِ  مبحبةِ  الن اسِ  ىَل ، كانوا أوْ مراقبةً ه ُ هم لَ وأشد   ،تَ َعاىَل  هللِ  العبادِ 

 .﴾ اْلُمت ِقنيَ 

 ؟اأْلَْرِض َوالس َمَواتِ  َربُّ  هُ عَ مَ  نْ مم   أََعزُّ  اكَ نَ هُ  لْ هَ أََعزُّ الن اِس وَأْشَرفُ ُهم، وَ  اْلُمت  ُقونَ 

ُ تَ َعاىَل:    2.﴾ َمَع ال ِذيَن ات  َقْوا َوال ِذيَن ُهْم ُُمِْسُنونَ ِإن  اّلل َ ﴿ قَاَل اّلل 

َباَن: الش َرُف ِف الت  َواُضِع. َواْلِعزُّ ِف الت  ْقَوى. َواحْلُر ِي ُة ِف اْلَقَناَعِة.  َوقَاَل ِإبْ رَاِهيُم ْبُن َشي ْ

ًعا وليَس دِ اَن َوَلم ا كَ  ، وليَس كُل وِف   كُل َتِقي   َوِفٌّ اينًة؛ فالوفاُء ِمْن بعِض الن اِس َسِجيًة وطَب ْ
 .﴾ اّلل َ حيُِبُّ اْلُمت ِقنيَ  فَِإن  ﴿ ِف َهِذِه اآليِة فَ َقاَل:  مبحبتهِ  اْلُمت ِقنيَ  اّلل ُ  تقيًّا، َخص  
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  اع  ب  
 اني  الد   ن  م   ضٍ ر  ع  ب   هُ ين  د 

ِبَعْهِد اّللِ  َوأامَْيَاهِنِْم ََثًَنا قَِلياًل أُولَِئَك اَل َخاَلَق ََلُْم ِف ِإن  ال ِذيَن َيْشتَ ُروَن ﴿ اَل اّلل ُ تَ َعاىَل: قَ 
ُ َواَل يَ ْنظُُر إِلَْيِهْم يَ ْوَم اْلِقَياَمِة َواَل يُ زَك ِ    1.﴾ يِهْم َوََلُْم َعَذاٌب أَلِيمٌ اآْلِخَرِة َواَل ُيَكلِ ُمُهُم اّلل 

  الحإىل ُث انظر  .﴾ أامَْيَاهِنِْم ََثًَنا قَِلياًل ال ِذيَن َيْشتَ ُروَن ِبَعْهِد اّللِ  وَ ِإن  ﴿ تَ َعاىَل:  اّلل ِ َل وْ أتم ْل ق َ 
 بعرض من الدنيا، بل إن بعضهم يبيع دينه بدنيا غريه. مدينه واكثري من الناس كيف ابع

 اّلل ُ تَ َعاىَل َقاَل ؛ وقد القليلِ  نَ مِ  ، بل أقلُ فهو قليلٌ َثنا لذلك ومهما كان ذلك الذي يتقاضاه 
نْ َيا قَِليلٌ ﴿ : عن الدنيا ِبسرها   2.﴾ ُقْل َمَتاُع الدُّ

 ، كماْكُتُمونَهُ يَ َوال  لِلن اسِ دين هللا  وابَ يِ نُ أن ي ُ عباده بعض الذي أخذه على  تَ َعاىَل  اّلل ِ  عهدِ  نْ ومِ 
ُ ِميثَاَق ال ِذيَن أُوُتوا اْلِكَتاَب لَتُ بَ يِ نُ ن ُه لِلن اِس َوال َتْكُتُمونَُه فَ نَ َبُذوُه َورَاءَ ﴿ تَ َعاىَل:  قَالَ   َوِإْذ َأَخَذ اّلل 

  3.﴾ ظُُهورِِهْم َواْشتَ َرْوا بِِه ََثًَنا قَِليال فَِبْئَس َما َيْشتَ ُرونَ 

فإهنا تشمل كل من كتم حكًما شرعيًّا،  ،صارىأحبار اليهود وقساوسة النِف واآلية وإن نزلت 
أو نيل مال؛ فإن العبة جاه، أو حتقيق  ،حتصيل منصب، لتحقيق غرض دنيوي، من أو بدله

 بعموم اللفظ ال ِبصوص السبب.

َنَة: َمْن َفَسَد ِمْن ُعَلَمائَِنا َكاَن ِفيِه َشَبٌه ِمَن اْليَ ُهوِد، َوَمْن فَ  َسَد ِمْن ُعب ادان  قَاَل ُسْفَياُن ْبُن ُعيَ ي ْ
 َكاَن ِفيِه َشَبٌه ِمَن الن َصاَرى.

 ، ويسخر من شعائرهمعلوًما من الدين ابلضرورة، ويطعن ِف ثوابت الدين وكم رأينا من ينكرُ 
مبا انَل من غنيمة ، ونسي البائُس أن ُه بذَل ِمْن أجلها  ويرجُع فرًحا منتشًيا، ألحدهميتزلف ل

دينه قبل أن يربح ما ربح، إن جاز  رَ سِ ، وأنه خَ زائلٌ  ، ومتاعٌ ِديَنُه، وأن ما حصله عرٌض قليلٌ 
 .أن يسمى ذلك رًَبا
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ان   م  ر 
ل ب  ب احل   ق  ان  ، و 

ي ب ة   عاد  ب ال  

ُ تَ َعاىَل:  ْشتَ ُروَن ِبَعْهِد اّللِ  َوأامَْيَاهِنِْم ََثًَنا قَِلياًل أُولَِئَك اَل َخاَلَق ََلُْم ِف ِإن  ال ِذيَن يَ ﴿ قاَل اّلل 
يِهْم َوََلُْم َعَذاٌب أَلِ  ُ َواَل يَ ْنظُُر إِلَْيِهْم يَ ْوَم اْلِقَياَمِة َواَل يُ زَكِ    1.﴾ يمٌ اآْلِخَرِة َواَل ُيَكلِ ُمُهُم اّلل 

 ابعوا دينهم بعرض من الدنيا ِف اآلخرة!أتمل حاَل أُولَِئَك الذين 

يْقُدَم أحُدُهم يوَم القيامِة على رِبِه خاوي الوفاض، ابدَي اإلْنفاِض، صفر اليدين، قد َعاد 
َبِة، َوانْ َقَلَب اِبحْلِْرَماِن، مفلًسا من احلسنات،  ، فاَل ﴾ أُولَِئَك اَل َخاَلَق ََلُْم ِف اآْلِخَرةِ ﴿ اِبْْلَي ْ

 َخرْيِ اآْلِخرَِة َواَل ِف نَِعيِمَها؛ ألنه اشرتى بدينه َثًنا قلياًل، واستعجل أجره ِف َنِصيَب لَُه ِف 
 الدنيا، ومن تعجل شيًئا قبل أوانه عوقب َبرمانه.

وإذا كانت الذنوب واملعاصي من أعظم أسباب اإلفالس، وأظهر دالئل اْليبة؛ كما ثبت َعْن 
؟ «أََتْدُروَن َمِن اْلُمْفِلسُ »، َأن  َرُسوَل اّللِ  َصل ى اّلل ُ َعَلْيِه َوَسل َم قَاَل: َأيب ُهَريْ َرَة َرِضَي اّلل ُ َعْنهُ 

َلْيِه قَاُلوا: اْلُمْفِلُس ِفيَنا اَي َرُسوَل اّللِ  َمْن اَل ِدْرَهَم َلُه َواَل َمَتاَع، قَاَل َرُسوُل اّللِ  َصل ى اّلل ُ عَ 
ْن أُم ِِت َمْن َيَْيت يَ ْوَم الِقَياَمِة ِبَصاَلتِِه َوِصَياِمِه َوزََكاتِِه، َوَيَْيت َقْد َشَتَم َهَذا اْلُمْفِلُس مِ »َوَسل َم: 

َوَقَذَف َهَذا، َوَأَكَل َماَل َهَذا، َوَسَفَك َدَم َهَذا، َوَضَرَب َهَذا فَ يَ ْقُعُد فَ يَ ْقَتصُّ َهَذا ِمْن َحَسَناتِِه، 
فَِإْن فَِنَيْت َحَسَناتُُه قَ ْبَل َأْن يُ ْقَتص  َما َعَلْيِه ِمَن اَْلطَااَي ُأِخَذ ِمْن َخطَااَيُهْم َوَهَذا ِمْن َحَسَناتِِه، 

  2«.َفطُرَِح َعَلْيِه ُُث  طُرَِح ِف الن ارِ 

 فما ابلك مبن خان دينه، وابعه بعرض من الدنيا، ونقض عهد هللا ِباميان كاذبة؟
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 الونة   افُح ص  ا ل أُ ن  أ  

ِإن  ال ِذيَن َيْشتَ ُروَن ِبَعْهِد اّللِ  َوأامَْيَاهِنِْم ََثًَنا قَِلياًل أُولَِئَك اَل َخاَلَق ََلُْم ِف ﴿ اَل اّلل ُ تَ َعاىَل: قَ 
ُ َواَل يَ ْنظُُر إِلَْيِهْم يَ ْوَم اْلِقَياَمِة َواَل يُ زَك ِ    1.﴾ لِيمٌ يِهْم َوََلُْم َعَذاٌب أَ اآْلِخَرِة َواَل ُيَكلِ ُمُهُم اّلل 

أُولَِئَك اَل َخاَلَق ََلُْم ِف اآْلِخَرِة َواَل ُيَكلِ ُمُهُم اّلل ُ َواَل يَ ْنظُُر إِلَْيِهْم يَ ْوَم ﴿ تَ َعاىَل:  اّلل ِ أتم ْل قَ ْوَل 
يِهْم َوََلُْم َعَذاٌب أَلِيمٌ   !لِيمِ األَ  َعَذابِ لتعلم العلة ِف ذلك العقاِب املهنِي، وال .﴾ اْلِقَياَمِة َواَل يُ زَكِ 

َوِإْذ ﴿ قَاَل تَ َعاىَل:  ؛هُ ْكُتُمو يَ َوال  لِلن اسِ  هو بَ يِ نُ أن ي ُ ال ِذيَن أُوُتوا اْلِكَتاَب على يثَاَق املِ َأَخَذ اّلل ُ 
ُ ِميثَاَق ال ِذيَن أُوُتوا اْلِكَتاَب لَتُ بَ يِ نُ ن ُه لِلن اِس َوال َتْكُتُمونَُه فَ نَ َبُذوُه َورَاَء  ظُُهورِِهْم َواْشتَ َرْوا بِِه َأَخَذ اّلل 

  2.﴾ ََثًَنا قَِليال فَِبْئَس َما َيْشتَ ُرونَ 

 .وخان نبيه ،وخان دينه ،تَ َعاىَل  اّلل َ  انَ خَ  ،وميثاقه، فهو خائنٌ  تَ َعاىَل  اّلل ِ  بعهدِ  َوَمْن مل يلتزمْ 

 وخان دينه؟ ،وما جزاء من خان هللا تعاىل

َ ، وب َ ى الثغراتِ لَ عَ  هُ ل  فدَ  البلدِ  من أهلِ  واحدٌ م إليه دغزا أحد القادة بلًدا، فتق  ،العوراتِ  هُ لَ  ني 
ى له القائد بكيس من النقود، فقال: إّنا أريد أن أصافح القائد فقال له مَ رَ  فلما ُت له الفتحُ 

 القائد: أان ال أصافح اْلونة. 

فما عسى أن يكون حال من خان هللا  ،-وهلل املثل األعلى  -هذا يقوله بعض البشر 
 ورسوله؟

يِهمْ أَرَأيَت ملَ  ، ألَن  ُهم َخانُوا هللَا َوَرُسوَلُه، اَل ُيَكلِ ُمُهُم اّلل ُ َواَل يَ ْنظُُر إِلَْيِهْم يَ ْوَم اْلِقَياَمِة َواَل يُ زَكِ 
 َأْن يُ زَك ى. واْلائن لَْيَس أهاًل أِلَْن يُ ْنظََر إِلَيِه َواَل َأْن ُيك َلَم، َواَل 
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ُه خمالٌف خ  ا ُ  إ   ار  كاملوتور  ص    الف 

ُهْم َلَفرِيًقا يَ ْلُووَن أَْلِسنَ تَ ُهْم اِبْلِكَتاِب لَِتْحَسُبوُه ِمَن اْلِكَتاِب َوَما ُهَو ﴿ اَل اّلل ُ تَ َعاىَل: قَ  َوِإن  ِمن ْ
ِمْن ِعْنِد اّللِ  َويَ ُقوُلوَن َعَلى اّللِ  اْلَكِذَب َوُهْم ِمَن اْلِكَتاِب َويَ ُقوُلوَن ُهَو ِمْن ِعْنِد اّللِ  َوَما ُهَو 

  1.﴾ يَ ْعَلُمونَ 

حاالت اإلنسان أن يكذب على هللا تعاىل، وهو يعلم أنه كاذب وحياول أن يوهم  ءمن أسو 
 غريه بصدقه.

يومهوا السامع لِ  يَ ْلُووَن أَْلِسنَ تَ ُهْم اِبْلِكَتابِ وهي حرفة كثري من أحبار اليهود وقساوسة النصارى، 
 ، وال اميت هلل تعاىل بصلة.َوَما ُهَو ِمَن اْلِكَتابِ  ِمَن اْلِكَتابِ  أنه

واستحلوا منهم ما حرم هللا تعاىل، بدعوى أهنم سدنة الدين، وكم أكلوا أموال الناس ابلباطل، 
 والناطقني ابسم رب العاملني!

، أو إذا عارضه معارضٌ  هوانتفخت أوداجُ ، جاهلٌ  ، وانتفشَ رويبضةٌ  ، ونطقَ وكم تطاول سفيهٌ 
 !ثَ ْويَبْ ُزور   كالبسِ أو   كاملوتورِ   ، فصارَ خمالفٌ  هُ خالفَ 

األلقاب وكم لوى لسانه ابلكالم إمعااًن ِف اإلضالل والتمويه، وكم خلع على نفسه من 
َعَلْيِه َوَسل َم: قَاَل َرُسوُل اّللِ  َصل ى هللُا وقد ، يُ ْعطَ ما ليس فيه، وتشبع مبا مل الصفات و 
  2.«ُمَتَشبِ ُع مبَا مَلْ يُ ْعَط َكالَِبِس ثَ ْويَبْ ُزور  الْ »

ا حَّت يقول: إن َعاملٌ  الرجلَ ونسي اجلاهل أن  ويزعم أنه وحيد دهره وفريد عصره، 
ً
يبقى عامل

 فيكون قد جهَل.
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 من تفريط هؤلء وإفراط أولئكاهلل بفضله  ناعصم

َما َكاَن لَِبَشر  َأْن يُ ْؤتَِيُه اّلل ُ اْلِكَتاَب َواحْلُْكَم َوالن ُّبُ و َة ُُث  يَ ُقوَل لِلن اِس ُكونُوا ﴿ تَ َعاىَل: اَل اّلل ُ قَ 
ُتْم تُ َعلِ ُموَن اْلِكَتا نِيِ نَي مبَا ُكن ْ ُتْم َتْدُرُسونَ ِعَباًدا َل ِمْن ُدوِن اّللِ  َوَلِكْن ُكونُوا َراب    1.﴾ َب َومبَا ُكن ْ

 ِف اإلفراط. بلغ اليهود الغاية ِف التفريط، وبلغ النصارى الغايةَ 

أن نِب هللا اميكن أن يفرتي على هللا كذاًب أو أن يدعو الناس إىل عبادته من دون فظن اليهود 
هللا، ومل يكن عندهم توقري لرسل هللا عليهم السالم؛ فقتلوا من قتلوا، وآذوا من آذوا منهم، 

 ابلكفر ورموا بعضهم ابلزان.حَّت رموا بعضهم 

وظن النصارى أن بعض البشر قد يرتقي حَّت يكون إَلًا أو ابًنا هلل تعاىل هللا عن ذلك علًوا  
 كبريًا؛ كما هو اعتقادهم ِف عيسى عليه السالم.

َلْيِه َوَسل َم َوَدَعاُهْم ِإىَل ِعْنَد َرُسوِل اّللِ  َصل ى اّلل ُ عَ  ِمَن اْليَ ُهوِد َوالن َصاَرى اأْلَْحَبارُ  اْجَتَمعَ وملا 
ْساَلِم: أَتُرِيُد اَي ُُمَم ُد َأْن نعبدَك َكَما تَ ْعُبُد الن َصاَرى ِعيَسى اْبَن َمْرمَيَ؟   اإْلِ

 ونَ َنا؟فَ َقاَل َرُجٌل ِمْن َأْهِل جَنْرَاَن َنْصرَاِنٌّ يقال له الرئيس: أَو ذاك تُرِيُد ِمن ا اَي ُُمَم ُد، َوإِلَْيِه َتْدعُ 

ونسي هؤالء السفهاء، وأولئك الضالل أن سوء الظن برسل هللا قدح ِف علم هللا وحكمته، 
َكَما قَاَل ؛  َعَلى ِعْلم  َمْن بَ نْيَ َأْهِل َزَماهِنِمْ فإن الرسل هم صفوة هللا من خلقه، وقْد اخَتاَرُهم هللا 

  2.﴾ َعاَلِمنيَ َوَلَقِد اْختَ ْراَنُهْم َعَلى ِعْلم  َعَلى الْ ﴿ تَ َعاىَل: 

اّلل ُ أَْعَلُم َحْيُث ﴿ َكَما قَاَل تَ َعاىَل: ؛  ِمْن َخْلِقهِ  هِ رَِسالَتِ لَمْن َيْصُلُح سبحانه وتعاىل ُهَو أَْعَلُم وَ 
  3.﴾ جَيَْعُل رَِسالََتهُ 
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ِإْسرَائِيَل لُِعَن ال ِذيَن َكَفُروا ِمْن َبِِن ﴿ قَاَل تَ َعاىَل: ؛ ب أن يلعنهم أنبياء بِن إسرائيلفال عج
  1.﴾ ا َعَصْوا وََكانُوا يَ ْعَتُدونَ َعَلى ِلَساِن َداُوَد َوِعيَسى اْبِن َمْرمَيَ َذِلَك مبَِ 

ُذوِن ﴿ قَاَل تَ َعاىَل: َكَما   ؛ويتبؤوا منهم َوِإْذ قَاَل اّلل ُ اَي ِعيَسى اْبَن َمْرمَيَ أَأَْنَت قُ ْلَت لِلن اِس اُتِ 
ُدوِن اّللِ  َقاَل ُسْبَحاَنَك َما َيُكوُن َل َأْن أَُقوَل َما لَْيَس َل َِبَق   ِإْن ُكْنُت قُ ْلُتُه َوأُمِ َي ِإََلنَْيِ ِمْن 

( َما 116فَ َقْد َعِلْمَتُه تَ ْعَلُم َما ِف نَ ْفِسي َوال أَْعَلُم َما ِف نَ ْفِسَك ِإن َك أَْنَت َعالُم اْلغُُيوِب )
ِبِه َأِن اْعُبُدوا اّلل َ َريبِ  َوَرب ُكْم وَُكْنُت َعَلْيِهْم َشِهيًدا َما ُدْمُت ِفيِهْم فَ َلم ا  قُ ْلُت ََلُْم ِإال َما أََمْرَتِِن 

َتِِن ُكْنَت أَْنَت الر ِقيَب َعَلْيِهْم َوأَْنَت َعَلى ُكلِ  َشْيء  َشِهيدٌ    2.﴾ تَ َوف  ي ْ

، فعصمهم بفضله من تفريط َوالن َصاَرى اْليَ ُهودُ  وهدى هللا تعاىل هذه األمة ملا اختلف فيه
 هؤالء وإفراط أولئك.
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  ..تغَتَّ  ن  أ   اك  يَّ إ  

ُ تَ َعاىَل: قَ  ُتْم تُ َعلِ ُموَن اْلِكَتا﴿ اَل اّلل  نِيِ نَي مبَا ُكن ْ ُتْم َتْدُرُسونَ َوَلِكْن ُكونُوا َراب   1.﴾ َب َومبَا ُكن ْ

نِيِ نيَ ُكونُوا ﴿  تَ َعاىَل:  اّلل ِ أتمل قول   ، لتعلم السمة الِت أرادها هللا تعاىل للعلماء.﴾ َراب 

 هلل تعاىل؟إىل ما يوصله أشرف نسبة، وهل هناك أشرف ممن انتسب  ذهوه 

َا خَيَْشى اّلل َ ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلَماءُ ﴿ َكَما قَاَل تَ َعاىَل: ؛  خشيةً  هُ م لَ هُ ، وأعظمُ هللِ  الن اسِ وهم اتقى    2.﴾ ِإّن 

: َمْن َأْكَرُم الن اِس؟ ف ؛ِخَيارُُهمْ وَ  َأْكَرُم الن اسِ َوُهْم  َعْن َأيب ُهَريْ َرَة َرِضَي اّلل ُ َعْنُه: ِقيَل اَي َرُسوَل اّللِ 
،»فَ َقاُلوا: لَْيَس َعْن َهَذا َنْسأَُلَك، قَاَل: « أَتْ َقاُهمْ »قَاَل:  ، اْبُن َنِبِ  اّللِ  اْبِن َنِبِ   فَ ُيوُسُف َنِبُّ اّللِ 

، اْبِن َخِليِل اّلل ِ  فَ َعْن َمَعاِدِن الَعَرِب َتْسأَلُوِن؟ ِخَيارُُهْم »قَاُلوا: لَْيَس َعْن َهَذا َنْسأَُلَك، قَاَل: « اّللِ 
  3.«ِف اجلَاِهِلي ِة ِخَيارُُهْم ِف اإِلْساَلِم، ِإَذا فَ ُقُهوا

ْرَداءِ َعْن َأيب اف َ َوَرثَُة األَْنِبياِء؛  َوُهمْ  ُ َعْنهُ  لد  ، قَاَل مسَِْعُت َرُسوَل اّللِ  َصل ى هللاُ َعَلْيِه َوَسل َم َرِضَي اّلل 
ْلَم، َفَمْن ِإن  اْلُعَلَماَء َوَرثَُة اأْلَْنِبَياِء، َوِإن  اأْلَْنِبَياَء ملَْ يُ َور ِثُوا ِديَنارًا، َواَل ِدْرمَهًا َور ثُوا اْلعِ »يَ ُقوُل: 
  4.«َأَخَذ َِبَظ   َواِفر  َأَخَذُه 

وكم من ضال رائه قد  ،فكم من قتيل إلبليس قد أحيوهوهم محاة اإلسالم وحراس العقيدة، 
هدوه فما أحسن آاثرهم َعَلى الناس ينفون عن دين اّلل  َعز  َوَجل  حتريف الغالني وانتحال 
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: َماقَاَل اْبُن َعب اس  َرِضَي اّلل ُ َعن ْهُ ، ويتعهدون الناس ابلرتبية والتعليم؛ املبطلني وأتويل الضالني
نِيِ نيَ ﴿   ِنُّ ال ِذي يُ َريبِ  الن اَس ِبِصَغاِر الِعْلِم قَ ْبَل ِكَبارِِه.﴾ ُكونُوا َراب    1، ُحَلَماَء فُ َقَهاَء، َويُ َقاُل: الر اب 

وال يبيعون دينهم بعرض من َثًنا قلياًل،  هللاِ  ، وال يشرتون ِبايتِ وال خيافون ِف هللِا لومَة الئم  
الدنيا، وال يزينون الباطَل ألهِلِه، وال خيذلون الضعيَف لضعِفِه، وال ينقضون َعْهَد هللِا من بعد 

 ميثاقه، وال يكتمون ما أنزل هللاُ َعْن ِعَباِدِه.

َك َأْن تغرت  ابفم اهتِ فَ صِ  بعضُ  هِ ذِ هَ   .ْشَباهألَ ِإاي 
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 رفيعةٌ  عاليةٌ  ، ودرجةٌ منيفةٌ  منزلةٌ 

ُتُكْم ِمْن ِكَتاب  َوِحْكَمة  ُُث  َجاءَُكْم َرُسوٌل ﴿ اَل اّلل ُ تَ َعاىَل: قَ  َوِإْذ َأَخَذ اّلل ُ ِميثَاَق الن ِبيِ نَي َلَما آتَ ي ْ
ٌق ِلَما َمَعُكْم لَتُ ْؤِمُنن  ِبِه َولَتَ ْنُصرُن ُه قَاَل أَأَق َْرْرُتُْ َوَأَخْذُتُْ َعَلى َذِلُكْم إِ  ْصرِي قَاُلوا أَق َْرْراَن قَاَل ُمَصدِ 

 1.﴾ اَن َمَعُكْم ِمَن الش اِهِدينَ فَاْشَهُدوا َوأَ 

 الذي أخذه هللا تعاىل على األنبياء واملرسلني َجيًعا الغليظَ  ، وامليثاقَ املؤكدَ  ذلك العهدَ  أتملْ 
لَتُ ْؤِمُنن  بِِه وأنتم أحياٌء  َعَلْيِه َوَسل مَ َصل ى اّلل ُ ُممٌد  ثَ عِ : )لئن بُ مَصَلَواُت اّللِ  َوَساَلُمُه َعَلْيهِ 

 َصل ى اّلل ُ َعَلْيِه َوَسل مَ ، وأمرهم أن َيخذوا العهد وامليثاق على أقوامهم أن يؤمنوا به (َولَتَ ْنُصرُن هُ 
إذا بعث وهم أحياٌء، أتمل ذلك لتعلم تلك املنزلة املنيفة، والدرجة العالية الرفيعة، لنبينا ُممد  

ُ َعَلْيِه َوَسل مَ   .َصل ى اّلل 

كالتوراة   ،وقد دل  على تلك املنزلة العظيمة ما أودعه هللا تبارك وتعاىل ِف الكتب السابقة
 يةِ قِ لُ واْلُ  يةِ قِ لْ ْلَ ا، وصفاته َصل ى اّلل ُ َعَلْيِه َوَسل مَ والزبور واإلجنيل وغريها من البشارات مببعثه 

ال ِذيَن يَ ت ِبُعوَن ﴿ َكَما قَاَل تَ َعاىَل: لك الكتب؛  د  ممن طالع تحَّت ال يلتبس أمره على أح
يِل َيَُْمرُُهْم اِبْلَمعْ  ُدونَُه َمْكُتواًب ِعْنَدُهْم ِف الت  ْورَاِة َواإلجنِْ ُروِف الر ُسوَل الن ِب  األمِ ي  ال ِذي جيَِ

َهاُهْم َعِن اْلُمْنَكرِ    2.﴾ َويَ ن ْ

البشارات إىل يومنا هذا منارات هدى، ملن أراد هللا تعاىل هدايته من أهل  َوَما زَاَلْت تِْلكَ 
 الكتاب.

 على صدقِ  الكتابِ  ، ألهلِ ساطعاتِ  ، وبراهنيَ قاطعات   دالئلَ  البشاراتُ  َوَما زَاَلْت تِْلكَ 
ُ وإّنا شأنه كما  ،تعامى عنها فليس ْلفائها نْ ، وأما مَ َصل ى اّلل ُ َعَلْيِه َوَسل مَ  هِ تِ بوَ نُ  قَاَل اّلل 

  3.﴾ فَِإن  َها اَل تَ ْعَمى األْبَصاُر َوَلِكْن تَ ْعَمى اْلُقُلوُب ال ِِت ِف الصُُّدورِ ﴿ تَ َعاىَل: 
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، َأن  ُعَمَر ْبَن اْلَْط اِب، أََتى الن ِب  ومما يدل على تلك املنزلة ما ثبت   َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد اّللِ 
هللُا َعَلْيِه َوَسل َم ِبِكَتاب  َأَصابَُه ِمْن بَ ْعِض أَْهِل اْلُكُتِب، فَ َقرَأَُه َعَلى الن ِبُّ َصل ى هللُا َعَلْيِه َصل ى 

ُتُكْم هِبَا »َوَسل َم فَ َغِضَب َوقَاَل:  أَُمتَ َهو ُِكوَن ِفيَها اَي اْبَن اْلَْط اِب، َوال ِذي نَ ْفِسي بَِيِدِه لََقْد ِجئ ْ
ُقوا ِبِه،بَ يْ  بُوا ِبِه، َأْو بَِباِطل  فَ ُتَصدِ  َوال ِذي  َضاَء نَِقي ًة، اَل َتْسأَُلوُهْم َعْن َشْيء  فَ ُيْخِبُوُكْم َِبَق   فَ ُتَكذِ 

  1.«نَ ْفِسي بَِيِدِه َلْو َأن  ُموَسى َكاَن َحيًّا، َما َوِسَعُه ِإال  َأْن يَ ت ِبَعِِن 
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 ًداص  ق   ف  ال  خ   ن  م  ًفا ك  ع  ض   الف  خ   ن  م   ليس  

ُ تَ َعاىَل: قَ   1.﴾ َفُأولَِئَك ُهُم اْلَفاِسُقونَ  َفَمْن تَ َوىل  بَ ْعَد َذِلكَ ﴿ اَل اّلل 

 .الشرع حكم مل يبلغهإذا جلهله، ويعفو هللا تعاىل عنه إذا وقع ِف املخالفة قد يُعذُر اإلنساُن 

 كمِ عن حُ  جَ رَ ، فهذا خَ العذرِ  بعد انقطاعِ  وأعرضَ ، مُ كْ له احلُ  أن استبانَ َمْن تَ َوىل  بَ ْعَد أما 
 كما خرجت الرطبة عن قشرهتا.  الشرعِ 

يَس َمْن َخالَف َضْعًفا  لَ ف َ اذا استبان لك حكم الشرع ِف مسألة أن تتعمد املخالفة،  فاحذرْ 
 ًدا.امِ عَ  َخالفَ  نْ مَ اًل كَ اهِ جَ لَيَس َمْن َخالَف وَ ، َكَمْن َخاَلَف َقْصًدا

اميَاِن  َولَيسَ  ، وتكشفت أمامه براهني هِ صدقِ  له دالئلُ  بعد ما الحتْ َمْن أَْعَرَض َعِن اإْلِ
كمن   من بعد ما تبني له اَلدى، هِ على عقبيِ  َوَنَكثَ ِه، بَ ْعَد ِميثَاقِ هللِا من  َعْهدَ فنقض صحته، 

 مل تشرق عليه ْشس اَلداية، ومل ير لإلاميان برهااًن.

مستحق للغضب، مستوجب للسخط، والثان غارق ِف االثنني أن األول والفرق بني 
 الضالل، رائه ِف الظلمات، وكالمها شرٌّ، ولكن بعض الشرِ  أهون من بعض.

 وهو ذاته الفرق بني اليهود والنصارى، هؤالء مغضوب عليهم وأولئك ضالل.
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ب يُل  ُخو َّ  ل   س  نَّة  لالد   ج 

َر ِديِن اّلل ِ ﴿ اَل اّلل ُ تَ َعاىَل: قَ  ا  يَ ب ُْغوَن َولَُه َأْسَلَم َمْن ِف الس َماَواِت َواألْرِض َطْوًعا وََكْرهً أَفَ َغي ْ
 1.﴾ َوإِلَْيِه يُ ْرَجُعونَ 

َر ِديِن اّللِ  يَ ب ُْغونَ أَف َ ﴿ تَ َعاىَل: أتمْل قوَل هللِا  وهو  واحدٌ  تَ َعاىَل ِعْنَد هللِا ، لتعلم أن الدين ﴾ َغي ْ
 .﴾ اِت َواألْرِض َطْوًعا وََكْرًهاَوَلُه َأْسَلَم َمْن ِف الس َماوَ ﴿ : ُمقر ِرًا ذلك قَاَل تَ َعاىَل ؛ اإلْسالمُ 

يَن ِعْنَد اّللِ  اإلْسالمُ ﴿ تَ َعاىَل:  قَالَ وَ    2.﴾ ِإن  الدِ 

 . غري دين هللااعتنق فمن اعتنق غريه فقد 

َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوأََْتَْمُت  اْليَ ْومَ ﴿ قَاَل تَ َعاىَل: وهو الدين الذي ارتضاه هللا تعاىل لعباده؛ 
  3.﴾ َعَلْيُكْم نِْعَمِِت َوَرِضيُت َلُكُم اإلْسالَم ِديًنا

 .فمن رضي بغريه فقد رضي بغري ما يرضي هللا

َوَوص ى هِبَا ِإبْ رَاِهيُم بَِنيِه َويَ ْعُقوُب اَي َبِِن  ﴿ قَاَل تَ َعاىَل: وهو وصية األنبياء والرسل ألتباعهم؛ 
يَن َفال ََتُوُتن  ِإال َوأَنْ ُتْم ُمْسِلُمونَ    4.﴾ ِإن  اّلل َ اْصطََفى َلُكُم الدِ 

فمن مات على غري اإلسالم فقد مات على خالف عقيدة رسل هللا صلوات هللا وسالمه 
 عليهم أَجعني.

اجلَن َة اَل َيْدُخُلَها ِإال  نَ ْفٌس  ن  ، فَإِ امٌ رَ حَ  يهِ لَ عَ  اجلَن ةُ ف؛ فمن فقده َسِبيُل الدُُّخوِل لِلَجن ةِ وُهَو 
، قَاَل: ُكن ا َمَع الن ِبِ  ِف قُ ب ة ، فَ َقاَل: ؛ ُمْسِلَمةٌ  « أَتَ ْرَضْوَن َأْن َتُكونُوا رُبَُع أَْهِل اجلَن ةِ »َعْن َعْبِد اّللِ 

أَتَ ْرَضْوَن َأْن َتُكونُوا »قُ ْلَنا: نَ َعْم، قَاَل: « أَتَ ْرَضْوَن َأْن َتُكونُوا ثُ ُلَث أَْهِل اجلَن ةِ »قُ ْلَنا: نَ َعْم، قَاَل: 
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َوال ِذي نَ ْفُس ُُمَم د  بَِيِدِه، ِإن ِ أَلَْرُجو َأْن َتُكونُوا ِنْصَف »قُ ْلَنا: نَ َعْم، قَاَل: « َشْطَر أَْهِل اجلَن ةِ 
ْرِك ِإال  َكالش ْعَرِة أَْهِل اجلَن ِة، َوَذِلَك َأن  اجلَن َة اَل َيْدُخُلَها ِإال  نَ ْفٌس مُ  ْسِلَمٌة، َوَما أَنْ ُتْم ِف أَْهِل الشِ 

  1.«البَ ْيَضاِء ِف ِجْلِد الث  ْوِر اأَلْسَوِد، َأْو َكالش ْعَرِة الس ْوَداِء ِف ِجْلِد الث  ْوِر اأَلمْحَرِ 
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 وأنت تطعن ف دينه؟ كيف تزعم أنك تقتفي أثره

َنا َوَما أُْنزَِل َعَلى ِإبْ رَاِهيَم َوِإمْسَاِعيَل َوِإْسَحاَق ُقْل ﴿ اَل اّلل ُ تَ َعاىَل: قَ  آَمن ا اِبّللِ  َوَما أُْنزَِل َعَلي ْ
ُهْم  َوََنُْن َويَ ْعُقوَب َواأْلَْسَباِط َوَما أُويتَ ُموَسى َوِعيَسى َوالن ِبيُّوَن ِمْن َرهبِ ِْم اَل نُ َفر ُِق بَ نْيَ َأَحد  ِمن ْ

 1.﴾ ونَ َلُه ُمْسِلمُ 

 ،سالم وخيجل أحدهم أن يطلع الناس على معتقدهعجيب أمر أولئك الذين ينتسبون لإل
ِئَمةِ ويستنكف من إظهاره، بل وينحو اب  .على من أظهر التمسك به لال 

ويبالغ أحدهم ِف نفي بعض األحكام الثابتة ِف دين هللا، ظًنا منه أنه ينفي عن اإلسالم 
اجلاهلني، وال يعلم املسكني أنه يطعن ِف ثوابت الدين، وخيدم انتحال املبطلني، وأتويل 

 بفعلته الشنعاء املغرضني.

 عقوبةَ  هللا، فينكرُ  ِف كتابِ  لةِ املنز   هللاِ  ِف حدودِ  يطعنُ  نْ مَ  إىل الدينِ  ينتسبُ  نْ كم مسعنا ممَِ 
 .دِ لْ اجلَ  د ِ حَ  رِ كْ من ذِ  ، ويشمئزُ الرجمِ  د ِ على حَ  عُ ن ِ شَ ، ويُ السارقِ  يدِ  قطعِ 

وَينف من ذكر َحدِ  وينفي أن يكون ِف اإلسالم جهاد، وكم مسعنا َمْن يُنكر حد الردة، 
 القصاِص، وَمْن يسخُر ويستهزئ من احلجاب وارحمجبات.

أنت جتاهر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، و ب تتأسىفإىل من هذا حاله كيف تزعم أنك على 
 مبخالفة ما جاء به؟ 

 تقتفي أثره، وتسري على هديه وأنت تطعن ِف دينه؟ كيف تزعم أنك

ّللِ  َوَما أُْنزَِل ُقْل آَمن ا ابِ ﴿ : َصل ى اّلل ُ َعَلْيِه َوَسل مَ أمل تسمع إىل قول هللا تعاىل لرسوله 
َنا  ؟﴾ .....َعَلي ْ

 فاحذر اي عبد هللا أن تكون سهًما مفوقًا للدين، أو معول هدم ملا بناه سيد املرسلني.
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فَاْسأَُلوا أَْهَل الذ ِْكِر ﴿ ه: كتاب  ، فقد قال هللا تعاىل ِففإذا التبس عليك أمٌر، وَتلكتك احلرية
ُتْم اَل تَ ْعَلُمونَ    1.﴾ ِإْن ُكن ْ
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مُ  ال  ُم السَّ ي ه  ل   اهلل  ع 
ب ياء  ع  أ ن  ن ا القرآُن م  ب   أ دَّ

َنا َوَما أُْنزَِل َعَلى ِإبْ رَاِهيَم َوِإمْسَاِعيَل َوِإْسَحاَق ُقْل آَمن ا اِبّللِ  َوَما ﴿ اَل اّلل ُ تَ َعاىَل: قَ  أُْنزَِل َعَلي ْ
ُهْم   َوََنْنُ َويَ ْعُقوَب َواأْلَْسَباِط َوَما أُويتَ ُموَسى َوِعيَسى َوالن ِبيُّوَن ِمْن َرهبِ ِْم اَل نُ َفر ُِق بَ نْيَ َأَحد  ِمن ْ

 1.﴾ ونَ َلُه ُمْسِلمُ 

ُهمْ ﴿ : ةِ م  األُ  هِ هذِ  نْ مِ  املؤمننيَ  نِ عَ  ةً ايَ كَ حِ  تَ َعاىَل  هللاِ  لَ وْ ق َ  لْ أتم   ، ﴾ اَل نُ َفر ُِق بَ نْيَ َأَحد  ِمن ْ
يًعا، ُهْم املؤمنوَن بِ نْ أكثَ َر األَُمِم توقريًا لِلَ  ن  أَ  مَ لَ عْ ت َ لِ  ياِء، َوَأَشد ُهم ُحبًّا ََلُم، َوَأْصَدقَ ُهم إاميااًن هِبِْم َجَِ

 ِمَن هِذِه األُم ِة.

ُهمْ ﴿ ؛ الس اَلمُ  مُ َعَلْيهِ هللِا  أَْنِبياءِ  عَ أَد بَ َنا القرآُن مَ  دْ قَ ؟ وَ اَل  ملَِ وَ   .﴾ اَل نُ َفر ُِق بَ نْيَ َأَحد  ِمن ْ

ُ َعَلْيِه َوَسل مَ  َرُسولَُنا أَد بَ َناوَ  ُ َعْن َأيب ُهَريْ َرَة ف؛ َمَع أَْنِبياِء هللِا تَ َعاىَل َعَلْيِهُم الس اَلمُ  َصل ى اّلل  َرِضَي اّلل 
ْسِلِمنَي َوَرُجٌل ِمَن اليَ ُهوِد، قَاَل الْ 

ُ
ُمْسِلُم: َوال ِذي اْصطََفى َعْنُه، قَاَل: اْسَتب  َرُجاَلِن َرُجٌل ِمَن امل

 ُمْسِلمُ ُُمَم ًدا َعَلى الَعاَلِمنَي، فَ َقاَل اليَ ُهوِديُّ: َوال ِذي اْصطََفى ُموَسى َعَلى الَعاَلِمنَي، فَ َرَفَع الْ 
، َفَذَهَب اليَ ُهوِديُّ ِإىَل الن ِبِ  َصل ى هللُا َعَلْيِه َوَسل َم، فَ  َرُه َأْخب َ َيَدُه ِعْنَد َذِلَك، فَ َلَطَم َوْجَه اليَ ُهوِديِ 

أََلُه َعْن َذِلَك، ُمْسِلَم، َفسَ ُمْسِلِم، َفَدَعا الن ِبُّ َصل ى هللُا َعَلْيِه َوَسل َم الْ ، َوأَْمِر الْ مبَا َكاَن ِمْن أَْمرِهِ 
ُوِن َعَلى ُموَسى، فَِإن  الن اَس َيْصَعُقوَن يَ ْوَم »َفَأْخبَ َرُه، فَ َقاَل الن ِبُّ َصل ى هللُا َعَلْيِه َوَسل َم:  اَل ُُتَريِ 

ْرِش، َفاَل أَْدرِي الِقَياَمِة، َفَأْصَعُق َمَعُهْم، َفَأُكوُن َأو َل َمْن يُِفيُق، فَِإَذا ُموَسى اَبِطٌش َجاِنَب العَ 
  2.«َأَكاَن ِفيَمْن َصِعَق، َفأَفَاَق قَ ْبِلي َأْو َكاَن مم ِن اْستَ ثْ ىَن اّلل ُ 
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َبِغي لَِعْبد  َأْن »َعِن الن ِبِ  َصل ى هللُا َعَلْيِه َوَسل َم، قَاَل:  َرِضَي اّلل ُ َعْنُه، َعْن َأيب ُهَريْ َرةَ وَ  اَل يَ ن ْ
  1.«ِمْن يُوُنَس ْبِن َمَّت   يَ ُقوَل: َأاَن َخي ْرٌ 

ََنُْن َأَحقُّ اِبلش كِ  »َأن  َرُسوَل هللِا َصل ى هللُا َعَلْيِه َوَسل َم قَاَل:  َريْ َرَة َرِضَي اّلل ُ َعْنُه،َوَعْن َأيب هُ 
َربِ  أَِرِن َكْيَف حُتِْيي اْلَمْوَتى قَاَل: أََوملَْ تُ ْؤِمْن قَاَل ﴿ ِمْن ِإبْ رَاِهيَم َصل ى هللُا َعَلْيِه َوَسل َم ِإْذ قَاَل: 

َويَ ْرَحُم هللُا ُلوطًا َلَقْد َكاَن َيَِْوي ِإىَل رُْكن  »، قَاَل: «[260]البقرة:  ﴾ بَ َلى َوَلِكْن لَِيْطَمِئن  قَ ْلِب 
  2.«َشِديد ، َوَلْو لَِبْثُت ِف السِ ْجِن طُوَل لَْبِث يُوُسَف أَلََجْبُت الد اِعيَ 

 مْ أَن  هُ  َنا ََلُم، أَن  َنا َنْشَهُد ََلُم َيوَم الِقَياَمةِ ُمَوااَلتِ  َوِمنْ ، ْنِبياِء هللِا تَ َعاىَل َعَلْيِهُم الس اَلمُ َوِمْن َُمََبِتَنا ألَ 
َرِضَي اّلل ُ َعْنُه، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اّللِ  َصل ى هللاُ  َعْن َأيب َسِعيد  اْلُْدرِي ِ ؛ ف َ هللِا تَ َعاىَل َعِن  واَقْد بَ ل غُ 

، فَ يَ ُقوُل: َهْل بَ ل ْغَت؟ يُْدَعى نُوٌح يَ ْوَم الِقَياَمِة، »َعَلْيِه َوَسل َم:  فَ يَ ُقوُل: لَب  ْيَك َوَسْعَدْيَك اَي َربِ 
َلَك؟  فَ يَ ُقوُل: نَ َعْم، فَ يُ َقاُل أِلُم ِتِه: َهْل بَ ل َغُكْم؟ فَ يَ ُقوُلوَن: َما َأرَااَن ِمْن َنِذير ، فَ يَ ُقوُل: َمْن َيْشَهدُ 

  3.«ُه َقْد بَ ل غَ فَ يَ ُقوُل: ُُمَم ٌد َوأُم ُتُه، فَ َتْشَهُدوَن أَن  

 

  

                                                           

ْرَسِلنَي﴾ ]الصافات:  ،ِكَتاُب َأَحاِديِث األَنِْبَياءِ   -رواه البخاري - 1
ُ
 ، [139اَبُب قَ ْوِل اّللِ  تَ َعاىَل: ﴿َوِإن  يُوُنَس َلِمَن امل

اَل »اَبٌب ِف ذِْكِر يُوُنَس َعَلْيِه الس اَلُم، َوقَ ْوِل الن ِِبِ  َصل ى هللاُ َعَلْيِه َوَسل َم  ،ِكَتاُب اْلَفَضائِلِ  -، ومسلم3416حديث رقم: 
َبِغي لَِعْبد  أَْن يَ ُقوَل أاََن َخي ٌْر ِمْن يُوُنَس ْبِن َمَّت    2376 حديث رقم: ،«يَ ن ْ

ُهْم َعْن َضْيِف إِبْ رَاِهيَم ِإْذ َدَخُلوا َعَلْيِه﴾  َتاُب َأَحاِديِث األَنِْبَياِء،كِ  -رواه البخاري - 2 اَبُب قَ ْولِِه َعز  َوَجل : ﴿َونَ بِ ئ ْ
اميَانِ   -ومسلم ،3372حديث رقم:  [،52]احلجر:   حديث رقم: ،اَبُب زاَِيَدِة طَُمْأنِيَنِة اْلَقْلِب بَِتظَاُهِر اأْلَِدل ةِ  ،ِكَتاُب اإْلِ

151 
َعَلْيُكْم اَبُب قَ ْولِِه تَ َعاىَل: ﴿وََكَذِلَك َجَعْلَناُكْم أُم ًة َوَسطًا لَِتُكونُوا ُشَهَداَء َعَلى الن اِس َوَيُكوَن الر ُسوُل  -رواه البخاري - 3

 4487 حديث رقم: ،[143َشِهيًدا﴾ ]البقرة: 
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ةٌ  م 
ل  ٌس ُمس  ف  نَّة  إ لَّ ن  ُخُل اجل  د   ل  ي 

ْساَلِم ِديًنا فَ َلْن يُ ْقَبَل ِمْنُه َوُهَو ِف اآْلِخرَِة ِمَن اْْلَاِسرِينَ ﴿ اَل اّلل ُ تَ َعاىَل: قَ  َر اإْلِ َتِغ َغي ْ  َوَمْن يَ ب ْ
﴾.1 

 إال الدينَ  منكَ  لَ بَ قْ ي َ  نْ لَ ، وَ هِ ادِ بَ عِ لِ  هُ عَ رَ ي شَ ذِ ال   يلِ بِ الس   وكِ لُ إال بسُ  تَ َعاىَل  اّلل ِ إىل  لَ صِ تَ  نْ لَ 
 .لُِرُسِلهِ  اهُ ضَ تَ الذي ارْ 

ينُ و  ْساَلمُ الذي ارتضاه لِلولني واآلخرين هو  الدِ  يَن ِعْنَد اّللِ  ﴿ قَاَل تَ َعاىَل: ؛ اإْلِ ِإن  الدِ 
  2.﴾ اإلْسالمُ 

 َلُكْم ِديَنُكْم َوأََْتَْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمِِت َوَرِضيُت َلُكُم اإلْسالَم ِديًنااْليَ ْوَم َأْكَمْلُت ﴿ قَاَل تَ َعاىَل: وَ 
﴾.3  

ُكُم ِمل َة أَبِيُكْم ِإبْ رَاِهيَم ُهَو مَس ا ﴿ قَاَل تَ َعاىَل:  ؛ْم ِإبْ رَاِهيمَ هِ أَبِي ِمل ةُ ، و َأَْجَِعنيَ  الن ِبيِ نيَ  ينُ دِ وهو 
  4.﴾ اْلُمْسِلِمنَي ِمْن قَ ْبلُ 

يِن َما َوص ى ِبِه ﴿ قَاَل تَ َعاىَل:  ؛ َأَْجَِعنيَ  اسِ للن   هُ عَ رَ الذي شَ  يلُ بِ الس  هو و  َشرََع َلُكْم ِمَن الدِ 
يَن َوال تَ تَ فَ  َنا بِِه ِإبْ رَاِهيَم َوُموَسى َوِعيَسى َأْن أَِقيُموا الدِ  َنا إِلَْيَك َوَما َوص ي ْ ر ُقوا نُوًحا َوال ِذي َأْوَحي ْ

  5.﴾ ِفيهِ 

 ا أمَر.مبَِ  ِإال  ي ضَ رْ  ي َ ا شرَع، واَل  مبَِ ال  ال يُعبُد إِ  تَ َعاىَل  اّلل َ  ن  ؛ ألَ فَ َلْن يُ ْقَبَل ِمْنهُ  هُ ريَ ى غَ ضَ تَ ارْ  نْ فمَ 

؛ ألنه سيأيت يوَم القيامِة َخاِوي الوفَاِض، ِصْفَر الَيديِن، خائَب َوُهَو ِف اآْلِخَرِة ِمَن اْْلَاِسرِينَ 
 قفرًا من احلسناِت. السعي،

                                                           

 85ُسوَرُة آِل ِعْمرَاَن: اآْليَة/  - 1
 19ُسوَرُة آِل ِعْمرَاَن: اآْليَة/  - 2
 3ُسوَرُة اْلَمائَِدِة: اآلية/  - 3
 78ُسوَرُة احلَْجِ : اآلية/  - 4
 13ُسوَرُة الشُّوَرى: اآلية/  - 5
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ِإن ُه »أََمَر الن ِبُّ َصل ى هللُا َعَلْيِه َوَسل َم ِباَلاًل فَ َناَدى اِبلن اِس:  َعْن َأيب ُهَريْ َرَة َرِضَي اّلل ُ َعْنُه، قَاَل:
  1.«الَ َيْدُخُل اجلَن َة ِإال  نَ ْفٌس ُمْسِلَمةٌ 

  

                                                           

رَيِ  -رواه البخاري - 1 يَن اِبلر ُجِل الَفاِجرِ  ،ِكَتاُب اجِلَهاِد َوالسِ    -ومسلم ،3062، حديث رقم: اَبُب ِإن  اّلل َ يُ َؤيِ ُد الدِ 
اميَانِ  ْنَساِن نَ ْفَسُه، َوأَن  َمْن قَ َتَل نَ ْفَسُه ِبَشْيء  ُعذِ َب بِِه ِِف الن اِر، َوأَن   ،ِكَتاُب اإْلِ ُه اَل يَْدُخُل اجْلَن َة اَبُب ِغَلِظ حَتْرمِِي قَ ْتِل اإْلِ

    111، حديث رقم: ِإال  نَ ْفٌس ُمْسِلَمةٌ 
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 قطعوا عَل أنفسهم طريق العودة إَل اهلل

َكْيَف يَ ْهِدي اّلل ُ قَ ْوًما َكَفُروا بَ ْعَد ِإاميَاهِنِْم َوَشِهُدوا َأن  الر ُسوَل َحقٌّ َوَجاَءُهُم ﴿  اَل اّلل ُ تَ َعاىَل: قَ 
ُ اَل   1.﴾ يَ ْهِدي اْلَقْوَم الظ اِلِمنيَ اْلبَ يِ َناُت َواّلل 

، وأَ احلَ  املُ عَ َلم مَ  تْ حَ أولئك الذين اَل  مرُ أَ  عجيبٌ   ِة، واستنارتْ ايَ دَ اَلِ  سُ هم ْشَْ علي تْ قَ رَ شْ قِ 
، ُث انتكسوا على أعقاهبم، اْلبَ يِ َناتِ  هللاِ  م ِبايتِ وهبُ لُ ق ُ  واستيقنتْ  ،اإلاميانِ  ِبنوارِ  مهُ بصائِرُ 

 البيناتِ  هللاِ  وا ِبايتِ دُ حَ ، وجَ اإلاميانِ  ورِ على نُ  الكفرِ  ماتِ لُ فتعلقوا ِبذايل الباطل، وآثروا ظُ 
 لوا.ا وعُ لمً هم ظُ سُ أنفُ  استقينتها نْ بعد أَ 

 ؟يًنادِ  فرَ وا الكُ ضَ تَ ارْ  َوَقدْ  اإِلاميانُ  مُ  َلَُ ىن  أَ ، وَ َوَقْد نَ َبُذوا احَلق  َورَاَءهم ِظْهرايً  اّلل ُ  همَكْيَف يَ ْهِديف

ويزينون َلم الباطَل، أهنم  ُه،َعنْ  الن اسَ  ُونَصدُّ فليعلم الذين يتالعبوَن ابلديِن، ويطعنون فيه، َويَ 
ِإن  ال ِذيَن آَمُنوا ُُث  َكَفُروا ُُث  آَمُنوا ﴿ قَاَل اّلل ُ تَ َعاىَل: قطعوا على أنفسهم طريق العودة إىل هللا؛ 

ُ لِيَ ْغِفَر ََلُْم َوال لِيَ ْهِديَ ُهْم َسِبيال   2.﴾ ُُث  َكَفُروا ُُث  اْزَداُدوا ُكْفرًا ملَْ َيُكِن اّلل 

، من الشِ رِك ولو ُقطِ َع اْلُمؤِمُن َأْو ُحر َِق اّللِ  َصل ى هللُا َعَلْيِه َوَسل مَ  َرُسولُ ذه العلِة َحذ َر وَل
َذاَت يَ ْوم  أُْفرُِغ  ، َمْواَلِة َرُسوِل اّللِ  َصل ى هللُا َعَلْيِه َوَسل َم قَاَلْت: ُكْنُت أَُوضِ ُئهُ َعْن أَُمْيَمةَ ابلن اِر؛ ف

 أُرِيُد ، َأْوِصِِن ِبَوِصي ة  َأْحَفظَُها َعْنَك فَِإن ِ ٌل فَ َقاَل: اَي َرُسوَل اّلل ِ َعَلْيِه ِمَن اْلَماِء ِإْذ َجاَءُه َرجُ 
رًا فَِإن  َها رَْأُس ُكلِ  اَل ُتْشرِْك اِبّللِ  َوِإْن ُقطِ ْعَت َوُحر ِْقَت َواَل َتْشَرَبن  َخَْ »، قَاَل: اللُُّحوَق ِِبَْهِلي

ًدا فَ َقْد بَرَِئْت ِمْنُه ِذم ُة اّللِ  وَ  ًدا َفَمْن تَ َرَك َصاَلًة ُمتَ َعمِ  ِذم ُة َرُسولِِه َخِطيَئة  َواَل تَ ت ْرَُكن  َصاَلًة ُمتَ َعمِ 
ِمَن اّللِ  َوَمْأَواُه َجَهن ُم َوبِْئَس اْلَمِصرُي َواَل تَ ُفر ن  يَ ْوَم الز ْحِف َفَمْن فَ ر  يَ ْوَم َزْحف  فَ َقْد اَبَء ِبَغَضب  

ِمْن ِمْقَداِر َواَل تَ ْزَدْد ِف ُُتُوِم اأْلَْرِض فَِإن ُه َمِن اْزَداَد ِف ُُتُوِم أَْرِضِه َيَِْت ِبِه َعَلى ُعُنِقِه َأْو َرقَ َبِتِه 

                                                           

 86اآْليَة/ ُسوَرُة آِل ِعْمرَاَن:  - 1
 137ُسوَرُة النِ َساِء: اآلية/  - 2
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ُهْم َوَأِخْفُهْم ِف ، َوأَْنِفْق َعَلى أَْهلِ أَرَاِضنَي يَ ْوَم اْلِقَياَمةِ  َسْبعِ  َك ِمْن َطْوِلَك َواَل تَ ْرَفْع َعَصاَك َعن ْ
  1.«اّلل ِ 

  

                                                           

، ورواه أمحد 3447حديث رقم:  -ِف اآلحاد واملثان ابن أيب عاصم، 479حديث رقم:  -الطبان ِف الكبريرواه  - 1
 ، وصححه األلبان22075عن معاذ بن جبل رضي هللا عنه، حديث رقم: 
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، ويالسوء   ياحلِّسة   َّي 
 !مه  ب  ل  ق  ن  مُ  الظَّامل  

ُ تَ َعاىَل: قَ  ُ اَل ﴿ اَل اّلل    1.﴾ يَ ْهِدي اْلَقْوَم الظ اِلِمنيَ َواّلل 

 بعيٌد كَل البعِد عن اَلداية.من خطر الظلم ومن شؤمه على من اتصف به أن الظاملَ 

يعيش ِف الدنيا ِف ظلمات اجلهل، والفجور، والكب، أنه والعلة ِف كونه بعيًدا عن اَلداية 
وأىن ملثل هذا تلك الظلمات، فيظلم قلبه، وينطفئ نور بصريته،  قلبه حب   بَ شرِ وأُ والطغيان، 

  أن يرى نور اإلاميان وقد عميت عني بصريته، وانتكست فطرته؟

، بعث يوم القيامة يتخبط ِف الظلمات، ِف الدنيا هظلمات، وآثر العيش ِف ومن استمرأ الظلم
ْع هِبِْم َوأَْبِصْر يَ ْوَم ََيُْتونَ َنا َلِكِن الظ اِلُموَن اْليَ ْوَم ِف ﴿ َقاَل تَ َعاىَل: واجلزاء من جنس العمل؛  َأمسِْ

  2.﴾ َضالل  ُمِبني  

ُهَما، َعِن الن ِبِ  َصل ى هللُا َعَلْيِه َوَسل َم قَاَل: َعْن َعْبِد اّللِ  ْبِن و  الظُّْلُم ظُُلَماٌت »ُعَمَر َرِضَي اّلل ُ َعن ْ
  3.«يَ ْوَم الِقَياَمةِ 

ُ اَل حيُِبُّ الظ اِلِمنيَ ﴿ ؟ وكيف يهديه هللا تعاىل   4.﴾ َواّلل 

  5.﴾ إِن ُه اَل يُ ْفِلُح الظ اِلُمونَ ﴿ ؟ للهدى وقد حكم ِبسرانه جزاء ظلمه هللا تعاىل يوفقهوكيف 

ونزل بساحتهم ِبس هللا،  ،احْلُْلُقومَ الرُّوُح ِإَذا بَ َلَغِت  وايلسوء منقلبهم ،احلسرة الظ اِلِمنيَ يف
َوَلْو تَ َرى ِإِذ الظ اِلُموَن ِف َغَمرَاِت اْلَمْوِت ﴿ ؛ وعجز األطباء واملداوون فطحنتهم رحى املنون،

                                                           

 86ُسوَرُة آِل ِعْمرَاَن: اآْليَة/  - 1
 38ُسوَرُة َمْرمَيَ: اآْليَة/  - 2
ظَاملِِ َوالَغْصبِ  -رواه البخاري - 3

َ
كتاب  -ومسلم ،2447، حديث رقم: اَبٌب: الظُّْلُم ظُُلَماٌت يَ ْوَم الِقَياَمةِ  ،ِكَتاب امل

 2579، حديث رقم: اَبُب حَتْرمِِي الظُّْلمِ  ،اْلِبِ  َوالصِ َلِة َواآْلَدابِ 
 57اآْليَة/  ُسوَرُة آِل ِعْمرَاَن: - 4
 21ُسوَرُة اأْلَنْ َعاِم: اآْليَة/  - 5
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ُتْم تَ ُقوُلوَن َعَلى اّللِ   َواْلَمالِئَكُة اَبِسطُو أَْيِديِهمْ  َأْخرُِجوا أَنْ ُفَسُكُم اْليَ ْوَم جُتَْزْوَن َعَذاَب اَْلُوِن مبَا ُكن ْ
ُتْم َعْن آاَيتِِه َتْسَتْكِبُونَ  َر احلَْقِ  وَُكن ْ   1.﴾ َغي ْ

َوَلْو تَ َرى ِإِذ ﴿ قَاَل تَ َعاىَل:  ؛مإذا عرضوا على رهب وايلسوء منقلبهم ،يوم القيامةاحلسرهتم يف
يَن الظ اِلُموَن َمْوُقوُفوَن ِعْنَد َرهبِ ِْم يَ ْرِجُع بَ ْعُضُهْم ِإىَل بَ ْعض  اْلَقْوَل يَ ُقوُل ال ِذيَن اْسُتْضِعُفوا لِل ذِ 

  2.﴾ اْسَتْكبَ ُروا َلْوال أَنْ ُتْم َلُكن ا ُمْؤِمِننيَ 

الظ ْهِر ِمْن  َخِفيفَ َأْن تَ ْلَقى اّلل َ َعز  َوَجل  واحرص فال تظلمن اي عبد هللا إذا كنت مقتدرًا، 
ِإن  أََماَمُكْم َعَقَبًة  »؛ ف  اللِ َساِن َعْن أَْعرَاِضِهمْ  َكاف  ،  اْلَبْطِن ِمْن أَْمَواَِلِمْ  َخيصَ ِدَماِء اْلُمْسِلِمنَي، 
  3.«اْلُمْثِقُلونَ َكُئوًدا اَل جَيُوزَُها 

ِإن َك َكتَ ْبَت ِإََل  »ِإىَل َعْبِد اّللِ  ْبِن ُعَمَر َيْسأَلُُه َعِن اْلِعْلِم، َفَكَتَب إِلَْيِه اْبُن ُعَمَر:  َرُجلٌ َكَتَب 
اْسَتطَْعَت َأْن تَ ْلَقى اّلل َ َعز  َتْسأَُلِِن َعِن اْلِعْلِم، َواْلِعْلُم َأْكثَ ُر ِمْن َأْن َأْكُتَب ِبِه إِلَْيَك، َوَلِكْن ِإِن 

َوَجل  َوأَْنَت َخِفيُف الظ ْهِر ِمْن ِدَماِء اْلُمْسِلِمنَي، َخِفيُف اْلَبْطِن ِمْن أَْمَواَِلِْم، َكافُّ اللِ َساِن َعْن 
  4.«أَْعرَاِضِهْم، اَلزًِما جِلََماَعِتِهْم فَاف َْعلْ 

  

                                                           

 93ُسوَرُة اأْلَنْ َعاِم: اآْليَة/  - 1
 31ُسوَرُة َسَبأ : اآْليَة/  - 2
 بسند صحيح ،8713، حديث رقم: ِكَتاُب اْلِعْلمِ  -رواه احلاكم - 3
 (46راريخ داراي )ص:  - 4

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
221 

ٌة؟ اق  ل ك  ط  ُلوٍق ب ذ  ل  مل  خ   ه 

ُ تَ َعاىَل: قَ    1.﴾ أُولَِئَك َجزَاُؤُهْم َأن  َعَلْيِهْم َلْعَنَة اّللِ  َواْلَماَلِئَكِة َوالن اِس َأَْجَِعنيَ ﴿ اَل اّلل 

 !دُّ رَ  ي ُ ي اَل ذِ ال   هُ سَ م ِبََ هبِِ  لَ زَ ن َ ، وَ اّلل ِ  َعَلْيِهْم َلْعَنةُ َحل ْت  ال ِذينَ أُولَِئَك ى قَ شْ ا أَ مَ 

 ؟ةٌ اقَ طَ  كَ لِ ذَ بِ  وق  لُ خْ مَ لِ  لْ هَ وَ 

 ؟ًداحَ أَ  تَ َعاىَل  اّلل ُ  يَ ْلَعنَ  نْ  أَ ىَن عْ ا مَ مَ  مُ لَ عْ ت َ أَ 

ُ تَ َعاىَل  هُ دَ رُ طْ يَ  نْ  أَ ِِن عْ ي َ   .هِ تِ محَْ رَ  نْ مِ  اّلل 

َهاونِ عُ لْ مَ ا الْ ذَ ا َلَِ يهَ فِ  انَ كَ  مَ اَل  َوِسَعْت ُكل  َشْيء  الِت  اّلل ِ  ةُ محَْ رَ   .، َواَل َحظ  لَُه ِمن ْ

كُل شيء  ِمْن َخْلِق هللِا، َوِإَذا َغِضَب اّلل ُ تَ َعاىَل أحًداَلَعَن  َوِإَذا َعَلى َأَحد  اّلل ُ تَ َعاىَل ، َلَعَنه ُ
 يهِ لَ ي عَ شِ ي اميَْ ذِ ى ال  صَ احلَ  نَ مِ  نَ عْ الل   عَ مِ سَ لَ  ابُ جَ له احلِ  فَ شِ و كُ لَ يء ، وَ ُل شَ عليِه كُ  َغِضبَ 

 .هُ سُ يتنف   ال ِذي اءِ وَ ، واَلَ هُ بُ رَ شْ يَ  ال ِذي ، واملاءِ هُ لُ كُ َيَْ  ال ِذي امِ عَ الط  وَ 

ِإن  ال ِذيَن َيْكُتُموَن َما أَنْ زَْلَنا ﴿ تَ َعاىَل: اَل ا قَ مَ َة؛ كَ رَ جَ اَة الفَ صَ العُ َة وَ رَ فَ الكَ اّلل ُ تَ َعاىَل  نُ عَ لْ وإّنا ي َ 
ِعُنونَ ِمَن اْلبَ يِ َناِت َواَْلَُدى ِمن بَ ْعِد َما بَ ي  ن اُه   لِلن اِس ِف اْلِكتَاِب أُولَِئَك يَلَعنُ ُهُم هللُا َويَ ْلَعنُ ُهُم الال 

﴾.2  

َلَعَن هللُا َمْن »َرِضَي اّلل ُ َعْنُه، قَاَل: قَاَل الن ِبُّ َصل ى هللُا َعَلْيِه َوَسل َم:  َعْن َعِليِ  ْبِن َأيب طَاِلب  وَ 
َذَبَح لَِغرْيِ هللِا، َوَلَعَن هللُا َمْن آَوى ُُمِْداًث، َوَلَعَن هللُا َمْن َغي  َر َمَناَر  َلَعَن َواِلَدُه، َوَلَعَن هللُا َمنْ 

  3.«اأْلَْرضِ 
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ُهَما قَاَل: وَ  ُمْستَ ْوِصَلَة، َلَعَن الن ِبُّ َصل ى هللُا َعَلْيِه َوَسل َم الَواِصَلَة َوالْ »َعِن اْبِن ُعَمَر َرِضَي اّلل ُ َعن ْ
  1.«ُمْستَ ْوِْشَةَ َة َوالْ َوالَواِْشَ 

َبِِن آَدَم، لََعَن اّلل ُ ُعَصاَة  قَاَل جُمَاِهٌد: ِإَذا َأْجَدَبِت اأْلَْرُض قَاَلِت اْلبَ َهائُِم: َهَذا ِمْن َأْجِل ُعصاة  
 َبِِن آَدَم.

َمْن  هُ ن  إِ فَ ، هِ تِ نَ عْ لَ  اتِ بَ وجِ مُ ، وَ تَ َعاىَل  هللاِ  طِ خَ سَ  أسبابَ  هللاِ  ةَ مَ  أَ ي ايَ رِ ذَ احْ ، وَ هللاِ   عبدَ ايَ  رْ ذَ احْ فَ 
ُ فَ َلْن جتََِد َلُه َنِصريًا  .يَ ْلَعِن اّلل 

                                                           

َوالز ِيَنِة، اَبُب  كتاب اللِ َباسِ   -، ومسلم5937ِكَتاُب اللِ َباِس، اَبُب الَوْصِل ِف الش َعِر، حديث رقم:   -رواه البخاري - 1
َصِة َواْلمُ  َاِت َخْلِق هللِا، حديث حَتْرمِِي ِفْعِل اْلَواِصَلِة َواْلُمْستَ ْوِصَلِة َواْلَواِْشَِة َواْلُمْستَ ْوِْشَِة َوالن اِمَصِة َواْلُمتَ َنمِ  تَ َفلِ َجاِت َواْلُمَغريِ 

 2124رقم: 
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ُة  صَّ
اب  النَّار  ق  ح   أ ص 

ُ تَ َعاىَل: قَ  ( َخاِلِديَن 87أُولَِئَك َجزَاُؤُهْم َأن  َعَلْيِهْم َلْعَنَة اّللِ  َواْلَماَلِئَكِة َوالن اِس َأَْجَِعنَي )﴿ اَل اّلل 
ُهُم الْ ِفيَها    1.﴾ َعَذاُب َواَل ُهْم يُ ْنظَُرونَ اَل خُيَف ُف َعن ْ

، وصور الذل ِف أرض النكالِ ألوان و  العذابِ  صنوف منوما ينتظرهم ، اْلُمْجرِِمنيَ  حالَ  أتملْ 
 .اْلَعَذابِ أليِم العقاِب، وشديِد  نْ مِ  الن ارِ  وما أعد ُه هللاُ َلم ِف ارحمشِر،

من العذاب ِف البزخ، يرون ما هم  هقبورهم، فهم مع ما كانوا يعانونيبدأ عذاهبم ابلقيام من 
قَاُلوا اَي َويْ َلَنا َمْن ﴿ فيه أهون بكثري جًدا مما ينتظرهم، فإذا نفخ ِف الصور، وقاموا من القبور، 

  2.﴾ بَ َعثَ َنا ِمْن َمْرَقِدانَ 

 ،الذهولو  الفزع َتلكتهم الدهشة، واعرتاهم ،ارحمتومَ  حتققوا املآلَ و ، املشؤومَ  املصريَ  فإذا عاينوا
  3.﴾ ا ملَْ َيُكونُوا حَيَْتِسُبونَ َوَبَدا ََلُْم ِمَن اّللِ  مَ ﴿ 

يَ ﴿ فاسودت وجوههم، وعالها من الكآبة والذل ما ال يعلمه إال هللا؛  ضُّ ُوُجوٌه يَ ْوَم تَ ب ْ
  4.﴾ َوَتْسَودُّ ُوُجوهٌ 

؛ النفوس خوفًا تذهل العقول، وتدهش األلباب، وَتِل، وتغريت ألوان أعينهم إىل زرقة عجيبة
  5.﴾ يَ ْوَم يُ ن َْفُخ ِف الصُّوِر َوََنُْشُر اْلُمْجرِِمنَي يَ ْوَمِئذ  ُزْرقًا﴿ 

ُهْم ُرْعًبافإذا رأيتهم واحلال هكذا  ُهْم ِفرَارًا َوَلُمِلْئَت ِمن ْ ال أشَد أَق َْبَح وَ  منظرَ اَل فَ ، َلَول ْيَت ِمن ْ
  .ْلُوُجوِه َوُزْرَقِة اْلُعُيونِ ِمْن َسَواِد ا تشوها
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، و فيتقلبون ما شاء هللا َلم أن يتقلبوا ِف  سوقًا،  ُث يساقون إىل النارذلك العذاب، هذا الذلِ 
  1.﴾ يَ ْوَم يَُدعُّوَن ِإىَل اَنِر َجَهن َم َدعًّا﴿ ون إليها دفًعا؛ عُ ف َ دْ ويُ 

يُ ْعَرُف اْلُمْجرُِموَن ِبِسيَماُهْم ﴿ هم املالئكة كأشد ما يكون األخذ من أرض ارحمشر؛ أتخذُث 
  2.﴾ فَ يُ ْؤَخُذ اِبلن  َواِصي َواألْقَدامِ 

 ، حَّت إذا تساقطوا فيها متتابعني، واجتمع فيها السادة والرعاع، وترآئيرمى هبم فيها رمًياُث 
ُُث  يَ ْوَم اْلِقَياَمِة َيْكُفُر ﴿ ؛ فيها القادة واألتباع، لعن بعضهم بعًضا وتبأ بعضهم من بعض

  3.﴾ بَ ْعُضُكْم بِبَ ْعض  َويَ ْلَعُن بَ ْعُضُكْم بَ ْعًضا َوَمْأَواُكُم الن اُر َوَما َلُكْم ِمْن اَنِصرِينَ 

َلْو يَ ْعَلُم ال ِذيَن َكَفُروا ﴿ لعظم، تصهر اجللد وتذيب اللحم واالنار، كموجة عاتية،  تلفحهمُث 
تُ ُهْم ِحنَي اَل َيُكفُّوَن َعْن ُوُجوِهِهُم الن اَر َوال َعْن ظُُهورِِهْم َوال ُهْم يُ ْنَصُروَن َبْل أَتْتِيِهْم بَ ْغَتًة فَ تَ ب ْهَ 

  4.﴾ َفال َيْسَتِطيُعوَن َرد َها َوال ُهْم يُ ْنظَُرونَ 

ُهمُ واَل  ال ينقطع، دائمٌ  َعَذابٌ  اَل يُ ْقَضى َعَلْيِهْم فَ َيُموتُوا ﴿ وخلود ال يعقبه فناء،  ،خُيَف ُف َعن ْ
ُهْم ِمْن َعَذاهِبَا   5.﴾ َكَذِلَك جَنْزِي ُكل  َكُفور    َوال خُيَف ُف َعن ْ

، كم ِف النار من وجوه كانت منعمة، وثغور كانت ضاحكة، وأجساد  َيا َحْسَرًة َعَلى اْلِعَبادِ ف
 كانت انعمة! 

  6.﴾ ا بِِه َيْستَ ْهزُِئونَ اَي َحْسَرًة َعَلى اْلِعَباِد َما ََيْتِيِهْم ِمْن َرُسول  ِإال َكانُو ﴿ 
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 ن  ت  و   در  صَّ ال ُح ّش  ى ت  ّش   بُ 
 ر  د  ك  الي ف 

ُ تَ َعاىَل: قَ    1.﴾ ِإن  اّلل َ َغُفوٌر َرِحيمٌ ِإال  ال ِذيَن رَابُوا ِمْن بَ ْعِد َذِلَك َوَأْصَلُحوا فَ ﴿ اَل اّلل 

 وأتمل رأفته هبم ،ال سيما العصاة حيث مل يعاجلهم ابلعقوبة أتمل رمحة هللا تعاىل بعباده
رَابُوا ِمْن حيث شرع َلم التوبة، ووعدهم العفو واملغفرة والرمحة، إذا  وإحسانه سبحانه إليهم،

 َعْن َأيب ُموَسى؛ اْلُمِسيُئونَ إليِه لِيَ ُتوَب  لرمحةِ يَ ْبُسُط َيَدُه ابِ  تَ َعاىَل  ، فهوبَ ْعِد َذِلَك َوَأْصَلُحوا
ِإن  هللَا َعز  َوَجل  يَ ْبُسُط َيَدُه اِبلل ْيِل »َرِضَي اّلل ُ َعْنُه، َعِن الن ِبِ  َصل ى هللُا َعَلْيِه َوَسل َم، قَاَل: 

ْيِل، َحَّت  َتْطُلَع الش ْمُس ِمْن لِيَ ُتوَب ُمِسيُء الن  َهاِر، َويَ ْبُسُط َيَدُه اِبلن  َهاِر لِيَ ُتوَب ُمِسيُء الل  
  2.«َمْغرهِِبَا

، بكلمات حانية، ووعد ال يتخلف، فيطمئن اْلائفني، ويرشد احلائرين، ويرد  ويتودد لعباده
ُ تَ َعاىَل: لريجع إليه املذنبون؛  الشاردين،  ُقْل اَي ِعَباِدَي ال ِذيَن َأْسَرُفوا َعَلى أَنْ ُفِسِهْم اَل ﴿ قَاَل اّلل 

يًعا ِإن ُه ُهَو اْلَغُفوُر الر ِحيمُ  َ يَ ْغِفُر الذُّنُوَب َجَِ   3.﴾ تَ ْقَنطُوا ِمْن َرمْحَِة هللِا ِإن  اّلل 

، ستغفرن امل أعظم، ورمحته تعاىل أوسع تعاىلهللا  وكب اجلرُم، فعفو، الذنبُ  عظمَ ومهما 
ِب َوقَاِبِل الت  ْوِب َشِديِد اْلِعَقاِب ِذي الط ْوِل ال َغاِفِر الذ نْ ﴿ قَاَل اّلل ُ تَ َعاىَل:  ؛ب إليه وأقبلوأان

  4.﴾ إَِلَه ِإال ُهَو إِلَْيِه اْلَمِصريُ 

َعْن َأيب ُهَريْ َرَة، َعِن الن ِبِ  َصل ى هللاُ ؛ اّلل ُ تَ َعاىَل  أن يغفره هللاَ  فال يتعاظمومهما تكرر الذنب، 
أَْذَنَب َعْبٌد َذنْ ًبا، فَ َقاَل: اللُهم  اْغِفْر َل »َعَلْيِه َوَسل َم، ِفيَما حَيِْكي َعْن َربِ ِه َعز  َوَجل ، قَاَل: 

ْنِب،  َذْنِب، فَ َقاَل تَ َباَرَك َوتَ َعاىَل: أَْذَنَب َعْبِدي َذنْ ًبا، فَ َعِلَم َأن   ْنَب، َوَيَُْخُذ اِبلذ  َلُه َرابًّ يَ ْغِفُر الذ 
ِلَم ُُث  َعاَد َفَأْذَنَب، فَ َقاَل: َأْي َربِ  اْغِفْر َل َذْنِب، فَ َقاَل تَ َباَرَك َوتَ َعاىَل: َعْبِدي أَْذَنَب َذنْ ًبا، فَ عَ 

                                                           

 89ُسوَرُة آِل ِعْمرَاَن: اآْليَة/  - 1
نُوِب َوِإْن َتَكر َرِت الذُّنُوُب َوالت  ْوبَةُ  ،الت  ْوبَةِ  ابُ تَ كِ  -رواه مسلم - 2  2759 حديث رقم: ،اَبُب قَ ُبوِل الت  ْوبَِة ِمَن الذُّ
 53ُسوَرُة الزَُّمِر: اآلية/  - 3
    3ُسوَرُة َغاِفر : اآلية/  - 4
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ْنِب، ُُث   ْنَب، َوَيَُْخُذ اِبلذ  َعاَد َفَأْذَنَب فَ َقاَل: َأْي َربِ  اْغِفْر َل َذْنِب، فَ َقاَل َأن  لَُه َرابًّ يَ ْغِفُر الذ 
ْنَب، َوَيَُْخُذ اِبلذ ْنِب، اْعَملْ  َما  تَ َباَرَك َوتَ َعاىَل: أَْذَنَب َعْبِدي َذنْ ًبا، فَ َعِلَم َأن  َلُه َرابًّ يَ ْغِفُر الذ 

  1.«ِشْئَت فَ َقْد َغَفْرُت َلكَ 

الشيطان من رمحة هللا، ويومهك أن ذنبك ال يغفر، أو أن التوبة فاحذر اي عبد هللا أن يقنطك 
 عنك بعيدة املنال، وأن عفو هللا تعاىل عنك ضرب من اْليال، وأن رضاه تعاىل من ارحمال.

وهذه بشرى تشرح لك صدرك وتنفي عنك كدرك، للتائب بعد الذنب منزلة ال حيصلها بغري 
إال من أذنب، هذه املنزلة هي ُمبة هللا تعاىل له؛ هذا الذنب، وله نصيب من القرب ال يناله 

ُ تَ َعاىَل:  َ حيُِبُّ الت  و اِبنَي َوحيُِبُّ اْلُمَتَطهِ رِينَ ﴿ قَاَل اّلل    2.﴾ ِإن  اّلل 

  .الذ ْنبُ  هُ ِمنْ  َتَكر رَ  وال يكون توااًب إال إذا

َنا، ، قَاَل: َرِضَي اّلل ُ َعْنهُ  َعْن َصْفَواَن ْبِن َعس ال  وَ  َخرََج َرُسوُل هللِا َصل ى هللا َعَلْيِه َوَسل ْم َعَلي ْ
ثُ َنا:  ِإن  لِلت  ْوبَِة اَباًب َعْرُض َما بَ نْيَ ِمْصرَاَعْيِه َما بَ نْيَ اْلَمْشرِِق َواْلَمْغِرِب، اَل يُ ْغَلُق َحَّت  »َفأَْنَشَأ حُيَدِ 

يَ ْوَم َيَْيت بَ ْعُض آاَيِت ﴿ َرُسوُل هللِا َصل ى هللا َعَلْيِه َوَسل ْم: ، ُُث  قَ رََأ «َع الش ْمُس ِمْن َمْغرهِِبَاَتْطلُ 
رًا َفُع نَ ْفًسا ِإاميَانُ َها ملَْ َتُكْن آَمَنْت ِمْن قَ ْبُل، َأْو َكَسَبْت ِف ِإاميَاهِنَا َخي ْ . ]األنعام: ﴾ َربِ َك اَل يَ ن ْ

158].3  

 

  

                                                           

نُوِب َوِإْن َتَكر َرِت الذُّنُوُب َوالت  ْوبَةُ  ،الت  ْوبَةِ  ابُ تَ كِ   -رواه مسلم - 1  2758، حديث رقم: اَبُب قَ ُبوِل الت  ْوبَِة ِمَن الذُّ
 222ُسوَرُة البقرِة: اآلية/  - 2
لِيِل َعَلى أَن  اَلِبَس َأَحِد اْْلُف نْيِ قَ ْبَل َغْسِل ِكاَل الر ِْجَلنْيِ، ِإَذا لَِبَس اْلُْف   ،ِكَتاُب اْلُوُضوءِ  -رواه ابن خزامية - 3 اَبُب الد 

ُر َجائِز  َلُه اْلَمْسُح َعَلى اْْلُف نْيِ ِإَذا َأْحَدثَ  والطبان ِف  ،193، حديث رقم: اآْلَخَر بَ ْعَد َغْسِل الر ِْجِل اأْلُْخَرى َغي ْ
 .بسند حسن ،7383حديث رقم:  -الكبري
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 ل يسعه إل أن يصلح ما أفسده

ُ قَ    1.﴾ ِإن  اّلل َ َغُفوٌر َرِحيمٌ ِإال  ال ِذيَن رَابُوا ِمْن بَ ْعِد َذِلَك َوَأْصَلُحوا فَ ﴿ تَ َعاىَل: اَل اّلل 

 !﴾ َوَأْصَلُحوا﴿  ......﴾ رَابُوا﴿ : للتوبة تَ َعاىَل  هللاِ  شرطَ أتمل 

 هِ تِ يعَ رِ ، ويفرتي على شَ  اإلسالمِ ِف  إفساد ، فيطعنُ  أعظمَ  يفسدُ  هِ كفرِ   حالَ  اسِ الن   بعضُ 
ابألابطيل، تنفريًا للناس عن دين هللا، وصًدا  َصل ى اّلل ُ َعَلْيِه َوَسل مَ  هللاِ  ي رسولَ مِ رْ ي َ ، وَ الكذبَ 

 ، وله ِف ذلك ابع كبري، ويٌد طوىل.تَ َعاىَل  اّلل ِ  عن سبيلِ 

ومثل هذا ال يكفيه إذا راب من كفره أن جيلس ِف بيته ويعتزل الناس، بل جيب عليه أن 
 وإصالح ما أفسده. ،الباطل الذي نصره دحضو  لطمس الضالل الذي نشره، يسعى

وكذا من كان عاصًيا من املسلمني، إذا راب هلل تعاىل، وكان قبلها ينصر بدعة من البدع، أو 
يسعى ِف تزيني ابطل، أو نشر رذيلة، ال يسعه إال أن يصلح ما أفسده، وينصر احلق بقدر 

 نصرته الباطل حال عصيانه.

هُ  ْن َعْبِد اّللِ  ْبِن َعْمر وعَ  ، َأن  ُمَعاَذ ْبَن َجَبل  أَرَاَد َسَفرًا فَ َقاَل: اَي َرُسوَل اّللِ  َماَرِضَي اّلل ُ َعن ْ
ًئا»َأْوِصِِن. قَاَل:  ِإَذا َأَسْأَت »قَاَل: اَي َرُسوَل اّللِ  زِْدِن. قَاَل: « اْعُبِد اّلل َ َواَل ُتْشرِْك ِبِه َشي ْ

  2.«اْسَتِقْم َوْلُتَحسِ ْن ُخُلَقكَ »قَاَل: اَي َرُسوَل اّللِ  زِْدِن. قَاَل: « َفَأْحِسنْ 

َعَلْيَك بِتَ ْقَوى هللِا َما »قَاَل: قُ ْلُت: اَي َرُسوَل هللِا، َأْوِصِِن، فَ َقاَل:  َرِضَي اّلل ُ َعْنهُ  َعْن ُمَعاذ  وَ 
َحَجر  وَشَجر ، َوَما َعِمْلَت ِمْن ُسوء  َفَأْحَدْث ّللِِ  ِفيِه تَ ْوبًَة: السِ رُّ اْسَتطَْعَت، َواذُْكِر هللَا ِعْنَد ُكلِ  

، وَ    3«.اْلَعاَلنَِيُة اِبْلَعاَلنَِيةِ اِبلسِ رِ 
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اَنبَةِ  -رواه احلاكم - 2 ْحَسانِ  -وابن حبان ،7616، حديث رقم: ِكَتاُب الت  ْوبَِة َواإْلِ َفْصٌل ِمَن اْلِبِ   ،ِكَتاُب اْلِبِ  َواإْلِ

ْحَسانِ   بسند حسن ،8747حديث رقم:  -والطبان ِف األوسط، 524، حديث رقم: َواإْلِ
 بسند صحيح    ،34325حديث رقم:  -وابن أيب شيبة ،331حديث رقم:  -رواه الطبان ِف الكبري - 3
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: والذي بعثك ابحلق ال َصل ى اّلل ُ َعَلْيِه َوَسل مَ  هللاِ  َرُسولِ ل قال َرِضَي اّلل ُ َعْنهُ وملا أسلم ُعَمُر 
 جملس جلست فيه ابلكفر إال جلست فيه ابإلاميان.يبقى 
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 ياًل ب  م س  هُ ن  لَّ م  ض   أ  ل  

َوأُولَِئَك ُهُم  ِإن  ال ِذيَن َكَفُروا بَ ْعَد ِإاميَاهِنِْم ُُث  اْزَداُدوا ُكْفرًا َلْن تُ ْقَبَل تَ ْوبَ تُ ُهمْ ﴿ اَل اّلل ُ تَ َعاىَل: قَ 
  1.﴾ الض الُّونَ 

والتهديد األكيد َلؤالء الذين ذاقوا حالوة اإلاميان، وأشرقت ْشسه أتمل هذا الوعيد الشديد 
 ِف قلوهبم، ُث آثروا الكفر على اإلاميان، واشرتوا الضاللة ابَلدى.

ملثل هذا أن  لعصيان، ويتوغلون ِف الضالل، وأىنفكأهنم يتكلفون الكفر، واميعنون ِف ا
 لضالل؟يهتدي، وهو يتمرغ ِف أوحال الغواية، وخيوض ِف مستنقع ا

؛ ألن كفرهم منشؤه االستكبار، واحلامل َلم عليه هو َلْن تُ ْقَبَل تَ ْوبَ تُ ُهمْ وأخب سبحانه أهنم 
 العناد، ومثل هؤالء ال يوفقون للتوبة، ألهنم أبعد الناس عنها.

ملا  فعلوا ذلك ابزعمهم، وظنوا أهنم إّن دوا التحرر من أحكامهاالدين، وأر  وملا خلع هؤالء ربقة
َ هللاُ تعاىل حقيقتهم وأن ه ال أضل  منهم سبياًل،استنار   وال أعظَم منهم خسرااًن؛ ت عقوَلم، فبني 

 ، ورجعوا ابْلسراِن املبنِي.فَ َباُءوا ِبَغَضب  َعَلى َغَضب  ، ﴾ َوأُولَِئَك ُهُم الض الُّونَ ﴿  :َقالَ ف َ 
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ا م  نَّ إ   ر  ب   رِّ ٌة فإ ياك أ ن  ُتغ  د 
اح  ٌس و  ف    هي ن 

ِإن  ال ِذيَن َكَفُروا َوَماُتوا َوُهْم ُكف اٌر فَ َلْن يُ ْقَبَل ِمْن َأَحِدِهْم ِمْلُء األْرِض َذَهًبا ﴿ اَل اّلل ُ تَ َعاىَل: قَ 
  1.﴾ َوَلِو اف َْتَدى بِِه أُولَِئَك ََلُْم َعَذاٌب أَلِيٌم َوَما ََلُْم ِمْن اَنِصرِينَ 

، الضالل والكفران، ويستمرون ِف والعصيان الغيعجيب أمر أولئك الذين يصرون على 
ويغررون ِبنفسهم فإذا واَّف أحدهم ربه تعاىل يوم القيامة َتىن لو افتدى نفسه من عذاب هللا 

 ، لو كان اميكنه االفتداء.اأَلْرِض َذَهًبا ِطاَلعِ ب

 ويقدم الدنيا فكاًكا لو كان اميلكها والت حني مناص.فيندم والت حني مندم، 

واملوعود من الرسول صلى هللا ن، امن هللا تعاىل ابلرضو  املبشرُ  ُعَمرُ  هذه األمةوهذا فاروق 
َتَدْيُت ِبِه ِمْن َعَذاِب اّللِ  : »يقولُ  عليه وسلم ابجلنان؛ َواّللِ  َلْو َأن  َل ِطاَلَع اأَلْرِض َذَهًبا الَف ْ

  2.«َعز  َوَجل ، قَ ْبَل َأْن أَرَاهُ 

مهاًل،  كَ رِ دى وتُ سُ  قَ لِ ا على َلوه، يظن أنه خُ مقيمً  يواميس ،ِف غيهوبعض الناس يصبح سادرًا 
، وال عن ُمرميتقلب بني املالعب واملالهي، ينادم امللذات، ويعاقر الشهوات، ال يتورع 

 ، وما دار ِبلده الوقوف للحساب، والعرض على رب األرابب.عن قبيحيرعوي 

  3.﴾ َرْيَب ِفيِه َوُوفِ َيْت ُكلُّ نَ ْفس  َما َكَسَبْت َوُهْم اَل يُْظَلُمونَ  َفَكْيَف ِإَذا ََجَْعَناُهْم لِيَ ْوم  اَل ﴿ 

 َغر َِر هِبَا.ت ُ َأْن  فِإايكنَ ْفٌس َواِحَدٌة فيا عبَد هللِا إّنا هي 

 

                                                           

 91ُسوَرُة آِل ِعْمرَاَن: اآْليَة/  - 1
اَبُب َمَناِقِب ُعَمَر ْبِن اْلَط اِب َأيب َحْفص  الُقَرِشيِ  كَتاُب َأْصَحاِب الن ِبِ  َصل ى هللُا َعَلْيِه َوَسل َم،   -رواه البخاري - 2

ُ َعْنُه، حديث رقم:   3692الَعَدِويِ  َرِضَي اّلل 
 25ُسوَرُة آِل ِعْمرَاَن: اآْليَة/  - 3
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ِإن ُه َلْو َكاَنْت َل نَ ْفَساِن أََتى ُمطَرِ َف ْبَن َعْبِد اّللِ  احْلَُرورِي ُة َيَدُعونَُه ِإىَل رَْأِيِهْم. فَ َقاَل: اَي َهُؤالِء 
رَابَ ْعُتُكْم إبِِْحَدامُهَا َوأَْمَسْكُت اأُلْخَرى فَِإْن َكاَن ال ِذي تَ ُقوُلوَن ُهًدى ات  بَ ْعتُ َها اِبأُلْخَرى َوِإْن  

1ُه َأْن أَُغر َِر هِبَا.َكاَنْت َضاللَة  َهَلَكْت نَ ْفٌس َوبَِقَيْت َل نَ ْفٌس َوَلِكن  َها نَ ْفٌس َواِحَدٌة َوَأاَن َأْكرَ 
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 من تفكر ف مصريه أقبل عَل ربه خائًفا 

ُ تَ َعاىَل: قَ    1.﴾ أُولَِئَك ََلُْم َعَذاٌب أَلِيٌم َوَما ََلُْم ِمْن اَنِصرِينَ ﴿ اَل اّلل 

، وال إذا مات على الكفر من تفكر ِف مصريه، ولو للحظات وعلم أنه ال مانع له سخط هللا
ذلياًل،  خائًفا حزيًنا، وانقاد إليه طائًعا ، ألقبل على ربهإذا أسخط مواله جمري له من عذابه

 اجلهالة، والعفو عما اقرتفه زمن الضاللة. وسأله الغفران عما بدر منه حال

وِف عمايتهم ، ِف سكرهتم يعمهونو  ولكن احلال أن أكثر الناس ِف غمرهتم ساهون،
وِف َلوهم سادرون، وعلى عصياهنم مستمرون، أَلاهم طول األمل، وغرهم ابهلل  يتخبطون،

 الغرور.

ابلدنيا عن أعماَلم، فشغلهم سوء زين َلم الشيطان ، ابلضالل وارضفأقاموا على الكفر، و 
ومعاقرة اللذات غاية املراد، وارتكاب املوبقات إَلام، واجلرأة ، األماىن، فرأوا اللهو أمسى الدين

 على هللا إقدام. 

وأابد َجوع األكاسرة، اجلبابرة، وقصم ظهور القياصرة،  جباه قد أذل ونسي هؤالء أن املوت
 فَ َهْل تَ َرى ََلُْم ِمْن اَبِقَية  ﴿ ؛ وشتت ْشل العتاة، الطغاة رؤوسوأحىن الفراعنة،  وأرغم أنوف

﴾.2  

  3 ؟﴾ اُهْم لِيَ ْوم  اَل َرْيَب ِفيهِ َفَكْيَف ِإذا ََجَْعن﴿ 

  .األشقياءِ  فكيف ابلفجرةِ ، واألنبياءُ  الرسلُ  حُيِْجُم فيهيوٌم 

 اإلضاعة. فكيف ِبهلِ  ،التقى أهلُ فيه يندم  يومٌ 

 

                                                           

 91آِل ِعْمرَاَن: اآْليَة/ ُسوَرُة  - 1
 8ُسورَُة احْلَاق ُة: اآْليَة/  -  2
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َها َعْدٌل َوال ﴿ يوٌم  َفُعَها َشَفاَعٌة َوال ُهْم يُ ْنَصُرونَ اَل جَتْزِي نَ ْفٌس َعْن نَ ْفس  َشْيئاً َوال يُ ْقَبُل ِمن ْ  تَ ن ْ
﴾.1  

ولو وما ينتظرهم من أليم العذاب، حني يفارقهم اْلالن واألحباب،  ،مصريهمفكروا ِف تمل ي
َلْو ُكن ا َنْسَمُع أَْو نَ ْعِقُل َما ُكن ا ﴿  قوَلم؟ ذاارعووا عن كثري مما هم فيه، أليس هلتعقلوا و  تفكروا

  2.﴾ الس ِعريِ ِف َأْصَحاِب 

  

                                                           

 123ُسوَرُة اْلبَ َقَرِة: اآْليَة/  - 1
   10ُسوَرُة اْلُمْلِك: اآْليَة/  - 2
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 عٍ م  ت  اج   د  ع  ب   مهُ لُ م  ش   ت  تَّ ش  ت  

ُ تَ َعاىَل: قَ    1.﴾ أُولَِئَك ََلُْم َعَذاٌب أَلِيٌم َوَما ََلُْم ِمْن اَنِصرِينَ ﴿ اَل اّلل 

بعض الناس يصدر ضده حكم قضائي فيضحك ملء شدقيه، ويقابل احلكم ابلسخرية 
صاحب  جمرد حب على ورق؛ لقرابته من فالن هواالستهزاء، لثقته أنه لن ينفذ، ويوقن أن

 .صاحب اجلاه ، ولصلته بعالناملنصب

رمبا يتوهم بعض الناس أن مثل ذلك يكون ِف اآلخرة، وأنه سيغِن عنه يوم القيامة قربه من 
 نِب، أو يدفع عنه العذاب صلته بوَل.

اَي أَي َُّها الن اُس ﴿  اَل تَ َعاىَل:قَ  هللا تعاىل ذلك التوهم، فال يغِن يوم القيامة أحٌد عن أحد ؛فدفع 
ئًا   2.﴾ ات  ُقوا َرب ُكْم َواْخَشْوا يَ ْوًما اَل جَيْزِي َواِلٌد َعْن َوَلِدِه َوال َمْوُلوٌد ُهَو َجاز  َعْن َواِلِدِه َشي ْ

َها َعْن َعاِئَشةَ وَ  . ]الشعراء: ﴾ َوأَْنِذْر َعِشريََتَك اأْلَق َْرِبنيَ ﴿  :، قَاَلْت: َلم ا نَ زََلتْ َرِضَي اّلل ُ َعن ْ
اَي فَاِطَمُة بِْنَت ُُمَم د ، اَي »[ قَاَم َرُسوُل هللِا َصل ى هللُا َعَلْيِه َوَسل َم َعَلى الص َفا، فَ َقاَل: 214

ًئا، َسُلوِن ِمْن َماَل َصِفي ُة بِْنَت َعْبِد اْلُمط ِلِب، اَي َبِِن َعْبِد اْلُمط ِلِب، اَل أَْمِلُك َلكُ  ْم ِمَن هللِا َشي ْ
ُتمْ    3.«َما ِشئ ْ

قَاَل  ت كل صلة بينه وبني اْللق َجيًعا؛انقطع عن ربه معرًضا، وألمره عاصًيا،فإذا كان العبد 
ُتُمواَن فُ رَاَدى َكَما َخَلْقَناُكْم َأو َل َمر ة  َوتَ رَْكُتْم َما َخو ْلَنا ﴿ تَ َعاىَل:  ُكْم َورَاَء ظُُهورُِكْم َوَما َوَلَقْد ِجئ ْ

َنُكْم َوَضل  َعْنُكْم مَ  ُتْم نَ َرى َمَعُكْم ُشَفَعاءَُكُم ال ِذيَن َزَعْمُتْم أَن  ُهْم ِفيُكْم ُشرََكاُء لََقْد تَ َقط َع بَ ي ْ ا ُكن ْ
  4.﴾ تَ ْزُعُمونَ 

                                                           

 91ُسوَرُة آِل ِعْمرَاَن: اآْليَة/  - 1
 33ُسوَرُة ُلْقَماَن: اآْليَة/  - 2
َناِقبِ  -البخاري رواه - 3

َ
 -مسلمو  ،3356، حديث رقم: اَبُب َمِن انْ َتَسَب ِإىَل آاَبئِِه ِف اإِلْساَلِم َواجلَاِهِلي ةِ  ،ِكَتاُب امل

اميَانِ     205حديث رقم:  ،[214]الشعراء:  ﴾َوأَْنِذْر َعِشريََتَك اأْلَقْ َرِبنيَ ﴿اَبٌب ِِف قَ ْولِِه تَ َعاىَل:  ،ِكَتاُب اإْلِ
 94ُسوَرُة اأْلَنْ َعاِم: اآْليَة/  - 4
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فتشتت الشمل بعد اجتماع، وانقطعت الوسائل واألسباب، وتفرق عنه األهل واألحباب؛ 
يَ ْوَم ﴿ قَاَل تَ َعاىَل: سخطه جمانًبا؛  ألسبابِ  فيأكل يديه ندًما أال يكون هلل طائًعا، وأال يكون

تَ َنا َأطَْعَنا   1.﴾ َنا الر ُسوالاّلل َ َوَأطَعْ  تُ َقل ُب ُوُجوُهُهْم ِف الن اِر يَ ُقوُلوَن اَي لَي ْ

  

                                                           

   66ُسوَرُة اأْلَْحزَاِب: اآلية/  - 1
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 د  
 خ  س   يُل ل 

 اوه  مُ ُس و   س  ف  نَّ ال اء 

 ِإن  اّلل َ بِِه َعِليمٌ َلْن تَ َنالُوا اْلِب  َحَّت  تُ ْنِفُقوا مم ا حتُِبُّوَن َوَما تُ ْنِفُقوا ِمْن َشْيء  فَ ﴿ اَل اّلل ُ تَ َعاىَل: قَ 
﴾.1  

 ؟وملَ مْل يذكْر غريَُه ِمْن صفاِت أهِل اإلاميانِ ، ُهَنا ابلذكرِ  اْلِب   تَ َعاىَل  هللاِ  ُتصيصَ  أتملْ 

على من أنفق عليه، والب إحسان هللا تعاىل  إحسانهِ دليل والعلة أن إنفاق املؤمن مما حيب 
على عباده، فجعل هللا تعاىل اإلحسان ابلب ِف مقابلة اإلحسان ابإلنفاق من ارحمبوابت، 

  2.﴾ اإلْحَساِن ِإال اإلْحَسانُ َهْل َجزَاُء ﴿  و واجلزاء من جنس العمل؛

، األرفعِ   ابرحملِ اىَل عَ ت َ  هللاِ  دَ نْ عِ  األبْ رَارُ و  إنفاق املؤمن مما حيب دليل سخاء نفسه، ومسوها،وَ 
  3.﴾ ِإن  ِكَتاَب األبْ رَاِر َلِفي ِعلِ يِ نيَ ﴿ قَاَل: ؛ الساميةِ  واملنزلةِ 

  4.﴾ ِإن  األبْ رَاَر َلِفي نَِعيم  ﴿ َقاَل تَ َعاىَل: وجزى هللا تعاىل األبرار خري جزاء؛ ف

قَاَلْت: َكاَن ِإَذا َجاَءُه الس اِئُل يَ ُقوُل َل:  ثيم  أُم  َوَلِد الر بِيِع ْبِن خأن  ابإلحسانِ  ر ِ الب َ  ورِ صُ  نْ مِ وَ 
 اَي ُفاَلنَُة أَْعِطي الس اِئَل ُسك رًا، فَِإن  الر بِيَع حيُِبُّ السُّك َر. 

َعْبِد اْلَعزِيِز َكاَن َيْشرَتِي أَْعَدااًل ِمْن ُسك ر  َويَ َتَصد ُق هِبَا. َفِقيَل َلُه: َهال   ُعَمَر ْبنَ  أن   ومنها
 .  َتَصد ْقَت ِبِقيَمِتَها؟ فَ َقاَل: أِلَن  السُّك َر َأَحبُّ ِإََل  َفَأَرْدُت َأْن أُْنِفَق مم ا ُأِحبُّ

 

  

                                                           

 92ُسوَرُة آِل ِعْمرَاَن: اآْليَة/  - 1
 60ُسوَرُة الر مْحَِن: اآْليَة/  - 2
 18ُسوَرُة اْلُمطَفِ ِفنَي: اآْليَة/  - 3
 13ُسوَرُة ااِلْنِفطَاِر: اآْليَة/  - 4
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م   ز  ج  ع   ت  ل   ض  م  ث ل  أ ِب  ض 
 أ ن  ت ُكون  م 

ُ تَ َعاىَل: قَ    1.﴾ ِإن  اّلل َ بِِه َعِليمٌ َوَما تُ ْنِفُقوا ِمْن َشْيء  فَ ﴿ اَل اّلل 

يعلمه،  فَِإن  اّلل َ تنفقه  َشْيء  ، لتعلم أن أقل ﴾ ...َوَما تُ ْنِفُقوا ِمْن َشْيء  ﴿ : تَ َعاىَل أتمل قوَلُه 
َوَما أَنْ َفْقُتْم ِمْن نَ َفَقة  َأْو َنَذْرُتُْ ﴿ قَاَل اّلل ُ تَ َعاىَل: وسيكتب لك به، ويضع عنك به وزرًا؛ كما 

  2.﴾ ِمْن َنْذر  فَِإن  اّلل َ يَ ْعَلُمهُ 

حَّت تطيب نفسك ابلبذل، وتسمح ابلعطاء، وتتلذذ ابلصدقة، وتسعَد ابملواساة، وتفرح إذا 
 صلتك.رأيت من يقبل 

وملا أدرك السلف ذلك طاروا إىل البذل زرافات ووحداان، وتسابقوا إىل العطاء سباق اْليل ِف 
 ، وله منهم نصيب.املضماِر، وما من ميدان للخري إال وَلم فيه سهم

َرِضَي اّلل ُ َعْنُه َأن  فُ َقرَاَء اْلُمَهاِجرِيَن أَتَ ْوا َرُسوَل هللِا َصل ى هللُا َعَلْيِه َوَسل َم، فَ َقاُلوا:  َعْن َأيب ُهَريْ َرةَ 
ثُوِر اِبلد َرَجاِت اْلُعَلى، َوالن ِعيِم اْلُمِقيِم، فَ َقاَل:  قَاُلوا: ُيَصلُّوَن َكَما « َوَما َذاَك؟»َذَهَب َأْهُل الدُّ

َوَيُصوُموَن َكَما َنُصوُم، َويَ َتَصد ُقوَن َواَل نَ َتَصد ُق، َويُ ْعِتُقوَن َواَل نُ ْعِتُق، فَ َقاَل َرُسوَل هللِا ُنَصلِ ي، 
ًئا ُتْدرُِكوَن بِِه َمْن َسبَ َقُكْم َوَتْسِبُقوَن بِِه َمْن بَ ْعدَُكْم؟ »َصل ى هللُا َعَلْيِه َوَسل َم:  أََفاَل أَُعلِ ُمُكْم َشي ْ

قَاُلوا: بَ َلى، اَي َرُسوُل هللِا قَاَل: « ُكوُن َأَحٌد أَْفَضَل ِمْنُكْم ِإال  َمْن َصَنَع ِمْثَل َما َصنَ ْعُتمْ َواَل يَ 
ُوَن، َوحَتَْمُدوَن، ُدبُ َر ُكلِ  َصاَلة  َثاَلاًث َوَثاَلِثنَي َمر ةً » : فَ َرَجَع « ُتَسبِ ُحوَن، َوُتَكبِ  قَاَل أَبُو َصاِلح 

َع ِإْخَوانُ َنا أَْهُل اأْلَْمَواِل مبَا فُ َقرَاُء الْ  ُمَهاِجرِيَن ِإىَل َرُسوِل هللِا َصل ى هللُا َعَلْيِه َوَسل َم، فَ َقاُلوا: مسَِ
  3.«َذِلَك َفْضُل هللِا يُ ْؤتِيِه َمْن َيَشاءُ »فَ َعْلَنا، فَ َفَعُلوا ِمثْ َلُه، فَ َقاَل َرُسوِل هللِا َصل ى هللاُ َعَلْيِه َوَسل َم: 

                                                           

 92اآْليَة/ ُسوَرُة آِل ِعْمرَاَن:  - 1
   270ُسوَرُة البقرِة: اآْليَة/  - 2
َمَساِجِد َوَمَواِضِع ِكَتاُب الْ  -ومسلم ،843حديث رقم:  ،اَبُب الذ ِْكِر بَ ْعَد الص اَلةِ  ،ِكَتاُب اأَلَذانِ  -رواه البخاري - 3

 595 حديث رقم: ،اَبُب اْسِتْحَباِب الذ ِْكِر بَ ْعَد الص اَلِة َوبَ َياِن ِصَفِتهِ  ،الص اَلةِ 
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قَاَل ؛ صدقةٌ  لكَ  والتهليلِ  والتكبريِ  والتحميدِ  ي التسبيحِ ففِ  ابملالِ  ةِ قَ دَ الص   نِ عَ  تَ زْ جَ فإذا عَ 
َأولَْيَس َقْد َجَعَل اّلل ُ َلُكْم َما تَ َتَصد ُقوَن ِبِه، ُكلُّ َتْسِبيَحة  َصَدَقٌة، وَُكلُّ » َصل ى اّلل ُ َعَلْيِه َوَسل َم:

 ُمْنَكر  َتْكِبريَة  َصَدَقٌة، وَُكلُّ حَتِْميَدة  َصَدَقٌة، وَُكلُّ تَ ْهِليَلة  َصَدَقٌة، َوأَْمٌر مبَْعُروف  َصَدَقٌة، َونَ ْهٌي َعنِ 
  1«.َصَدَقةٌ 

، َقاَل: َكاَن َرُسوُل  ؛ِمْثَل َأيب َضْمَضمَ  َأْن َتُكونَ عن الصدقة فال تعجز وإن عجزت  َعن أََنس 
سول اّللِ  َصل ى اّلل ُ َعَليه َوَسل م َكِثريًا َما يَ ُقوُل: أَتَ ْعِجُزوَن َأْن َتُكونُوا ِمْثَل َأيب َضْمَضَم؟ قَاُلوا: اير 

َلَنا َفَكاَن ِإَذا َأْصَبَح يَ ُقوُل: الل ُهم  ِإن ِ أََتَصد ُق هللا، وَما أَبُو ضمضم؟ قال: كان رجال ق َ  ب ْ
  2ِبِعْرِضي َعَلى َمْن ظََلَمِِن.

  

                                                           

َبِة اّللِ  َجل  َوَعاَل لِْلَعْبِد ِبُكلِ  َتْسِبيَحة  َصَدَقًة، وََكَذِلَك الت ْكِبرُي ِكَتاُب الر قَائِِق، اَبُب اأْلَذَْكاِر،   -رواه ابن حبان - 1 ِذْكُر ِكت ْ
 ، بسند صحيح838َوالت ْحِميُد َوالت  ْهِليُل، حديث رقم: 

حسن اْللق، فصل ِف التجاوز العفو وترك  -، والبيهقي ِف شعب اإلاميان6892رقم:  حديث -رواه البزار - 2
  7727املكافأة، حديث رقم: 
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ن  النَّ  م  ك  
د   اس  م   اد  ب  ة  الع  ذَّ ل   ُحرم   ق 

 ة 

ِإْسرَائِيُل َعَلى نَ ْفِسِه ِمْن قَ ْبِل ُكلُّ الط َعاِم َكاَن ِحالًّ لَِبِِن ِإْسرَائِيَل ِإال  َما َحر َم ﴿  اَل اّلل ُ تَ َعاىَل: قَ 
  1.﴾ ُتْم َصاِدِقنيَ َأْن تُ نَ ز َل الت  ْورَاُة ُقْل َفْأُتوا اِبلت  ْورَاِة فَاتْ ُلوَها ِإْن ُكن ْ 

  !َبِِن ِإْسرَائِيلَ أتمل ذلك العقاب الذي عاقب هللا تعاىل به 

، وإّنا حرم َعَلى نَ ْفِسهِ  يعقوُب عليه السالمَحر َم ِإال  َما  لَِبِِن ِإْسرَائِيلَ  حالاًل َكاَن ُكلُّ الط َعاِم 
 على نفسه حلوم اإلبل وألباهنا.

ِهْم َعْن َسِبيِل اّلل ِ وَ  ،بِبَ ْغِيِهمْ  ،طَيِ َباتِ صنوفًا من الَبِِن ِإْسرَائِيَل على  اّلل ُ تَ َعاىَل  َحر مَ ُُث   ، َصدِ 
 .أَْمَواَل الن اِس اِبْلَباِطلِ َوَأْكِلِهْم ، َوَأْخِذِهُم الر ابَ 

ِهْم َعْن َسِبيِل اّللِ   ﴿ قَاَل تَ َعاىَل:  فَِبظُْلم  ِمَن ال ِذيَن َهاُدوا َحر ْمَنا َعَلْيِهْم طَيِ َبات  ُأِحل ْت ََلُْم َوِبَصدِ 
  2.﴾ َكِثريًا

َوَعَلى ال ِذيَن َهاُدوا َحر ْمَنا ُكل  ِذي ظُُفر  َوِمَن اْلبَ َقِر َواْلَغَنِم َحر ْمَنا َعَلْيِهْم ﴿ َكَما قَاَل تَ َعاىَل: َو 
 ِإان  ُشُحوَمُهَما ِإال َما مَحََلْت ظُُهوُرمُهَا َأِو احْلََوااَي َأْو َما اْختَ َلَط ِبَعْظم  َذِلَك َجَزيْ َناُهْم بِبَ ْغِيِهْم وَ 

  3.﴾ َلَصاِدُقونَ 

وإّنا شق هللا تعاىل عليهم ملا جترؤوا على حرمات هللا تعاىل، فأغضبوا هللا تعاىل فعاقبهم هللا 
فَ َلم ا آَسُفواَن انْ تَ َقْمَنا ﴿ قَاَل تَ َعاىَل:  تعاىل ِف الدنيا مع ما ينتظرهم من عذاب هللا تعاىل؛

ُهمْ    4.﴾ ِمن ْ

 فاحذر اي عبد هللا من أسباب سخط هللا تعاىل، فكم من ُمروم ِف الدنيا بذنوبه! 

                                                           

 92ُسوَرُة آِل ِعْمرَاَن: اآْليَة/  - 1
 160ُسوَرُة النساء: اآْليَة/  - 2
 146ُسوَرُة اأْلَنْ َعاِم: اآْليَة/  - 3
 55ُسوَرُة الزخرف: اآْليَة/  - 4
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 وكم من معاقب بتقصريه!

َة ، الذكرِ  لذةَ  ُحرِمَ وَ ، التالوةِ  لذةَ  مَ رِ ُحرم لذَة العبادِة، وحُ  فكم ِمَن الناس َقدْ  املناجاِة، وُحرَِم لذ 
 !الطاعةِ  ةَ لذ   وُحرِمَ 

 وهو ال يشعر. بَ وقِ وعُ ُحرَِم وأسوؤهم حااًل من 
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ُفون   ج  ف  امل ُر  ج  م  أ ر  ه  ق  اهللَُّ م  د   ُقل  ص 

ُ تَ َعاىَل: قَ  ُ فَات ِبُعوا ِمل َة ِإبْ رَاِهيَم َحِنيًفا َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْشرِِكنيَ ﴿ اَل اّلل    1.﴾ ُقْل َصَدَق اّلل 

 ُ  .هللاِ  ينِ دِ ى لَ عَ  اء  افرتَ  نِ مِ  أيتَ رَ  َمْهَماُقْل َصَدَق اّلل 

 ُ  .ونَ كُ ك ِ شَ تَ مُ الْ  ا تشككَ مَ هْ مَ ُقْل َصَدَق اّلل 

 ُ  .ونَ فُ جِ رْ مُ الْ  فَ جَ رْ أَ  َمْهَماُقْل َصَدَق اّلل 

ُ ف َ : سيموت ُممٌد وَتوت معه دعوته. اإلسالميةِ  الدعوةِ  فجرُ  بزغَ  حنيَ  اْلُمْشرُِكونَ  قَالَ  َقاَل اّلل 
يِن ُكلِ ِه َوَلْو َكرَِه ُهَو ال ِذي أَْرَسَل ﴿ تَ َعاىَل:  َرُسوَلُه اِبَْلَُدى َوِديِن احلَْقِ  لُِيْظِهَرُه َعَلى الدِ 

  2.﴾ اْلُمْشرُِكونَ 

 .َوَهَزَم اأْلَْحزَاَب َوْحَدهُ  ،هُ دَ نْ جُ  ز  عَ َوْعَدُه، َوَنَصَر َعْبَدُه، وأَ  َصَدقَ وحتقق موعوُد هللِا، فَ 

  3.﴾ َتْسَمُعوا َِلََذا اْلُقْرآِن َواْلَغْوا ِفيِه لََعل ُكْم تَ ْغِلُبونَ َوقَاَل ال ِذيَن َكَفُروا اَل ﴿ 

كوِن َصَداُه.وتَ َرد َد ِف ارَجاِء الاَرهم نُورُه، ي أبصَ شِ وغَ ، اْللقِ  أمساعَ  اْلُقْرآنُ فمِل    

 ِف شعاعِ  ؤججُ ي، فكانوا كمن ِإْطَفاَء نُوِر اّلل ِ وَ  ،هِ مِ الِ عَ مَ  سِ مْ مرارًا طَ  اإِلْساَلمِ  أعداءُ  اولَ وحَ 
 .، أو كالذي ينبح على السحاب ليتوقف عن سريهانرًا، ويقدح ِف تلهبها زانًدا سِ مْ الش  

يُرِيُدوَن َأْن يُْطِفُئوا نُوَر اّللِ  ﴿ قَاَل اّلل ُ تَ َعاىَل: فَسَطَع نُوُر اإِلْساَلِم َأْضَوَء ِمْن نُوِر الش ْمِس، 
ُ ِإال  َأْن يُِتم  نُوَرُه َوَلْو َكرَِه اْلَكاِفُرونَ ِِبَف َْواِهِهْم    4.﴾ َوَيَََْب اّلل 

  5.﴾ َوقَاَل ال ِذيَن َكَفُروا َلْن نُ ْؤِمَن هِبََذا اْلُقْرآِن َوال اِبل ِذي بَ نْيَ َيَدْيهِ ﴿ 

                                                           

 93آِل ِعْمرَاَن: اآْليَة/ ُسوَرُة  - 1
 33ُسوَرُة الت  ْوبَِة: اآْليَة/  - 2
 26ُسوَرُة ُفصِ َلْت: اآْليَة/  - 3
 32ُسوَرُة الت  ْوبَِة: اآْليَة/  - 4
 31ُسوَرُة َسَبأ: اآْليَة/  - 5
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فمهما َوِطئَت أرًضا، فنزلَت سهاًل أو َعَلوَت شرفًا وجدَت  َدَخَل الن اُس ِف ِديِن اّللِ  أَف َْواًجا،فَ 
َمْن يدين هبذا الديِن، ويبذُل ِف سبيِل ُنصَرته َمالَُه وُمْهَجَته، ويستعذب العذاب ِف إعالء  

 كلمته، ورفع رايته.

لمني ودينهم، فكانت وحيولوا بني املس، ّلل ِ لَِيُصدُّوا َعْن َسِبيِل ا ال ِذيَن َكَفُروامن أموال بذَلا وكم 
، وغلبوا ِف كل موطن  وانقلبوا صاغرين، وبقي الدين عزيزًا، وبقي أهله به َعَلْيِهْم َحْسَرةً 

 معتصمني.

ِإن  ال ِذيَن َكَفُروا يُ ْنِفُقوَن أَْمَواََلُْم لَِيُصدُّوا َعْن َسِبيِل اّللِ  َفَسيُ ْنِفُقونَ َها ُُث  ﴿ َصَدَق اّلل ُ تَ َعاىَل: وَ 
  1.﴾ َتُكوُن َعَلْيِهْم َحْسَرًة ُُث  يُ ْغَلُبوَن َوال ِذيَن َكَفُروا ِإىَل َجَهن َم حُيَْشُرونَ 

 إنه وعد هللا الذي ال يتخلف، وقول هللا ومن أصدق من هللا قياًل؟

  

                                                           

 36ُسوَرُة اأْلَنْ َفاِل: اآلية/  - 1

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
243 

ُة إ ل  ُظُهوًرامل َّ  م   النِّع 
ه  ذ  اد ت  ه  د  ا از  ُم م  ال  س  اء  اإل   ا ج 

( ِفيِه 96ِإن  َأو َل بَ ْيت  ُوِضَع لِلن اِس لَل ِذي بَِبك َة ُمَبارًَكا َوُهًدى لِْلَعاَلِمنَي )﴿ ىَل: اَل اّلل ُ تَ َعاقَ 
إِلَْيِه آاَيٌت بَ يِ َناٌت َمَقاُم ِإبْ رَاِهيَم َوَمْن َدَخَلُه َكاَن آِمًنا َوّللِِ  َعَلى الن اِس ِحجُّ اْلبَ ْيِت َمِن اْسَتطَاَع 

  1.﴾  َغِِنٌّ َعِن اْلَعاَلِمنيَ َوَمْن َكَفَر فَِإن  اّلل َ َسِبياًل 

  !أتمل تلك اآلايت البينات الِت جعلها هللا تعاىل للبيت احلرام

َها: َمَقاَم ِإبْ رَاِهيَم، َوُهَو احلََْجُر ال ِذي قَاَم َعَلْيِه ِإبْ رَاِهيُم حِ  ارتفَع البناُء، فظهَر أثُر َقَدَمْيِه ِف  نيَ ِمن ْ
 .َمَقامِ الْ 

، َفِمَن اآلاَيِت البَ يِ َناِت لبَ ْيِت هللِا احلراِم أَْمُن َداِخِلهِ ؛ ينِ والد ِ  رضِ والعِ  فسِ على الن   نُ مْ ومنها األَ 
اْلَمْقُتوِل َفاَل  َأْولياءُ فَ يَ ْلَقاُه  ،َكاَن اْْلَاِئُف ِف اجْلَاِهِلي ِة ِإَذا َدَخَل َحَرَم َمك َة أَِمَن ِمْن ُكلِ  ُسوء  ف

 .ِمَن احلَرمِ  َحَّت  خَيْرُجَ أحٌد منهم يُ َهيِ ْجُه 

ُ وكيف أخذ ، َمك ةَ  َحَرمِ ِف كيف ارعوى أقواٌم عن الثأِر و ، العجيبةَ  الباهرةَ  تلك اآليةَ  وأتملْ  اّلل 
 !والسلبِ  القتلِ به من  ونيتصفون به من العدواِن ويتفاخر كانوا   َمَع َمامبجامِع قُ ُلوهِبم،  تَ َعاىَل 

آَمنَ ُهْم ِمْن اْلَْوِف، َويُ َتَخط ُف الن اُس ِمْن َحْوَِلِْم؛ قَاَل  هُ ِبن   مكةَ  على أهلِ اّلل ُ تَ َعاىَل  َوقد امَتَ 
ُ تَ َعاىَل:    2.﴾ َأَوملَْ يَ َرْوا َأان  َجَعْلَنا َحَرًما آِمًنا َويُ َتَخط ُف الن اُس ِمْن َحْوَِلِمْ ﴿ اّلل 

  3.﴾ فَ ْليَ ْعُبُدوا َرب  َهَذا اْلبَ ْيِت * ال ِذي َأْطَعَمُهْم ِمْن ُجوع  َوآَمنَ ُهْم ِمْن َخْوف  ﴿ تَ َعاىَل: َوقَاَل 

َومن   ُرُسوًخا؛اَل إِ  مبَك ةَ  األمنُ  دَ اادَ ازْ ا مَ ورًا، وَ هُ ظُ  اَل إِ  ةُ مَ عْ الن ِ  هِ ذِ هَ  تْ ادَ دَ ازْ ا مَ ُم اَل سْ اَء اإلِ ا جَ لم  فَ 
أسبابِه حترمُي مَحَْل السِ الِح هبا؛ فَ َعْن َجاِبر  َرِضَي اّلل ُ َعْنُه من أعظِم و  ،مبَك ةَ  اأَلِمنِ  مظاهرِ أكِب 

                                                           

 97، 96ُسوَرُة آِل ِعْمرَاَن: اآْليَة/  - 1
 67ُسوَرُة اْلَعْنَكُبوِت: اآْليَة/  - 2
: اآْليَة/  - 3  4، 3ُسوَرُة قُ رَْيش 
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: "اَل حيَِلُّ ألَحدُِكْم أْن حَيِْمَل مبَك َة يقولُ  مُ ل  سَ قَاَل: مسَِْعُت َرُسوَل اّللِ  َصل ى اّلل ُ َعَلْيِه وَ 
  1السِ الَح".

  

                                                           

 1356، حديث رقم: اَبُب الن  ْهِي َعْن مَحِْل السِ اَلِح مبَك َة ِباَل َحاَجة   ،ِكَتاُب احلَْج ِ  -َرَواُه ُمْسِلمٌ  - 1
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ن  آ
ن  م  أ يِّ ات  ك  ن  آي 

ٍة م  ع   اهللَّ ي  ر   الط ُبو َّ  تقرُع األسمع  ق 

ُ تَ َعاىَل: قَ    1.﴾ َشِهيٌد َعَلى َما تَ ْعَمُلونَ  أَْهَل اْلِكَتاِب ملَ َتْكُفُروَن ِِباَيِت اّللِ  َواّلل ُ  ُقْل ايَ ﴿ اَل اّلل 

 اِر، تدعوهم إىل اإلاميانِ هَ الن    ةِ عَ ابِ  رَ ِس ِف مْ كالش    اّلل ِ  آاَيتُ عجيٌب أمُر أولئك الذين الحْت َلم 
فال  ، وتريهم مصارع اَلالكنيفال يرعوون ابرينالغَ  ريَ عليهم سَ   تعاىل فيكفرون، وتقصُّ هللاب

َوَما ﴿ فال تزيدهم إال إعراًضا ونفورًا؛  تَ َعاىَل  اّلل ِ مرهم ابلتوبة واإلقبال على أتو ،يزدجرون
َها ُمْعِرِضنيَ أَتْتِيِهْم ِمْن آيَة  ِمْن آاَيِت    2.﴾ َرهبِ ِْم ِإال َكانُوا َعن ْ

وتريهم  ترهيًبا،و  وعيًدا القلوبِ  مبجامعِ  أتخذُ ، وطبولِ التقرُع األمساَع قَ رَْع  وََكأَيِ ْن ِمْن آيَة  
﴿ ؛ ََتَاِدايً الض اَلِل ِإال ال ِف وَ  ،عناًداإال  اْلُكْفرِ ِف زِيُدُهْم تَ  اَل فَ  ي العنيِ أْ رَ  َوالن َكالَ  اْلَعَذابَ 

  3.﴾  َكِبريًاَوُُنَو ِفُ ُهْم َفَما يَزِيُدُهْم ِإال طُْغَياانً 

فإذا كانوا ال يعقلون عن هللِا ُمرَاَدُه، وال يفهمون عنه خطابه، أمل يروا آايِت هللِا املبثوثَة ِف 
 تدعوهم إىل اإلاميان ليَل هنار ، وتشهد على واحدانيته صباح مساء؟ الكوِن 

لَ           هُ   فَ يَ           ا َعَجبً           ا  َكْي           َف يُ ْعَص           ى اإْلِ
 

 أَْم َكْي                             َف جَيَْح                             ُدُه اجْلَاِح                             دُ  ***
 

 َوِف ُك                       لِ  َش                       ْيء  لَ                       ُه آيَ                       ةً 
     

 تَ                           ُدلُّ َعلَ                           ى أَن                            ُه َواِح                           دُ  ***
 

َها ُمْعِرُضونَ ﴿  َها َوُهْم َعن ْ   4.﴾ وََكأَيِ ْن ِمْن آيَة  ِف الس َماَواِت َواألْرِض امَيُرُّوَن َعَلي ْ
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اًل  َّي  ن ُكوُن ل ُه أ ه 
 ح 

ُغونَ َها ِعَوًجا َوأَنْ ُتْم ﴿ اَل اّلل ُ تَ َعاىَل: قَ  ُقْل اَي أَْهَل اْلِكَتاِب ملَ َتُصدُّوَن َعْن َسِبيِل اّللِ  َمْن آَمَن تَ ب ْ
ُ ِبغَ    1.﴾ اِفل  َعم ا تَ ْعَمُلونَ ُشَهَداُء َوَما اّلل 

وا نُ اوَ عَ يت َ  ملَْ ، وَ اإلاميانِ  َأْهلِ ِة اادَ عَ ى مُ لَ م عَ هُ ق ُ ااتفَ  يَ ت ِفُقوا َعَلى َشيء  ملَْ اْلِكَتاِب  َأْهلِ  أمرُ  يبٌ جِ عَ 
 !َعْن َسِبيِل اّلل ِ  د ِ ى الص  لَ م عَ هُ ن ُ اوُ عَ ت َ  يء  ى شَ لَ عَ 

اَمُة، وَما تَِلَك األفالُم اْلليعُة املاجنُة ِإاَل َوِسيَلٌة ِمْن َوَساِئِل  الص دِ  َعْن َوَما تِْلَك املواقُع اَلد 
.  َسِبيِل اّللِ 

 .ِر الص دِ  َعْن َسِبيِل اّلل ِ ِإاَل أَثَ ٌر ِمْن آاثَ  ،اسِ الن   نْيَ ب َ  اُد الذي ينتشرُ حلَ اإلِ  لكَ ذَ  َوَما

 ِمْن ِإنْ َفاِقِهم َعَلى تِلَك الَوَساِئِل ببذخ  ظاهر ، ومحاس  ابهر . الن اسِ وقد يعجُب كثرٌي ِمَن 

 ؟ َعْن َسِبيِل اّللِ  َمْن آَمنَ ُصدُّوَن يَ ملَ 

 َوَماَذا يُرِيُدوَن؟

 َ ِإن  ال ِذيَن َكَفُروا يُ ْنِفُقوَن ﴿ ، فقاَل: ِإنْ َفاِقِهم َعَلى تِلَك الَوَساِئِل ببذخ  علَة  اّلل ُ تَ َعاىَل وقد بني 
  2.﴾ أَْمَواََلُْم لَِيُصدُّوا َعْن َسِبيِل اّلل ِ 

َ وَ  ُغونَ َها ِعَوًجا﴿  ؛ فقال:َعْن َسِبيِل اّلل ِ  ِهمد ِ صَ من  علةَ ال تَ َعاىَل بني  ، انتكست فطرهم ﴾ تَ ب ْ
 فعدوا االستقامَة َجراميًة، والتديَن عيًبا، والوقوَف ِعْنَد ُحُدوِد الش رِْع َتطَرُّفًا.

 َ ﴿ : ََلُم الَ قَ ؛ ف َ ريِ بِ دْ وِء تَ ُد سُ ر  جمَُ  سَ وليْ  أمٌر بُ ي َت بليِل، َعْن َسِبيِل اّلل ِ  الص د  َأن   تَ َعاىَل َوبني 
 .﴾ َوأَنْ ُتْم ُشَهَداءُ 
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 َ ِإن  ال ِذيَن َكَفُروا يُ ْنِفُقوَن أَْمَواََلُْم لَِيُصدُّوا ﴿ اَل: قَ ف َ َمآََلُم وَمآَل ُمؤاَمرَاهِتِم  تَ َعاىَل وَ  ُسْبَحانَهُ َوبني 
 َحْسَرًة ُُث  يُ ْغَلُبوَن َوال ِذيَن َكَفُروا ِإىَل َجَهن َم حُيَْشُرونَ َعْن َسِبيِل اّللِ  َفَسيُ ْنِفُقونَ َها ُُث  َتُكوُن َعَلْيِهْم 

﴾.1  

َواَل هَتُِنوا َواَل حَتَْزنُوا َوأَنْ ُتُم اأْلَْعَلْوَن ِإْن  ﴿ هي سنن كونية ال تتخلف، ووعٌد رابن سيتحقُق؛ 
ُتْم ُمْؤِمِننيَ    2.﴾ ُكن ْ

 أم ا مَّت؟ 

ُ تَ َعاىَل: ؛فِحنَي َنُكوُن َلُه أَْهاًل  ُوا َما ِِبَنْ ُفِسِهمْ ﴿  قَاَل اّلل    3.﴾ ِإن  اّلل َ اَل يُ َغريِ ُ َما ِبَقْوم  َحَّت  يُ َغريِ 
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 ت  س  ى ن  ت  م  
 ل  ف  غ   ن  يُق م  ف 

 ؟ان  ت 

اْلِكَتاَب يَ ُردُّوُكْم بَ ْعَد اَي أَي َُّها ال ِذيَن آَمُنوا ِإْن ُتِطيُعوا َفرِيًقا ِمَن ال ِذيَن أُوُتوا ﴿ اَل اّلل ُ تَ َعاىَل: قَ 
  1.﴾ ِإاميَاِنُكْم َكاِفرِينَ 

 !﴾ يَ ُردُّوُكْم بَ ْعَد ِإاميَاِنُكْم َكاِفرِينَ ﴿ أتمل قول هللا تعاىل: 

 .طاعة أهل الكتاب تعِن الكفر ابهلل تعاىل، واْلروج عن ملة اإلسالم

 فبم سيأمران أهل الكتاب؟

، لكن ينبغي أال يذهب إىل أهنم يريدون لنا اْلري، ونه منايذهب العقل كل مذهب فيما يريد
 النفع. لناأو حيرصون على ما فيه 

وهو انسالخ  ؛، واألمد األقصىالغاية الكبىوال ينتهون عند حد  ، وال يقنعون مبا دون 
 املسلمني عن دينهم.

اَل ﴿ حقٌّ ؟ وَنسن استقبال كالم ربنا، ونعلم أنه ونقوم من غفوتنامن غفلتنا،  فيقُ ستفمَّت ن
يد     2؟﴾ ََيْتِيِه اْلَباِطُل ِمْن بَ نْيِ َيَدْيِه َوال ِمْن َخْلِفِه تَنزيٌل ِمْن َحِكيم  محَِ

  ومَّت نُ َفر ُِق بنَي الناصِح األمنِي، والفاجِر اْلبِ  اللئيِم؟
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ُه و   ام  آُن إ م  ان  ال ُقر  ن  ك  ل  م 
ي ف  ي ض  ُه؟ك  ل يل  ُسو َُّ د    الرَّ

ُ تَ َعاىَل: اَل قَ  وََكْيَف َتْكُفُروَن َوأَنْ ُتْم تُ ت َْلى َعَلْيُكْم آاَيُت اّللِ  َوِفيُكْم َرُسولُُه َوَمْن يَ ْعَتِصْم اِبّللِ  ﴿ اّلل 
  1.﴾ ِدَي ِإىَل ِصرَاط  ُمْسَتِقيم  فَ َقْد هُ 

االهتداءُ ، و وحتكيمهُ  تَ َعاىَل  اّلل ِ  بكتابِ  االعتصامُ  :امَ َلُ  ثَ لِ  اثَ اَل  ينِ رَ مْ  أَ ِف  لِ اَل من الض   العصمةُ 
َوأَنْ ُتْم تُ ت َْلى َعَلْيُكْم آاَيُت اّللِ  وََكْيَف َتْكُفُروَن ﴿ ؛ وتوقريهُ  مَ ل  َصل ى اّلل ُ َعَلْيِه وسَ  هِ ولِ سُ رَ  ةِ ن  سُ بِ 

 . ﴾ ْم َرُسولُهُ َوِفيكُ 

ُ َعَلْيِه وَسل مَ ُه والر ُسوُل ِإَمامَ  اْلُقْرآنُ  انَ ى َمْن كَ دَ اَلُ  نِ لُّ عَ ضِ يَ  فَ يْ كَ    ؟هُ يلَ لِ دَ  َصل ى اّلل 

ُ تَ َعاىَل: أليس قد    2.﴾ ِإن  َهَذا اْلُقْرآَن يَ ْهِدي لِل ِِت ِهَي أَق َْومُ ﴿ قَاَل اّلل 

  3.﴾ ِذيَن آَمُنوا ُهًدى َوِشَفاءٌ ُقْل ُهَو لِل  ﴿ : اْلُقْرآنِ  َعنِ  قَاَل تَ َعاىَل وَ 

ُ َعَلْيِه وَسل َم: َوقَاَل تَ َعاىَل    4.﴾ َوإِن َك لَتَ ْهِدي ِإىَل ِصرَاط  ُمْسَتِقيم  ﴿ َعِن الر ُسوُل َصل ى اّلل 

ا، وَجع بينهما هللا تعاىل ِف غري موضع للداللة على أن اَلدى ال يكون إال ِف األخذ هبما معً 
الن ِبِ   خُمَاِطًبا ِنَساءَ  تَ َعاىَل قَاَل اّلل ُ  وأن الضالل كل الضالل ِف التفريق بينهما، ونبذ أحدمها؛

ُ َعَلْيِه َوَسل مَ    5.﴾ َواذُْكْرَن َما يُ ت َْلى ِف بُ ُيوِتُكن  ِمْن آاَيِت اّللِ  َواحلِْْكَمةِ ﴿ : َصل ى اّلل 
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ئَ نْيِ َلْن َتِضلُّوا ِإن ِ َقْد تَ رَْكُت ِفيُكْم »َقاَل: ف َ  ؛َرُسوُل اّللِ  َصل ى هللُا َعَلْيِه َوَسل مَ وَجع بينهما  َشي ْ
  1.«بَ ْعَدمُهَا: ِكَتاَب اّللِ  َوُسن ِِت، َوَلْن يَ تَ َفر قَا َحَّت  يَرَِدا َعَلي  احْلَْوضَ 

 ؟ةِ نَ  السُّ ىَل  إِ َل  ، وال حاجةَ  القرآنُ يِِن فِ كْ يَ  :الَ قَ  نْ ِل مم  اَل  الض  َد ِف عَ ب ْ ًعا، وأَ طُّ نَ ت َ  َشد  أَ  يتَ أَ رَ  لْ فهَ 

َر َسِبيِل اْلُمْؤِمِننيَ  واتبعَ ، السَُّنةَ وَ  آنَ رْ القُ  الفَ خَ فَ  َوَمْن ُيَشاِقِق الر ُسوَل ﴿ : يقولُ تَ َعاىَل  هللاُ وَ ؛ َغي ْ
َ لَُه اَْلَُدى َويَ ت ِبْع َغي َْر َسِبيِل اْلُمْؤِمِننَي نُ َول ِِه َما تَ َوىل  َوُنْصِلِه َجَهن مَ  َوَساَءْت  ِمْن بَ ْعِد َما تَ بَ ني 

  2.﴾ ريًاَمصِ 

 

  

                                                           

ِكَتاٌب ِف اأْلَْقِضَيِة   -، والدارقطِن8993حديث رقم:  -، والبزار319ِكَتاُب اْلِعْلِم، حديث رقم:   -رواه احلاكم - 1
اَبُب َما ِكَتاُب آَداِب اْلَقاِضي،   -، والبيهقي4606ِف اْلَمْرأَِة تُ ْقَتُل ِإَذا اْرَتد ْت، حديث رقم:  َواأْلَْحَكاِم َوَغرْيِ َذِلَك،

َواَل أَْن حَيُْكَم أَْو يُ ْفِِتَ  يَ ْقِضي ِبِه اْلَقاِضي َويُ ْفِِت بِِه اْلُمْفِِت ، فَِإن ُه َغي ُْرَجائِز  َلُه أَْن يُ َقلِ َد َأَحًدا ِمْن أَْهِل َدْهرِِه ،
 بسند صحيح ،20337، حديث رقم: اِباِلْسِتْحَسانِ 

 115النِ َساِء: اآلية/ ُسوَرُة  - 2
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  ؟م  ال  س   اإل  َل  ع   وُت مُ ن   وم  ي   وُت مُ ن   يف  ك  

ُ تَ َعاىَل: قَ    1.﴾ ِإال  َوأَنْ ُتْم ُمْسِلُمونَ  أَي َُّها ال ِذيَن آَمُنوا ات  ُقوا اّلل َ َحق  تُ َقاتِِه َواَل ََتُوُتن   ايَ ﴿ اَل اّلل 

 َبِنيهِ ل َعَلْيِه الس اَلمُ  بْ رَاِهيمَ إِ  يةِ ص ِ ، مع وَ ﴾ َواَل ََتُوُتن  ِإال  َوأَنْ ُتْم ُمْسِلُمونَ ﴿ تَ َعاىَل:  َل اّلل ِ وْ ق َ  لْ م  أتََ 
يَن َفال ﴿ عند احتضاره؛  َعَلْيِه الس اَلُم لَبِنيهِ  يَ ْعُقوبَ  َوصِ يةِ وَ  اَي َبِِن  ِإن  اّلل َ اْصطََفى َلُكُم الدِ 

  2.﴾ ُتْم ُمْسِلُمونَ ََتُوُتن  ِإال َوأَن ْ 

َتِِن ِمَن اْلُمْلِك َوَعل ْمَتِِن ِمْن أَتِْويِل األَحاِديِث ﴿ َعَلْيِه الس اَلُم:  يُوُسفدعاَء َوأَتَم ْل  َربِ  َقْد آتَ ي ْ
نْ َيا َواآلِخرَِة تَ َوف ِِن ُمْسِلًما َوَأحْلِْقِِن اِبلص احِلِنيَ    3.﴾ فَاِطَر الس َماَواِت َواألْرِض أَْنَت َولِيِ ي ِف الدُّ

ه، وبه جناة العبد أو هالكه، ؤ شقا وأفعليه تتوقف سعادة املرء  لتعلم عظم شأن هذا األمر،
 وبه نعيم العبد أو عذابه.

ومل ال؟ وهو املهم الذي من أجله خلق هللا السموات واألراضني، وابتعث هللا له النبيني، 
 ولتحقيقه أنزل الكتب، وخلق من أجله اجلنة والنار.

عظم مظاهرها، واْلشوع ِف امسى صوره، واالنقياد إنه اإلسالم الذي تتجلى فيه العبودية ِف أ
 ِف أكمل مراتبه.

 إنه العبودية، حني تتجلى ِف كمال الطاعة مع كمال احلب والذل هلل تعاىل.

 وت على اإلسالم؟يوم ّن وتكيف ّنأما  

 عيش على اإلسالم.نفلذلك سبيٌل واحٌد، وهو أن 

 هلل، وابهلل، ومع هللا. ان  ك  وال يكون كذلك إال إذا

                                                           

 102ُسوَرُة آِل ِعْمرَاَن: اآْليَة/  - 1
 132ُسوَرُة اْلبَ َقَرِة: اآْليَة/  - 2
 101ُسوَرُة يُوُسَف: اآْليَة/  - 3
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ُقْل ِإن  َصاليت َوُنُسِكي َوَُمَْياَي َومَمَايت ّللِِ  َربِ  ﴿ قَاَل تَ َعاىَل: نا؛ َومَمَاتُ  انَ َوَُمَْيا عبادتنا ّللِ ِ 
  1.﴾ اَل َشرِيَك لَُه َوِبَذِلَك أُِمْرُت َوَأاَن َأو ُل اْلُمْسِلِمنيَ  * اْلَعاَلِمنيَ 

  ِسر اَِن وَعالنِيِتَنا.هللِا ِف  واعتَصاُمَنا، ومعَ وابهلِل َحْولَُنا 

 ِإان  اَل ُنِضيُع َأْجَر َمْن َأْحَسَن َعَمال﴿ قَاَل تَ َعاىَل:  ؛واعلم أن من عاش على شيء مات عليه
﴾.2  

َصل ى هللُا َعَلْيِه  الن ِب  : َأن  َرِضَي اّلل ُ َعْنهُ  َعْن َسْهِل ْبِن َسْعد  عليه؛ ف ثَ عِ ومن مات على شيء بُ 
َا اأَلْعَماُل اِبْلََواتِيمِ »َوَسل َم فَ َقاَل:    3.«ِإّن 

  

                                                           

 163، 162ُسوَرُة اأْلَنْ َعاِم: اآلية/  - 1
 30ُسوَرُة اْلَكْهِف: اآلية/  - 2
 6607الَعَمُل اِبْلََواتِيِم، حديث رقم: اَبٌب: ِكَتاُب الَقَدِر،   -رواه البخاري - 3
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رق ي ن  ع 
ُف م  ن ز  ُحك  ي   ُجر 

ُ تَ َعاىَل: قَ  يًعا َواَل تَ َفر ُقواَواْعَتِصُموا َِبَْبِل اّلل ِ ﴿ اَل اّلل    1.﴾ .............. َجَِ

 تشرذًما، وتشتًتا؟ اسِ الن   ، أكثرَ ﴾ َواْعَتِصُموا﴿  :أليس عجيًبا أن يكون أهلُ 

جيمعَنا دين واحٌد، ولغٌة واحدٌة، وعاداٌت واحدٌة، ووحدٌة جغرافية واحدٌة، ُث  أليس عجيًبا أن
 تقطع أوصالنا األهواء، وَتزق وحدتنا النعرات؟

 تكون خري أمة ِف ذيل األمم؟ أليس عجيًبا أن

ويتشرذَم جمتمُعَنا، وتنحل  ُعرَااَن، وتتَمز َق م، هُ مُ اذِ رَ شَ  وجيتمعَ ، اسِ الن   أوزاعُ  لَ يتكت   نْ ا أَ أليس غريبً 
  َأَواِصُران؟

 د  َم      كَ   نْ القل      ُب ِم       ا ي      ذوبُ ه      ذَ  ملث      لِ 
 

 امي             انُ وإِ  س             المٌ إِ   القل             بِ ِف  انَ ْن َك             إِ  ***
 

 حتميةٌ  ، ونتيجةٌ التنازعِ  من آاثرِ  َة والذل  الذي َنياه أثرٌ عَ َف، والض ِ عْ َل والض  شَ الفَ  ن  اي قوَمَنا إِ 
  2.﴾ تَ ْفَشُلوا َوَتْذَهَب رحُِيُكمْ َوال تَ َناَزُعوا ف َ ﴿ ا؛ نَ تِ مَ ِبُ  الذي يعصفُ  للشقاقِ 

َمَثُل اْلُمْؤِمِننَي ِف تَ َوادِ ِهْم، »َصل ى هللُا َعَلْيِه َوَسل َم:  َناقَاَل َرُسولُ ؛ َنن جسٌد واحدٌ  اي قوَمَنا
ِهْم، َوتَ َعاطُِفِهْم َمَثُل اجلََْسِد ِإَذا اْشَتَكى ِمْنُه ُعْضٌو َتَداَعى َلُه َسائُِر اجلََْسِد اِبلس َهِر  َوتَ رَامحُِ

  3«.َواحْلُم ى

 َمُع ِمْن قَلِب. ُيسْ  كَ ي، ونبضُ رقِ عِ  نْ مِ  فُ زِ نْ ي َ  كَ حُ رْ جُ 

  وآهاتك ُترج من جوِف. زفراتك حترق وجدان،

 تؤملِن من أقصى األرض جراح إخوان، وحتزنِن منك اي أقصاان أانت جريان.
                                                           

 103ُسوَرُة آِل ِعْمرَاَن: اآْليَة/  - 1
 46سورة األنفال: اآلية/  - 2
كتاب اْلِبِ  َوالصِ َلِة -، ومسلم6011ِكَتاُب اأَلَدِب، اَبُب َرمْحَِة الن اِس َوالبَ َهائِِم، حديث رقم: -رواه البخاري - 3

 2586تَ رَاُحِم اْلُمْؤِمِننَي َوتَ َعاطُِفِهْم َوتَ َعاُضِدِهْم، حديث رقم: َواآْلَداِب، اَبُب 
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 غفوتنا؟غبار وننفض عنا نا؟ تفمَّت نستفيق من غفل

 ونلملم ْشل نفوسنا؟ وجنمع شتات قلوبنا؟

واهدان سبل السالم، وأخرجنا من الظلمات إىل اللهم ألف بني قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، 
 النور.
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 ك  دِّ وُ  اط  س  ب   هُ ل   ش  ر  اف  

ُ تَ َعاىَل: قَ  ُتْم أَْعَداًء ﴿ اَل اّلل  يًعا َوال تَ َفر ُقوا َواذُْكُروا نِْعَمَة اّللِ  َعَلْيُكْم ِإْذ ُكن ْ َواْعَتِصُموا َِبَْبِل اّللِ  َجَِ
  1.﴾ ..........َفَأْصَبْحُتْم بِِنْعَمِتِه ِإْخَواانً َفأَل َف بَ نْيَ قُ ُلوِبُكْم 

 الن ِب ِ  الِت امَت هللا تبارك وتعاىل هبا على أصحابِ  - األخوِة ِف هللاِ  نِْعَمة -أتمل تلك النعمَة 
 وعلينا تبًعا َلم! َصل ى هللاُ َعَلْيِه َوَسل مَ 

: تلك النعمةحتسرًا على ما فاهتم من  الن ارِ  َأْهلُ ه ولُ قُ امسع إىل ما ي َ  املنةِ  هِ هذِ  مَ ظَ وحَّت تدرك عِ 
يم  ﴿    2.﴾ َفَما لََنا ِمْن َشاِفِعنَي * َوال َصِديق  محَِ

  .، َكَما َيْشَفُع اْلُمْؤِمُنوَن بَ ْعُضُهْم لِبَ ْعض  يَ ْوَم الِقَياَمةِ  َلْيَس ََلُْم َمْن َيْشَفُع ََلُمْ ف

 َشَفَع. قَاَل قَ َتاَدُة: يَ ْعَلُموَن َواّللِ  َأن  الص ِديَق ِإَذا َكاَن َصاحِلًا نَ َفَع، َوَأن  احْلَِميَم ِإَذا َكاَن َصاحِلًا 

ِإن  »قَاَل جُمَاِهٌد:  ؛ِمْن َأِخيهِ  َحَياءً َعِن الذنوِب واآلاثِم  اْلُمْسِلمِ يِة امتناُع انِ اميَ اإلِ  وةِ خُ األُ  رِ ثَ أَ  نْ مِ وَ 
  3«.اْلُمْسِلَم َلْو ملَْ ُيِصْب ِمْن َأِخيِه ِإال  َأن  َحَياَءُه ِمْنُه امَيْنَ ُعُه ِمَن اْلَمَعاِصي َلَكَفاهُ 

َعْنُه، َعِن الن ِبِ  َرِضَي اّلل ُ  َعْن َأيب ُهَريْ َرةَ ف ؛هللِا َعز  َوَجل  الفوُز مبحبِة  َوِمْن أَثَِر اأُلُخوِة اإِلاميَانِيةِ 
َأن  َرُجاًل زَاَر َأًخا لَُه ِف قَ ْريَة  ُأْخَرى، َفَأْرَصَد هللُا لَُه، َعَلى َمْدَرَجِتِه، »َصل ى هللُا َعَلْيِه َوَسل َم، 

، قَاَل: َهْل َلَك َعَلْيِه َمَلًكا فَ َلم ا أََتى َعَلْيِه، قَاَل: أَْيَن تُرِيُد؟ قَاَل: أُرِيُد َأًخا َل ِف َهِذِه اْلَقْريَةِ 
ُتُه ِف هللِا َعز  َوَجل ، قَاَل: فَِإن ِ َرُسوُل هللِا إِلَيْ  َر َأن ِ َأْحبَ ب ْ َك، ِِبَن  ِمْن نِْعَمة  تَ رُب َُّها؟ قَاَل: اَل، َغي ْ

َتُه ِفيهِ هللَا َقْد َأحَ    4.«ب َك َكَما َأْحبَ ب ْ

                                                           

 103ُسوَرُة آِل ِعْمرَاَن: اآْليَة/  - 1
 111، 110ُسوَرُة الشَُّعرَاِء: اآلية/  - 2
 (، والبيهقي280/ 3، وأبو نعيم ِف حلية األولياء وطبقات األصفياء )35451حديث رقم:  -رواه ابن أيب شيبة - 3

 (41، مكارم األخالق البن أيب الدنيا )ص: 8654حديث رقم:  -ِف شعب اإلاميان
 2567ِكَتاُب اْلِبِ  َوالصِ َلِة َواآْلَداِب، اَبٌب ِف َفْضِل احلُْبِ  ِف هللِا، حديث رقم:   -رواه مسلم - 4
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َعْن َأيب ف ُه؛تَ َعاىَل يَ ْوَم اَل ِظل  ِإال  ِظلُّ  اّلل ِ ِف ِظلِ  االستظالُل  اىَل تَ عَ  ِة ِف هللاِ املؤاَخاَوِمْن أَثَِر 
، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصل ى هللُا َعَلْيِه َوَسل َم: ِإن  هللَا يَ ُقوُل يَ ْوَم اْلِقَياَمِة: َرِضَي اّلل ُ َعْنهُ  ُهَريْ َرةَ 

  1.«جِبَاَلَل، اْليَ ْوَم أُِظلُُّهْم ِف ِظلِ ي يَ ْوَم اَل ِظل  ِإال  ِظلِ يأَْيَن اْلُمَتَحابُّوَن »

قَاَل: قَاَل َرُسوُل  َرِضَي اّلل ُ َعْنُه،َعْن أََنس  ؛ اإِلاميَانِ  َحاَلَوةِ  َوِمْن أَثَِر اأُلُخوِة اإِلاميَانِيِة استشعارُ 
َثاَلٌث َمْن ُكن  ِفيِه َوَجَد َحاَلَوَة اإِلاميَاِن َأْن َيُكوَن اّلل ُ َوَرُسولُُه َأَحب  »هللِا َصل ى هللُا َعَلْيِه َوَسل َم: 

َرُه َأْن َوَأْن َيْكَرَه َأْن يَ ُعوَد َِّف اْلُكْفِر َكَما َيكْ  ،َوَأْن حيُِب  اْلَمْرَء اَل حيُِبُُّه ِإال  ّللِ ِ  ،إِلَْيِه مم ا ِسَوامُهَا
  2.«الن ارِ يُ ْقَذَف َِّف 
لَِغرْيِ اّللِ  ُكلُّ َصَداَقة  فإايك أَن تْصَحَب ِإال  مؤمًنا، أن تصادق  ِف هللِا تَ َعاىَل  املؤاَخاةَ فإذا أردَت 

َقِلُب يَ ْوَم اْلِقَياَمِة َعَداَوًة ِإال  َما َكاَن ّللِ ِ  األِخالُء يَ ْوَمِئذ  بَ ْعُضُهْم لِبَ ْعض  َعُدوٌّ ِإال ﴿  تَ َعاىَل: تَ ن ْ
  3.﴾ اْلُمت ِقنيَ 

 صحبةِ  لك إىل : اي بِن إذا عرضتْ ةُ حني حضرته الوفا هُ دَ لَ وَ  يوصيُ ي دِ ارِ طَ العُ  قال علقمةُ 
صحبته زانك، وإن قعدت بك مؤنة  نْ من إذا خدمته صانك، وإِ  فاصحبْ  حاجةٌ  الِ الرج

 رأى سيئةً  نْ وإِ  ،رأى منك حسنة عدها نْ وإِ  ،ا مددت يدك ِبري مدهاذَ إِ  َمنْ  ، اصحبْ مانك
 ،اكَ واسَ  بك انزلةٌ  نزلتْ  نْ ، وإِ ت ابتدآككَ سَ  نْ وإِ  اكَ ا سألته أعطَ ذَ إِ  نْ مَ  ، اصحبْ سدها

  ، وإن تنازعتما آثرك.كَ رَ م  ا أَ حاولتما أمرً  نْ قولك، وإِ  صدق   ا قلتَ ذَ إِ  َمنْ  اصحبْ 

صحبته ابلنواجذ، وافرش له بساط عليه يدك، وعض على  فاشددْ فإذا وجدت مثل هذا 
 لدنياك وآخرتك.، واُتذه ذخرًا كود

 

                                                           

 2566ِكَتاُب اْلِبِ  َوالصِ َلِة َواآْلَداِب، اَبٌب ِف َفْضِل احلُْبِ  ِف هللِا، حديث رقم:   -رواه مسلم - 1
اميَاِن، اَبُب بَ َياِن ِخَصال    -، ومسلم16اَبُب َحاَلَوِة اإِلاميَاِن، حديث رقم: ِكَتاُب اإِلاميَاِن،   -رواه البخاري - 2 ِكَتاُب اإْلِ

اميَاِن، حديث رقم:  َمِن ات صَف هِبِن    43َوَجَد َحاَلَوَة اإْلِ
 67ُسوَرُة الزُّْخُرِف: اآلية/  - 3
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اًل، وأنَّ اجلنَّة  بال   ك ت  ه   ُتر  ى، و  ُظنَّ أ نَّك  ُخل ق ت  ُسد  ن  الُغُرور  أ ن  ت 
أليس  م 

ٍن؟  ث م 

ُتْم َعَلى َشَفا ُحْفَرة  ِمنَ ﴿ قَاَل اّلل ُ تَ َعاىَل:  ُ اّلل ُ َلُكْم آاَيتِِه  وَُكن ْ َها َكَذِلَك يُ بَ نيِ  الن اِر َفأَنْ َقذَُكْم ِمن ْ
   1.﴾ َلَعل ُكْم تَ ْهَتُدونَ 

َها!   أتمْل تلَك النعمَة العظيمَة الِت اَل أعظَم ِمن ْ

 نعمُة اَلدايِة لإلسالِم.

ُتي َل لو أَن َك ُوِلدَت ألبويني وثنيني، أو يهوديني، أو نصرانيني، أو جموسيني، أو هندوسيني، 
 ، انرًا، أو تسجُد  أو تعبدُ أو غري لك من ملِل الكفِر، فنشأْت تعبُد وثًنا، أو تركُع لصليب 

 لبقرة ، وجتُد َمْن يُزيِ ُن لك ذلك، ويُثِن على ِفَعاِلك.

، ليس بينه وبني َأْن َيهِوي فيها ِإال َأْن اميوَت َعَلى َشَفا ُحْفَرة  ِمَن الن ارِ  ومن كاَن كذلك كانَ 
 وهو كذلك.

 اهتَديْت لفرِط ذََكاِئك؟ َأْو َبسِن تدِبرِيَك؟ أو من أجِل حكمِتَك البالغِة؟  أَن كَ َهْل تظُن 

بَ   ِتَك؟ َهْل تظُن أَن َك جنوَت ِمَن الضالِل ِلَكرِم َأصِلَك، وُحْسِن َمن ْ

 أمل أقل لك ِإن  َها َأَجلُّ نعمة ، وأعظُم من ة ؟ 

﴿ قَاَل اّلل ُ تَ َعاىَل:  َعْن أولئك الذين ارتكسوا ِف أوحال الضالِل، اّلل ُ تَ َعاىَل امسْع إىل َما قَاَلُه 
َر قُ ُلوبَ ُهمْ  ُ َأْن يَُطهِ    2.﴾ أُولَِئَك ال ِذيَن ملَْ يُرِِد اّلل 
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َ َلُكْم َويَ ْهِدَيُكْم ُسَنَن ال ِذيَن ِمْن قَ ْبِلُكْم ﴿ َعْن تلَك األمِة املرحومِة:  تَ َعاىَل وقَاَل  يُرِيُد اّلل ُ لِيُ بَ نيِ 
َواّلل ُ يُرِيُد َأْن يَ ُتوَب َعَلْيُكْم َويُرِيُد ال ِذيَن يَ ت ِبُعوَن  (26َويَ ُتوَب َعَلْيُكْم َواّلل ُ َعِليٌم َحِكيٌم )

ْنَساُن َضِعيًفا27ََتِيُلوا َمْياًل َعِظيًما ) الش َهَواِت َأنْ  ُ َأْن خُيَفِ َف َعْنُكْم َوُخِلَق اإْلِ   1.﴾ ( يُرِيُد اّلل 

 لكَ تِ  نيِ بَ  نْ مِ  هِ لدينِ  اكَ ، وهدَ رِ شَ البَ   لعبادته على ملياراتِ اىَل عَ ت َ  كيف اصطفاك هللاُ   أتملْ 
، هِ انِ سَ حْ إبِ  عليكَ  مَ عِ نْ ، وي ُ هُ لَ ضْ عليك فَ  غَ بِ سْ يُ ، وَ هُ رَ ت ْ عليك سِ  لَ بِ سْ يُ لِ  كَ ارَ ، واختَ الغفريةِ  وعِ مُ اجلُ 
  .هِ تِ امَ رَ كَ   دارَ  كَ لَ خِ دْ يُ وَ 

ُتْم ﴿  أليَس ِمَن الُغُروِر َأْن َتُظن  أَن َك ُخِلْقَت ُسَدى، َوتُرِْكَت مَهَاًل، وأن  اجلن َة باَل ََثَن ؟ أََفَحِسب ْ
َنا اَل تُ ْرَجُعونَ  َا َخَلْقَناُكْم َعبَ ثًا َوأَن ُكْم إِلَي ْ   2.﴾ أّن 

 َقاَل اّلل ُ تَ َعاىَل فاحذْر اي عبَد هللِا، واحذري اي أمَة هللِا أْن يكوَن حاُلك كحاِل أولئك الذين 
  3.﴾ َعَلى اَْلَُدىَوأَم ا ََثُوُد فَ َهَديْ َناُهْم فَاْسَتَحبُّوا اْلَعَمى ﴿ فيهم: 

اللهم لك احلمد ابإلسالم، ولك احلمد ابإلاميان، ولك احلمد ابلقرآن، هديتنا من الضاللة، 
 وعلمتنا من اجلهالة وبصرتنا من العمى، اللهم كما هدينا لإلسالم ثبتنا عليه حَّت نلقاك.

  (ُدُروٌس ِف الت َدبُرِ ُت اجلزء الرابع من: )

 ِل حسن ، نسأل هللا أن يتقبله بقبو 

  وأن جيعله خالًصا لوجهه الكرمي، وأن خيتم لنا برضوانه. 
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 199 ................................................................. اخلونةَ  أهَصافحه  ل َأَنا

 200 ...................................................... خمالف   َخالَفهه  إَِذا كاملوتورِ  َصارَ 

 202 .................................. أولئك وإفراط هؤلء تفريط من بفضله الل عصمنا

اكَ   204 ...................................................................... ..تغَتَّ  َأنْ  إِيَّ

، منزلة    206 ..................................................... رفيعة   عالية   ودرجة   منيفة 

 208 ........................................... َقْصًدا َخاَلَف  َكَمنْ  َضْعًفا َخالَف  َمنْ  ليَس 

ولِ  َسبِيله  خه  209 ................................................................ لِلَجنَّةِ  الدُّ

 211 .................................... دينه؟ ف تطعن وأنت أثره تقتفي أنك تزعم كيف
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َبنَا   َمعَ  القرآنه  َأدَّ
ِ
اَلمه  َعَلْيِهمه  اللِ َأْنبِياء  213 .............................................. السَّ

له  لَ  ْسلَِمة   َنْفس   إِلَّ  اجلَنَّةَ  َيْدخه  215 ...................................................... مه

 217 ............................................. الل إل العودة طريق أنفسهم عل قطعوا

 ويال الظَّاملَِِّي، ياحلّسةِ 
ِ
نَْقَلبِِهم سوء  219 ................................................. !مه

؟ بَِذلَِك  ملَِْخلهوقر  َهْل   221 ........................................................... َطاَقة 

ةه   223 ................................................................. النَّارِ  َأْصَحاِب  ِقصَّ

ى درَ  َتَّْشحه  بهَّْشَ  225 ................................................... َدرَ الكَ  َوَتنِْفي الصَّ

 227 ...................................................... أفسده ما يصلح أن إل يسعه ل

م َأَضلَّ  َل   229 ................................................................. َسبِياًل  ِمنْهه

رَ  َأنْ  فإِياك َواِحَدة   َنْفس   هي إِنََّم  َغرِّ ا ته  230 ............................................... ِِبَ

 232 .............................................. خائًفا ربه عل أقبل مصيه ف تفكر من

م َتَشتََّت   234 ........................................................... اْجتَِمعر  َبْعدَ  َشْملههه

  َدلِيله 
ِ
وَهاوَ  النَّْفسِ  َسَخاء مه  236 ........................................................ سه

ونَ  َأنْ  َتْعَجزْ  َل   237 .................................................. َضْمَضمَ  َأِب  ِمْثَل  َتكه

رمَ  َقدْ  النَّاسِ  ِمنَ  َكمْ  ةَ  حه  239 ................................................... الِعَباَدةِ  َلذَّ

ْل  ونَ  َأْرَجَف  َمْهَم  اللَّه َصَدَق  قه  241 ................................................. املْهْرِجفه

وًرا إَِل  النِّْعَمةه  َهِذهِ  اْزَداَدْت  َما اإِلْساَلمه  َجاءَ  ملََّا  243 .................................... ظههه

بهولِ  َقْرعَ  األسمعَ  تقرعه  اللَِّ آَياِت  ِمنْ  آَيةر  ِمنْ  َكَأيِّنْ   245 ..................................الطُّ
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ونه  ِحّيَ   246 .................................................................. َأْهاًل  َلهه  َنكه

 248 ............................................................. َغْفَلتِنَا؟ ِمنْ  َنْسَتِفيقه  َمَتى

ْرآنه  َكانَ  َمنْ  َيِضلُّ  َكْيَف  وله  إَِماَمهه  اْلقه سه ؟ َوالرَّ  249 ................................... َدلِيَلهه

وته  َكيَف  وته  َيومَ  َنمه  251 .............................................. اإِلْساَلِم؟ َعَل  َنمه

َك  ْرحه  253 ............................................................ ِعرِقي ِمنْ  َينِْزفه  جه

كَ  بَِساطَ  َلهه  اْفِرْش  دِّ  255 ................................................................ وه

ورِ  ِمنَ  أليَس  ره لِْقَت  َأنََّك  َتظهنَّ  َأنْ  الغه َدى، خه ِرْكَت  سه اًل، َوته ؟ باَل  اجلنَّةَ  وأنَّ  َِهَ  257 ...... َثَمنر

 259 .......................................................................... املحتويات
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