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 ةم  د  ق  الم 

 

ح ال الذين   يف القرآن الكريم  ماهلل مم هم ب  يم

 

 باملُـنَبَِّهاتيقف القارئ املتأمل يف القرآن الكريم عند حمطات هي أشبه 

 حيبهمال يعدد فيها سبحانه أصنافًا من الناس يعلن أنه 

 حيب أصحاهبا واملتصفني هباال ويعدد فيها صفات يعلن أنه 

 من هذه األصناف :

 فسدون والظالون والكافرون والعتدون واخلائنونال

 والفسدون والرسفون والفرحون والسيؤون و ) الستكربون والفخورون (

،  العرشةوإذا كنا اقترصنا يف كتابنا هذا عىل احلديث عن هذه األصناف 

ال حيب ، فقد من الذين ال حيبهم اهلل فهذا ال يعني مطلقًا عدم وجود غريهم 

 .اهلل أصنافًا غريهم بالقرينة 

 ونبدأ باملفسدين .. واهلل املستعان .
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 الكريم من ثوابت القرآن 

(1) 

  ..         

 

الفاء والسني والدال ) ف س د ( أصل صحيح يف اللسان ولفظ قرآين وردت 

  اشتقاقاته يف تسعة وأربعني موضعًا من التنزيل احلكيم ، أوهلا يف قوله تعاىل : 

            : [ 11] البقرة  ،

 . [ 12] الفجر :      وآخرها يف قوله تعاىل يصف قوم عاد : 

والفساد نقيض الصالح ، واإلفساد عكس اإلصالح ، والفاسد ضد الصالح . 

            ..قال تعاىل : 

واألصل يف فعل فسد ] بفتح السني إن كان مبنيًا للمعلوم .  [ 28] ص : 

  نوعان :لفساد واوبضمها إن كان مبنيًا للمجهول [ هو أنه فعل الزم ، 

  .تن ، وفسد الرأي أي جانب الصواب كقولنا : فسد اللحم أي أن ، ايت ( ) ذ تكويني:  األول

 أنه يتحول إىل فعل متعد بإضافة ألف التعدية يف أوله ،حيث  ، : سلوكي والثاين

( هو  د  س  ليصبح اإلفساد فيه سلوكيًا . يؤكد ما ذهبنا إليه أن املضارع من ) ف  

( هو  د  س  ف  ، بينام املضارع من ) أ   ل  ك  أ  ( بفتح الباء وضم السني عىل وزن ي   د  س  ف  ) ي  

 ف  ) ي  
 م  ( بضم الباء وكرس السني عىل وزن ي   د  س 

 . ن  ع 
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ال حيب اإلفساد ) هذه املقدمة التوضيحية رضورية لنفهم أن اهلل سبحانه 

 . ( وال حيب فاعليه من املفسدين 

 :ولإلفساد عدد من املعاين ختتلف باختالف حمل وقوعه 

 يقول تعاىل عىل لسان بلقيس :

-                     

          : [ 34] النمل . 

 ويقول تعاىل : 

-            

     ..  : [ 33] املائدة  . 

-              

     : [ 205] البقرة . 

-                : [ 73] يوسف  . 

-   ..            

      : [ 64] املائدة . 
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-            

         ..  : [ 25] الرعد . 

-             

           : [ 4] القصص  . 

تصلها رسالة من  نحن أمام ملكة من ملوك سبأ،  34يف سياق آية النمل  -أ

تدعوها وقومها إىل التسليم بوحدانية اهلل ، ومل تكن تعلم  سليامن بن داود 

لكنها تعلم يقينًا يدعو إىل سبيل اهلل ،  بعد إن كان مرسلها ملكًا أم نبيًا مرسالً 

بحكم التجربة أن للملوك أسلوبًا معينًا يف السلوك خيتلف عن أسلوب األنبياء 

واملرسلني ، فهم إذا دخلوا بلدًا عامرًا غزاة وفاحتني خربوها وجعلوا عاليها 

 سافلها وعزلوا قادهتا من مناصبهم وصادروا وهنبوا أموال الصفوة من أهلها

إىل عبيد . وهذا هو معنى قوهلا آخرين  اوحولو خرجوا بعضهم من ديارهموأ

  ..  ..  .ونأيت بيشء من التفصيل عن هؤالء امللوك يف القصة القرآنية 

كم   يف آخر هذا البحث .ملا فيها من العرب واحل 

 ، فيتحدث عن عقوبة قتل النفس بغري حق كام 33أما سياق آية املائدة  -ب

أنزهلا سبحانه يف توراة موسى ، ويشري إىل حادثة قديمة يف تاريخ البرشية جرت 

ليقرر أن  33بني ابني آدم حني قتل قابيل أخاه هابيل ، ينتقل بعدها إىل اآلية 

حماربة اهلل ورسوله وجه من وجوه اإلفساد يف األرض ، وليفصل جزاء من 
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ذيبه وإيذاءه والتخطيط يفعل ذلك . ومعلوم أن حماربة الرسول تعني تك

الغتياله . يبقى أن نشري إىل خيوط غاب البعض عنها ، تربط هذه املواضيع 

من سورة املائدة التي  12املتعددة املتباعدة بعضها ببعض ، متتد سباقًا إىل اآلية 

لتتحدث عن  14تتحدث عن نقض بني إرسائيل مليثاقهم مع اهلل ، ثم تليها اآلية 

ألهل الكتاب هيودًا  15مليثاقهم مع اهلل ، ثم تبني اآلية  النصارى ونسياهنم

ونصارى أنه سبحانه أرسل إليهم رسوالً بعد موسى وعيسى إلظهار ما كانوا 

صورًا من  18،  17،  16خيفونه من التوراة واإلنجيل . ثم ترشح اآليات 

 ، 15آلية إىل تأكيد ما ورد يف ا 19حتريفات أهل الكتاب لكتبهم ، ليعود يف اآلية 

فيستعرض مجلة من أنباء املايض عن موسى  26 – 20ويتابع تعاىل يف اآليات 

ليتلو  31 – 27وقومه ال يعرفها إال أحبار بني إرسائيل . ثم ينتقل يف اآليات 

من أنباء ذلك نبأ هابيل وقابيل كمثال عىل قتل اإلنسان ألخيه اإلنسان ، عليهم 

 من األمور :املايض السحيق ليشري به إىل عدد 

 حتريم قتل النفس بغري حق . -1

 قتل النفس الواحدة كقتل الناس مجيعًا . -2

اإلشارة إىل ما اشتهر عن بني إرسائيل من قتل األنبياء مثل حييى  -3

 رغم حتريم ذلك يف توراهتم قبل حتريفها .وزكريا وغريمها 

وأنه قد خيرج من  بيان أن اهلل تعاىل قد يقبل من أخ ما ال يقبل من أخيه ، -4

 صلب الشقيق ما ال خيرجه من صلب شقيقه .
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فقابيل قتل  وجه الشبه بني قابيل وبني إرسائيل يف القتل هو احلسد . -5

أخاه حسدًا عىل منزلته من اهلل زاعاًم أن قربانه أفضل من قربان أخيه ، وبنو 

مة وفضل وحاولوا قتله حسدًا ملا آتاه اهلل من نع إرسائيل كذبوا حممدًا 

 زاعمني أنه من نسل إسامعيل وليس من نسل إسحاق .

فيتحدث عن املنافق ذي الوجهني الذي  ، 205وأما سياق آية البقرة  -ج

يتعارض ما يعلنه مع ما خيفيه وتتناقض أقواله مع أفعاله ، لتخلص إىل عرض 

بقطع  هذا املنافق ، أوالمها إهالك احلرث ، دصورتني من صور اإلفساد عن

 والثانية إهالك النسل ،شجار وتسميم املزروعات وإتالف املحاصيل ، األ

بقتل األوالد خشية الفقر ، ووأد البنات خوف العار ، والسامح باإلجهاض ، 

وإمهال العناية بصحة األطفال ورعايتهم وإرضاعهم . وهذا كله يدخل حتت 

 عنوان الفساد واإلفساد .

قة أموال اآلخرين وأشيائهم باب من رس، فتبني أن  73وأما آية يوسف  -د

ومن هنا كان احلفاظ عىل املال بمعناه اإلجيايب إحدى  أبواب الفساد ،

 الرضورات اخلمس عند الفقهاء .

إثارة الفتن ـ الطائفي منها واملذهبي ، فتوضح أن  64وأما آية املائدة  -هـ

فساد والعرقي ـ وإشعال احلروب بني املتخاصمني باب آخر من أبواب ال

 ثم تقرر أن اهلل تعاىل ال حيب الداخلني منه . واإلفساد ،

ا كان معتقده ومذهبه ـ هو اهلدف األول )  إنَّ جمرد قولنا إن اإلنسان ـ أيًّ
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واملقصد األخري يف الرشيعة اإلسالمية ، يضع لنا ركائز مواقفنا وأبعاد رؤيتنا 

لتشدد والغلو والتطرف للعديد من املسائل يف حياة هذا اإلنسان ، كاجتناِب ا

املؤدية إىل العنف يف اجلانب االجتامعي ، والتعصب املذهبي والطائفي يف اجلانب 

 العقائدي الذي أشار إليه ياقوت احلموي يف معجم البلدان.

ْي ( : ) .. مدينٌة ليس   يقول ياقوت عن مدينة معروفة اسمها ) الرِّ

 أعمر  منها .. هلا ق
رى كبار كل واحدة أكرب من مدينة ، بعد  بغداد  يف املرشق 

اشتبك فيها البناء واليسار واخلصب والعامرة .. مدينة عجيبة احلسن مبنية 

باآلجر املنمق املحكم امللمع بالزرقة .. اتفق أنني اجتزت يف خرائبها سنة 

هـ . هاربًا من الترت فوجدت حيطان خراهبا قائمة ومنابرها باقية  617

 أهنا خاوية عىل عروشها . فسألت رجاًل من عقالئها عن وتزاويقها بحاهلا إال

السبب يف ذلك فقال : أما السبب فضعيف ، لكن اهلل إذا أراد أمرًا بلغه . كان 

أهل املدينة ثالث طوائف : شافعية وهم األقل ، وحنفية وهم األكثر ، وشيعة 

حلروب وهم السواد األعظم . فوقعت العصبية بني السنة والشيعة وتطاولت ا

وتضافر احلنفية مع الشافعية عىل الشيعة حتى مل يرتكوا فيهم من ي عرف ، فلام 

أفنوهم وقعت العصبية بني احلنفية والشافعية .. وهذه املحاّل اخلراب التي 

 . ترى هي حماّل الشافعية واحلنفية .. ( أهـ

 هذا اخلرب مثال نموذجي ملا يفعله التشدد والغلو املذهبي بأهله ، حني

لكن األعجب منه هو  يغيبون عن فهم الثوابت واملتغريات يف إسالمنا العظيم .
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ذلك الرجل الذي روى لياقوت خرب خراب املدينة ، متومهًا أن اخلراب هدف 

إهلي غري مردود ، تعاىل اهلل عاما يصفون ، يف حني أن السبب احلقيقي هو 

من تكريم اإلنسان املتطرف وجهل القوم باهلدف اإلهلي  يالتعصب املذهب

  وتسخري قوى الطبيعة لرفاهه وسعادته يف قوله تعاىل :    

          

          : وجهلهم باهلدف النبوي  [ 70]  اإلرساء .

)) املسلُم َمْن َسلَِم املسلمون من لسانه ويده ، واملؤمُن َمْن َأِمنَُه :   يف قوله

 .  الناس عىل دمائهم وأمواهلم ((

) كره القتال ( قانون ثابت من ثوابت الرشيعة اإلسالمية ، وجمرد قولنا إن 

، جيعلنا  ا فيه من إراقة دماءيتعارض أساسًا مع الفطرة اإلنسانية السليمة مل

نقف طوياًل أمام الرشوط املوضوعية التي ال ب دا من توفرها قبل اللجوء إىل 

يِّ املحموم عند العرب بعد أن تعجز األدوية  القتال كحلٍّ أخري ، هو أشبه ب ك 

كلها عن شفائه . وجيعلنا نفرق بني القتال املرشوط املكتوب علينا وبني القتل 

م بأشكاله كلها ، وحيرصمرشوعية القتال بإحدى حاالٍت ثالث هي  املحرا

] من كتاب ) الثابت  .( الدفاع عن النفس والتعرض للظلم واإلخراج من الديار ) 

 [ 2005 يف القرآن الكريم ( للدكتور إحسان بعدراينـ    دار الفكرـ  بريوت واملتغرّي 

لذين يوفون بام عاهدوا ، لتتحدث يف سباقها عن ا 25تأيت آية الرعد و -و

اهلل عليه ، وال ينقضون ميثاقه ، وال يقطعون ما أمر به أن يوصل ، وخيشون 
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عذاب رهبم يوم احلساب ، ويصربون ، ويقيمون الصالة ، وينفقون مما رزقهم 

[  22 – 20اهلل رسًا وعالنية ، ويدفعون عاقبة سيئاهتم باحلسنات ] اآليات 

[ ثم تنتقل يف  24 – 23دن يدخلوهنا ] اآليات ولتقرر أن هؤالء هلم جنات ع

نقض العهود واملواثيق وقطع ما أمر اهلل به أن لترشح باملقابل أن  25اآلية 

ولتقرر أن فاعليها ملعونون  يوصل يدخل حتت عنوان اإلفساد يف األرض ،

 مطرودون من رمحة اهلل يف حلهم وترحاهلم يف الدنيا واآلخرة .

ونحن نبحث عن معاين الفساد ،  4آية القصص  أمامونقف أخريًا  -ز

، لنجد جمموعة أخرى من صور وصوره التي يتجىل هبا يف التنزيل احلكيم 

 أنباءالفساد نضمها إىل ما سبق من صور يف باقي اآليات ، اختارها سبحانه من 

فرعون . تبدأ اآلية فتدخل يف املوضوع مبارشة دون مقدمات ، لتعدد ما دأب 

 فعله : فرعون عىل

.. والعلو ـ سواء أكان علوًا يف املكان أم علوًا  إن فرعون عال يف األرض -1

يف السلوك ـ يعني التكرب والتجرب واالستعالء ، فاعله هو العيل ، والعيل من 

   ..  أسامء الصفات احلسنى التي خص هبا اهلل نفسه ، فهو 

   ..  وهو  [ 62] احلج    ..   وهو [ 255] البقرة 

نجد العلو مذمومًا يف التنزيل احلكيم إذا نسب لغري اهلل ومن هنا  [ 51] الشورى 

 كوجه من وجوه الفساد .
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وجعل أهلها شيعًا .. أي جعلهم فرقًا متنازعة وأحزابًا متصارعة  -2

وجه من وجوه اإلفساد تتميز به كل ومذاهب متنافرة . والطريف أن هذا ال

أم من كان منهم يف  سواء منهم من كان يف زمن موسى  الفراعنة بال استثناء ،

 يومنا هذا ، ألهنم مجيعًا يدركون أن أخطر ما هيدد فرعونيتهم هو وحدة األمة .

يستضعف طائفة منهم .. وهي الغاية الفرعونية األوىل من جعل الناس  -3

فاحلاكم الفرعوين املستبد يفرق  ،وهي وجه من وجوه اإلفساد فرقًا وشيعًا 

الناس شيعًا ليقتل طائفة وينفي طائفة ويستعبد طائفة ثالثة ، وهذا ما نراه دائم 

احلدوث يف ظل ذلك النوع من احلكام خالل مجيع العصور بال استثناء منذ 

 فجر التاريخ إىل اليوم .

الفرعونية الثانية من جعل الناس يذبح أبناءهم .. وتلك هي الغاية  -4

إن استخدام كلمة األبناء يف  .وهي وجه من وجوه اإلفساد أحزابًا ومذاهب 

العبارة يدلنا عىل أمرين : األول أنه تذبيح مقصود منظم الجتثاث شأفة طائفة 

بعينها ، وذلك بقتل اجليل الصاعد الذي سيضمن البقاء هلذه الطائفة . والثاين 

دف الذكور من األوالد وليس اإلناث ، وهو ما ثبت أنه جرى أنه ذبح يسته

لبني إرسائيل عىل يد فرعوهنم . يبقى أن نشري إىل ما نقله بعض املفرسين أخذًا 

من كتب اليهود أن ذلك الذبح إنام تم بسبب رؤيا رآها فرعون عن ولد ذكر 

عندنا  من بني إرسائيل سوف ينهار حكم فرعون عىل يده بعد أن يكرب . وهذا

ليس بيشء . فاستئصال الطوائف بتصفيتهم جسديًا وقتل ورثتهم من الذكور 
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كان أمرًا شائعًا عند مجيع فراعني مرص كام هو شائع عند فراعني غريهم من 

األمم كاليونان والرومان . وهذا ينفي أن خيتص به فرعون موسى عن غريه . 

هيم يف منامهم رؤى صادقة أضف إىل ذلك أن الفراعني أهون عىل اهلل من أن ير

 هي أشبه برؤى األنبياء والرسل .

ويستحيي نساءهم .. وتلك هي الغاية الفرعونية الثالثة من جعل  -5

التي تؤكد ما ذهبنا إليه يف العبارة  ،وهي وجه من وجوه اإلفساد الناس شيعًا 

، السابقة . فنحن أمام طائفة هي طائفة بني إرسائيل قرر فرعون استئصاهلا 

ألسباب أشار إليها التنزيل احلكيم يف مواضع أخرى من آياته ، بقتل ذكورهم 

واإلبقاء عىل حياة نسائهم ، لسهولة استعبادهن من جانب ، وسهولة دجمهن 

يف املجتمع بعد زواجهن من غري اإلرسائيليني . ففرعون ال يمنع مثل هذه 

موسى خافت عىل  الزجيات إن مل نقل يشجعها . وهذا يفرس لنا كيف أن أم

ولدها موسى من القتل ألنه من زوج إرسائييل ومل ختف عىل أخيه هارون ألنه 

 من زوج مرصي .

 تلك هي صور الفساد واإلفساد التي أعلن تعاىل أنه ال حيب فاعليها .

  :ر الفساد واإلفساد يف قوله تعاىلقد يسأل سائل : فأين هي صو

 ..           .. 

 ؟ نقول : يف اآلية حمطتان يقتيض الوقوف عندمها ،  [ 251] البقرة : 
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 .  ..      .. : األوىل

تربط بينهام عالقة امتناع لوجود    ..   .. : والثانية

لوال ( يف مطلع العبارة . أي أن وجود الدفع منع وجود الفساد ،  بداللة األداة )

 متامًا كقول الشاعر : 

ـــ ـــاحْلَ  اَلْ وْ َل ـــ ءُ اْ َي ـــاْ  يْ نِ َج اْ هَلَ  رُ اْ بَ عْ تِ ْس

 

ـــ ُت رْ زُ َلـــوَ   ـــبِ احْلَ وَ  كِ رْبَ َق ـــ ُب ْي  رُ اْ زَ ُي

 
 فوجود احلياء عند الشاعر منعه من البكاء والزيارة .

 ،   ..   .. :  التدافع بداللة قوله تعاىلوالدفع يف املحطة األوىل هو 

] انظر التدافع يف العبارة حمصور بالناس بعضهم ببعض وليس تدافعًا مع اهلل و

 . [ 161ص 6التفسري الكبري للرازي ج

  :والدفع والتدافع بني الناس له وجهان 

  .دي إىل احلروب األول سلبي هو التناحر الناتج عن تضارب املصالح مما يؤ

إجيايب هو التعارف الذي يمثل اهلدف اإلهلي من جعل الناس  والثاين

والدفع والتدافع قائم موجود بني الناس منذ أن خلق اهلل  شعوبًا وقبائل .

األرض وما عليها ، وسيبقى إىل أن يرث اهلل األرض بام عليها ، ووجوده هو 

 الذي يمنع األرض من أن تفسد .

ض يف املحطة الثانية يعني اختالل سري األمور فيها . ولقد أرشنا وفساد األر

يف سطورنا التمهيدية األوىل من هذا البحث إىل أن فعل فسد إن جاء الزمًا ـ كام 
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هو يف هذه اآلية وكام يف قولنا : فسد اللحم أي أنتن ـ كان ناموسًا كونيًا وقانونًا 

بدخول أحد أحرف ) أ ، ن ، ي ، ت (  إهليًا ، وإن جاء متعديًا منسوبًا لإلنسان

 عليه كان سلوكًا تدمرييًا ختريبيًا عىل أحد الوجوه التي أسلفنا تفصيلها .

بمعنى احلرب .  251يبقى أن نشري إىل أن البعض فهم الدفع يف آية البقرة 

     ولبيان خطأ هذا الفهم ننظر يف اآلية كاملة : 

          

          

      يتحدث النصف األول من اآلية عن حرب ،

، وهذا ما أوهم بعضهم أن الدفع هو احلرب ،  داود  وقتال ينترص فيه

   ..   وفاهتم أن ينتبهوا إىل قوله تعاىل يف خامتة اآلية : 

    . والواضح يف اآلية أن هذا الدفع الذي بوجوده يمنع

نعم هبا سبحانه األرض من أن تفسد إنام هو نعمة وفضل من اهلل عىل عباده أ

وتفضل ، وال يعقل عاقل أن تكون احلرب نعمة وأن يكون القتال فضل ، 

          ..خصوصًا وهو يقرأ قوله تعاىل : 

وال يكون هذا الدفع  نعمًة إال إذا كان حتت عنوان التعارف  . [ 216] البقرة : 

رة األرض ال إىل فسادها .الذي يؤدي إىل  ام 
 ع 

ومن معاين اإلفساد ، الكفر باهلل ، والوقوف بوجه انتشار اإليامن وإفساد 

       : من ذلك قوله تعاىل  املؤمنني ،
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         [88:  النحل ] . 

ومن معاين اإلفساد ، النفاق بإظهار اإليامن وإبطان الكفر ، وباملطلق إظهار 

      من ذلك قوله تعاىل : كل فضيلة وإبطان عكسها ،

           

      : [ 11] البقرة .  

ومن معاين اإلفساد نقض العهود ، وقطع ما أمر اهلل به أن يوصل ، ويدخل 

فيها نقض كل عهد ومرشوع ، وقطع كل التزام من فرد إىل فرد ، أو فرد إىل 

        قال تعاىل : مجاعة ، أو مجاعة إىل فرد ،

            

     : [ 27] البقرة .  

 : يف القرآن الكريم صورة من صور املفسدين  -

           قال تعاىل :
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         .  : [ 35 - 23] النمل . 

ر سبحانه بعد أن ذكر اهلل  اجلن  لسليامن يف سورة النمل أنه سخا

ر  اهلدهد فحرض ـ وقد كان غائبًا ـ  ك  واإلنس والطري وجعلهم جنودًا له ذ 

وقص عليه خرب مملكة باليمن من أغنى املاملك وأقواها حتكمها امرأة هي 

بلقيس ملكة سبأ ، ووصف لسليامن ما هلا من جالل امل ل ك  وأ هبته وأهنا وقومها 

 يعبدون الشمس من دون اهلل.

ذر لتربئة نفسه من غيابه ، وهنا كّلفه سليامن  وهكذا أبدى اهلدهد الع 

ى جانبًا ليستمع مامنه بتبليغ كتاب  ل  تنحا يدور من  إىل ملكة سبأ ، فإذا ف ع 

 احلديث حول هذا الكتاب فيام بينها وخاّصتها .

ت  خامته .. وقرأته قراءة مطلوبة :      ووصل الكتاب .. وفضا
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       : ع ت أرشافهاف   [ 29] النمل م  ومستشارهيا وطلبت  ج 

         : الرأي يف ذلك اخلطب منهم 

             

            

            

      : وهكذا نرى بلقيس يف ذروة  . [ 35 - 32] النمل

هرم اململكة وحوهلا األرشاف واملستشارين من علية القوم ، حيث ال يصلح أمرهم 

 إال إذا بقي عىل هذه احلال :

ـ ةَ اْ رُسَ   اَلْ َض وْ فَ  ُس اْ النَّ  ُح لُ ْص يَ  اَلْ   مْ هَلُ

 ْت َح لَ َص  اْ مَ  ِي أْ الرَّ  لِ هْ أَ بِ  رُ وْ مُ ى اأْلُ قَ بْ تَ 

 

  ةَ اْ رُسَ  اَلْ وَ  
ـــــُج  اْ ذَ إِ ـــــ مْ هلُُ اْ هَّ  اْ وُ دُ اْ َس

ـــ ـــوَ تَ  نْ إِ َف ـــفَ  ْت لَّ ـــنْ تَ  رِ اْ ْشَ ألَ اْ بِ  دُ اْ َق

 
ت واهملقد طلبت بلقيس  حتى ينجيل لقومها صواب  الرأي فيام تعمل  ف 

داللة عىل ويف قوهلا هذا ، وحدها باملوقف ويعملون ألهنا ال تريد االستبداد 

فكان  اجتامع أمرهم وحزمهم عونًا هلا عىل العدووعىل هم مإجالهلم وتكري

ملا وات يف احلرب . ب، ونحن أصحاب ث نحن أولو قوة مادية : اجلواب

بنّي هلم الصواب وأهنم يف غفلٍة من  أحست منهم امليل إىل القتال رشعت ت 

ر  له الطري عىل الوجه الذي قدرة سليامن وعظيم ش خِّ أنه وكيف ال وقد س 

لُّون   يريده ثم قالت ذ  ًة قومها من امللوك الذين يفسدون يف األرض ، وي  ر  حم  ذِّ
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 ومصادرة وهنب األموال وختريب البالد
 
وقتل العباد  أهلها باأل رس   واإلجالء

 ليتم هلم امللك والغلبة .

ان ت  ما يف احلرب وا ب  ت ه  بام عزمت  عليه وبعد أن أ  ب ع  ملجالدة من اخلطر أ ت 

        من املساملة بقوهلا : قال تعاىل : 

     : [ 35] النمل  . 

ك ؟ فإن كان نبيًّا مل يقبل ها ، ولن يرض  منّا إالوتساءلت 
أن  أنبيٌّ هو أم مل 

 نتبعه عىل دينه ، وإن كان مل كًا قبل اهلدية وانرصف إىل حني .

 قال تعاىل :             

                    : [ 36] النمل . 

ىل بلقيس وأخربهتا بام قال سليامن قالت : قد واهلل فلام رجعت الرسل إ

عرفت ما هذا بملك ، وبعثت إليه إين قادمة إليك بأرشاف قومي ألنظر ما 

أمرك وما تدعونا إليه من دينك ، فلام وصلت ورأت من املعجزات عىل يد 

هو احلق وأهنا قد ظلمت نفسها  ما رأت ، أيقنت بأن دين سليامن سليامن 

 ا خالق السموات واألرض .بكفرها رهبا 

  ..             : [ 44] النمل . 

ت  أن نبي اهلل سليامن  م 
ل     ..  ليس من امللوك الذين  وع 

          : [ 34] النمل . 
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 (2من ثوابت القرآن الكريم )

  ..      

 

ـ اساًم  وامليم أصل صحيح يف اللسان العريب ، وردت مشتقاتهالظاء والالم 

وثامنني موضعًا من التنزيل احلكيم ، أوهلا يف  وفعاًل ومصدرًا ـ يف مئتني وتسعة

           قوله تعاىل : 

          : وآخرها [ 35] البقرة ، 

             يف قوله تعاىل : 

والظلم أحد مفردات قليلة خصها سبحانه بالذكر مئات املرات .  [ 31] اإلنسان : 

 يف كتابه العزيز كالكفر واإليامن وغريمها .

لها بعض  ولقد أوجزت بعض املعاجم معاين هذه املفردة وداللتها وفصَّ

ناس ، آخر ، ونحن حني نبحث عن الدالالت واملعاين ننظر يف املعاجم لالستئ

لكننا نمعن النظر يف آيات التنزيل احلكيم لنتذوق هذه املعاين وتلك 

الدالالت . وإنام نفعل ذلك لسببني : األول أن بعض أصحاب املعاجم يقول 

بالرتادف ، فهو يرشح معنى املفردة بذكر مرادفتها ، فالكذب عنده هو اإلفك 

نده هو احلسام واحلسام واإلفك هو البهتان والبهتان هو االفرتاء ، والسيف ع
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هو املهند واملهند هو الصارم ، ثم يرتك القارئ حائرًا ال يدري مل سمي احلسام 

حسامًا واملهند مهندًا . والثاين أن السياق هو الذي حيدد معنى املفردة عند 

العرب ، ففي عبارة حتمل املفردة معنى بعينه ، ثم يف عبارة أخرى حتمل معنى 

 لمة ) الذكر ( يف اآليات التالية :آخر ، ومثال ذلك ك

-       : والذكر هنا يعني الشهرة والصيت .  [ 4] االنرشاح ، 

-           : والذكر هنا يعني القرآن الكريم . [ 9] احلجر ، 

-         : والذكر هنا هو النبأ امللفوظ . [ 2] مريم ، 

ومن هنا فنحن مع وضع موسوعات مفصلة للتعريفات مدعومة 

إذ ال يكفي فيام نرى أن بالشواهد القرآنية والنبوية واألدبية ، بدالً من املعاجم . 

ف الظلم بأنه خالف العدل فهذا تعريف غري جامع ، نه صح ر معى  أل نعرِّ

. صحيح أن  الظلم يف حقل واحد هو حقل القضاء والفصل بني املتخاصمني

  ..         .. اهلل تعاىل يقول : 

، وصحيح أن عدم التزام العدل يف األحكام ظلم ، ولكن ماذا  [ 58] الىساء : 

  ..     ا احلرص بقوله تعاىل : نفعل يف ضوء هذ

       ، وبقوله تعاىل :  [ 13] لقامن : 

            



 

 

 

27 

       ..  : وكيف نفهم معى  الظلم يف .  [ 231] البقرة

 بأنه الرشك والثانية تضعه حتت اسم العدوان ؟ الظلم   ف  رِّ ع  األوىل ت  فاآليتني ، 

كام ال يكفي أن نعرف الظلم بأنه ) وضع اليشء يف غري موضعه ( ، ألنه 

فاحلكمة هي وضع األشياء يف  تعريف نقيضًا للحكمة .يصبح بموجب هذا ال

وال يكفي أخريًا أن مكاهنا املناسب ، يف الوقت املناسب ، وبالشكل املناسب . 

، يبقى غائاًم  فهذا تعريف غري مانع نعرفه بأنه ) جماوزة احلد يف األمور (

فضفاضًا إن نحن مل نوضحه بالشواهد ، وحيتاج لكي نفهمه إىل تعريف 

 املجاوزة ( وتعريف ) احلد ( وتفصيل األمور املقصودة .) 

واملعاين يف مفردات النصوص القرآنية ليست مكعبات أسمنتية مرصوفة بعضها إىل جانب 

بعض بشكل ال عالقة فيه للواحدة باألخرى بل هي أغصان يانعة تتشابك يف أيكة ملتفة األشجار 

       تعاىل : تأخذ أيدهيا بأيدي بعض . وانظر معي يف قوله 

            ..  : فالظلم يف اآلية .  [ 24] ص

      وانظر أيضاً يف قوله تعاىل :  . بغي ، والبغي عدوان وجتاوز للحدود

               ..  : فالظلم  [ 53] الزمر .

بدليل قوله  اإلرساف ظلم باعتباره عدواناً عىل حدود اهللإال أن ليس مذكورًا رصاحة يف اآلية ، 

 . [ 1] الطالق :   ..          ..تعاىل : 
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 توضيحًا ملا نقول ننظر يف معنى الظلم كام ورد يف اآليات التالية :

-                 .. [ 114بقرة : ] ال . 

 مىع ذكر اسم اهلل يف املساجد ظلم ، والسعي يف خراهبا ظلم .

-   ..          ..  : [ 140] البقرة  .

 باسم اإلثم . 213بينام وردت يف البقرة  ، فكتم الشهادة هىا ظلم

-               ..  : [ 10] الىساء  

 وأكل مال اليتيم عدواناً بغري حق ظلم .

-   ..           : [ 13] لقامن ، 

 والرشك باهلل ظلم .

-  ..          : [ 15] الكهف  ، 

 واالفرتاء عىل اهلل ظلم . والكذب

-            

               

           ..  : [ 30،  29] الىساء . 

حتت عىوان الظلم ، األول أكل األموال بالباطل أمران يف اآلية يدرجهام تعاىل 

 والثاين قتل الىفس .



 

 

 

29 

-            

          : [ 4] الفرقان  ، 

 واهتام األنبياء باإلفك واالفرتاء ظلم .

-                 : [ 79] يوسف 

 وأخذ الربيء بذنب العايص ظلم .

-              

            : [ 9] املمتحىة .  

 وتولية الظاملني بتسليمهم مقاليد األمور ظلم .

-              ..  : [ 135] آل عمران  

 الفواحش ظلم . وإتيان

-                : [ 168] الىساء  ،

 والكفر باهلل ومالئكته وكتبه ورسله وباليوم اآلخر ظلم .

-            ..  : [ 33] الكهف ، 

 وإخفاء احلق أو إنقاصه ظلم .

تلك هي بعض صور الظلم يف القرآن الكريم ، من الطبيعي أال يفوز 
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 راسموها وفاعلوها ومرتكبوها بحب اهلل تعاىل . 

  :يبق  أن نشري إىل أمرين يف غاية األمهية يتعلقان بالظلم ــ 

 .كيم ورد يف التنزيل احل أوهلام

 ورد يف السنة النبوية القولية يف كتب الصحاح .  وثانيهام

 يقول تعاىل : 

-                     

       : [ 148] الىساء . 

-                   

    : [ 39] احلج . 

-                     

                   : [ 41] الىحل . 

، بينام مجيع  هذه اآليات الثالث تتحدث عن املظلومنياألول ،  ففي األمر

وال يفوت املتأمل  اآليات األخرى التي ورد فيها ذكر الظلم تتحدث عن الظاملني .

أن يالحظ فيها ذلك التدرج الذي ينسجم مع طبائع األمور . فاملظلوم الذي 

وامليزان وللنكث اهنضم حقه ، وتعرض للغش يف املواصفات ولإلخسار يف الكيل 

أو املامطلة يف عقوده وعهوده ، وصودرت حريته يف ممارسة شعائر عقيدته ، وحرم 

من املساواة وتكافؤ الفرص يف العمل ، له أن حيتج وأن يعرب عن احتجاجه بالكالم 

املنابر ،  والقول وأن يعلن هذا االحتجاج جهرًا يف الصحف واملنتديات وعىل
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نقده واحتجاجه وأن يسمي يف يستعمل القسوة حتى لو اقتىض األمر أن 

الظاملني بأسامئهم ويصفهم بصفاهتم السيئة ، دون سب وشتم ونيل من 

 كام نراه . 148األعراض . وهذا هو معنى آية النساء 

واملظلوم الذي وقع عليه ما ذكرناه آنفًا ـ كاًل أو بعضًا ـ ثم مل يسمح له 

سبب دينه ومعتقده ، فإن له أن يقاتل وأن باالحتجاج العلني ، وقوتل يف اهلل ب

يرد عىل العدوان بمثله ، إن توفرت له أسباب ذلك ورأى يف القتال جدوى 

 كام نفهمه . 39ترفع الظلم الواقع عليه . وهذا هو معنى آية احلج 

فإذا مل تتوفر له أسباب القتال ردًا عىل  العدوان الواقع عليه ، ورأى أن ال 

قتال ، وأدرك أنه إن فعل كان كمن يلقي بنفسه يف التهلكة فائدة ترجى من ال

لكونه ضعيفًا أو مستضعفًا ، فله أن هياجر هربًا بدينه وكرامته بعد وقوع الظلم 

عليه فيهام . وقد تبدو اهلجرة حسب ظاهر اآلية حاًل اختياريًا غري ملزم ، لكنها 

  يف واقع األمر غري ذلك بداللة قوله تعاىل :     

                      

                       

       : كام فقهناه . 41، وهذا هو معنى آية النحل  [ 97] الىساء 

 أما يف األمر الثاين عن الظلم يف احلديث الىبوي الرشيف :

روى مسلم يف صحيحه ، باب حتريم الظلم من كتاب الرب والصلة 
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فيام روى عن اهلل تبارك وتعاىل أنه قال :  عن النبي  واآلداب ، عن أيب ذر 

 . (ين حرمت الظلم عىل نفيس وجعلته بيىكم حمرمًا فال تظاملوا () يا عبادي ، إ)

 أن رسول اهلل  وروى مسلم يف املوضع ذاته عن عبد اهلل بن جابر 

 .  )) إتقوا الظلم فإن الظلم ظلامت يوم القيامة ((قال : 

 معاذًا إىل اليمن أنه قال : بعث النبي  وروى البخاري عن ابن عباس 

 . دعوة املظلوم فإهنا ليس بيىها وبني اهلل حجاب (( )) إتقفقال : 

هنا نحن أمام سنة نبوية قولية تكمل صورة الظلم والظاملني واملظلومني يف 

كتاب اهلل تعاىل . وال نعني باإلكامل أن القرآن الكريم ناقص كام يتوهم البعض 

بجديد مل تقل من دعاة  ترك احلديث النبوي ، كام ال نعني أن اإلكامل هو اإلتيان 

به اآليات وال يتناسب مع روح قصدها ومعناها بشكل حيرم حالالً أو حيلل 

حرامًا . فالقرآن عندنا يبقى هو األصل األول واألخري يف الترشيع ، واحلديث 

عندنا يبقى هو الفرع الذي ال جيوز له اخلروج عىل أصله ، فإذا تعارض حديث 

ديث عرض احلائط . وإذا كان هذا مذهب مع آية حمكمة أو متشاهبة رضبنا باحل

 الفقهاء واجتهاد املجتهدين .ه يف فقه العقالء يف احلديث النبوي فام بالك ب

يف احلديث األول أن اهلل تعاىل حني ال جييز لنفسه الظلم  يبني النبي 

  بداللة قوله :                    

        : فهو ال جييزه خللقه . ويبني يف احلديث الثاين  [ 46] فصلت ،

أن الظامل كام هو موغل يف ظلامت ظلمه يف احلياة الدنيا ال يرعى احلقوق وال 
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يفي بالعهود وال يرد األمانات إىل أهلها ، ال يعرف لنور العمل الطيب أثرًا يف 

 ك هو يتعثر يف ظلامت ظلمه يوم القيامة بداللة قوله تعاىل : قلبه ، كذل  

            

                     

          : ثم يبني  [ 126،  125،  124] طه .

يف احلديث الثالث فداحة الظلم ، وعلو مقام املظلوم املستضعف بال مدافع وال 

  . املستضعفني ِّل و  املظلومني و   تعاىل نصريِ  نصري عند اهللِ

 :يف سورة املجادلة شاهد عىل ذلك  تعاىل عنها ريض اهلل وقصة خولة بنت مالك

ِوي  أن عمر بن اخلطاب  وكان راكبًا والناس  مرَّ يف خالفته عىل امرأة ر 

معه ، فاستوقفته طوياًل ووعظته وقالت له : عهدي بك يا عمر وأنت صغري 

ى ُعمريًا  هلل ثم قيل لك : يا عمر ، ثم قيل لك : يا أمري املؤمنني . فاتق ا، ُتدع 

يا عمر يف الرعية واعلم أن من أيقن باملوت خاف الفوت وأن من أيقن 

باحلساب خاف العقاب والعذاب ، قيل : يا أمري املؤمنني : أتقف هلذه 

ْتني من أول النهار إىل آخره  ب س  العجوز هذا الوقوف ؟ فقال: واهلل لو ح 

) خولة بنت الزلُت إال للصالة املكتوبة . أتدرون من هذه العجوز ؟ هذه 

حني ظ ل مها بن ثعلبة ( التي سمع اهلل قوهلا من فوق سبع سموات  مالك

ُع قوهلا رب العاملني وال يسمع عمر !! زوجها  ْسم  ي   ، أ 

     قال تعاىل :            

               : [ 1] املجادلة . 
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وإذا كان سبحانه قد وعد الداعني اآلمنني يف رسهبم والناعمني يف رزقهم 

 باالستجابة يف قوله تعاىل :              .. 

أوذي يف جسده ، فام بالك بدعاء من صودر ماله بغري حق أو  [ 60] غافر : 

 وعرضه ، أو تعرض لصورة من صور الظلم التي رشحناها فيام سبق . 

 قال الشاعر :

 التظلمــنَّ إذا مـــا كىـــت  مقتـــدراً 

ـــت   ــي  ع   م  ا  ى  ىتبـــه   ك  ا  ىـ   واملظلـــوم  م 

 

ــ  ـ ه  ا  ب ــق  ع   ع  ِجــر  ت   م  ل  الظ  ف   مِ د  إىل الىَـّ

ـــل  يـــدعو ع    وعـــني  اهللِ ن تـــىمِ  ك  ي 

 
 هورين من الشعر:ونتمثَّل ببيتني مش

ــحت    ــع   ل  مَّ ن   م  ي  ظِ ــذَّ ــ ِب ال َّ ِ  ن  ِم ــه  حت   ب 

ــإِ ف   ــغ   ت  الَّ إِ  ك  نَّ ــذَّ  رِ ِف ــوى ب  ن  ال  يف اهل

 

ــوإن كىــت  مظلومــًا ف    ــأ   ل  ق  ــن   ان  ا ظ 

ـ ك  ق  رِ ا  ف  ي    م  ِغـا  ر   فـك  ن  أ  ى و  و  هت  ـ ن  م 

 
 : لنبي ولعل خري ما نختم به هو أن نتمثل بعبارٍة من دعاء مشهور أثر عن ا

 ظ  أ   ن  )) اللهم إين أعوذ بك أ  
 و  أ   ل  ه  ج  أ   ن  ، وأعوذ بك أ   م  ل  ظ  أ   و  أ   م  لِ

 .. (( . علَّ  ل  ه  ي   
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 : صورة من صور الظاملني يف القرآن الكريم -

 ـيف القرآن الكريم ـ أصحاب مسجد رضار  1

قني يبثُّون لفَّ الظالُم املدينة  املنورة  بردائه ، واجتمع أهلوها من املناف

ُهْم ونجواهم .. ْن يراهم ، أو يسمع رِسَّ  شكواهم ، وقد أ ِمنُوا عىل الظالم م 

رْي (  ِتْب بن ُقش  ل ف  إليه من املنافقني ، ممن ذهب قال ) ُمع  يشكو بثَّه ملن د 

إنني واهلل مذهبه من الكيد واألذى ، ومن لبس قناعه من املداهنة والنفاق : 

ْمرِو بن عوف ( ، ودعوه  كلام ملحُت يف طريقي هذا املكان الذي هتيَّأ لبني ) ع 

مسجد ُقباء ، وزعموا أنَّ ) حممدًا ( قد وضع هلم أساسه ، وأقام قواعده ، 

 ُأْحنِي ضلوعي عىل األسى .

قال ) ثعلبة بن حاطب ( : إنام اهلمُّ الذي يبعُث األحزان  هذا الديُن الذي و

د صاح فيهم ) بالل ( صيحًة يشقُّ هبا ختمُد جذوته ، أو ما رأيتم وقال 

ُهم ، ُعون  إىل هذا املسجد . ُصدور   ويغزو مشاعرهم ، فإذا مجيعًا هُيْر 

فقام ) وديعة بن عامر ( ، وقال : لقد جاءين اليوم كتاب من ) أيب عامر 

الراهب ( ، وهو من علمتم كراهيته ملحمد ، قال : إنه من يوم أن ترك املدينة ما 

ْقل  ( ملك الروم ، فوجده ملكًا متعصبًا زال يسري  ، حتى انتهى إىل ) ِهر 

 للنرصانية ، مغيظًا حُمْنِقًا مما سمعه عن أمر ) حممد ( واملسلمني ، ولقد ذكر ّل 

يوشك  أن يعود إىل املدينة ؛ ـ فيام كتب ـ أنه قد استنرصه فوعده النرص ، وإنه ل 
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ِبُر فيه ولكنه يلتمس منا أن هُن ِيء  له معقاًل خ فيًّا ، ومكانًا حتت ُجنِْح الظالم ؛ ُيد 

 الكيد .. فامذا أنتم صانعون ؟

ْرهُتا وأظنني أحسنت تدبريها ، والرأي عندي أن  ًة دبَّ إنَّ عندي لرأيًا وخطَّ

ً ؛ ثم نقيم له من بيننا  ىلَّ نعمد إىل مكان فسيح نبني فيه مسجدًا ، ونتومهه ُمص 

( ندعوه للصالة فيه مداهنني ، فإذا استجاب إمامًا ، ونذهب إىل ) حممد 

ن ا ، فقد استطعنا أن نفِرق اجلامعة ، ونصدع الوحدة ؛ ثم يكون املسجد  ت  ْعو  د 

بعد ذلك يف الظالم مالذًا ) أليب عامر ( وملجًأ ملا يريد ؛ وهاهوذا ) جممع بن 

ونومهه  منا قارئ القرآن ، عارف بالفرائض ، ندعوه إلمامتنا ، . () جارية (

 حسن قصدنا : فام عندكم مما رأيت ؟ 

 لقد آمن كلُّهم برأيه ، وأثنى عىل تدبريه  وحزمه ، وغدوا يضعون األساس ،

ون البناء ، حتى استوى مسجدًا قائم اجلدران .  ويعدُّ

وانرصفوا إىل رسول اهلل ، فوجوده متهيئًا لغزو الروم . قالوا : يا رسول اهلل 

ام  فيه  لقد بنينا مسجدًا لذي الِعلَّة واحلاجة ، والليلة املطرية والشاتية ، ثم لُِتق 

دَّى شعائر اهلل ، وقد اخرتنا له ) جممع بن جارية ( إمامًا ، وهو  الصالة ، وُتؤ 

                                                 

()-  قد مجع القرآن فقدموه إماماً هلم وهو ال ) جممع بن جارية ( إذ ذاك غالمًا حدثاً كان

يف أيامه أراد عزله عن اإلمامة  يعلم بيشء من أمرهم ، وقد ُذكِر  أن عمر بن اخلطاب 

فأقسم له جممع أنه ما علم شيئًا من أمرهم وما ظنَّ إال  أليس بإمام مسجد الرضار ؟وقال : 

ه .  اخلري ، فصدقه عمر وأقرَّ
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ِلْمت ُه حفظًا للقرآن ، و   اًم بالفرائض ، وقد دعوناك للصالة فيه ، فإن لْ عِ مِمَّن ع 

ت بنا  الربكة . فعلت فقد نالنا اخلري ، وحفَّ

 )) إنا عىل جىاح سفر ، ولكن  إذا رجعىا إن شاء اهلل (( .:  قال رسول اهلل 

وعاد رسول اهلل من غزو الروم ، حتى إذا مل يبق بينه وبني املدينة إال يومان ، نزل 

   عليه الروح األمني مبلغًا عن رب العاملني بقوله تعاىل : 

         

              

                  

                      

                   

                           

                : [ 109 – 107] التوبة . 

ُهْم ، وعلم ما كان وراء معسول كالمهم من ظلٍم  فعرف الرسوُل  يد  ك 

 ألنفسهم ولرهِبم . وما إن وصل إىل املدينة حتى بعث رجلني بإحراق املسجد

بن امالك بن الدخشم ـ ومعن  وتقويضه وهدمه . قيل : دعا رسول اهلل 

)) انطلقوا إىل هذا املسجد الظان أهله فاهدموه :  عدي ـ ووحشيًا ، وقال 
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، فخرجوا مرسعني حتى أتوا بني سامل بن عوف بقباء ، قال  واحرقوه ((

ف النخل مالك : انظروين حتى آتيكم بنار ، فدخل عند أهله فأخذ من سع

فأشعله ثم خرجوا يشتدون حتى دخلوا املسجد وفيه أهله فحرقوه ، وأمر 

 أن يتخذوا ذلك املوضع كناسة تلقى فيه اجليف والقاممات . رسول اهلل 

ض ،  م ، والبناء قد تقوَّ ري ( ، فإذا املسجد قد هت  دَّ تَّب بن قش  وأصبح ) ُمع 

لِ فعلم أن اهلل قد فضح أمرهم وأفشى رسهم  ُهْم ألنفسهم .وع   م  ُظْلم 

 ـيف القرآن الكريم  أصحاب األخدودـ  2

، وقد خلت من الناس ؛ إال رجاًل اختذ سبيله نحو قرص امللك ) صنعاء ( 

ا ( ذي ُنواس )  ، كلُّ ما فيه يبعث عىل الشك واالرتياب ، وكأن بني جنبيه رسًّ

ارس القرص : ما يريد أن ُيفيض به ، أو أمرًا جلياًل قدم من أجله ؛ سأله ح

ور  ، وسكن فيها اإلنسان  قدومك يف هذه الساعة التي ألزم فيها احلّر الناس الدُّ

 واحليوان ، والطري والنبات ؟ 

يف أمر له قال الرجل : أتيت يف أمر جليل اخلطر ، أكاشف به ) ذا ُنواس ( ، 

ث ته بام صلة هبذا الدين الذي يريد أن حيمل الناس عىل اتباعه ؛ ولو أنك حدَّ

ِدْمُت له فإنني ال أرتاب يف أنه سيدعونني إليه ، ثم أوى إىل زاوية من زوايا  ق 

 القرص ، ريثام ختفُّ وطأة احلّر . 

وخرج ) ذو نواس ( من خمدعه ، وأخذ سبيله إىل مكانه من حديقته ، 

واجتمعت حوله حاشيته وقبل أن خيوضوا يف احلديث ، جاء احلاجب يقول : 
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وإنه ـ فيام يزعم ـ يريد أن  اليوم من ) نجران ( للقاء امللك ،إن رجاًل قدم 

ى منه عىل اليهودية .   ُيفيِض  إىل امللك بأمر دين جديد ، خُيْش 

قال ذو نواس : دين جديد ! عيلَّ بالرجل ؛ وجاء الرجل فقال : أهيا امللك ، 

يا موالي  ن ِعم مساؤك ، ودام لك سلطانك ، وْلي ْهنِك  الظفر بأعدائك ، جئتك

 ال  طالبًا رفدًا وال ُمْستعديًا بك عىل مظلوم ؛ ولكنَّ حادثًا بن ْجران قد وقع . 

حت  بيه بيانًا وتبيينا .  فقال ذو ُنواس : هاِت ملا أمجلت  تفصيال ، وملا لوَّ

قال الرجل : إنه منذ أيام قد دخل عىل ) ن ْجران ( دين جديد يدعونه 

اسم عيسى املسيح ؛ فأما الوثنيون من أهلها فقد النرصانية ، وُيبرِشون له ب

ارتاحْت قلوهبم إليه ، وتغلغل يف نفوسهم ، ودخلوا فيه أفواجًا ؛ وأما اليهود 

ب أ  عن دينه ، ودخل فيام دخل فيه الوثنيون ، وفريق ظل عىل  ففريق منهم ص 

 تارخيها .اليهودية ، وإن مل يتدارك امللك اليهودية بنجران فإنه ُيوشك أن ينتهي 

فاستوى ) ذو نواس ( يف جلوسه ، وقال : كيف دخل هذا الدين نجران ! 

 ِزْديِن إيضاحًا .

اء رجالن :  قال الرجل : قد وفد عىل نجران فيمن يفد عليها من األِرقَّ

أحدمها رومي ، واآلخر عريب ، أما األول فاشرتاه رجل من الوثنيني عبَّاد 

ة النخلة ، فوجده كرياًم ، يفوح م ْرف الصالح ، فكان يعمل له عامَّ ن خالئقه ع 

 يومه ، فإذا كان املساء أوى إىل حجرة أفردها له ليصيل فيها . 
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وطلع عليه سيدُه يومًا فوجده يصيل ، فعجب منه وسأله عن دينه ، قال : 

إنام أعبد اهلل مالك امللك ومدِبر اخللق ، ومصدر الوجود ، ذلك الذي أرشد 

ا وال املسيح إىل وجود ه ، ودلَّ عىل قدرته ؛ وأما هذه النخلة فإهنا ال متلك رضًّ

نفعًا ، ثم أظهر  عىل يديه أمام سِيده بعض الكراماِت وخوارق العادات فآمن 

بعه الناس أفواجًا .   السِيد ، ودخل يف النرصانية واتَّ

قال ) ذو ُنواس ( : وهل بقي عندك ف ْضٌل من حديث ؟ قال الرجل : لو 

ثتك ما يتناقله أهل نجران عن هذا الرجل املؤمن بعيسى  شئت   ،  حلدَّ

 لتعلم مبلغ حبهم لدينه ، وتعلقهم بذاته .

بينام كان يعمل يف قرية من قرى الشام ، إذ ب رُص  به  قال : زعم رفيقه أنه 

ِلق  به ، وتبعه  سائرًا يف إحدى طرقاهتا ، فشهد عليه عالئم التقوى ، فأحبه وع 

ِدْيُن بدينه ، ويؤِيُدُه بِدعوته . أنَّى ذه  ب ، وها هو معه اآلن ، ي 

ُة ) ذو نواس ( ،  ِفْيظ  وما انتهى الرجل من حديثه ، حتى ثارت ح 

ر يف نجران دين غري اليهودية ،  ْظه  واضطرمت نار الغضب يف صدره ، أن ي 

ية وحلف ال تسكن منه ثائرة ، حتى ينِكل بأهل نجران أو يرجعوا إىل اليهود

 مذعنني . 

وخرج ) ذو نواس ( من صنعاء بجيش قاصدًا نجران ، فلام وصل إليها 

رضب من حوهلا نطاقًا ، ثم مج  ع  أهل ها ، فقال : أخرِيكم بني اليهودية وبني ما 

 اعتنقتموه من دين جديد . 
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، وما لنا عنه حميص وال معِدل ،  فقالوا : إنام النرصانية دين ُأرشبته نفوسنا

لت لنا باملوت!  وسواء عت لنا يف األجل ، أم عجَّ  علينا أوسَّ

ِق ُأخدود ر  بِش  كًا بالنرصانية واعتصامًا ، أ م  يف  ()فلام رأى إرصارًا ومتسُّ

النصارى  القومُ  األرض ، وأحرض وقودًا وحطبًا ، ثم أشعلوا النار . وأخذ

ا ، وال امرأًة عج وزًا ، وال طفاًل رضيعًا ، ُيلقوهنم يف هلبها ؛ مل يعفوا شيخًا مِهًّ

أوهلا يف ، قال تعاىل : حتى خلت نجران من النصارى ، ومل يبق  هبا غري اليهود 

            قوله تعاىل : 

             

            

            

          [10 - 4:  الربوج ] .  

والصحابة  ة رسول اهلل واملظلومني يف سريصور من الظاملني  -

 والصحابيات الكرام :

سًا لغيظهم إال أن  ملا اشتد بالظاملني من قريش الغيظ ، فلم جيدوا متنفَّ

ن أسلموا واتبعوا حممدًا ، ممن ال سند هلم يمنعهم ، ذييثأروا من الضعفاء ال

وال ظهر هلم حيميهم ؛ فانقّضت كل قبيلة عىل من فيها من العبيد واإلماء ، 

                                                 

()- بري يف األرض وما يسمى ) اخلندق ( .األخدود : الشق الك 
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فتِنوهنم عن دينهم .  واملساكني والفقراء ، واألتباع واملواّل ، يعذبوهنم وي 

ا وقسوهتا وافتنُّوا يف ذلك أفانني ، وابتدعوا رضوبًا من الرش ، تدل بوحشيته

عىل ما كانت تغيل به صدورهم من الثورة والغيظ ، ومن احلقد الشنيع عىل 

 دعوة اإلسالم ، وعىل كل من يؤمن هبا ، أو يتعصب هلا ، أو يدافع عنها.

] فأما من كانت له عشرية متنعه فلم  قال ابن األثري يف تارخيه الكامل :

ب ْت كل قبيلة عىل من يصل الكفار إليه ؛ فلام رأوا امتناع من له عشري ة ، وث 

لوا حيبسوهنم ويعذبوهنم بالرضب عفيها من مستضعفي املسلمني ، فج

 مكة والنار ، ليفتنوهم عن دينهم .. فمنهم من 
ِ
اء ْمض  واجلوع والعطش ور 

ُيفت ن من شدة البالء وقلبه مطمئن باإليامن ، ومنهم من يتصلب يف دينه 

 منهم .. تعاىل ويعصمه اهلل 

ب اح احلبيش ، فمىهم ْبي احلبشة وأمه َح  امة  بالل بن ر  وكان أبوه من س 

ِحّي ، فكان إذا َحيت الشمس  بِيٌَّة أيضًا .. فصار بالل ألميَّة بن خلف اجُلم  س 

 وقت الظهرية يلقيه يف الرمضاء عىل وجهه وظهره ، ثم يأمر بالصخرة العظيمة

ك حتى متوت أو تكفر فتلقى عىل صدره ويقول : ال واهلل ، ال تزال كذل

د ..  ))بمحمد وتعبد الالت والعزى ..! فيقول وهو يف ذلك البالء :  أح 

فرآه أبو بكر يعذب فقال ألمية بن خلف: أال تتقي اهلل يف هذا  ((أحد ..! 

املسكني ؟ فقال : أنت أفسدته فأبعدته . فقال له أبو بكر : عندي غالم عىل 

ُد من هذا ، أعطيك ه به . قال : قبلت . فأعطاه أبو بكر غالمه دينك أسود أْجل 
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 . كلها مع رسول اهلل  ()وأخذ بالالً فأعتقه . فهاجر وشهد املشاهد

ر بن يارِس .. أسلم هو وأبوه وأمه ، وأسلم قدياًم ورسول اهلل يف  ومىهم عامَّ

دار األرقم بن أيب األرقم ، بعد بضعة وثالثني رجاًل . وكان يارس حليفًا لبني 

اء ، ()وم ؛ فكانوا خُيرجون عامرًا وأباه وأمه إىل األبطحخمز ْمض  يت الرَّ  إذا َح 

)) صربًا يا آل يارس ، فإن فقال :  يعذبوهنم بحّر الرمضاء ، فمرَّ هبم النبي 

.. فامت يارٌس يف العذاب ، وأغلظت امرأته ُسميَُّة القول  موعدكم اجلىة ! ((

ربة يف يديه فامتت ؛ وهي أول شهيدة يف ها يف ُقُبلها بحنأليب جهل ، فطع

ر  َْح  تارة وبوضع الصخر أ   رِ اإلسالم . وشددوا العذاب عىل عامر ، باحل  
()  عىل

صدره تارة ، وبالتغريق تارة أخرى ؛ وقالوا : لن نرتكك حتى تسب حممدًا 

يبكي .  وتقول يف الالت والعزى خريًا ..! ففعل ، فرتكوه . فأتى النبيَّ 

قال : رش يا رسول اهلل ..! كان األمر كذا وكذا .  )) ما وراءك ؟ ((له : فقال 

ِد قلبك ؟ ((قال :  )) يا عامر . قال :  قال : أجده مطمئنًا باإليامن )) فكيف  جت 

  .... فأنزل اهلل تعاىل :  إن عادوا فع د ((      

    .. فشهد املشاهد كلها مع رسول اهلل . [ 106حل : ] الى . 

ت   بَّاب بن األر  ر ؛ فسباه قوم من  .. ومىهم خ  ْسك  ا من ك  واديًّ كان أبوه س 

                                                 

()- . الغزوات 

()- . األبطح : فضاء واسع يكثر فيه احلىص 

()- .أي حاميًا شديد احلرارة 



 

 

 

44 

، حليف بني  يربيعة وَحلوه إىل مكة . فباعوه من سباع بن عبد العزى اخلزاع

ر زهرة .. وكان إسالمه قدياًم ـ قيل : سادس ستة ـ قبل دخول رسول اهلل دا

ونه ثم ُيلِصقون  رُّ األرقم . فأخذه الكفار وعذبوه عذابًا شديدًا ، فكانوا ُيع 

ه ، فلم  ْوا رأس  و  ف ـ وهي احلجارة املحامة بالنار ـ ول  ض  ظهره بالرمضاء ثم بالرَّ

 . جيبهم إىل يشء مما أرادوا منه . وهاجر وشهد املشاهد كلها مع رسول اهلل 

ي ب  بن ِسى ان الر ه  ومل يكن روميًّا ، وإنام نسب إليهم  ومي ..ومىهم ص 

ألهنم سب ْوه وباعوه .. وهو من النمر بن قاسط . كنَّاه رسول اهلل ) أبا حييى ( 

ب يف اهلل ، فعذب عذابًا شديدًا . وملا أراد  د له . وكان ممن يعذَّ قبل أن يول 

 اهلجرة منعته قريش ، فافتدى نفسه منهم بامله أمجع .

ةوأما عامر بن ف   ري  ْيل بن عبد اهلل األزدي ـ وكان الطفيل  ه  فهو موىل الطُّف 

أخ عائشة ألمها ، أم رومان ـ أسلم قدياًم قبل دخول رسول اهلل دار األرقم . 

وكان من املستضعفني ، يعذب يف اهلل فلم يرجع عن دينه . اشرتاه أبو بكر 

ُروح بغنم أيب بكر  إىل النبي وإىل أيب بكر وأعتقه ، فكان يرعى غناًم له . وكان ي 

دًا ، واسُتشهد ملا كانا يف الغار ؛ وهاجر إىل املدينة خيُدمهام ، وشهد بدرًا وأُح 

ُعونة ؛ وملا ُطعن قال : ) ُفْزُت ورب الكعبة ..! ( .  يوم بئر م 

ي هة .. ك  وكان عبدًا لصفوان بن أمية .. أسلم مع بالل ،  ومىهم أبو ف 

اًل ، وأمر به فُجّر ، ثم ألقاه يف الرمضاء ، ومر فأخذه أمية وربط يف رجله حب
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ٌل  فقال له أمية : أليس هذا رّبك ؟ فقال : اهلل ريب وربك ورب  ()به ُجع 

هذا . فخنقه خنقًا شديدًا ؛ ومعه أخوه أيّب بن خلف ، فيقول : زده عذابًا 

حتى يأيت حممد فيخلصه بسحره . ومل يزل عىل تلك احلال حتى ظنوا أنه قد 

ت ؛ ثم أفاق . فمر به أبو بكر فاشرتاه وأعتقه . وقيل : إن بني عبد الدار ما

ْوىًل هلم ـ وكانوا يضعون الصخرة عىل صدره حتى  كانوا يعذبونه ـ وكان م 

ل ع لسانه  !، فلم يرجع عن دينه ، وهاجر ومات قبل بدر  ()د 

بن امر جارية بني مؤّمل بن حبيب .. أسلمت قبل إسالم ع ومىهم ل بي ىة ،

اخلطاب ؛ وكان عمر يعذهبا حتى تفتن ، ثم يدعها ويقول : إين مل أد ْعك إال 

 سآمة . فتقول : كذلك يفعل اهلل بك إن مل تسلم . فاشرتاها أبو بكر فأعتقها .

ةومىهم  نَّري   وكانت لبني عدّي ، وكان عمر يعذهبا . وقيل : كانت لبني .. ز 

ميت . فقال هلا : إن الالت والعزى خمزوم ؛ وكان أبو جهل يعذهبا حتى ع  

فعال بك . فقالت : وما ُيدري الالت والعزى من يعبدمها ؟ ولكن هذا أمر 

 السامء ، وريب قادر عىل رد برصي ..! فأصبحت من الغد وقد رد اهلل برصها .

 فقالت قريش : هذا من سحر حممد .. فاشرتاها أبو بكر فأعتقها .

ة .. ِدي  ة لبني هند ، فصارت المرأة من بني عبد الدار موال ومىهم الىَّه 

                                                 

()- . اجلعل : اجلعران = اخلنفساء 

()- . خرج 
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ك بعض  فأسلمت . وكانت تعذهبا وتقول : واهلل ال أقلعت عنك أو يبتاع 

 أصحاب حممد ! فابتاعها أبو بكر فأعتقها .

ى ي سومىهم أم  ُغوث  .. ع  ٌة لبني زهرة ، فكان األسود بن عبد ي  وهي أم 

 يعذهبا .. فابتاعها أبو بكر فأعتقها .

، وأرهقوهم  ا أرسف املرشكون يف تعذيب الضعفاء من املسلمنيوهكذ

إرهاقًا شديدًا ، حتى كان منهم من ال يقوى عىل احتامل العذاب فيموت يف 

أيدهيم ، ومنهم من تضطره قسوة التعذيب إىل جماراة املرشكني ، فريضيهم 

قال ابن إسحاق : ] .. حدثني  بظاهر من القول وقلبه مطمئن باإليامن .

حكيم بن ُجب ري عن سعيد بن جبري قال : قلت لعبد اهلل بن عباس : أكان 

رون  بُلغون من أصحاب رسول اهلل من العذاب ، ما ُيعذ  عن به املرشكون ي 

ترك دينهم ؟ قال : نعم واهلل ! إْن كانوا لي رضبون أحدهم وجُيِيعونه 

ي به ، حتى ويعّطشونه ، حتى ما يقدر أن يستوي جالسًا من شدة الرضُّ الذ

يعطيهم ما سألوه من الفتنة .. حتى يقولوا له : الالت والعزى إهلك من دون 

ل ليمرُّ هبم فيقولون له : هذا اجلعل إهلك  اهلل ؟ فيقول : نعم .. حتى إن اجلُع 

ْهده .  من دون اهلل ؟ فيقول : نعم .. افتداًء منهم مما يبلغون من ج 

ق هو الذي ُيْغِري هبم يف رجال وكان أبو جهل الفاس قال ابن إسحاق :

ّزاه ، وقال  ة أّنبه وخ  من قريش .. إن سمع بالرجل قد أسلم له رشف ومن ع 
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نُسِفهنَّ ِحْلمك ، ولنُفلَّنَّ رأي ك ،  له : تركت دين أبيك وهو خري منك ؟ ل 

ّن جتارتك ، ولنُهِلكّن  عّن رشفك ..! وإن كان تاجرًا قال : لنُْكِسد  ولنض 

 ن كان ضعيفًا رضبه وأغرى به .مالك ..! وإ

 وكان رسول اهلل يتأن ألصحابه أشد األن ، ولكىه كان يدعوهم إىل الصرب ،

ْون من العذاب واألذى يف سبيل اهلل ، حتى يأيت اهلل بالفتح أو  واحتامل ما يلق 

أمٍر من عنده . وكان هيّون عليهم شدة العذاب بام يذكر هلم من سري  املؤمنني 

كان من قوة احتامهلم ، ورسوخ إيامهنم ، وصربهم ما التي خلت ، ويف األمم 

عىل ألوان من العذاب أشنع  وأقسى مما يالقون هم . ويؤكد هلم أن نرص اهلل 

 آٍت ال ريب فيه ، وأن رَحة اهلل قريب من املحسنني .

وهو  أتيت النبي  روى البخاري  عن قيس قال : سمعت خب ابًا يقول :

ه وهو يف ظل الكعبة ـ وقد لقينا من املرشكني شدة ـ فقلت : أال متوِسد برُبدِ 

 ط  ل ي مشَّ )) قد كان من كان قبلكم تدعو اهلل ؟ فقعد وهو حممرُّ الوجه فقال : 

ب ، ما ي رفه ذلك عن  بأمشاط احلديد ما دون عظامه من حلم أو عص 

ق  باثىتني ، م ِرق رأسه في ش  ف  ا ي رفه ذلك عن ديىه ..! ويوضع املىشار عىل م 

ت، و  م  رض   ى عاء  إىل ح  نَّ اهلل هذا األمر ، حت  يسري الراكب من ص   ديىه ..! ول ي تِمَّ

 . ما خياف إال اهلل ـ عز وجل ـ والذئب عىل غىمه ، ولكىكم تستعجلون ..! ((

كثريًا من املسلمني الذين كانت هلم عشرية حتميهم ، ن ي سل موا  عىل أنَّ 

فقد ُعذب عثامن بن عفان وكان من ِعْليِة القوم ؛ أوثقه  .كذلك من األذى .
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ّف  د وجعل يرضبه رضبًا مرِبحًا . وكان الزبري بن العوام ُيل  س  عمه بحبل من م 

جَّ عمر بن اخلطاب أخته فاطمة يف حصري وُيرتك ليستنشق الدخان . وش  

جندل حتى سال منها الدم ، ورضب كذلك زوجها سعيد بن زيد . وُقِيد أبو 

يل بن عمرو يف احلديد وُحبس ، وعذبه أبوه عذابًا شديدًا . ورُضب ا بن ُسه 

أبو بكر حتى ُشّج رأسه وسال منه الدم وُغيِش عليه ، وحتى خرج مهاجراً 

ُغنّة سيُد األحابيش وأجاره من أذى قريش .  إىل احلبشة ، لوال أن رده ابن الدُّ

 رغم ما كان حيوطه من َحاية بني ، عىل من األذى اهلل  رسول   م  ل  س  ون ي  

هاشم ؛ فقد كانوا يضعون الشوك والقذر يف طريقه ، وكانوا يلقون عىل رأسه 

ىل   الرتاب وهو سائر ، ويضعون عليه س 
()  الذبيحة وهو ساجد يف البيت

يط يف ِرجال من قريش حتى كادت نفُسه  احلرام . وخنقه ُعْقبة بن أيب ُمع 

) أتقتلون رجاًل أن ه أبو بكر فخلصه منهم وقال : ت ِفيض ، لوال أن تدارك

وسبه أبو جهل سبًّا قبيحًا يوم أسلم عمه َحزة . وسلطت  يقول  ريب  اهلل ؟ (

ِمي ت قدماه . وكذبوه  عليه ثقيف سفهاءها وِصْبي ت ها يرمونه باحلجارة حتى د 

،  وسّفهوه واستهزءوا به وسِخروا منه ، وقالوا : ساحر ، وشاعر ، وكاهن

وجمنون ، وأسمعوه كثريًا من فحش القول وُهْجر الكالم ، وائتمروا به 

ليقتلوه .. ولكن كل ذلك مل ي ُفتَّ يف عُضده ، ومل يمنعه أن ينهض بأمر ربه ، 

 . حتى بلَّغ الرسالة وأدى األمانة ، ومتت كلمة ربك صدقًا وعدالً 

* * 

                                                 

()- . السىل : اخلالص ، وهو الكيس الذي يكون فيه اجلنني وهو يف بطن أمه 
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 (3من ثوابت القرآن الكريم )

  ..         

 

الكاف والفاء والراء ) ك ف ر ( أصل صحيح يف اللسان العريب وردت 

   موضعًا من القرآن الكريم ، أوهلا يف قوله تعاىل :  525مشتقاته يف 

           : [ 6] البقرة ، 

 وآخرها يف قوله تعاىل :            : وجاء  [ 1] الكافرون .

   .. مرتكب الكفر مفردًا عىل وزن فاعل كام يف قوله تعاىل : 

         كام جاء مجع مذكر سامل مرفوع ومنصوب  [ 40نبأ : ] ال ،

         كام يف قوله تعاىل : 

    : ومجع تكسري كام يف قوله تعاىل :  [ 151] النساء ،    

            ..  : وجاء مؤنثًا  [ 161] البقرة ،

   ..        ..مفردًا كام يف قوله تعاىل : 

   .. ، ومجع تكسري للمؤنث كام يف قوله تعاىل :  [ 13] آل عمران : 

     ..   : ومجع تكسري للمذكر  [ 10] املمتحنة .
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 . [ 42] عبس :       واملؤنث كام يف قوله تعاىل : 

هذا يف الشكل واملبنى ملن هيتم هبذا اجلانب . أما يف املضمون واملعنى 

ـ بضم الكاف ـ باألصل يعني السرت والتغطية ، ويتجىل هذا املعنى يف  فالكفر

كلمة ) الكفر ( ـ بفتح الكاف ـ وتدل عىل األرض التي تغطيها األشجار 

واملزروعات ، ولقد وردت كلمة الكفار مرة واحدة يف القرآن الكريم بمعنى 

         الزراع يف قوله تعاىل : 

            .. 

، وال لبس يف أن الكفار يف هذه اآلية هم غري الكفار الذين  [ 20] احلديد : 

 .. يقول فيهم تعاىل :           : [ 42] الرعد  .

والذين أعلن سبحانه يف ثالثة مواضع من كتابه العزيز أنه ال حيبهم ، وعليهم 

 يدور الكالم يف هذا البحث .

خيتار الكافر به أن يغطي ـ جهاًل منه أو  والكفر موقف سلوكي علني

نا علني يعني أن الكفر لسان حال يتجسد مكابرة ـ عىل وجود موجود . وقول

  :يف العديد من السلوكيات 

 .بإنكار وجود اهلل : أوهلا

 .بجحود آياته : وثانيها

 .بإخفاء نعمه : وثالثها

 .بالصد عن سبيله : ورابعها

 .بالرشك به  :وخامسها
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 .بتكذيب رسله : وسادسها

 .باالعتداء عىل حدوده : وسابعها

 .ه برتك أوامر: وثامنها

 .بإتيان نواهيه : وتاسعها

 .من املؤمنني به  باهلزء: وعارشها

. وقولنا ) خيتار ( نعني به قوله تعاىل  صار نفاقاً سلوكًا الكفر  فإذا مل يظهر

 . [ 3] اإلنسان :          عن اإلنسان : 

شكر الشاكر أمرًا قهريًا جربيًا مكتوبًا سلفًا ـ كام يزعم إذ لو كان كفر الكافر و

ملا جاز يف العدل اإلهلي عقاب وال ثواب ، وملا بقي معنى لقوله البعض ـ 

، تعاىل عام يصفون .  [ 21] الطور :   ..      سبحانه : 

الكافر أحد اثنني : إما إىل أن وأما قولنا ) جهاًل منه أو مكابرة ( ففيه إشارة 

ال يدري شيئًا عن وجود املوجودات فانزلق بجهله إىل إنكارها  جاهل  

بوجود  ه يف تعليمه وحمو أميته الروحية ، أو عارف  ات  ج  وجحودها ، ون  

املوجودات لكنه يرص عىل تغطيتها استكبارًا منه وانسياقًا مع عزة اإلثم لديه . 

  تعليم وال تذكري وال إنذار ، وهو الذي أشار إليه تعاىل بقوله :  وهذا النوع ال ينفع معه

            : [ 6] البقرة . 

، إذ ال يكاد الكفر يذكر يف موضع من القرآن الكريم  والكفر ضد اإليامن
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ه ذكر اإليامن أو حلقه أو سار معه . والكفر ضد الشكر كام رأينا يف آية إال وسبق

، فإذا كان الكفر جحود النعمة فالشكر هو االعرتاف هبا ، وإذا كان  3اإلنسان 

 الكفر إخفاء احلق وتغطيته فالشكر هو كشفه ومحد اهلل عليه .

العزيز  ابننتقل اآلن لنلقي الضوء عىل صور الكفر كام وردت يف آيات الكت

 : من الكافرين  ولنتأمل تلك السلوكيات التي أعلن سبحانه أنه ال حيب فاعليها

 و  ج  و   ر  ا  ك  ن  إ   -1
  و  أ   ه  د 

 ي   غ   ة  د  ا  ب  ع 
وهذا رأس الكفر وأسوأ أنواعه ،  : ه 

ومرتكبوه أقسام . قسم ال يؤمن بوجود إله معبود من أي نوع كان ، ويزعمون 

يال اإلنساين . وهؤالء هم املكذبون الذين أشار إليهم أن اهلل وهم من صنع اخل

        تعاىل بقوله لنبيه الكريم : 

وقسم اختذ لنفسه إهلًا يعبده من دون اهلل إما من البرش أو من  . [ 11] املزمل : 

 لنار مثالً . غريمها كعبدة ااحلجر أو من 

الذين أقروا بوجود إله معبود من حيث املبدأ وأصحابه هم  : ه  ب   ك  الِّش   -2

لكنهم ضلوا الطريق إليه فعبدوا غريه وقدموا هلذا الغري القرابني ونذروا 

 منهم النذور ونسبوا إليه العلم والقدرة واملشيئة واألسامء احلسنى . وقسم

اين اثنني مثاهلم نجده عند بعض أهل جعله ثفأرشك مع اهلل إهلًا آخر 

ومنهم من جعل لكل أمر إهلًا ولكل يشء احلضارتني القديمتني مرص واهلند . 
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مثاهلم نجده عند اليونان  معبودًا ، كإله املطر وإله الرياح وإله البحر ،

وهذا الكفر أقل شدة وحدة من  .والرومان . ومنهم من جعله ثالث ثالثة 

إىل الشدة واحلدة ألن الكفر عندنا كاإليامن ال يزيد وينقص  سابقه . وإنام نشري

يف الكم بل يزيد وينقص يف الكيف . فكام نظر اإلمام الشافعي وهو يناقش 

  ..     مسألة حد الزنا يف قوله تعاىل : 

         ..  : [ 25] النساء  ،

فحكم بأن حد الرجم للزناة منسوخ لعدم وجود نصف رجم عقاًل ، كذلك 

         نظرنا نحن يف قوله تعاىل : 

د نصف ، فحكمنا بأن الكفر يف الكم واحد ال يتجزأ لعدم وجو [ 3] اإلنسان : 

كفر عقاًل ، إال أنه يف الكيف يتفاوت شدة وشموالً وتعدد صور . ولقد أطلق 

     الكفر يف قوله تعاىل : سبحانه عىل الرشك اسم 

       ..  : ألن الرشك يف  [ 151] آل عمران ،

 ة وإنكار لوحدانية اهلل .حقيقته إخفاء وتغطي

 ل  س  ر   ب  ي  ذ  ك  ت   -3
والتكذيب هو إنكار احلق والصدق ، فإذا اخرتع  : ه 

ل وغريَّ يف  الكاذب ما مل يسمع وزعم غري ما يرى فهو االفرتاء ، وإذا بدَّ

األلفاظ أو يف املقاصد واملعاين ، وأخذ القول احلق من غري مصادره فهو 
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كذب بتغيري األلفاظ اشتهر به اليهود يف العرص التحريف . وهذا النوع من ال

النبوي ـ وما زالوا مشهورين به إىل يومنا هذا ـ حتى وصفهم اهلل بالكفر 

 :  46ملامرستهم له يف آية النساء 

-           ..  أي يغريون يف

  ..      خاةمة اآلية : األلفاظ ، إىل أن يقول يف

       . 

واشتهروا أيضًا ـ وما زالوا ـ بالكذب بتغيري املقاصد واملعاين حتريفًا حتى 

 قال فيهم اهلل يف كتابه العزيز :

-             

             

             .. [  : 41املائدة ] . 

ب كفار بني إرسائيل رسل اهلل إليهم وقتلوا بعضهم فقال فيهم  ولقد كذَّ

  تعاىل :               
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   . ثم انتهى هبم األمر إىل أن قال فيهم تعاىل :  [ 87] البقرة : 

                       

           : [ 78] املائدة . 

ويعدد تعاىل يف تنزيله احلكيم مجلة أقوام كفروا باهلل بتكذيب رسله ، منهم 

[ وقوم ثمود ] الشعراء  123[ وقوم عاد ] الشعراء  105قوم نوح ] الشعراء 

[  12[ وفرعون ذو األوتاد ] ص  160لوط ] الشعراء [ وقوم  141

[ . وهلذا يقول  176[ وأصحاب األيكة ] الشعراء  12وأصحاب الرس ] ق 

واعظًا ومذكرًا بعد أن كذبه املرشكون الكفار من  سبحانه لنبيه العريب 

  قومه :           

               : [ 26،  25] فاطر . 

  د  و  ح  ج  -4
 ع  ن 

واجلحد واجلحود هو التكذيب واإلنكار عمومًا ، فإن  : ه  م 

العقوق . وهونسب الفضل لغري صاحبه ، وقع عىل األبوين خصوصًا فهو 

الكنوز ما تنوء إما بنسبه للنفس ومثاله قوله تعاىل عن قارون وقد آتاه اهلل من 

] القصص :           ..بمفاتيحه الرجال : 

  تعاىل : ، قال . أو بنسبه لغري اهلل ومثاله ما ورد يف سورة الكهف  [ 78
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           : [ 42 - 32] الكهف 

 :يف القرآن الكريم قصة  الصاحب ني  

يروي لنا سبحانه يف إحدى عرشة آية من تنزيله احلكيم قصة صاحبني أنعم 

عىل أحدمها فآتاه بستانني كبريين حييط هبام النخل ويغصان بأنواع األشجار 
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 ، وبني كل اليانعة املثمرة من عنب وجوز ولوز وكرز وتفاح ودراق وتني

شجرة وأخرى انترشت أنواع املزروعات واخلرضاوات من فجل وخس 

وبصل ، يروي ذلك كله سواقي كاألهنار يرفدها نبع عذب ، ويعمل فيهام 

 عرشات العامل عىل التقليم والتطعيم والتعشيب وجني املحاصيل والثامر .

تلك وقد  يف ليلة قمراء دافئة صافية ، أخذ الرجل بيد صاحبه إىل جنتهو

 امتأل بالتيه والعجب بام يملك وقال حياوره :

أنا أثرى منك باملال والرجال ، وثرويت ال تأكلها النريان وال تؤثر فيها 

عاديات الزمان ، وما تزعمونه عن قيام الساعة وهالك هذه اجلنان أمر 

مشكوك فيه ، حتى لو حصل ، فإين قادر هناك أيضًا عىل صنع أفضل مما تراه 

ك هنا . فقال صاحبه هبدوء : لقد أعامك حارضك عن رؤية أصل األشياء . عين

أنت ترى نفسك اليوم رجاًل قويًا ذكيًا ترسم املشاريع وتنفذها . وتنسى أنك 

كنت باألصل نطفة من تراب صارت بفضل اهلل ما صارت إليه ، وترى 

بل أن مزارعك اليوم منتجة مثمرة وتنسى أهنا كانت باألصل قاحلة جمدبة ق

ينعم اهلل عليها باألمطار والينابيع . ولو أنك محدت اهلل عىل نعمه وشكرته عىل 

آالئه ومل جتحده فضله لكان خريًا لك . فاملعطي قد يأخذ ، واملنعم املتفضل قد 

ريسل الصواعق لتحرق ما أنت فيه مجيعًا ، ولتعود فيسرتد نعمه وأفضاله ، 

ال ةمسك ماء وال زرعًا وجتف أرضك كام كانت أول مرة صخرة ملساء 
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أهنارها وسواقيها وتنضب ينابيعها وتغور املياه يف آبارها فال جتد املضخات ما 

تضخه وقد يطلع عليك الصباح فرتى بعد زوال هذه النعم عنك أنني ـ عىل 

قلة ما أملك ـ أثرى منك ماالً وأوالدًا . ويطلع الصباح ، ويصدق ظن ذلك 

    تعاىل يف خاةمة القصة : الصاحب العاقل ، ويقول 

            

      : [ 42] الكهف . 

الكفر ـ ومثله اإليامن ـ موقف سلوكي قلنا إن  : ر  خ  اآل    م  و  ي  ال   ر  ا  ك  إن   -5

علني خيتاره اإلنسان لنفسه إما شاكرًا وإما كفورا ، يصار بعدها إىل احلساب 

ثوابًا أو عقابًا ، وهذا احلساب حيصل يف يوم يأخذ يف القرآن الكريم أسامء عدة 

فهو يوم القيامة ويوم البعث ويوم اجلمع ويوم احلرش ، وهو يوم املعاد ويوم 

قاء ويوم الدين واليوم اآلخر . وشواهد اآليات التي وردت فيها هذه الل

  األسامء أشهر من أن يشار إليها ، أبرزها قوله تعاىل يف سورة الفاحتة : 

            . 

ه يدان املرء أو يربأ ، وفيه توزن األعامل وإنام سمي يوم الدين ألن في

     ويؤخذ احلق من مغتصبيه ، يقوله تعاىل : 
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بيوم الدين ، ةمامًا كقوله  . والتكذيب بالدين هو تكذيب [ 3 – 1] املاعون : 

              تعاىل : 

، واملقصود أهل القرية وأصحاب العري ، واهلل سبحانه يبني يف  [ 82] يوسف : 

ب بيوم الدين وسلوكياته املؤذية ، فهو اآليتني الثانية والثالثة صفات هذا املكذ

يدفع اليتيم دفعًا عنيفًا غليظًا ويقسو عىل املسكني فال هو يطعمه وال هو يدعو 

إىل إطعامه . ولقد جاءت هاتان الصورتان السلوكيتان يف معرض املثال عن 

 باقي السلوكيات األخرى .

كفر كام يف قوله تعاىل :  يبقى أن نشري إىل أن اهلل سبحانه يعترب اإلعراض عن ذكره

            : [ 24،  23] الغاشية ، 

     كام يف قوله تعاىل :  السخرية من املؤمنني كفرويعترب 

       ..  : يف ، ويعترب القتال  [ 214] البقرة

   ..   كام يف قوله تعاىل :  سبيل الطغاة والظلمة كفر

   ..  : كام يف قوله  الصد عن سبيل اهلل كفر. ويعترب  [ 76] النساء

             تعاىل : 
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  .. كام يف قوله تعاىل :  اجلدال بالباطل كفر. ويعترب  [ 167] النساء : 

        ..  : ويعترب  [ 56]الكهف .

      كام يف قوله تعاىل :  سل كفرالسخرية من الر

      : اليأس من رمحة اهلل . ويعترب  [ 106] الكهف

حه كفر و    ..        كام يف قوله تعاىل :  ور 

   : كام يف قوله تعاىل :  محية اجلاهلية كفرويعترب  . [ 87] يوسف  

         ..  : [ 26] الفتح . 

   يف ضوء كل ما ذكرناه ، ليس غريبًا أبدًا أن يقول تعاىل : 

                      : [ 276] البقرة . 

 :  يف القرآن الكريم صورة من صور الكافرين[ أهل سِد مأرب من سبأ ]  -

قامت دولة سبأ عىل أطالل الدولة املعنية باليمن ، وَخَلَفْتها يف لغتها 

جت من األمارة البسيطة وعاداهتا . واقتبست م نها حضاَرهَتا وَمَدنِيََّتَها ، وتدرَّ

واح ( وهي مدينٌة  إىل امللك الواسع العريض . وأسسوا القصور الشاخمة ) برِِصْ

 ذات حصوٍن باليمن ، ثم انتقلوا منها إىل ) مأرب ( ، واختذوها حارضًة هلم .

لكنها كانت كانت اليمن بالدًا ذات أودية عريضة , وتربة خصيبة ، و
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ر من سفوح  شحيحة باملاء ، مقفرة من األهنار ، إال واباًل من املطر يتحدَّ

اجلبال ، ثم يميض ُقُدمًا إىل الصحراء ، حتى يأخذ سبيله إىل باطن األرض ، 

إىل أن يبتدعوا أمرًا يتوّقْون به هذه السيول ، ثم ينتفعون هبا ،  فأجلأهتم احلاجة

احلواجز يقيموهنا بني األودية ، ويْصَطنعون فهُدوا إىل طريقة السدود و

ُفُه وراءها من مياه . ُل االنتفاَع بام خُتَلِّ  الطرق اهلندسية ، التي تسهِّ

وكثرت هذه السدود ، ولكن ) سدَّ مأِرب ( كان أقواها وأمتنها ، 

 وأجداها وأنفعها .

يُد من سبأ السدَّ العريَض املن يَع احلصني ، ويف هذا الوادي أقام امللوُك الصِّ

أن  وجعلوا عىل جانبيه مصارَف بطرق هندسية منتظمة ، هيَّأت هلذا الوادي

يصبح بفضل ما احتجزوه من املاء أرضًا خصيبة ، فيها زروع نرضة ، 

 وحدائق ذات هبجة .

كانت املرأة تسري وسط هذه احلدائق حاملة ِمْكتلها فوق رأسها ، فال 

امتأل املِْكتل من الثمر املتساقط من  ةميض يف السري غلوة ، حتى يكون قد

شجره .. واتسعت لدهيم النعمة ، وفاض عندهم اخلري ، واشتغل مجاعة 

منهم بالتجارة واالرحتال ، فكانوا يسريون إىل القرى التي بارك اهلل فيها من 

احلجاز والشام آمنني مطمئنني  ؛ نعمة  تظاهُر نعمة ، وفضل من اهلل يعقب 

.. : فضاًل               : [ 15] سبأ . 
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فكانوا ُخَلَقاَء أن يشكروا اهلل نعمته ، وأن حيمدوه عىل ما أطعمهم من 

 جوع ، وآمنهم من خوف ، فكفروا بالنعمة ، وبالغوا يف الَبَطر واألَثَرة .

َض البناُء ، ومل يستطِع أن حيجَز ) سيَل الَعِرم  م السدُّ وتقوَّ ( ، فغرق فتهدَّ

الزرع ، وهلك الرضع ، وعاد الوادي كام كان مقفرًا ، ال نبات فيه سوى 

 من ِسْدٍر . أما 
ٍ
أشجار ال تثمر إال كل ُمرٍّ َبِشٍع ، َوَأْثٍل ال َغنَاَء فيه ، ويشء

األهلون ففارقوا أوطاهنم عىل الُكره منهم ، ونزحوا عن ديارهم ، ثم ةمزقوا 

ان إىل الشام ، وأْنامر إىل يثرب ، وُجَذام إىل يف شتى البالد ؛ فانحازت غسَّ 

ق ، حتى صار أمرهم حديثًا ينتقل ،  ُقوا ُكلَّ مُمَزَّ هتامة ، واألزد إىل عامن ، وُمزِّ

 وحكايات ُترَوى ، وأحاديث تتداول .

كانوا يف نعمة سابغة فلم حيفظوها ، وثياب من العز ضافية فلم يصونوها ، فجزاهم اهلل 

 . [ 17] سبأ :              :بام كفروا 

  قال تعاىل :                  

                        

                       

 () ()   ()    

                                                 

()- . اخلمط : كل نبات مر أو حامض تعافه النفس 
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      : [ 19 – 15] سبأ . 

* * * 

                                                                                                                     

()- دها ، دقيق ال  ورق .أَْثٍل : شجر طويل مستقيم كثري األغصان ُمتعقِّ

()-  . ِسْدر : شجر شائك ينمو بريًّا خشبه شديد الصالبة ، له ثمر فيه حالوة 
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 (4من ثوابت القرآن الكريم )

  ..         

 

يبدأ به  د  ، ولكل يشء يف هذا الكون ح   ر  وآخ   ل  و  لكل أمر يف هذا الوجود أ  

  ..     ينتهي إليه ، وهذا هو معنى قوله تعاىل :  د  ح  و  

    : والقدير ـ كاسم من أسامء اهلل احلسنى ـ معناه راسم  [ 3] الطالق .

حدود األشياء وواضع مقاديرها . ومن هنا أطلق سبحانه عىل نقاط بدايات 

األشياء وعىل نقاط هناياهتا اسم ) حدود اهلل ( . واحلد خيط رفيع منظور مرئي 

كالذي يفصل بني األرض والسامء يف األفق البعيد ، وافرتايض غري مرئي 

الذي يفصل بني الشجاعة والتهور ، وبني احلرص والبخل ، وبني التفكر ك

حيب من عباده من  ه  ر  د  والرتدد . واهلل حني يرسم احلدود وجيعل لكل يشء ق  

يلتزم هبا ويتقيد ، وال حيب من يقفز عنها ويتجاهلها ، واملعتدون هم 

 املتجاوزون هلذه احلدود واخلارجون عنها .

واو ) ع د و ( أصل صحيح يف اللسان العريب ورد يف مئة العني والدال وال

  ..   وستة مواضع من القرآن الكريم أوهلا يف قوله تعاىل : 

            : [ 36] البقرة  ،
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 . [ 12] املطففني :          وآخرها يف قوله تعاىل : 

اق أهنا تدور حول  وهلذا األصل تنويعات يف الداللة يالحظ املتأمل الذو 

حمور واحد ال خترج عنه هو التجاوز ، وأن الفعل منه متعد دائاًم إما بمفعول به 

لركض واجلري ، وال حمل له يف أو بحرف جر . فإن جاء الزمًا صار معناه ا

بحثنا هذا ، أما إن جاء متعديًا أصبح معناه العدوان واالعتداء والعداوة 

ة ، وهبذا املعنى يغدو جتاوزًا للحدود واملقادير . وملا كان لكل  و  د  والعداء والع 

يشء حد ومقدار كام أسلفنا فإن صور التجاوز تتعدد بتعدد األشياء ، 

ىل بعض جماالت العدوان وبعض صور جتاوز احلدود كام وسنعرض فيام ييل إ

 نوعان :وردت يف كتاب اهلل تعاىل ، مشريين إىل أن حدود اهلل يف التنزيل احلكيم 

   ..   ال جيوز جتاوزه كحد الطالق يف قوله تعاىل :  األول :

           : [ 229] البقرة  ،

   ..   ال جيوز االقرتاب منه كحد الصوم يف قوله تعاىل :  والثاين :

           : [ 187] البقرة . 

 هي :أما جماالت العدوان ف

      قال تعاىل :  العدوان واالعتداء يف القتال : -1

           : [ 190] البقرة . 

ثم يميض سبحانه يف اآليات اخلمس بعدها يف تفريع ما بدأه حول القتال ، 
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قتال يف الشهر احلرام ، واالعتداء باملثل ، والتقوى ، واالنتهاء عن القتال إن كال

 كف اآلخرون عنه ، واإلنفاق يف سبيل اهلل ، واإلحسان يف اإلنفاق . 

هذه اآليات املباركات ترسم صورة وحدود قتاٍل مل تعرفه البرشية 

ال هو يف  عموماً ، ومل يعرفه العرب خصوصاً يف حروهبم الطويلة ، قتالٍ 

سبيل األجماد واالستعالء يف األرض ، وال هو يف سبيل املغانم واملكاسب ، 

وال هو يف سبيل تسويد طبقة عىل طبقة أو عرق عىل عرق أو قومية عىل 

أخرى . إنه بكلمة واحدة قتال يف سبيل اهلل ، لتكون كلمته يف العدل 

 واحلرية واملساواة هي العليا .

 . .ال : قال تعاىل : ق عن الربيع بن أنس     . .  ،

يقاتل من يقاتل ،  ) هي أول آية نزلت يف القتال باملدينة ، فكان رسول اهلل 

 ويكف عمن يكف ( .

، ) أي :   . .   . .قال ابن عباس ريض اهلل عنهام : قال تعاىل : 

م  وكف  وال تقتلوا النساء والصبيان ،  ل  وال الشيخ الكبري ، وال من ألقى الس 

 يده ، فإن فعلتم فقد اعتديتم ( . 

يتم عن قتاله من  وقال الزخمرشي : ) وال تعتدوا بابتداء القتال أو بقتال من هن 

النساء والشيوخ والصبيان ، والذين بينكم وبينهم عهد ( . ثم ختم اهلل اآلية 

. أي : املتجاوزين حلدوده    ..     بقوله : 
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ن  أراد  بابتداء القتال  أو الظلم  أو اإلخراج  من الديار ، أو انتهاك  العقيدة . وم 

الزيادة فبإمكانه العودة إىل اجلزء اخلامس بعنوان ) فقه اجلهاد يف كتب فقه 

 . من كتابنا ) الثابت واملتغري يف السنة والسرية (اجلهاد ( 

كام أن اهلل سبحانه حني خلق اخللق من  العدوان واالعتداء يف الطالق : -2

ذكر وأنثى ، وضع هلم حدودًا للتزاوج ورشوطًا للتناكح ، كذلك حني 

تستحيل احلياة بني زوجني وضع حدودًا ورشوطًا للتفارق بينهام ينظمها 

جتاوز هلذه  القبول واإلجياب واإلمساك باملعروف أو الترسيح بإحسان . وكل

 الرشوط وتلك احلدود يعترب عند اهلل عدوانًا واعتداء . 

 يقول تعاىل :               

                      

          ..  : املباح الوحيد إذن يف .  [ 231] البقرة

احلياة الزوجية اإلمساك بمعروف أو الترسيح بإحسان ، أما اإلمساك رضارًا 

، وقل مثل ذلك يف باقي الرشوط واحلدود األخرى التي  فعدوان واعتداء

من  233إىل  225ق ، اآليات ] انظر سورة الطالالكتاب املبني . نجدها يف آيات 

 . من سورة النساء [ 130إىل  126،  35،  34،  20،  19سورة البقرة ، واآليات 
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  العدوان واالعتداء يف املأكل واملرشب وامللبس : -3

 :يف شكلني ان يف هذا املجال احليايت اليومي يتجىل العدو

 .اإلرساف والتبذير والتقتري : األول 

  والتحريم . املنع: والثاين 

       فيقول تعاىل :  أما يف الشكل األول

                         

        ، ويقول سبحانه :  [ 31] األعراف : 

      ..  : تضع حدًا للطعام  31األعراف  فآية.  [ 81] طه

تضع حدًا آخر ال جيوز  81والرشاب ال جيوز جتاوزه هو اإلرساف ، وآية طه 

 االقرتاب منه هو الطغيان ، أي جتاوز احلد إكثارًا وتبذيرًا . ونفهم أن اإلرساف

عدوان يف املأكل واملرشب من حيث الكيف ، وأن الطغيان يف املأكل واملرشب 

من حيث الكم ، ولقد فصلنا القول يف الفرق بني  إكثارًا وتبذيرًا عدوان  

بعنوان : ) إن اهلل ال حيب اإلرساف والتذير يف موضع آخر من هذا الكتاب 

وجاً عىل احلد األعىل صعوداً يف فال نعيد . وإذا كان اإلرساف والتبذير خراملرسفني ( 

الطعام والرشاب ، فإن التقتري كذلك خروج عىل احلد األدنى نزوالً فيهام . وكام هنى 

   اهلل عن اإلرساف والتبذير ، فقد هنى أيضًا عن التقتري يف قوله تعاىل : 

           : [ 67] الفرقان . 
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فقد جاء يف التنزيل احلكيم حتت عنوان ) حتريم  وأما الشكل الثاين

         الطيبات ( يف قوله تعاىل : 

                : ويف  [ 87] املائدة ،

               ..قوله : 

. واآلية األوىل تنص عىل أمرين بالنهي . األول قوله تعاىل  [ 32األعراف : ] 

  ..   .. نهى سبحانه املؤمنني به عن التنطح لتحريم طيبات وفيه ي

وفيه ينهاهم    ..    ..مل ينزل هبا حتريم إهلي ، والثاين قوله تعاىل 

مه يف كتابه العزيز وبي نه يف آياته  . عن اخلروج بالتوسيع والزيادة عىل ما حر 

     :  من سورة املائدة 5و  4و  3و  2اآليات أنظر مثاًل 
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                        أما اآلية ،

فيتصدى ظلاًم وعدوانًا  ه  ر  د  الثانية ففيها تساؤل استنكاري عن الذي يعدو ق  

 لتحريم طيبات من الرزق أخرجها اهلل لعباده ، يذكرنا بقوله تعاىل :   
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             : وبقوله تعاىل : ،  [ 59] يونس

                      

           ..  : ونفهم يف ضوء ذلك كله أن  [ 116] النحل .

رمات من حدود اهلل تعاىل حمصورة به وحده ، وأن كل زيادة عليها أو املح

 إنقاص منها إنام هو عدوان واعتداء .

ونقف عند خرب رواه اإلمام الواحدي يف كتابه ) أسباب النزول ( ، نجده 

عند معظم املفرسين كالرازي يف التفسري الكبري ، والزخمرشي يف الكشاف عن 

 :  117واحدي صحقائق التنزيل . يقول ال

ر الناس ووصف القيامة  ) قال املفرسون : جلس رسول اهلل  يومًا فذك 

فرق الناس وبكوا . فاجتمع عرشة من الصحابة يف  ،ومل يزدهم عىل  التخويف 

بيت عثامن بن مظعون اجلمحي وهم : أبو بكر الصديق وعيل بن أيب طالب 

الغفاري وسامل موىل أيب حذيفة وعبد اهلل بن مسعود وعبد اهلل بن عمر وأبو ذر 

األسود وسلامن الفاريس ومعقل بن مرض ، واتفقوا عىل أن واملقداد بن 

الليل ، وال يناموا عىل الفرش ، وال يأكلوا اللحم  يصوموا النهار ، ويقوموا

، فجمعهم  وال الودك ، ويرتهبوا ، وجيبوا املذاكري . فبلغ ذلك رسول اهلل 

فقالوا : بىل يا رسول اهلل وما  (( نكم اتفقتم عىل كذا وكذا ؟أمل أنبأ أ)) فقال : 



 

 

 

73 

إين مل أومر بذلك ، إن ألنفسكم عليكم حقًا ، )) أردنا إال اخلري . فقال : 

فصوموا وأفطروا وقوموا وناموا ، فإين أقوم و أنام وأصوم وأفطر وآكل اللحم 

 خطبهم فقال :. ثم خرج إىل الناس و ((والدسم ومن رغب عن سنتي فليس مني 

ما بال أقوام حرموا النساء والطعام والطيب والنوم وشهوات الدنيا ؟ أما )) 

إين لست آمركم أن تكونوا قسيسني وال رهبانًا فإنه ليس يف ديني ترك اللحم 

والنساء وال اختاذ الصوامع وإن سياحة أمتي الصوم ورهبانياهتا اجلهاد 

وا واعتمروا وأقيموا الصالة وآتوا واعبدوا اهلل وال ترشكوا به شيئًا وحج

الزكاة وصوموا رمضان فإنام هلك من كان قبلكم بالتشديد ، شددوا عىل 

 ، فأنزل((ارات والصوامع يأنفسهم فشدد اهلل عليهم ، فأولئك بقاياهم يف الد

 :اهلل تعاىل هذه اآلية                  

                [ أهـ87: ]املائدة. 

هذا اخلرب وأمثاله ، بأن جعلوا لآليات أسبابًا ال تنزل إال  ة  مل يكتف روا

باكتامهلا ، وقيدوا الوحي اإلهلي بوقائع تارخيية كان يمكن بكل بساطة أال تقع 

بل أرصوا عىل االستخفاف بعقل سامعها وقارئها حني  لعلة أو ألخرى ،

زعموا صحتها وادعوا أهنا ) أوىف ما جيب الوقوف عليها ، وأوىل ما ترصف 

العناية إليها ، المتناع معرفة تفسري اآلية وقصد سبيلها ، دون الوقوف عىل 

 . من كتاب أسباب النزول للواحدي [ 8] انظر صقصتها وسبب نزوهلا ( 
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يف هذا اخلرب ، هو وجود عبد اهلل بن عمر ريض اهلل  ما يستوقفناإن أول 

عنهام بني املجتمعني العرشة يف بيت عثامن بن مظعون وفيهم أبو بكر وعيل 

وأبو ذر واملقداد وسلامن ، وقد ثبت أنه ولد يف السنة الثالثة للبعثة وهاجر وهو 

ال يوم بدر وال يوم باالشرتاك يف القت ابن عرش سنني ، ومل يأذن له النبي 

امذا يفعل غالم ما نبت عارضاه بعد بني رجال فأحد حتى كان يوم اخلندق . 

 مذاكريهم ؟ ب  يتفقون عىل ج  

هو أننا مل نجد اخلرب بالنص الذي اقتبسناه يف أي من كتب  وثاين ما يستوقفنا

احلديث ، صحاحها وسننها ومسانيدها ، وال يف أمهات كتب الرتاجم 

للعسقالين واالستيعاب البن عبد الرب . وال ندري من أين أتى به كاإلصابة 

مفرس جليل كالزخمرشي ، وكيف ثبت عنده حتى أثبته يف كشافه وهو املعتزيل 

 القائل بالعقل ؟

هو ذلك التكلف الفاحش املفتعل يف وصف ردة فعل  وثالث ما يستوقفنا

آيات اهلل تعاىل ويف من عقالء الصحابة بعد سامعهم صور الرتهيب يف  جمموعة

خطب نبيه الكريم . نحن نفهم أن يبكي أصحاب الرقة والشفافية عند سامع 

ما يذكرهم برهبم يوم اللقاء . فقد أخرج الدارمي بسند جيد عن ابن نافع : 

    كان ابن عمر إذا قرأ قوله تعاىل :        

            ..  : يبكي حتى يغلبه  [ 16] احلديد ،
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 ب  لكننا ال نفهم أبدًا أن يقرروا ج   [ 349ص 2] انظر اإلصابة للعسقالين جالبكاء 

 املذاكري وترك الطعام والنوم .

 هو هذا االتفاق العجيب يف الصحابة العرشة املجتمعني ، ورابع ما يستوقفنا

كأهنم ينقسمون عن قصد إىل مخستني متساويتني ، أوالمها تضم املقداد و

وسلامن ومعقل وأبا ذر وعىل رأسهم عيل بن أيب طالب والثانية تضم ابن عمر 

وابن مسعود وسامل وعثامن وعىل رأسهم أبو بكر الصديق ، وهو  تقسيم مل 

بل هو من القواصم  خالل حياته املباركة يف مكة وال يف املدينة . يعرفه النبي 

 التي طرأت فيام بعد .

هو أن تراتبية وقوع األحداث معدومة عند أصحاب  وخامس ما يستوقفنا

أسباب النزول ، فنحن أمام سورة مدنية بكل آياهتا هي سورة املائدة ، بمعنى 

أهنا نزلت يف الفرتة املدنية بعد اهلجرة ، وال عربة يف نزول اآلية الثالثة منها يف 

 87أثناء حجة الوداع ، ألن العربة يف الزمان ال يف املكان ، وبالتايل اآلية مكة 

هذه السورة هي مدنية أيضًا نزلت بعد وقوع اجتامع الصحابة العرشة من 

وأن هذا االجتامع شكل سببًا موجبًا ـ يف زعمهم ـ لنزول األمر اإلهلي بقوله 

  .. و    ..   .. تعاىل     ..  . 

ا ، لوال أننا أمام آيتني مكيتني نزلتا قبل اهلجرة ذوكان يمكن أن نسل م هب

، وفيهام يمنع سبحانه عباده من حتريم  116وآية النحل  59مها آية يونس 
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الطيبات ، ويعترب ذلك كذبًا وافرتاء عىل اهلل ، والطريف أن هاتني اآليتني 

 باب النزول . ليس هلام سبب نزول يف كتب أس

والسؤال اآلن : أمل يكن بني هؤالء العرشة رجل عاقل رشيد يصيح 

بأصحابه وهم يقررون حتريم طيبات عىل أنفسهم أحلها اهلل هلم : إتقوا اهلل ، 

فالتحريم من اختصاص اخلالق حرصًا وال جيوز للمخلوق أن يتصدى له 

 ويتنطح ، فيتعدى بذلك حدود اهلل .

 :يف السرية النبوية ن ــعتدين املــور مـــص -

 : ب  ُد ن  قصة َسُمَرة بن ُج  -1

رة بن جندب نخل  يف بستان رجل من األنصار ، فكان ي كثر  م  س 
من كان ل 

رسول صاحب  البستان ، فشكاه إىل ذلك دخول البستان هو وأهله فيؤذي 

رة  وقال له :  ، فاستدعى الرسول  اهلل  م  ال فق فأبى ، )) بِع ه نخلك ((س 

  :)) ُه طِع  فأبى ، فقال  )) َهب ُه ولك مثله يف اجلنة ((:  فأبى ، فقال  )) َفَأق 

  :)) َلع  نخله ((وقال لصاحب البستان :  )) فأنت مضار ] وردت .  )) َفاق 

 . هذه القصة يف موطأ مالك بنص قريب من هذا النص [

اك بن خليفة األنصاري : -2  قصة الضحَّ

أنه كان ل لضّحاك بن خليفة األنصاري أرض ال يصل روى حييى بن آدم 
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إليها املاء  إال إذا مّرت ببستان ملحمد بن مسلمة ، فأبى حممد هذا أن  يدع  املاء  

، فاستدعاه عمر  جيري بأرضه ، فشكاه الضّحاك إىل عمر بن اخلطاب 

ي أمنع وقال له : أعليك رضر يف أن يمر  املاء  ببستانك ؟ قال : ال ، ولكنه ملك

ن أشا ًا إال عىل بطنك  ه) واهلل لو مل أجد ل:  ، فقال عمر ء عنه م  ََمَرَّ

 .[ن عيل بن أيب طالب ريض اهلل عنهمباروى هذه القصة اإلمام حممد الباقر عن أبيه عيل زين العابدين بن احلسني ]. ألمررُته (

 قصة بالل بن احلارث امُلَزيِن : -3

ينحياته بالل  بن احلارث  قد أقطع يف كان رسول اهلل  ز  ) أرض  املـ 

العقيق ( وهو واٍد بالقرب من املدينة املنورة ، وكانت مساحته واسعًة ، فلم 

اخلالفة استقدمه  يستغل إال قساًم يسريًا منه ، فلام توىل عمر بن اخلطاب 

أرضًا طويلة عريضة فأقطعَك  ) إنَك قد استقطعَت رسول اهلل وقال له : 

كان جوادًا ال يمنع شيئًا ُيسأله ، وأنت ال ُتطيق ما يف  وإن رسول اهلل  إياها ،

) فانظر ما قويَت عليه منها فأمسكه ، وما مل فقال : أجل . قال عمر :  يديك (

َو عليه فادفعه لنا نقسُمه بني املسلمني ( ط يف  َتق  فقال : ال أفعل واهلل ، وال أفر 

علن  (ـ) بىل ، واهللِ لَ ل له عمر : . فقا يشء أقطعنيه رسول  اهلل  وأخذ منه  َتف 

من حمارضات املوسم الثقايف ]. عن عامرته ، فقسمه بني املسلمني ما عجز عمر 

جامعة أم درمان اإلسالمية ـ الندوة العلمية ألسبوع القرآن  1969 - 1968الثالث للعام الدرايس 

ـ حمارضة األستاذ الدكتور عيل عبد الواحد وايف ـ عميد الكريم بمناسبة مرور أربعة عرش قرنًا عىل نزوله 

 . كلية اآلداب ورئيس قسم االجتامع [
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 :عىل معن بن زائدة بلسانه رجل يعتدي  -4

قيل : إن بعض وجهاء القوم كان حيسدون  معن بن زائدة عىل كرمه 

وحلمه وصربه فدعوا رجاًل ، وقالوا له : إذا استطعت أن تثري معنًا وخترجه 

ن طوره فلك مائة من اإلبل ، فجاء الرجل بجلد بعري ، والدماء تقطر منه ، ع

والذباب حيوم حول اجللد ، ووضعه عىل جسمه كالعباءة ، ودخل إىل 

املجلس الذي جيلس فيه معن ، وجلس بقربه ، وحاول اجلند أن يمنعوه من 

 عرايب : ذلك ، وخيرجوه ، فقال هلم : دعوه وشأنه ، لنرى ما يريد ، فقال األ

ـــاةٍ  ـــُد َش ـــَك ِجل  اُف ـــذُكُر إِذ  حِلَ  أت

 

ـــري  ـــد البع ـــن جل ـــالَك م  وإذ َنع 

 
 فقال له معن : نعم أذكر ذلك ، وال أنساه يا أخا العرب . فقال األعرايب :

ـــاً  َك ـــذي أعطـــاَك ُمل   فســـبحاَن ال

 

َمـــَك القعـــوُد عـــىل الرســـير   وعلَّ

 
 : فقال له معن : سبحانه ال إله إال هو . فقال الرجل

 َفُجــد  ي يــا ابــن ناقصــٍة ب ــءٍ 

 

 فـــإين قـــد عزمـــُت عـــىل املســـري 

 
 فقال معن حلاجبه : أعطه ألف دينار فأعطاه ألفًا . فقال الرجل :

ــــَت بــــه وإين ــــا َمنَن  ــــل  م  قلي

 

ـــري  ـــَك بال ـــِء الكث  ألطمـــُع من

 
 فقال معن حلاجبه : أعطه ألفًا ثانيًة فأعطاه إياها فقال الرجل :

ـــث  إِذ   ـــواً  َفَثلِّ ـــَك عف  ملكـــَت املُل 

 

ــــري  ــــاٍه خط ــــزه وال َج ــــال ِع  ب
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 فقال معن حلاجبه : أعطه ألفًا ثالثًة فأعطاه فاستحى األعرايب وقال :

ـــاء   َف
 فأنـــَت البحـــُر لـــيَس لـــه كِ

 

ـــري  ـــالبحِر الكب َواُه ك ـــد  ـــن َج  وم

 
 فقال معن حلاجبه : 

 .أعطه ثالثة آالف أخرى فأخذها وانرصف 

* * * 
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 (5من ثوابت القرآن الكريم )

  ..         

 

 قال تعاىل : 

-               

    : [ 107] النساء . 

-               

    : [ 58] األنفال  . 

-                   : [ 38] احلج . 

مفردة قرآنية وردت و، اخلاء والواو والنون أصل صحيح يف اللسان 

  . . اشتقاقاهتا يف ستة عرش موضعًا من القرآن الكريم ، أوهلا يف قوله تعاىل :

          . . 

  ، وآخرها يف قوله تعاىل : [ 187] البقرة :      
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       ..  : أما يف جانب الداللة فلها عدد  [ 10] التحريم .

اق واملوضوع . فاخليانة سلوك غري سوي يمن املعاين التي تتغري بحسب الس

 باثإمم يينًا وبالكفر يينًا ، مم يعلن أنه ال بحب فاعليه ومرتكييه يف يقرنه تعاىل

أعاله . واخليانة كأي سلوك آخر مثل الكذب يف املقدمة مالمة مواضع ذكرناها 

تتحول بفعل املامرسة املستمرة إىل صفة من صفات املرء  واليخل والنميمة

ى  وعالمة من العالمات التي ُيعَرُف هبا ويتميز ، وهذا ما قصده تعاىل يني سمَّ

انًا ، ثإرصاره عىل اخليانة واستمرار ممارستها ، وهذا أيضًا ما أشار  اخلائن خوَّ

إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف  )) آية املنافق ثالث ::  بقوله  إليه النيي 

 .  وإذا اؤمتن خان ((

  :فاحلديث يعدد مالث صور للخيانة 

 ، إما بالكفر هبا وتغطيتها وكتامهنا ، لحقيقةالكذب . فالكذب خيانة ل أوهلا :

 أو بإنقاص بعضها بالسكوت عنه ، أو بافرتاء بعض آخر ليس منها . 

سواء أكان يف اتفاق جتاري أو صناعي  ، وهو خيانةإخالف الوعد  ثانيها :

أو زراعي يعقده األفراد بعضهم مع بعض ، أم كان عهدًا وميثاقًا بحدد 

 دول والشعوب كمواميق الصلح ويسن اجلوار مثاًل . عالقات اجلامعات وال

سواء أكانت األمانة عينية باملال  ، وهي خيانةإساءة األمانة  ثالثها :

والعرض ، كأن يودع رجل ماالً له عند رجل آخر فينكره عليه ، أو كانت غري 
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 عينية كاملوظف الذي تأمتنه الدولة عىل عمل هلا فيستخدم منصيه ملنافع خاصة . 

ممة صور أخرى للخيانة وردت يف التنزيل احلكيم تضاف إىل الثالث التي 

 وردت يف احلديث الرشيف أعاله . 

        يقول تعاىل :  :رابعها 

ال حيل هلا أن تنظر هي التي ترسق النظر إىل ما  فاألعني اخلائنة.  [ 19] غافر : 

    وهي التي عىص صاييها أمر اهلل تعاىل بقوله : إليه ،

       ..  : [ 30] النور  . 

       ويقول تعاىل عىل لسان امرأة العزيز : :خامسها 

         : واخليانة يف قوهلا  [ 52] يوسف ،

      درت عن املرأة أم عن الرجلصهي اخليانة بالزنا سواء ، 

ألن الزواج باألصل عهد بني امرأة ورجل بالغني عاقلني ، تلتزم فيه املرأة 

  يضوره وغيابه . أما اخليانة يف قوهلا يف بحفظ مال زوجها وعرضه 

  . فهي خيانة احلقيقة يني زعمت أن يوسف راودها عن نفسها 

          .. يقول تعاىل : سادسها :

 وميثا ه ولميي نن به وخيانة لعاعته واخليانة هنا خيانٌة لعهد اهلل ، [ 27] األنفال : 
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بدليل أن اخلطاب موجه للذين آمنوا ، أي للذين  ، بعصيان أوامره وإنكار آياته

شهدوا بويدانيته كإله معيود . أما خيانة الرسول فيإنكار وتكذيب رسالته 

 بعد أن شهدوا بصدقه .

   ..      يقول تعاىل : سابعها :

      ..  : واخليانة هنا خيانة للنفس.  [ 187] البقرة 

اعتربها سيحانه يف اآلية ذنيًا وإماًم . ولكي نفهم كيف تكون خيانة النفس 

 ننظر يف سياق اآلية لنجد أهنا تتحدث عن أمرين يف الصيام : 

 .رشاب هو الطعام وال األول

 هو إتيان النساء وميارشهتن .  والثاين

اليعض قيل نزول اآلية هيجر أهله يف رمضان ويعتكف ، ومنهم من وكان 

نفسه جلدًا فيواصل الصوم دون طعام وال رشاب اليومني والثالمة .  جيد يف

ويف األمرين مشقة عىل النفس اليرشية ال يعرفها إال من عاناها . وإذا كان ممة 

الناس تصرب عىل اجلوع والعطش وترك اجلامع فإن الغاليية العظمى قلة من 

بحكم التكوين ال تصرب . واآلية دليل عىل أن الترشيع اثإهلي وضعه تعاىل 

 لألغليية وليس لألقلية .

أضف إىل ذلك أن التشديد املتطرف يف العيادات يرصف أصحاب األبدان 

   ..   : الصوم الضعيفة عنها ، واهلل تعاىل يقول يف آية فرض
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      ..  : وتلك هي خيانة النفس.  [ 185] البقرة . 

         يقول تعاىل :  ثامنها :

         : واخليانة هنا هي خيانة ،  [ 58] األنفال

 . العهود واملواثيق بني الدول والشعوب

       يقول تعاىل خماطيًا نييه الكريم : تاسعها :

            [  : 510النساء ] 

واالجتاه إىل ما عداها من أيكام  ، واخليانة هنا هي إنكار أحكام الكتاب احلق

 وضعية ما أنزل اهلل هبا من سلطان .

صورة أخرية ييقى بعد أن عددنا تسع صور للخيانة أن نشري إىل  عارشها :

العزيز كذكر العديد مل نجد هلا ذكرًا رصبحًا يف الكتاب  ، خيانة األوطان هي

غريها من الصور ، رغم ورود إشارات تدل عليها ال ختفى عىل املتفكر 

املتدبر . لكننا وجدناها يف كتب احلديث وكتب األخيار وأسياب النزول 

 أخذ هبا املفرسون يف تفاسريهم ، بطلها الصحايب اجلليل ياطب بن أيب 

 . ()بلتعة 

                                                 

()- ي أسد بن عيد العزى ، هو ياطب بن أيب بلتعة بن عمرو بن عمري اللخمي يليف بن

ويقال إنه يالف الزبري . اتفقوا عىل شهوده بدراً وميت ذلك يف الصحيحني . قال املرزباين يف 
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 قال : بعثني رسول اهلل  عيل روى اليخاري يف صحيحه عن اثإمام 

فإن ( خاخ ) أنا والزبري واملقداد بن األسود وقال : انطلقوا يتى تأتوا روضة 

هبا ظعينة ومعها كتاب فخذوه منها . فانطلقنا تعادي بنا خيلنا يتى انتهينا إىل 

الروضة فإذا نحن بالظعينة فقلنا : أخرجي الكتاب . فقالت ما معي من 

عقاصها ،  نلتخرجن الكتاب أو لنلقني الثياب . فأخرجته م كتاب . فقلنا :

قال : يا رسول اهلل ال  )) يا حاطب ما هذا ؟ ((فقال :  رسول اهلل به فأتينا 

تعجل عيل ، إين كنت امرًأ ملصقًا يف قريش ، ومل أكن من أنفسها ، وكان من 

، فأيييت  معك من املهاجرين هلم قرابات بمكة بحمون هبا أهليهم وأمواهلم

إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أختذ عندهم يدًا بحمون هبا قرابتي ، وما 

 ألصحابه : فعلته كفرًا وال ارتدادًا وال رىض بالكفر بعد اثإيامن . فقال النيي 

 . )) لقد صد كم ((

من تفسريه الكيري ، واثإمام الوايدي  257ص 29لكن اثإمام الرازي يف ج

 سياب النزول يرويان خربًا آخر هذا نصه :من كتاب أ 236يف ص

                                                                                                                     

معجم الشعراء : كان ياطب أيد فرسان قريش يف اجلاهلية وأيد شعرائها . وروى مسلم عن 

مسند أمحد جابر بن عيد اهلل أنه شهد احلدييية . له مالمة أياديث يف صحيح اليخاري و

ومستدرك احلاكم وموطأ مالك . قال املدائني : مات ياطب سنة مالمني للهجرة يف خالفة 

عثامن بن عفان وله مخس وستون سنة . وكذا رواه الطرباين عن بحيى بن بكري . أنظر ) اثإصابة 

 .300ص 1يف متييز الصحابة ( البن يجر العسقالين ج
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          قوله عز وجل 

          ..  : [ 1] املمتحنة ، 

 ب بن أيب بلتعة . نزلت يف ياط

هشام بن عيد مناف أتت  بنان صهيب بوذلك أن سارة موالة أيب عمر 

أمسلمة )) من مكة إىل املدينة وهو يتجهز لفتح مكة فقال هلا :  رسول اهلل 

قالت : أنتم العشرية  (( ف ن جاء بك ؟)) : ال . قال :  تقال ((جئت ؟ 

ت عليكم لتعطوين واألهل واملوايل وقد ايتجت ياجة شديدة فقدم

ية ( غنِّ) وكانت مُ  (( فأين أنت من شباب أهل مكة ؟)) وتكسوين . قال هلا : 

بني عيد املطلب  : ما طلب مني يشء بعد وقعة بدر . فحث رسول اهلل  تقال

 وبني املطلب فكسوها ومحلوها وأعطوها . 

عرشة ل مكة وأعطاها إىل أهبن أيب بلتعة وكتب معها افأتاها ياطب 

وكتب يف الكتاب : من ياطب إىل نانري عىل أن توصل الكتاب إىل أهل مكة د

 يذركم .  يريدكم فخذوا أهل مكة إن رسول اهلل 

بام فعل  خرجت سارة ، ونزل جربيل فأخرب النيي تقول الرواية : 

عليًا وعامرًا والزبري وطلحة واملقداد بن  ياطب ، فيعث رسول اهلل 

انعلقوا حتى تأتوا )) م كانوا فرسانًا ، وقال هلم : األسود وأبا مرمد وكله

فإن فيها ظعينة معها كتاب من حاطب إىل املرشكني فخذوه ( خاخ ) روضة 
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 .  ((منها وخلوا سبيلها ، فإن مل تدفعه إليكم فارضبوا عنقها 

يتى أدركوها يف ذلك املكان ، فقالوا هلا : أين الكتاب ؟ الصحابة  خرج

عها كتاب . ففتشوا متاعها فلم جيدوا معها كتابًا ، فهموا فحلفت باهلل ما م

بالرجوع فقال عيل : واهلل ما َكَذْبنا وما ُكِذبنا . وسل سيفه وقال : أخرجي 

الكتاب وإال واهلل ألرضبن عنقك . فلام رأت اجلد أخرجته من ذؤابتها قد 

 . خيأته يف شعرها فخلوا سييلها ورجعوا بالكتاب إىل رسول اهلل 

 )) هل تعرف هذا الكتاب ؟ ((:  إىل ياطب فأتاه ، فقال له  أرسل 

واهلل ، فقال : يا رسول اهلل ((  ف ن محلك عىل ما صنعت ؟)) قال : نعم . قال : 

ما كفرت منذ أسلمت وال غششتك منذ نصحتك وال أيييتهم منذ 

ته ، فارقتهم . ولكن مل يكن أيد من املهاجرين إال وله بمكة من يمنع عشري

وكنت غرييًا فيهم ، وكان أهيل بني ظهرانيهم فخشيت عىل أهيل فأردت أن 

علمت أن اهلل ينزل هبم بأسه وكتايب ال يغني عنهم شيئًا . أختذ عندهم يدًا وقد 

      : عز وجل اهلل قولوعذره ، فنزل  فصدقه رسول اهلل 

           

    ..  : يف ياطب بن أيب بلتعة .  ، [ 1] املمتحنة 

يا رسول اهلل أرضب عنق هذا  يفقال : دعن فقام عمر بن اخلطاب 

ك يا عمر ، لعل اهلل اطلع عىل )) وما يدري:  املنافق . فقال رسول اهلل 
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 . أهـ . أهل بدر فقال هلم : اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ((

بالزيادة يف  ممة العديد من نقاط االتفاق ، والعديد من نقاط االختالف

 التفاصيل بني اخلربين . 

لكن مجيع من روى هذه احلادمة من أصحاب كتب احلديث ) كاثإمام 

أمحد يف مسنده واثإمام مسلم يف صحيحه ( ومجيع  مالك يف موطئه واثإمام

من اعتمدها يف استنياط األيكام الفقهية ) كاثإمام أيب ينيفة واثإمام 

 الشافعي وابن قيم اجلوزية ( مل خيرجوا عام ورد فيهام جمموعًا . 

فاثإمام أمحد ـ مثاًل ـ روى يف مسنده ما رواه اليخاري يف صحيحه 

ومنع   اخلرب الثاين عن قيام عمر بن اخلطاب وأضاف إليه آخر فقرة يف

 من أن يرضب عنق ياطب . له  النيي 

ال يقتل . وقال اثإمامان  واثإمامان الشافعي وأبو ينيفة قاال يف اجلاسوس :

 مالك وأمحد : يقتل . أما اثإمام ابن القيم فقال : إن قتله راجع إىل رأي 

 قتله ، وإن كان استيقاؤه أصلح اثإمام ، فإن رأى يف قتله مصلحة للمسلمني

 . [ 423ص 3] انظر زاد املعاد جاستيقاه 

 :وهذا يقودنا إىل أمور ال بد من توضيحها 
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أن أهل احلديث  يعتمدون يف رواية أخيارهم عىل ما صح سنده  أوهلا

 عندهم ، لكنهم ال ينكرون وال ينفون صحة الروايات األخرى . 

هلم باستنياط األيكام الفقهية ، إال أن أهل احلديث ال شأن   ثانيها

أهنم يف الوقت ذاته ال يستنكرون يكاًم فقهيًا قال به صاييه مستندًا فيه 

 إىل رواية مل تصح عندهم .

والنظر يف فقه الفقهاء املستنيط من اخلربين ، ويف خالفهم يول اجلاسوس 

مام ، يقودنا إىل القول ملقتضيات املصلحة عند اثإ كُ رْتَ أم يُ  ُل تَ قْ أم ال يُ  ُل تَ قْ يُ 

سارة ( هي مسألة جتسس بالفعل ، املُغنِّية بأن املسألة بالنسية للظعينة ) 

 لكنها بالنسية حلاطب بن أيب بلتعة مسألة خيانة هلل ولرسوله وللوطن . 

ِلَيِة ويكم به من   وإذا نحن سلَّمنا بام رآه النيي سييل ياطب خَتْ

ن أهل بدر واحلدييية ، فام هو الشفيع يف وإعفائه من القتل بشفاعة كونه م

 إخالء سييل املرأة اجلاسوسة ؟

إننا ال هيمنا مطلقًا أن يكون عامر بن يارس وطلحة وأبو مرمد بني 

إىل روضة خاخ لتأيت بالكتاب أم ال يكون ،  املجموعة التي أرسلها النيي 

 وال هيمنا مطلقًا أن يكون مجيعهم فرسانًا أم ال يكونوا . 
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ستة ـ أو مالمة يسب قول  نام هيمنا كثريًا أن نفهم ملاذا يرسل النيي إ

اليخاري ـ من أشجع الفرسان يف أصحابه بينهم اثإمام عيل كرم اهلل وجهه 

بطل خيرب بال منازع واملقداد بن األسود بطل فتح مرص ، ثإيضار كتاب 

 حتذير لكفار قريش محلته إليهم امرأة مقابل عرشة دنانري ؟

إذ  بخرب الكتاب ، نا ال نقف مطلقًا عند مسألة إخيار جربيل للنيي وإن

طاملا محل إليه الروح األمني أخيار مؤامرات املتآمرين عليه وأخيار ما ترس به 

أزواجه يف غيابه فنحن نؤمن بأن العالقة بينهام مل تكن جمرد عالقة ) بريدية ( 

اذا مل يدل عىل املكان الذي أخفت كام يتوهم لليعض إنام هيمنا كثريًا أن نفهم مل

 إليها أن هيموا بالرجوع . فيه املرأة الكتاب ، يتى كاد رسل النيي 

نرى أئمة الفقه ال يميزون بني التجسس  إننا هيمنا كثرياً أن

  :وخيانة األوطان 

فالذي أجاز قتل اجلاسوس منهم ، والذي مل جيز منهم ، والذي ترك 

 ضوء املصلحة ، ايتجوا مجيعًا بقصة ياطب .  القرار يف ذلك لإلمام عىل

إن اخلالف بني الفقهاء يف األيكام ليس عجييًا ، فأمثلته أشهر من أن 

 يشار إليها . لكن العجيب أن نحكم باليشء وضده والدليل وايد .

اجلاسوس هو الذي يأيت من مجاعة بعينها يف بلد بعينه ليندس بني صفوف 

تكون له مهمة معينة يؤدهيا . إما مجع املعلومات مجاعة أخرى يف بلد آخر . و

  وإرساهلا إىل بلده األم ، أو الدس والتخريب ونرش اثإشاعات وإشاعة الفوىض .
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 وهذا التعريف إن هو انطيق عىل املرأة املذكورة يف اخلرب ، فهو ال ينطيق

مطلقًا عىل ياطب بن أيب بلتعة ، الذي مل يكن جاسوسًا بقدر ما كان خائنًا 

 ، خائنًا لوطنه . لرسوله وإمامهلربه ، خائنًا 

إننا ال نستعيع ونحن نقرأ نص اخلرب عند اإلمام الواحدي أن نقاوم سيالً 

 :من إشارات االستفهام مل نسمع أهنا استو فت أحدًا 

 : أوهلا عن املرأة

ن املوايل واسمها سارة وتعمل مغنية يف مكة ، أال بحتمل أن تكون فهي م

هيودية ؟ خصوصًا ونحن نسمعها حتلف باهلل لعيل وأصحابه . وهي تزعم 

أهنا مل تأت لإلسالم ، بل للحاجة الشديدة . أليست من موايل بني عيد مناف 

أيدي أمرى أمرياء قريش ؟ وهل يعقل أن يرتك مثل هؤالء مواليهم يتكففون 

الناس ؟ أمل يكن يف مكة من األرس الثرية كيني العاص وغريها من يمكن أن 

تلجأ إليه ؟ ملاذا تتحمل املرأة مشاق سفر طويل يقتضيها أيامًا وليايل ترتك فيه 

بلدًا يغص باألمرياء هو مكة ، إىل بلد معظم أهله فقراء هو املدينة ؟ زعمت 

ت هبا ، وقد ركد سوقها بعد وقعة أن ياجتها الشديدة هي التي أت للنيي 

بدر . فأين هي من يوم بدر ؟ أليس يفصل بينها وبينه سيع سنوات ؟ 

العشرية واألهل ، أليس هذا نفاقًا مفضويًا وأصحابه هم  وزعمت أن النيي 

ال يمكن أن خيفى عىل نيي يرى بنور اهلل ؟ أمل تقيل أن تطعن هؤالء األهل يف 

 ؟يها كتاباً ألعدائهم ظهورهم وهي تأخذ يف ذوائ
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  : ثانيها عن حاطب بن أيب بلتعة

فمن أين علم ياطب  يريدكم ( الذي يقول يف كتابه ) إن رسول اهلل 

أنه  أن الرسول يتجهز وهو يريد مكة ؟ خصوصًا وأن املشهور عن النيي 

شديد الكتامن والتورية يف مقاصده يني خيرج . وهو يزعم أنه يقصد فيام  كان

بحمي أهله وماله يف مكة وأن يتخذ عند أهل مكة يدًا . وهذا كالم  فعل أن

فضفاض عام . إذ لو كان صادقًا لتوجه بكتابه إىل من أهله وأمواله عندهم ، 

 لكننا نجده يتوجه يف كتابه إىل أهل مكة مجيعًا . أمل يستودع اهلل أهله 

 إىل باب يني هاجر ؟ فام الذي عدا عىل ما بدا يتى انرصف عن باب اهلل

أعداء اهلل ؟ أمل يكفه اهلل ويرزقه يف أرض اهلجرة يتى صار لديه دنانري أعطى 

 منها عرشة للمرأة ؟ فام باله ما زال قلقًا عىل أمواله يف مكة ؟ 

  : وأصحابه ثالثها عن عيل 

ملاذا مل يقتلوا املرأة ، أو يعودوا هبا معهم عىل األقل ؟ أليس يف ختلية 

ق هبم مجيعًا يني تصل املرأة إىل مكة وحتدث القوم بام سييلها رضر يلح

قلنا :  بذلك . رأت وسمعت ؟ فإن قال قائل : لقد أمرهم رسول اهلل 

فأين القاعدة الفقهية املشهورة التي أطلقها اثإمام عيل نفسه يني أرسله 

 لقتل املجيوب فقال : الشاهد يرى ما ال يراه الغائب . النيي 

فهو بحكم بام يرى من  ، مطلقًا وال نناقش ما يأمر به النيي إننا ال نرتاب 
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من سورة النساء ، وقد يرى أمرًا ال نراه  105أيكام اهلل تعاىل ، بحسب اآلية 

 نحن يف يينه .

        وال نملك إال أن نمتثل لقوله تعاىل : 

             .. 

 . [ 36] األحزاب : 

 بني خرب حاطب بن أيب بلتعة وخرب  مقارنة  وال ُبدَّ من الو وف عند 

 ة ريض اهلل عنه ن :اب  ب  أيب لُ 

لكننا ال نستطيع إال أن نقارن بني خرب ياطب بن أيب بلتعة هنا ، وخرب أيب 

 ذكرناه بتفصيله يف احلديث عن التائيني . ليابة الذي 

وال نستطيع إال أن نقارن بني الرجلني لنلقي بعض الضوء عىل موقف كل 

منهام ، وكيف نظر كل منهام إىل ما فعل ، بعيدًا عن موقف اآلخرين منه 

 ونظراهتم إليه .

 يَ ممة وجوه َش 
 كثرية جتمع بني الرجلني ال ختفى عىل املتأمل يف ترمجتهام ه 

عند أهل الرتاجم وأصحاب التفسري ورواة األخيار ، رغم أن ياطيًا مهاجر 

 وأبا ليابة من األنصار . 

 أن كليهام من أهل بدر .  هذه الوجوه أول

أن أهل ياطب وولده وأمواله عند املرشكني يف مكة ، وأهل أيب  ثانيها
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 ليابة وولده وأمواله عند اليهود يف بني قريظة . 

هام له شأن يف قومه قيل اثإسالم وله شأن بني الصحابة بعد أن كلي ثالثها

اثإسالم ، فحاطب كان من فرسان قريش وشعرائها ، وأبو ليابة كان أمريًا 

 عىل املدينة املنورة يوم بدر . 

أن جو ما قيل احلرب كان سائدًا يف خربهيام ، سواء يف املفاوضات  رابعها

ليابة من الذبح ، أو يف التجهز اجلارية مع بني قريظة يوم يذرهم أبو 

 واالستعداد للخروج لفتح مكة يوم كتب ياطب كتابه بحذر فيه املرشكني . 

من القرآن الكريم ،  أن كليهام كان سييًا يف نزول آية أو أكثر خامسها

 يسب زعم القائلني بأسياب النزول .

بينهام ومع ذلك فهناك وجهان عىل األقل من وجوه االختالف 

  :دمها نقف عن

 اختالف التسمية التي أطلقها تعاىل يف آياته عن فعل الرجلني :  األول

ى سيحانه فعل  ـ إن نحن سلَّمنا بام قاله أصحاب أسياب النزول ـ فقد سمَّ

ى فعل ياطب ضالالً يف آية  28أيب ليابة خيانة يف آية األنفال  ، بينام سمَّ

 .  1املمتحنة 

ىل ما فعله . فأبو ليابة اعترب إشارته إىل نظرة كل من الرجلني إ:  الثاين

يلقه ) إنه الذبح ( عند بني قريظة خيانة هلل ورسوله ، وكأنه يدعوهم هبا إىل 
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ومن هنا جاء  . رفض حتكيم سعد بن معاذ ويدهلم عىل ما خييئه هلم النيي 

يكمه عىل نفسه بأن يربطها إىل سارية املسجد توبًة وندمًا فال يطلقها يتى 

. رغم أنه كان بإمكانه أن يعترب ما صدر عنه إشارة توبته اهلل ورسوله  يقيل

 عفوية أو زلة لسان فال يلومه أيد .

أما ياطب فهو مل يكتِف بالكتابة خطيًا إىل املرشكني ييلغهم أن يأخذوا 

ز هلم ، بل رشا املرأة بعرشة دنانري لتحمل يريدهم ويتجه يذرهم ألن النيي 

مما ينفي العفوية عنده واخلطأ غري املقصود ويؤكد اثإرصار الكتاب إىل مكة ، 

  دعني بقوله للنيي : والتعمد . ومن هنا جاء يكم عمر بن اخلطاب 

 رسول اهلل أرضب عنق هذا املنافق ، فاليينة واضحة واملتهم مقر بام فعل .يا 

 ييقى أخريًا أن نشري مسرتشدين بقوله تعاىل :      

             : [ 27] األنفال  ،

 إىل أن أداء األمانات هو نقيض اخليانة وضدها . 

 واألمانات كثرية عديدة منها :

 األمانة يف األموال . -

 األمانة يف األعراض . -

 األمانة يف العبادات . -

 ألمانة يف اجلوارح .ا -
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 األمانة يف املجالس . -

 األمانة يف األع نل . -

 األمانة يف األوطان . -

 األمانة يف االنتخاب . -

 األمانة يف اإلنفاق . -

 األمانة يف الكلمة .  -

 األمانة يف الدعوة .  -

 األمانة يف الصحبة . -

 األمانة يف اإلمارة . -

 األمانة يف األرحام واجلريان . -

 والروح .األمانة يف البدن  -

 األمانة يف األرسة واملجتمع . -

 األمانة يف الدعاء . -

 األمانة يف العلم . -

 األمانة يف الشهادة . -

 األمانة يف االجتهاد . -

 األمانة يف القضاء . -
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 األمانة يف املسؤولية . -

 األمانة يف املديح والرثاء . -

 أمانة اخللفاء يف كتبهم للوالة . -

 الشعر والنثر :شواهد وصور من القرآن واحلديث و -

ق  - ِ  :يف القرآن الكريم ُطعمه بن ُأب رير

َق ُطعمه بن أبريق ـ وكان من األنصار من بني ظفر ـ درعًا لعّمِه كان  رَسَ

ه واسمه زيد بن السمني  وديعًة عنده ، مم َقَذفها عىل رجل  كان يغشى عمَّ

رأى بنو ظفر هيتف برباءته ، فلام  ـ وكان هيوديًا ـ فجاء اليهودي إىل النيي 

يعذرون صايَيهم وكاد النيي أو قد  قوُم طعمة ـ ذلك ، جاؤوا إىل النيي ـ 

       َهمَّ بقيول ذلك ، يتى أنزل اهلل قوله :

                       

                      

                     

                      

            : [ 108 - 105] النساء . 
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  ..  ..  [ الرس ة خيانة] : مدافعًا عنه أي  . 

 . [ اإلرسار أمانة]  )) إذا حدثك الرجُل ثم التفت فهي أمانة ((:  قال 

ق وأنت  )):  وقال  دِّ ث أخاك بحديث هو لك ُمص  رُب تر خيانة أن حتدِّ ك 

 . [ الصدق أمانة]  له به كاذب ((

نر خانك ((  . [ األداء أمانة]  )) أدِّ األمانة إىل من ائتمنك وال ختن م 

 )) .. واهللِ ال يأخذ أحٌد منكم شيئًا بغري حّقه إال لقي اهلل حيمله يوم القيامة ((

 . [ احلق أمانة] 

 . [ اإلتقان أمانة]  )) إن اهلل حيب إذا عمل أحدكم عماًل أن يتقنه ((

 . [ أمانةالبعانة ] )) اللهم إين أعوذ بك من اخليانة فإهنا بئست البعانة ((

 . [ اإلي نن أمانة]  )) ال إي نن ملن ال أمانة له ، وال دين ملن ال عهد له ((

ُثر ـ ليس يف نفسه أن ـ عىل ما  لَّ )) أيَّ ن رجل تزوج امرأًة  من املهر أو ك 

يؤدي إليها حقها ، خدعها ، ف نت ومل يؤد إليها حقها ، لقي اهلل يوم القيامة وهو 

زان  ، وأي ن رجل استدان دينًا ، ال يريد أن يؤدي إىل صاحبه حقه خدعه حتى 

ذ  مال ه ، ف نت ومل يؤد إليه دينه ، لقي اهلل وهو سارق ((  . ين ()رواه العربا أ خ 

 . [ اخلداع خيانة] 
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)) من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى عنه ، ومن أخذها يريد إتالفها 

 [ . اإلتالف خيانة]  . ) رواه البخاري (أتلفه اهلل (( 

) أما بعد ،  واليه عىل اليرصة :إىل  ورد يف هنج اليالغة ، يف كتاب لعيل 

ري وبعانتي ، ومل يكنر يف أهيل فإين كنُت أرشكُتك يف أمانتي وجعلُتك شعا

، فل ّن رأيت  إيلَّ منك يف نفيس ملواسايت ومؤازريت وأداء األمانة  رجٌل أوثق  

ِلب  عمِّ  الزمان  عىل ابنِ  ِرب  ،ك  د ك  وأمانُة الناس  د خزيتر ،  والعدو  د ح 

ك ظهر  املجن ...!!! ( . برت  البِن عمِّ ل   وهذه األمة  د ُفتكت وشغرت ،   

 الشاعر :  قال

 يومـًا ال تقـلر  الـدهر   لـوت  إذا ما خ  

 

 

ــوُت   ــنر  خل ــلر  ولك ــيلَّ    ــُب  ع  ر ي
 

 [ اخللوة أمانة] 

 وقال الشاعر :  

 مهِ بعِضـ ع  لِ عر مُ  لسُت  صدق   وفتيانِ 

 من القلـب فـار ٌ  عٌب ِش  امرئ   لِّ كُ لِ 

ــظ  ي   ــمل  ه ــبالد ورس  ــتى يف ال  ون ش

 

ــىل رسِّ   ــض   ع ــري   بع ــاأين ِج  غ  اعه

 هــاالعُ رام اطِّ وى ال ُيــنجــ وموضــعُ 

 هاانصـداعُ  إىل صخرة  أعتى الرجالِ 
 

 [ الصدا ة أمانة] 
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 وقال الشاعر : 

نـــي  إذا خـــانني ِخـــل   ـــديم وعقَّ

ــه ــي وبين ــود بين ــف ال ض  طي ــرَّ  تع

 

ــهمي  ــه س ــًا يف مقاتل ــُت يوم وَّ   وف 

ــُت ومل أرمِ   فكرّســت ســهمي وانثني
 

 [ العقوق خيانة] 

ص  يفن ــن اخلائنيــور مــص -  : السباعي  صة  من   ص 

يوسف السياعي ـ كاتب وقصيص معروف يف مرص يف الثلث األوسط 

، قد (  ْت كَ حِ َض  من القرن العرشين له جمموعة قصصية بعنوان ) يا أمةً 

 َأَخَذها من قول الشاعر أيب الطيب املتنيي :

ــوا شــواربكم ــدين أن حتف ــُة ال  أ غاي

 

 يا أمًة ضحكت مـن جهلهـا األمـم 

 
والده حممد  . ِك لِ املَ  عِ لْ بعد الثورة وَخ يف مرص وزير الثقافة  منصَب  لمَ است

يني مات جمموعة قصصية مل  هالسياعي كان قصاصًا أيضًا ، ترك وراء

ابنه يوسف ونرشها بعنوان ) أرض النفاق ( . تدور عن تكتمل ، أكملها 

 . ذاع صيتها يف العامل العريب منذ أربعني عاماً  قصص قصرية ناقدة ،

يتخيل الكاتب يف إيداها أن رجاًل عثر يف برية مقفرة عىل صيدلية يصنع 

صاييها ييوبًا ومساييق يييعها للناس ، منها ما ينفع للشجاعة والصدق 

. فاشرتى واخليانة ومنها ما ينمي النفاق والكذب واليخل واألمانة والكرم 
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 ألول .الناس كل ما لديه من النوع الثاين ، وكسد لديه النوع ا

يشرتي الرجل كمية من ييوب الصدق ، ويرميها يف نيع املاء الذي 

ترشب منه املدينة ، مم يتجول لريى ما َخلَّفته من آمار . فيدخل إىل مهرجان 

خطايب انتخايب خيطب فيه أيد املرشحني وأمامه كوب ماء ، يتحدث عام 

من الكوب يتحدث عنه املرشحون يف مثل هذه املهرجانات ، ويرشف املاء 

  .. ليقول ملن أمامه :  180ْفتتغري كلامته 

أنتم تعلمون أنني كاذب يف كل ما وعدتكم بتحقيقه ، ألنني أعلم أنكم 

ب ، دكاذبون يف تصفيقكم يل بعد أن دفعت لكم أجرتكم وأقمت لكم املآ

 انتخيوين غدًا نائيًا ووزيرًا وأعدكم أنكم لن تروا يل وجهًا بعد ذلك .

 أيد املساجد ليؤدي صالة اجلمعة ، واخلطيب عىل املنرب مم يدخل إىل

نية وأياديث ، آيتحدث عام يتحدث عنه خطياء املساجد عادًة من آيات قر

ويرشف كوب ماء أمامه ييل به ما جف من  ويأمرهم بالصالة وبتقوى اهلل .

يلقه ، فتفعل ييوب الصدق فعلها ، ومتر حلظة صمت واخلطيب يتأمل 

  أمامه ليقول بعدها : وجوه اجلالسني

يا أهيا الناس .. عرشون عامًا مرت عيل وأنا آمركم بالصالة وأوصيكم 

عامًا مل أفهم خالهلا أنكم لو مل تكونوا من املصلني  بتقوى اهلل .. عرشون

قاة ملا رأيتكم أمامي أصاًل .. عرشون عامًا مل أكتشف خالهلا أنني أقول تال
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ط .. عرشون عامًا مل أنتيه إىل أن رواد الكالم الصحيح يف املكان الغل

املواخري واخلامرات ونوادي القامر أيق منكم بخطيتي .. فتعالوا معي 

 خطب هناك ..ن

ان    لشاعر كان بحسب أن له إخوانًا فإذا هم ُخوَّ
بكل  ونختم بحثنا بأبيات 

 ما يف هذه الكلمة من معنى : 

ِســــبرُتُهُم دروعــــاً   وإخــــوان  ح 

 امًا صــــائبات  وِخلرــــُتُهُم ِســــه

ـــعري   ـــعينا ُكـــلَّ س  ـــدر س   و ـــالوا   

ـا  لــوٌب  تر ِمنَـّ ــف   و ــالوا  ــد ص 

 

ــــادي  ــــنر ل ع ــــا ، ولك  فكاُنوه

ــــؤادي  فكاُنوهــــا ، ولكــــنر يف ف

ــادي ــنر يف عن ُ وا ، ولك ــد  ــد ص   لق

ــن ودادي ُ وا ، ولكــن م ــد  ــد ص   لق

 
 

 

* * * 
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 (6من ثوابت القرآن الكريم )

  ..         

 

السني والراء والفاء ) س ر ف ( أصل صحيح يف اللسان العريب ومفردة 

 موضعًا من القرآن الكريم ،  23قرآنية وردت اشتقاقاهتا يف 

 أوهلا يف قوله تعاىل :               

            ..  : [ 147] آل عمران .  

 وآخرها يف قوله تعاىل :            : [ 34] الذاريات . 

َف واإلرساف بأنه : و ف املعاجم الَّسر  تعرِّ

 جماوزة احلد . -1

 نفاق .إلاإلفراط يف ا -2

 تبذير .ال -3

 ما أنفق يف غري طاعة أو يف غري منفعة . -4

ومرة أخرى نجد أنه ال بد من احلذر والتحفظ ونحن نستلهم املعاجم يف 

 تعريف معاين املفردات تعريفًا مانعًا وجامعًا يف آن معًا . 
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فتعريف صحيح لكنه غري مانع ، إذ يدخل فيه البغي  ( ، 1أما الرقم ) 

 لها مفردات تعني جماوزة احلد . والعدوان والطغيان وهذه ك

فتعريف صحيح أيضًا لكنه غري جامع ، إذ حيرص  ( ، 2وأما الرقم ) 

اإلرساف يف اإلنفاق خصوصًا من جانب ، ويف املاديات العينية ] كاملال 

والطعام والرشاب واللباس [ عمومًا من جانب آخر ، إذ هناك إرساف يف أعامل 

اف يف أشياء أخرى غري مادية . وإال فكيف أخرى غري اإلنفاق ، وهناك إرس

 تعاىل : ه ونفهم ـ إن نحن التزمنا هذا التعريف ـ قول

-             

             [  : 53الزمر ] .   

-             

    : [ 29] اإلرساء . 

يف آية الزمر ذنب يستوجب االستغفار واألمل برمحة اهلل يف فاإلرساف 

أعامل اإلنسان وأفعاله . فإن نحن حرصناه باإلنفاق  املغفرة ، ويشمل ذلك كل

طمسنا عىل اإلرساف يف الشجاعة حتى صارت هتورًا ، ويف التفكر والتدبر 

حتى أصبح ترددًا ، ويف اللني حتى غدا ضعفًا ، ويف حب النظافة حتى حتول 

 إىل وسواس مريض .

فيه فتتحدث عن إفراط يف اإلنفاق وعن تفريط  29أما آية اإلرساء 
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فاملبالغ يف فتعتربمها عماًل غري حكيم ، وكالمها يقود إىل نتيجة غري مقبولة . 

اإلنفاق سيقعد حمسورًا عىل ماله الضائع ، واملبالغ يف اإلمساك سيتعرض إىل 

 ال باإلرساف وال بالذنوب .له وهذا كله ال عالقة  اللوم والنقد ،

وانبه ، بل هو خلط قاد فتعريف غري صحيح من مجيع ج ،(  3وأما الرقم ) 

شرتكان يف يإليه القول بالرتادف . إذ اإلرساف يشء والتبذير يشء آخر . قد 

بعض وجوه الشبه لكنهام ال يتطابقان حذو القذة بالقذة والنعل بالنعل . يقول 

اإلمام ابن تيمية يف مقدمة أصول التفسري : ) .. والرتادف يف لسان العرب 

ادر أو معدوم ( . وينقل صاحب كتاب ) األضداد ( عن قليل ، أما يف القرآن فن

أئمة منكري الرتادف قوهلم : ) لكل لفظ صورة يف الذهن ، فإذا اختلف اللفظ 

 تغريت الصورة فارتفع الرتادف ( . 

فهو ليس تعريفًا بقدر ما هو فتوى فقهية أعجبت  ( ، 4وأما الرقم ) 

أن اإلرساف ال يكون وا صاحب املعجم فأخذ هبا ، ثم أعجبت بعضهم فزعم

إال يف احلرام وأن التبذير ال يكون إال يف احلالل . وكأهنم مل يقرأوا ما أخرجه 

)) ما هذا مرر بسعد وهو يتوضأ فقال :  اإلمام ابن ماجه يف سننه ، أن النبي 

)) نعم ، قال سعد : أيف الوضوء إرساف يا رسول اهلل ؟ قال :  الرسف ؟ ((

 . جار ((وإن كنت عىل هنر 

ل من القائلني بالرتادف ، فقد شعروا بأن ثمة فرقًا مع ذلك أفضولعلهم 

 بني اإلرساف والتبذير لكنهم مل هيتدوا إليه .
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كان ال بد من هذه املقدمة ، قبل أن نصل إىل تعريف اإلرساف كام فهمناه 

 من آيات التنزيل احلكيم :

 [  ل واألمور املادية وغري املاديةهو جتاوز حدود االعتدال يف كل األعاماإلرساف ] 

والتجاوز يف هذا التعريف له اجتاهان : اجتاه صاعد يتعدى حدود  -1

االعتدال بالزيادة فهو إفراط ، واجتاه نازل يتعدى حدود االعتدال بالنقص 

، فالتبذير له اجتاه واحد  يرذوهذا أول ما يميز اإلرساف عن التبفهو تفريط . 

 زوالً فهو التقتري .صاعد ، فإذا اجته ن

ود االعتدال ، فهي حدود حمددة بنقطة عددية معينة يف أما حد -2

املعدودات وثقلية يف املوزونات وحجمية يف املكيوالت يعترب اإلفراط فيها 

بالزيادة والتفريط فيها بالنقص إرسافًا يف املاديات العينية . وهي أيضًا حدود 

وهذا ثاين ما يميز ري املاديات العينية . اصطالحية تواضع عليها العقالء يف غ

، فالتبذير يقع حرصًا عىل املاديات العينية ، إذ هناك تبذير  اإلرساف عن التبذير

باألموال واألطعمة واألرشبة واملالبس مثاًل ، إنام ليس هناك تبذير يف 

بالتبذير له عالقة بالكم الشجاعة والوفاء والغضب واحلب والبغض . وكأين 

أما اإلرساف فعالقته بالكم والكيف . وال حمل يف هذا كله حلالل وال  ،فقط 

 . وهذا ثالث فرق بني اإلرساف والتبذيرحلرام . 

  قال تعاىل :                
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                : [ 141] األنعام . 

 . . واإلرساف يف قوله     . . قع عىل أربعة مواضع إرساف ي

اإلرساف يف األكل ، وذلك بأكل الثامر عىل غري  أوهلا :مذكورة يف اآلية . 

ثامر ، وذلك الاإلرساف يف ا ثانيها :حاجة حتى ال يبقى منها يشء للصدقة . 

اإلرساف يف اإليتاء ، وذلك إما  ثالثها :بحصادها وقطفها قبل متام نضجها . 

اإلرساف يف وقت احلصاد ، وذلك إما بتقديمه  عها :راببإعطائه كله أو بمنعه . 

ين ومن بعدهم الفقهاء اختلفوا أو بتأخريه . يبقى أن نشري إىل أن املفَّس

وتشعبت هبم طرق فهم اآلية واألحكام املستنبطة منها . فذهب بعضهم إىل أن 

و إيتاء الزكاة ه   ..      ..: املقصود بقوله تعاىل 

املفروضة عىل الزروع والثامر من عرش أو نصف عرش ، واألرجح عندنا أن 

املقصود هو الصدقات عمومًا وليس الزكاة املفروضة خصوصًا ، وأن يف 

 . .عبارة     . . : إشارة إىل قوله تعاىل يصف املتقني   

      : وقوله تعاىل : [ 19] الذاريات ،   

                   [ 25،  24] املعارج . 
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 وأما قولنا ) يف كل األعامل ( فألن اإلرساف سلوك إنساين واع ، -3

له أن يفعله . وهذا رابع ما يميز وعمل غري صالح وفعل غري صائب اختار فاع

اإلرساف عن التبذير . فالتبذير قد يصدر عن اجلاهل أو املجنون أما اإلرساف 

 فال يصدر إال عن راشد عاقل .

وأما قولنا ) يف كل األمور ( فألن اإلرساف ال يقترص كام أسلفنا عىل  -4

 ية بداللة قوله تعاىل :بل يقع يف خمتلف األمور احليات املاديات العينية كالتبذير ،

               .. 

. فنحن نجده يف اإلنفاق كام يف الطعام والرشاب ، ويف  [ 147] آل عمران : 

ام يف احلزن والبكاء . العبادات كام يف امللبس واملسكن ، ويف الفرح والضحك ك

 وانظر معنا يف قوله تعاىل : 

-                 : [ 127] طه . 

 املَّسف هنا هو الكافر بآيات اهلل .

-               : [ 67] الفرقان . 

 واإلرساف هنا بمعنى التبذير بداللة ذكر التقتري بعده . 

والقوامة هي التزام حدود االعتدال يف اإلنفاق ، وهي ما أشار إليها 

  : سبحانه حتت عنوان القول السديد يف الوصية يف قوله تعاىل   
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       : وحول ذات املعنى أخرج البخاري  [ 9] النساء .

يعودين وأنا مريض  قال : كان النبي  يف صحيحه عن عامر بن سعد 

. قلت : فالشطر ؟  )) ال ((مكة ، فقلت : يل مال . أويص باميل كله ؟ قال : ب

والثلث كثري . أن تدع ورثتك )) الثلث . قلت : فالثلث ؟ قال :  )) ال((قال : 

 . أهـ . أغنياء خري من أن تدعهم عالة يتكففون الناس ما بأيدهيم ((

-  ..                 

            : وهنا هني عن اإلرساف يف  [ 33] اإلرساء .

 القتل يف حال القود فال يقتل إال القاتل . 

-  ..           : واملَّسف [ 28] غافر . 

ذاب املفرتي الذي جاوز احلدود يف كذبه وافرتائه ، وهو الضال هنا هو الك

 الذي يمنعه إرسافه من اهلدى . 

-  ..              : [ 34] غافر  .

واإلرساف هنا إرساف يف الشك والريبة بصحة وصدق احلقائق إىل حد يصل 

 وصل كان ضاالً . بصاحبه إىل التكذيب ، فإن هو 

-  ..            : [ 32] املائدة . 

واملَّسفون يف األرض هنا هم املفسدون ، واإلرساف يف اآلية بمعنى اإلفساد 

      :  بداللة أنه سبحانه يقول بعدها مبارشة
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                 ..  : [ 33] املائدة  . 

-                    

   : ات إىل حد . واإلرساف هنا هو اتباع الشهو [ 81] األعراف

 جيعل صاحبه يضع األمور يف غري موضعها . وال اعتبار يف ذلك لكثرة أو قلة . 

-                         

                        

           : واإلرساف هنا هو الغفلة  [ 12] يونس .

عن ذكر اهلل يف الَّساء والرضاء ، وترك شكره عىل النعم يف حال اليَّس 

 واالكتفاء باللجوء إليه يف حال العَّس .

-   ..          : [ 83] يونس . 

 واإلرساف هنا هو التكرب والتجرب خروجًا عىل حدود التواضع والعدل . 

-                     

     : [ 152 - 151] الشعراء  . 

 .  32اف بمعنى اإلفساد يف األرض ، كام يف آية املائدة ومرة أخرى يأيت اإلرس

-            : [ 5] الزخرف . 
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 هم بخروجهم عن احلدود . سواملَّسفون هنا هم املذنبون الظاملون ألنف

-                        

            : ولقد  [ 34،  33،  32] الذاريات .

. إال أنه هنا يمتد إىل ما هو  127رأينا كيف ورد اإلرساف بمعنى الكفر يف طه 

ذا كان الكفر ـ كام أسلفنا ـ هو اإلنكار ذلك فيأيت بمعنى اإلجرام . وإمن أبعد 

بالتغطية ، فإن اإلجرام هو قطع الصالت والوشائج . فاملجرم ضد املسلم 

          بدليل قوله تعاىل : 

لة إيامنية له باهلل تعاىل وكل . واملجرم هو الذي قطع كل ص [ 36 - 35] القلم : 

 صلة قانونية وأخالقية وإنسانية له بخلق اهلل مجيعًا .

يف ضوء هذا كله من آيات قرآنية وأحاديث نبوية تنري لنا معاين اإلرساف 

قف عند عبارة نسبها أهل األخبار حلاتم الطائي : قيل حلاتم : ال نوحدوده ، 

. وعند عبارة أخرى نسبوها ألحد خري يف الَّسف فقال : ال رسف يف اخلري 

: لو أنفقت مثل أحد ذهبًا يف طاعة اهلل ما أرسفت ، ولو أنفقت درمهًا  ةالصحاب

يف معصية اهلل فقد أرسفت . هذان اخلربان شاعا عند كثري من خطباء املساجد 

 يف عامل اإلسالم اليوم .

م نقول : هذا كالم إن صلح وجاز يف جمال الرتغيب واحلث عىل مكار

األخالق من كرم وغريه فهو ال يصلح وال جيوز عند العقالء من أهل العلم يف 
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لسعد وهو  األحكام . وإال فكيف نفهم حديث النبي  جمال الفقه واستنباط

 يتوضأ ؟ وكيف نفهم هديه الرشيف لعامر وهو ينوي التصدق بامله كله ؟

 حلالل واحلرام ،ونقول : اإلرساف إرساف كيفام وقع ، يف الكم والكيف ، وا

والطاعة واملعصية ، وإرساف أينام وقع ، يف العبادات واالقتصاد ، والبكاء 

 عن الوضوء ، والضحك . أما يف العبادات فقد جاء أعرايب يسأل رسوَل اهلل 

هذا الوضوء فمن زاد عىل هذا فقد أساء وتعدى )) فأراه ثالثًا ثالثًا ، ثم قال : 

 ، )) ما عال من اقتصد ((:  صاد فانظر قول رسول اهلل . وأّما يف االقت (وظلم (

)) ُحْسن التدبري مع العفاف ، ، وقال :  )) االقتصاد نصف املعيشة ((وقال : 

عىل شاة ميتة ملقاة فقال :  . ومرر رسول اهلل  خري من الغنى مع اإلرساف ((

عن زيت  مر . وسئل ابن ع )) هاّل أخذتم إهاهبا فدبغتموه وانتفعتم به ! ((

وأما يف احلزن  وقعت فيه فأرة فقال : ) استصبحوا به وادهنوا به أدمكم ( .

 .. فانظر قوله تعاىل :              

                 

      : وأما يف الضحك فقد أخرج ابن ماجه  [ 85 - 84] يوسف .

)) ال تكثروا الضحك فإن :  يف سننه عن أيب هريرة قال : قال رسول اهلل 

 . كثرة الضحك متيت القلب ((

عنوان ) الوقت يف حياة املسلم ( للدكتور بيبقى ختامًا أن نشري إىل كتاب 

م . عن مؤسسة  1988لرابعة عام يوسف القرضاوي ، صدرت طبعته ا
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 الرسالة ببريوت ، وجدنا فيه األقوال اآلتية : 

) ما ندمت عىل يشء ندمي عىل يوم غربت شمسه ، :  يقول ابن مسعود 

 .  نقص فيه أجيل ومل يزد فيه عميل (

) ما من يوم ينشقُّ فجره ، إال وينادي : يا ابن آدم ، أنا خلق ويقول احلسن البرصي : 

 .  د مني ، فإين إذا مضيت ال أعود إىل يوم القيامة (وشهيد ، فتز ك، وعىل عمل جديد

 .  ) يا ابن آدم ، إنام أنت أيام جمموعة ، كلام ذهب يوم ذهب بعضك (ويقول: 

 ض  رْ ، أو ف   اهُ ض  ق   ق   يوما  من عمره يف غري ح  ض  مْ أ   نْ ) م  ويقول حكيم : 

ْ  اهُ د  أ   ْ أث لُه ، أو  د  ، أو جم   ح  ح 
 ق  ، فقد ع   هُ س  ب  ت  اقْ  م  لْ ، أو ع   هُ س  س  أ   رْي  ، أو خ   هُ ل  ص  د 

 . ( هُ س  فْ ن   م  ل  ، وظ   هُ م  وْ ي  

ويقول الشيخ القرضاوي بعد ذلك : ) وإذا كان هذا احلرص عىل الوقت 

عند سلفنا ، فإن ما نراه اليوم عند املسلمني من إضاعة األوقات يفوق حدر 

إىل التبديد ، واحلقر أن اإلرساف والتبذير يف إنفاق األوقات اإلرساف والتبذير 

 وأخريا  :  أشد خطرًا من اإلرساف والتبذير يف إنفاق املال ( . بترصف .

فيهام أفضل متثيل لإلرساف والتبذير كاما  اهلل  لنقف عند قولني لرسو

)) بحسب ثاين : ، وال )) ما مأل ابن آدم وعاء  رشا  من بطن ((وكيفًا ، أوهلام : 

ابن آدم لقيامت ُيقمن ُصلبه فإن كان ال ُبد  فاعال  فثلث لطعامه وثلث لرشابه 

 . وثلث لنفسه ((
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 صور من املرسفني واملرسفات : -

ٌة عىل نفسها : -1 ف   جارية ُمرْس 

إهنا قصة فتى طالب علم أحبته جارية غانية مَّسفة ، كان حسن السرية يف 

 منها مبلغًا عظياًم أرسلت إليه بكتاب ضمنته هذه األبيات : قومه ، وملرا بلغ احلب  

 تطااااول كاااتامين اهلاااوى فأباااادين

ة  من جوى اهلوى  فأصبحت أشكو ُغص 

 فها أناا ذا حاّرى مان الوجاد صاب ةٌ 

 

 فأصبحُت أشكو ما أالقي من الوجد   

 أقاماات فااام تعاادو إىل أحااد  بعاادي

 كثرية دمع العني جياري عاىل خادي

 
ذه الرسالة امرأة ، فلام أقبلت عليه قال : ما هذا ؟ قالت : وكان حامل ه

كتاب أمانٍة أمحله إليك . قال : سّمه ، قالت : إذا قرأته سميت لك صاحبه ، 

 ولكنه رمى بالكتاب إليها وأنكره .

. وما زالت املرأة قالت : ما يمنعك من قراءته ؟ قال : هذا كتاب أنكره قلبي 

رأسه إليها وقال : هذا ما كنت أحذر وأخاف منه ، ثم بالفتى حتى قرأه ، فرفع 

  ..   دفعه إليها . قالت : أما لك من جواب ؟ قال : تقولني هلا :

               [  : 8 - 7طه ] 

 ربهتا بام جرى وإذا هبا تكتب إليه مرة أخرى فتقول :فمضت املرأة إىل اجلارية وأخ

م  نْ م   ب  لْ ق  الْ  غ  ر  اْ يا ف    و   يْ ه 
اف   نْ م   يْ ر  ك 

ااات  عْ مُ  ت  نْاااكُ  نْ إ   ْ  اهلل  ب اااام   ص   هُ ُماااُد ت 

 

ْيم   
ْتك الن   اءُ ف  ال  ف  د   يْ ر  ط اياا و   ُس فْ ف 

ااا ْ إ  ف  ااايف ُمْ  اْ ن ااال  يْ ل  ن  ت  ااا م  ك   ر  و  السُّ
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رسالة إليه وما زالت بالفتى حتى قرأه ثم رماه ، قالت : أما ومحلت املرأة ال

       من جواب ؟ قال : بىل ، قويل هلا :

        ..   [ : 60األنعام ] . 

 :رسالة الفتى إىل اجلارية فإذا هي تكتب ثالثة فتقول ومحلت املرأة 

ْج   ب  ر  والكُ  مم اهل   بعض   القلب   عن   فرم

 بااه   ريااُد أماارا  مااا نُ  ا سااألنا   إن اا

 ْد ق ات  إىل ماا قاد ساألُت ف  ْباج  أ   فإنْ 

ااوإن كرهاات  و     قلاات  أكرُهااهُ ال  ص 

 

ات  ج  اْ ان  ف  جار  واهلُ  ك  ل  ْصاو  وُجْد ب   
 ب  ن 

ا  ب  رُ عان ُقا وأن نلقاا    الح  إال الص 

ات  نْ نلت  املناى واهلاوى ماا مُ   ب  ر  أ  ى ه 

 ب  ث ااا  ماان ك  ي راجااع عاان ذ  نفااإن

 ووصَل الكتاب إىل الفتى وقرأه عن آخره ثم كتب إليها قائاًل : 

اانْ ومي ثاام أ  ُهاا إين جعلااُت   ايسف 

ْ و     مل 
 شااااكيا  ماااا ب إىل أحاااد   نْ ُكاااأ 

ااعْ ست  اْ ف    اهلل ممااا قااد ُبلياات  بااه يْ م  ص 

 قُ رم ؤ  يف ُشااغل  ُياا بم إين عاان احُلاا
 ين 

ياااه  ل ُشاااغٌل  ف   هُ رُ ُكاااذْ أ   ُت ْلاااال ز  ف 

ااعُ ف  نْ ي   ولاايس  
 ي فيااه سااوى عماايلن 

 يم  ص  ت  واعْ  ن  ْح ى الر  ق  تُ  نْ ي م  ر  ث  كْ ت  ْس اْ ف  

 

اظْ مني ومل يُ  يف الصدر     ايس  ط ارْ ق   هُ رْ ه 

 اس  الن ااااب   م  ْلااااالع   ُل ْيااات  ق  إين إذن ل  

 ْش ت  ْس اْ و  
 س  اْ ي  الْ ب   ت  لْ عام قُ  ْب  الص   يْ ر  ع 

االْ ظُ  ارُ ك  ْذ ت اا اام  اارْ أ   ه  ْياا ف  ْب  ة  ق   يس  اْ م 

ا ن  م   او   ل  اْ ؤ  السُّ
ْ ْحاتفرياق أ   نْ م   س  ال 

 ؤ  املُْاا و  ُهاا
 ل ماان بااني ُأّنااايس ُس ان 

اغُ ُشا ي  ف  ي ف  د  وْ عُ وال ت    النااس   ن  ل  ع 
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واملتأمل يف هذه القصة يالحظ أن التقى والعمل الصالح واالشتغال به ، 

ي شغل الفتى عن هذه واالعتصام به هو الذ والتفكر يف اهلل واإلقبال عليه

وَمَلك عليه هذا التعبد قلبه بحيث رصفه عن كل ما سوى اهلل كام  اجلارية

 رصفه عن إرساف اجلارية يف حّبه .

 شاب مرسف عىل نفسه : -2

جاء إىل إبراهيم بن أدهم ، فقال له : يا أبا إسحاق ! إين  روي أن شاباً 

ومستنقذًا لقلبي . قال : مَّسف عىل نفيس ، فاعرض عيّل ما يكون هلا زاجرًا 

لّذة .  ()إن قبلَت مخس خصال وقدرت عليها مل ترضك معصية ، ومل توبقك

 قال : هات يا أبا إسحاق !

قال : أما األوىل ، فإذا أردَت أن تعيَص اهلل عزر وجل فال تأكل رزقه . قال : 

ن فمن أين آكل وكّل ما يف األرض من رزقه ؟ قال له : يا هذا ! أفيحسُن أ

 تأكل رزقه وتعصَيه ؟ قال : ال ؛ هات الثانية !

قال : وإذا أردت أن تعصَيه فال تسكن شيئًا من بالده . قال الرجل : هذه 

أعظم من األوىل ! يا هذا ! إذا كان املرشق واملغرب وما بينهام له ، فأين 

أسكن ؟ قال : يا هذا ! أفيحسُن أن تأكل رزقه وتسكن بالده وتعصيه ؟ 

  ؛ هات الثالثة !قال : ال

                                                 

()- . أي ومل هتلكك 
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قال : إذا أردت أن تعصيه ، وأنت حتت رزقه ويف بالده ، فانظر موضعًا ال 

يراك فيه مبارزًا له فاعصه فيه . قال : يا إبراهيم ! كيف هذا وهو مطرلع عىل ما 

يف الَّسائر ؟ قال : يا هذا ! أفيحسن أن تأكل رزقه وتسكن بالده وتعصيه وهو 

 ؟! قال : ال ؛ هات الرابعة ! يراك ويرى ما جتاهره به

رين حتى أتوب  قال : إذا جاءك مَلك املوت ليقبض روحك فقل له : أخِّ

توبة نصوحًا وأعمل هلل عماًل صاحلًا . قال : ال يقبل مني ! قال : يا هذا ! فأنت 

توب ، وتعلم أنه إذا جاء مل يكن له تأخري ، تإذا مل تقدر أن تدفع عنك املوت ل

 اخلالص ؟! قال : هات اخلامسة ! فكيف ترجو وجه

قال : إذا جاءتك الزبانية يوم القيامة ليأخذوك إىل النار فال تذهب معهم . 

فكيف ترجو النجاة إذًا ؟! قال له :  :قال : ال يدعونني وال يقبلون مني . قال 

 .من إرسايف عىل نفيس يا إبراهيم ! حسبي حسبي ! أستغفر اهلل وأتوب إليه 

* * * 
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 (7من ثوابت القرآن الكريم )

  ..        

الفاء والراء واحلاء أصل صحيح يف اللسان العريب ، ومفردة قرآنية وردت 

   مرة يف التنزيل احلكيم ، أوهلا يف قوله تعاىل :  22مشتقاهتا 

                         

     ..  : وآخرها يف قوله تعاىل : [ 120] آل عمران ،   

              

   : [ 23] احلديد . 

جيد يف املواضع التي وردت فيها هذه املفردة من كتاب اهلل تعاىل  واملتأمل

  أهنا مل خترج عن أحد حمورين :

  مود هو الرسور واالنرشاح والرضا .حم أوهلام

مذموم هو الزهو والتيه تفاخرًا ، وهو اإلمساك عن اإلنفاق بخاًل ،  وثانيهام

 احلمد شكراً . وهذا الثاين هو الذي أعلن تعاىل أنه ال حيب فاعليه . وهو البطر الذي يمنع

 أما يف املحور األول ، فيقول تعاىل : 

-  . .            

  . .  : [ 5،  4] الروم . 

-              : [ 58] يونس . 

-               
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         ..  : [ 170] آل عمران . 

ضد األسى وخالفه بداللة قوله تعاىل : والفرح يف هذا املحور نقيض احلزن و

            ..  : [ 23] احلديد . 

 وأما يف املحور الثاين فيقول تعاىل : 

-             

           : [ 44] األنعام . 

-                    

             ..  : [ 188] آل عمران . 

-                   

                         

             : [ 76] القصص . 

 :ثمة قانون إهلي حيكم الفرح بنوعيه ، ويقرُّ به . نجده 

 .  [ 53] املؤمنون :   ..       يف قوله تعاىل :

احلياة اليومية ، يتجسد يف االعتزاز بالنفس ،  العديد من نواحيكام نجده يف 

ويف الزهو اإلجيايب املشكور بالعلم واملال والنسب . فالناس مفطورون عىل 

التباهي بام لدهيم ، كبائع الدبس الذي يؤمن صادقًا بأن دبسه هو األحىل ، 
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اهي وذاك الزهو ويبقى هذا التبوكأم العروس التي ترى أن ابنتها هي األمجل . 

وذلك االعتزاز حممودًا مشكورًا طاملا أنه مل يلحقه إفراط يصل بالتباهي إىل حد 

 التفاخر ، وبالزهو إىل حد التكرب وباالعتزاز إىل حد التعايل .

  : والفرح يف حدوده املحمودة ، يتجىل يف أمور عديدة

 .[  58يونس ] كام يف آية  والفرح بفضل اهلل -2 .كالفرح برمحة اهلل  -1

  .[  5و  4] كام يف آيتي الروم  والفرح بنرص اهلل -3

    كام يف قوله تعاىل :  والفرح هبدى اهلل -4

          ..  : [ 36] الرعد . 

 أما إن جتاوز حدوده املحمودة حتول إىل : 

    ، كام يف قوله تعاىل : تة لدى إصابة املسلم ن بالسوءفرح بالشام -1

         ..  : [ 120] آل عمران . 

   ، كام يف قوله تعاىل :  فرح بالتخلف عن اجلهاد -2

                      

     ..  : [ 81] التوبة . 

  ..  ، كام يف قوله تعاىل : فرح باحلياة الدنيا وزخرفها الزائل -3

                       : [ 26] الرعد . 
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، جيعل أصحابه هيزأون بام لدى األنبياء والرسل من  فرح بعلم موهوم -4

 بينات ، كام يف قوله تعاىل :            

                     : [ 83] غافر . 

ويمسكون عن ـ وعىل رأسها املال ـ جيعل أصحابه يبخلون  بالدنيافرح  -5

  ..    ، حتى يصفهم تعاىل بقوله : اإلنفاق يف سبيل اهلل

     : صاحبهم قوم قارون  . وهذا النوع هو الذي هنى [ 24] احلديد

 . [ 76] القصص :    ..         عنه بقوهلم :

لقد ميزنا ب ن نوع ن من الفرح : نوع حممود ونوع مذموم . وانطلقنا يف هذا 

           ..التمييز من قوله تعاىل : 

فرح بغري احلق يوجب لزومًا وجود فرح باحلق .  . فوجود [ 75غافر : ] 

فرح طبيعي ضمن حدود الرسور واالبتهاج والرضا ال يمنع وجود  دووجو

فرح غري طبيعي يتحول معه صاحبه إىل متكرب ومتعال وبخيل ومتعصب 

 للعرق والعشرية .

ي تتحدث عن قارون ، نالحظ ، الت 76وإذا نحن تأملنا يف آية القصص 

قوم موسى أي من بني إرسائيل ،  أن قارون كان من  أوهلاعددًا من األمور . 

  لكنه مل يكن من املؤمن ن به . بداللة قوله تعاىل :    

                      

      : أن هذه الرابطة القومية مل تكن  ثانيها.  [ 24،  23] غافر
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كافية لدفع قارون إىل مساعدة قومه ومد يد العون هلم ، خصوصًا وأن لديه 

مل يكتف أنه  ثالثهامن الكنوز ما يعجز أولو القوة عن محل أبوابه ومفاتيحها . 

بمنع املساعدة عنهم بل ظلمهم واعتدى عليهم وبالغ يف ظلمه وعدوانه وهذا 

 . .معنى قوله تعاىل :       . .  [ : 76القصص ]  . أنه رابعها

   ..    استكرب وجترب معتزًا بثروته ، وهذا سبب قوهلم له ناصح ن :

        [ : 76القصص ] . 

 شواهد من الشعر واحلديث وأقوال الصحابة رضوان اهلل عليهم أمجعني : -

 قال الشاعر : -

ييب   هييي الييدنيا  قيييول   يييي  ف   ء  ل  م   ا  ه 

يييي ييييي   ل   ف    م  ك  ر  ر  غ 
 اب   ي  ن ييييم 

ييييت   م  ا  س 

 

يي  ييا  ذ  ح  ييط  ب   ميين  ر   ا  ذ  ر  ح   
 ي  ك ييت  ف  و   ش 

ييو   ق  ييم   يل   ف  ييال  و   ك  ح  ض  ع 
ب   ل  ف   ي  ك ييم 

ٍة يوم :  وقال  -  ذلَّ )) من لبس ثوب شهرة يف الدنيا ألبسه اهلل ثوب م 

 . ) رواه ابن ماجه ( القيامة وأهلب فيه نارًا ((

ًة أن يتَّخذ ثوبني ليوم اجلمعة :  وقال  - ع  )) ما عىل أحدكم إن  وجد س 

 . ) من آداب يوم اجلمعة ( غري ثويب مهنته ((

اهلل ما الفقر أخشى عليكم ، ولكن أخشى أن   بسط الدنيا )) و:  وقال  -

يت ن افسوها كام  نافسوها ، فتهلككم  عليكم كام ب سطت عىل من كان قبلكم ، ف 

 . ) رواه البخاري (كام أهلكتهم (( 

)) إنام أخشى عليكم شهوات الغي يف بطونكم وفروجكم :  وقال  -
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 . ) رواه أمحد ( ومضللت اهلوى ((

 ل رجٌل عبَد اهلل بن عمر ريض اهلل تعاىل عنهام : ما ألبس من الثياب ؟وسأ -

 . ) رواه الطرباين (ما ال يزدريك فيه السفهاء ، وال يعيبك به احلكامء ( ) قال : 

: )) ما من رجل خيتال يف مشيته ويتعاظم يف نفسه إال لقي اهلل  وقال 

 . ) رواه أمحد عن ابن عمر (وهو عليه غضبان (( 

: )) ثلثة ال ينظر اهلل إليهم يوم القيامة ، وال يزكيهم ، وهلم عذاب  وقال 

 . ) رواه مسلم (أليم : امل سبل  ، واملنّان  ، واملنفق  سلعت ه  باحللف  الكاذب  (( 

 املرأة ومعاوية بن أيب سفيان :قصة  -

دخلت امرأة عجوز عىل معاوية بن أيب سفيان وبعد أن سلمت عليه  -

، لقد حكمت فقسطت ،  وأفرحك بام آ اك: أقر اهلل عينيك ،  قالت

فالتفت معاوية إىل من حوله وقال هلم : أخرجوا هذه العمياء ، فقالوا له بعد 

 أن أخرجوها : يا أمري املؤمن ن ما قالت إال خريًا . فقال هلم : إن قوهلا كله رش . 

، وإذا سكنت الع ن عن  أما قوهلا : أقر اهلل عينيك ، أي أسكنهام عن احلركة

  .احلركة مات صاحبها 

    .. أخذته من قوله تعاىل :  وأفرحك بام آ اكوأما قوهلا 

                     : [ 44] األنعام .  

  : فقد أخذته من قوله تعاىل لقد حكمت فقسطتوأما قوهلا :   
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              : فتعجب احلارضون من  [ 15] اجلن ،

 .رسعة بدهية معاوية ، وحدة ذكائه 

 :يف القرآن الكريم  صور الفرحنيورة من ييارون ( صييق قصة ) -

            قال تعاىل : 
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      : [ 82 - 76] القصص . 

َ عاقبة أهل البغي واجلربوت والفرح والفساد  ذكر اهلل قصة قارون ليب نن

 واإلجرام يف الدنيا واآلخرة ، فقد أهلكه اهلل سبحانه باخلسف وزلزلة األرض ،

ّوه وإفساده َفَهوت من حتته ، ثم أصبح مثاًل ُيرضب للناس يف ظلمه وعت

، إذ مل يبتِغ فيام آتاه اهلل الدار اآلخرة ، ومل حُيسن كام أحسن اهلل إليه وإنام َوَفرِحِه 

َقَصَد الَفَساَد يف األرض ، وزاد عىل هذا فكفر بنعمة اهلل عليه ، ونسبها لَِفْضِل 

َلُه باملال عىل غريه ، ألنه  علٍم عنده ، َعلَِمُه اهلُل منه ، َفَريِضَ بذلك عنه ، َفَفضَّ

ره بإهالك من َفَرِحِه أهٌل له . وجاء توبيُخ اهلل له عىل  بقوته وكثرة ماله ، َفَذكَّ

قبله من أرضابه يف الدنيا ، ثم َأْرَدَف سبحانه تفصيل بعض مظاهر كربيائه 

، ح ن خرج عىل قومه يف أهبى ُحَلِلِه مع عدد من أعوانه ، َقْصَدًا للتعايل َوَفَرِحِه 

ال الذين ال َهمَّ هلم إال عىل أبنا ْت هذه املظاهر بعض اجُلهَّ ء قومه ، وقد َغرَّ

زخرف احلياة وزينتها ، فتمنوا أن يكون هلم مثلها ، فكان َردُّ أهل العلم ألهل 

بالزجر عن ترك ما ال ُيرتىض ، وبّينوا هلم أن ثواب اهلل خري ، ثم والفرح الكفر 

ُمنجي وال ملجأ من اهلل إال إليه . وهكذا حيث ال ب ّن اهلل عاقبة قارون ومآله 

بيَّنت اآليات أن قارون اجتمعت فيه صفات الظلم والفرح والفساد 

واإلجرام والكفر بحيث مل جتتمع ألحٍد غريه ممن ذكره اهلل يف القرآن الكريم ، 

الذين ال حيبهم  والفرح نواملفسدين واملجرم ن والكافرين الظامل ن فهو من 

 .آن الكريم اهلل يف القر

* * * 
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 (8من ثوابت القرآن الكريم )

             ..

 

من هو املجاهر بالسوء من القول ؟ وما هي الصور التي يتجىل فيها هذا السلوك 

       الذي أعلن سبحانه أنه ال حيبه وال حيب فاعليه بقوله تعاىل :

             : ؟  [ 148] النساء 

ال بد لإلجابة من تعريف : اجلهر ، والسوء ، والقول ، والظلم ، ونبدأ 

باجلهر . فاجليم واهلاء والراء أصل صحيح يف اللسان ومفردة قرآنية وردت 

   من التنزيل احلكيم ، أوهلا يف قوله تعاىل :اشتقاقاهتا يف ستة عرش موضعًا 

                 

    : وآخرها يف قوله تعاىل : [ 55] البقرة .  ..    

      : واجلهر داللًة هو اإلظهار واإلبانة واإلعالن ،  [ 7] األعىل .

فالصوت اجلهوري هو املرتفع ، واملجهر واملجهار هو اجلهاز الذي تظهر حتته 

 األشياء اخلافية لصغرها .واجلهر قد يكون يف اللفظ صوتًا كام يف قوله تعاىل :

           : [ 110] األنبياء ، 

، وقد يكون يف األفعال واألعامل  55وقد يكون يف الرؤية كام يف آية البقرة 
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  ..         كقوله تعاىل يف الصدقة : 

   ..  : 167سوء فمفردة قرآنية وردت مشتقاهتا يف . أما ال [ 75] النحل 

 موضعًا من القرآن الكريم أوهلا يف قوله تعاىل :       

          .. [  : 49البقرة ]  وآخرها يف قوله ،

 تعاىل :             

         : والسوء داللًة هو القبح يف األشياء كام  [ 27] امللك .

، وهو القبح والرضر واألذى يف األفعال والسلوك ، كام يف  27يف آية امللك 

   ..              قوله تعاىل : 

قوله ك. وأما القول فهو الكالم املفيد ، وهو األمر واحلكم  [ 123] النساء : 

 ، [ 35] مريم :    ..          تعاىل : 

   ..    عاىل : وهو البيان واحلوار كام يف قوله ت

          : وهو احلل والعقد والقرار  [ 34] الكهف ،

فالزواج قول والطالق قول ، واحلرب قول والصلح قول ، واملرء مسؤول 

 . وحماسب عام يقول متامًا كام هو مسؤول وحماسب عام يفعل

قال : أقبلنا مع  أخرج اإلمام أمحد يف مسنده عن معاذ بن جبل 

من غزوة تبوك ، فلام رأيته خليًا قلت : يا رسول اهلل ، دلني  اهلل  رسول

وأشار إىل لسانه .  )) أمسك عليك هذا ((يدخلني اجلنة ، فقال : عىل عمل 
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 :  قلت : وإنا ملؤاخذون بام نتكلم به ؟ قال 

 . إال حصائد ألسنتهم (( لناس عىل وجوههم)) وهل يكب ا

وأما الظلم فمعروف ال حيتاج إىل زيادة عام قلناه يف بحث ) إنَّ اهلل ال حيب 

الظاملني ( . وإنام نأيت عىل ما يتعلق منه باملظلومني ، وهو أمر يف غاية األمهية 

 ورد يف التنزيل احلكيم : 

 يقول تعاىل : 

-                 

   : [ 148] النساء  . 

-               : [ 39] احلج . 

-               

         : [ 41] النحل . 

، بينام مجيع اآليات األخرى  هذه اآليات الثالث تتحدث عن املظلومني

يفوت املتأمل أن يالحظ  التي ورد فيها ذكر الظلم تتحدث عن الظاملني . وال

فيها ذلك التدرج الذي ينسجم مع طبائع األمور . فاملظلوم الذي اهنضم 

حقه ، وتعرض للغش يف املواصفات ولإلخسار يف الكيل وامليزان وللنكث 
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أو املامطلة يف عقوده وعهوده ، وُصودرت حريتُه يف ممارسة شعائر عقيدته ، 

العمل ، له أن حيتج وأن يعرب عن وُحرم من املساواة وتكافؤ الفرص يف 

احتجاجه بالكالم والقول وأن يعلن هذا االحتجاج جهرًا يف الصحف 

واملنتديات وعىل املنابر ، حتى لو اقتىض األمر أن يستعمل القسوة يف نقده 

واحتجاجه وأن يسمي الظاملني بأسامئهم ويصفهم بصفاهتم السيئة ، دون 

كام نراه .  148هو معنى آية النساء سب وشتم ونيل من األعراض . وهذا 

سمح له واملظلوم الذي وقع عليه ما ذكرناه آنفًا ـ ُكالًّ أو بعضًا ـ ثم مل يُ 

وتل يف اهلل بسبب دينه ومعتقده ، فإن له أن يقاتل باالحتجاج العلني ، وقُ 

وأن يرد عىل العدوان بمثله ، إن توفرت له أسباب ذلك ورأى يف القتال 

 كام نفهمه . 39لم الواقع عليه ، وهذا هو معنى آية احلج جدوى ترفع الظ

ا عىل العدوان الواقع عليه ، ورأى أن ال  فإذا مل تتوفر له أسباب القتال ردًّ

فائدة ترجى من القتال ، وأدرك أنه إن فعل كان كمن يلقي بنفسه يف التهلكة 

بعد وقوع  لكونه ضعيفًا أو مستضعفًا ، فله أن هياجر هربًا بدينه وكرامته

الظلم عليه فيهام . وقد تبدو اهلجرة حسب ظاهر اآلية حالًّ اختياريًا غري 

    م ، لكنها يف واقع األمر غري ذلك بداللة قوله تعاىل : لز  مُ 
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      : كام فقهناه . 41النحل ، وهذا هو معنى آية  [ 93] النساء 

سوء من القول ، لنجد أهنا هبا هذا اجلهر بال ونأيت اآلن عىل الصور التي يتجىل

 هذه الصور : أول، وهي لعل التكفري أخطرها وأسوأها  عديدة ومتنوعة ،

فقد استرشى يف األمة اإلسالمية مؤخرًا داء خطري هدام ، هو تكفري 

اآلخرين علنًا وعىل رؤوس األشهاد . ومل يقترص يف ظهوره عىل األسواق بني 

املثقفني ، بل امتدَّ إىل مناهج  أنصافالعوام ، أو عىل املجالس اخلاصة بني 

التعليم يف املعاهد واجلامعات ، وإىل كتب التاريخ والفقه واملؤلفات ، وإىل 

وكأن  املنابر يف املساجد والندوات ، وإىل أقواس القضاء وجمالس اإلفتاء .

  القائمني عىل هذه املواضع مجيعًا مل يسمعوا أوالً بقوله تعاىل :   

                     

                   

             .. 

. ومن سمعه منهم غاب عن املعنى الواسع للرضب يف سبيل اهلل  [ 94] النساء : 

   ..   ..وأن النهي يف عبارة    ..  ..فتوهم أن األمر يف عبارة 

بالتكفري  همأحكام خمصوصة باحلرب والقتال . وكأهنم وهم جيهرون بأحكام

 ، [ 11] املزمل :      ..يًا بقوله تعاىل : عىل اآلخرين مل يسمعوا ثان

وفيه أن اهلل وحده هو صاحب الصالحية يف احلكم عىل تكذيب املكذبني 
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وكفر الكافرين . وهو وحده صاحب الفضل واملنة يف إيامن املؤمنني . ومن 

 سمعه منهم زعم أنه منسوخ بآية السيف .

ة رن بتكفري اآلخرين علنًا واحلكم عليهم بالقتل تاومل يكتف املجاهرو

وبالنفي تارة وبطالق زوجاهتم منهم تارة ، بأهنم غفلوا عن املقاصد اإلهلية يف 

.   كتاب اهلل تعاىل ، بل غفلوا أيضًا عن املقاصد النبوية يف سرية الرسول

 ففي خرب حاطب بن أيب بلتعة ، الذي ذكرناه بالتفصيل يف موضع آخر من

يف رضب عنق حاطب بعد أن أقر  النبيَّ  هذا الكتاب ، يستأذن عمر 

يمنعه قائاًل :  بإرساله كتاب التحذير إىل مرشكي قريش ، لكن النبي 

. وال يفوت املتأمل أن  )) إنه من أهل بدر ، وما يدريك أن اهلل غفر له ((

  الرشيف . يف هذا اهلدي النبوي 94وآية النساء  11يلمح روح آية املزمل 

لنجد أن داء إننا نشعر باملرارة ونحن نقلب صفحات التاريخ اإلسالمي 

اجلهر بالسوء من القول يف صورة تكفري اآلخرين ولعنهم عىل املنابر خالفًا 

ألسباب سياسية ال  ، قد استرشى منذ القرن األول اهلجري 148آلية النساء 

الطني سخطباء املساجد بأمر من عالقة هلا ال بالكفر وال باإليامن ، حني بدأ 

وأصحابه عىل املنابر ، فردَّ عليهم هؤالء بلعن أيب  عيل بني سفيان بلعن 

بكر وعمر عىل منابرهم ويف جمالسهم ، إىل أن جاء عمر بن عبد العزيز 

قبل أن يستكمل استئصال بالسم لكنه قتل غيلة  فأوقف هذه املأساة املخزية

  هذا الداء والقضاء عليه .
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ا أن نقف  إحدى املآثر البارزة التي عددها ابن عند ونرى أنه من املفيد جدًّ

هـ ( يف سرية حياة عمر بن عبد العزيز ، قال :  257 - 187عبد احلكم ) 

بعث إىل شوذب احلروري وأصحابه حني خرجوا باجلزيرة فجاؤوه برجلني 

بة إىل جبل من اخلوارج أحدمها شيباين واآلخر حبيش ] أي من األحابيش نس

قرب مكة [ اسمه عاصم وهو أرش الرجلني حجة ولسانًا . فلام دخال قاال : 

السالم عليكم ثم جلسا . فقال عمر : أخرباين ما أخرجكام خمرجكام هذا وأي 

يشء نقمتم علينا . فقال عاصم : واهلل ما نقمنا عليك يف سريتك فإنك 

ن أعطيتناه فأنت منا لتجري العدل واإلحسان ، ولكن بيننا وبينك أمر إ

ونحن منك . قال عمر : وما هو ؟ قال : رأيناك قد خالفت أعامل أهل بيتك 

وسميت أعامهلم مظامل ، فإن زعمت أنك عىل هدى وهم عىل ضالل فابرأ 

منهم والعنهم ، فهذا الذي جيمع بيننا أو يفرق . قال عمر : قد عرفت أنكم مل 

خرة فأخطأتم سبيلها . وإين سائلكم خترجوا لطلب الدنيا ، لكنكم أردتم اآل

فباهلل لتصدقاين عنه . قاال : نفعل . قال : أرأيتم إىل أيب بكر وعمر ، أليسا ممن 

تتولون من أسالفكم وتشهدون هلام باجلنة ؟ قاال : بىل . قال : فهل تعلمون 

أن العرب ارتدت بعد رسول اهلل فقاتلهم أبو بكر فسفك الدماء وسبى 
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ال : قد كان ذلك . قال : فهل تعلمون أن عمر ملا قام بعده ردَّ ؟ قاالذراري 

السبايا إىل عشائرهم ؟ قاال : قد كان ذلك . قال : فهل برئ أبو بكر من عمر 

أو عمر من أيب بكر ؟ قاال : ال . قال : أخرباين عن أهل النهروان ، أليسوا ممن 

. قال : فهل تعلمون أن تتولون من أسالفكم وتشهدون هلم باجلنة ؟ قاال : بىل 

أهل الكوفة حني خرجوا إليهم كفوا أيدهيم فلم خييفوا آمنًا ومل يسفكوا دمًا ؟ 

قاال : قد كان ذلك . قال : فهل تعلمون أن أهل البرصة حني خرجوا إليهم مع 

عبد اهلل بن وهب استعرضوا الناس فقتلوهم وفيهم عبد اهلل بن جناب 

وا النساء وألقوا بالولدان يف قدور تفور هبم صاحب الرسول وجاريته ، ثم قتل

؟ قاال : قد كان ذلك . قال : فهل برئ أهل البرصة من أهل الكوفة أو أهل 

الكوفة من أهل البرصة ؟ قاال : ال . قال : فأخرباين أرأيتم الدين واحدًا أم 

 اثنني ؟ قاال : بل واحدًا . قال : فكيف وسعكم الدين أن توليتم أبا بكر وعمر

ووسع أهل الكوفة أن تولوا أهل البرصة ، وال يسعني هذا الدين عينه إال أن 

ألعن أهل بيتي وأبرأ منهم ؟  فإن كان لعن أهل الذنوب فريضة مفروضة 

فمتى كان آخر عهدكام بلعن فرعون وثمود ؟ قاال : ما نذكر متى لعناهم . 

أهل بيتي ؟ قال : فكيف يسعك ترك لعن فرعون وال يسعني بزعمك إال لعن 
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قوم جهال . هل علمتم أن رسول اهلل بعث إىل عبدة أوثان فدعاهم  موحيكم أنت

إىل خلعها وإىل شهادة أن ال إله إال اهلل فمن فعل حقن دمه وأمن عنده ؟ قاال : 

نعم . قال : أفلستم اليوم تربؤون ممن خلع األوثان وشهد أن ال إله إال اهلل 

مه ؟ فقال عاصم : ما رأيت حجة أبني وال وتلعنونه وتقتلونه وتستحلون د

أقرب مأخذًا من حجتك . أما أنا فأشهد أنك عىل احلق وأين بريء ممن 

خالفك . فقال عمر للشيباين : وأنت ؟ قال : ما أحسن ما قلت ولكني أكره أن 

أفتات عىل املسلمني بأمر ال أدري ما حجتهم فيه ، حتى أرجع إليهم فلعل 

 أهـ . .(( ا . قال عمر : فأنت وشأنك لدهيم حجة ال أعرفه

] بكرس  من صور اجلهر بالسوء من القول هي الغيبة ثانيةثمة صورة 

الغني وسكون الياء [ ال تقل خطرًا عىل املجتمع من سابقتها . والغيبة هي أن 

بام يكره ، وأن تعدد عيوبه ومساوئه جهرًا يف غيابه ، أو تذكر أخاك يف غيبته 

 يس فيه .أن متدحه بام ل

 يقول تعاىل ناهيًا عن الظن والغيبة والتجسس :      

                       

            

            : [ 12] احلجرات . 
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قال :  مسلم يف صحيحه عن أيب هريرة أن رسول اهلل  وأخرج اإلمام

)) ذكرك أخاك بام قالوا : اهلل ورسوله أعلم . قال :  )) أتدرون ما الغيبة ؟ ((

)) إن كان فيه ما تقول أخي ما أقول ؟ قال :  قيل : أرأيت إن كان يف يكره ((

أهـ . والبهتان هو االفرتاء العظيم  اغتبته ، وإن مل يكن فيه فقد هبتَّه (( فقد

وجهًا لوجه عىل شخص حارض حتى أنه يشحب لونه فال جيد ما يقول ، 

      والنمرود :  بداللة قوله تعاىل يف احلوار بني إبراهيم 

             

             

          ..  : [ 258] البقرة . 

خيوطًا ال ختفى عىل املتأمل تربط بني الظن  12إننا نرى يف آية احلجرات 

ة من يوالتجسس والغيبة رغم ما قد يتومهه صاحب النظرة العجىل والسطح

تباعد وتباين بينها . فالظن يف اآلية حيمل معنى التخمني بعيدًا عن األدلة 

ها صاحب الظن هي حمل شك وريبة القطعية ، فكل نتيجة أو حكم يصل إلي

دون حتقق بالرؤية . ـ مثاًل ـ يف صحتها وصدقها ، كأن يستند إىل ما يسمع 

ففي ضوء الظن تصبح الغيبة وصفًا لعيب مشكوك بوجوده . أما التجسس 

فهو التامس عيوب وعورات شخص دون علمه ، باسرتاق النظر إليها خفية 
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اجلواسيس اسم )العيون ( . ففي ضوء لرؤيتها . ومن هنا أطلق العرب عىل 

 التجسس تصبح الغيبة وصفًا لعيب موجود حقًا ثبت بالرؤية .

    :  13يبقى أن نشري إىل أنه تعاىل أردف قائاًل يف اآلية 

          .. ومرة أخرى 

ال يسع املتفكر املتدبر إال أن يالحظ اخليوط الرابطة بني اآليتني . فقد هنى 

سبحانه يف األوىل عن الظن والتجسس والغيبة ، ثم بنيَّ يف الثانية أن اهلدف 

من اخللق هو التعارف ، وكأين به سبحانه يريد لقارئهام أن يفهم أن هذه 

ها متنع حتقق اهلدف اإلهلي من اخللق ، سواء جاءت األمور الثالثة املنهي عن

ة . ويف هذا الضوء يمكننا القول بأن الغيبة تقتل التعارف دجمتمعة أو منفر

 والتقارب فال تقوم هلام يف املجتمع قائمة .

 من صور اجلهر بالسوء من القول هي النميمة . ثالثةقل اآلن إىل صورة تنن

 ، [ 11،  10] القلم :            قال تعاىل : 

 قال : . عن أيب اجلوزاء  [ 1 ] اهلمزة :       وقال :

    : قلت البن عباس : من هذا الذي ندبه اهلل تعاىل بالويل فقال 

   ق ؟  اإلخوان ، املغري بني اجلميع .بني فقال : هو املشاء بالنميمة ، املفرِّ

يف حديث طويل أن  وروى صاحب املعجم الصغري عن أيب هريرة 
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  :قال  رسول اهلل 

)) إن أبغضكم إىل اهلل املشاؤون بالنميمة ، املفرقون بني اإلخوان ، 

 . ء العثرات ((آامللتمسون للرب

هي إفساد الود بني الناس والوشاية عىل بعضهم لبعضهم داللًة  والنميمة

اآلخر ، ونقل األحاديث بينهم بام يوغر الصدور ويقدح نريان الفتن والرشور . 

 وهي التي دار حوهلا قوله تعاىل حيذر املؤمنني : 

            

       [  : 6احلجرات ]  . 

 :  روى أبو داود يف سننه عن حذيفة بن اليامن قال : قال رسول اهلل 

 . [ م  امَّ أي ن   ان  تَّ ] قال األعمش ف   )) ال يدخل اجلنة فتَّان ((

 قال الشاعر : 

ـــا  ر  ج   ـــن   ت  ا  ح  ـــ ن  ا  السِّ ـــت  ا ال  هل    م  ا  ئ 

 

ـــ م  ا  ت ـــل  ي   ال   و    ـــ ا  م  ـــاللِّ  ح  ر  ج   ن  ا  س 

 وقال آخر : 

ــ   ت    ــ فَّ   ن  م 
ــل   ا  س 

ــف   ك  ن  ــع   و  ه   و  ض 

ـــــ ـــــا يف األر    اهلل و   ال   ف   ء  يش    م

 

ـــأ    ـــل  دُّ ع  ش  ـــع  الـــي  ي  ق   ينام   ك  مـــن و 

ــأ   ــقُّ ب  ح  ــو  ط  ــان  ج  ل  س  ــن لس  ٍن م
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 :لذين جهروا بالسوء من القول إ ف كًا وافرتاًء وكذبًا ور اـورة من صـص -

  عائشة ـ ريض اهلل تعـاىل عنهـا ـحادث اإلفك واالفرتاء عىل  إنَّه

يف أثنـاء عودتـه مـن غـزوة ) بنـي  بام برأها اهلل منه ؛ وذلك أن رسول اهلل 

ة املصطلق ( يف السنة اخلامسة من اهلجرة ، نزل منزالً يف الليل ، فذهبت عائش

قد هلا يف الطريق ، فرجعت إليـه تلتمسـه  يف اخلالء لتقيض حاجتها ، فسقط ع 

اًل يف هذه الرحلة ، فأبطأت . وكان رسول اهلل  فأمر بالرحيل دون أن  ُمعج 

ها عىل بعريهـا  ْود ج  يعلم أو يعلم أحد من الركب بغياب عائشة ، فوضعوا ه 

 ها وراءهم .وهم يظنون أهنا فيه ، ثم أرسعوا يف السري وخلفو

فلام عادت عائشة إىل مكان الركب مل جتد فيه أحدًا ، فجلست يف مكاهنا 

وهي عىل يقني بأهنم عائدون إليها ال حمالة حني يفتقدوهنا ، ثم غلبها النوم 

فنامت . وكان صفوان بن املعطِّل وراء الركب يتابعه ، ليلتقط ما عسى أن يكون 

 ى عائشة عرفها فجعل يسرتجع قائاًل : ام رألقد خلفوه من متاع أو يشء ؛ ف

      .. فام زال يسرتجع حتى استيقظت . فلام استيقظت

  قدم هلا بعريه فركبت ، وانطلق يقوده حتى دخل هبا املدينة يف ن ْحر الظهرية .

ة ( . قال : فلام رآها عبد اهلل بن أيّب سأل : ) من هذه ( ؟ فقيل له : ) عائش

) امرأة نبيكم باتت مع رجل حتى أصبحت ثم جاء يقودها ( ! فجعل 

ت املدينة كلها باإلفك ،  ف  املنافقون يتكلمون يف شأن عائشة وصفوان ، وأْرج 
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حتى نزل الوحي من السامء برباءهتا ، وكّذب الذين جاءوا هبذا اإلفك 

حياة الرسول ألمني  ] من كتاب صور من وأخزاهم وتوعدهم بالعذاب العظيم .

 م [ 1968دويدار ط دار املعارف بمرص 

ا  لقد ا ؛ كان هذا احلادث يف ذاته أمرًا عاديًّ غري جدير بأن يثري شبهة أو شكًّ

فإنه مل يزد يف وضعه الطبيعي عىل أن سيدة فاهتا الركب دون علم منها وال 

ان صنيعه منهم ، فأدركها تابع الركب فأجارها حتى ردها إىل مأمنها ، فك

معها صنيع الرجل الذي يؤدي واجبه ألنه واجب ، فإن مل يكن واجبًا فإنه 

مروءة ينبعث إىل فعلها الرجل الكريم من تلقاء نفسه ؛ ويف كلتا احلالتني مل 

يكن ينبغي أن يكون هناك جمال للشك يف أمرها وأمره ، ألنه أمر طبيعي متليه 

 ظروف البيئة وطبيعتها .

بل أم سلمة من مكة إىل املدينة وليس معها إال وليدها من قوقد هاجرت 

ها عثامن بن طلحة عىل هذه احلال ، أبت عليه املروءة ـ وهو آالطفل ؛ فلام ر

مرشك ـ أن يرتكها وحدها يف هذه املتاهة ، فاصطحبها يف رحلتها حتى 

 أوصلها إىل املدينة ثم عاد ، فام حتدث أحد من أهل املدينة يف شأهنا وال يف

ا لإلسالم  شأن عثامن ، عىل رغم أن عثامن كان ال يزال مرشكًا وعدوًّ

واملسلمني ، ورغم ما كان يف تلك الرحلة من سعة الوقت وتعدد الفرص ملن 

أراد أن ينتهز فرصة . ذلك أن الشهامة العربية تقيض عىل الرجل أن حيمي 

شة زوج املرأة حني ال حامي هلا ولو كانت من رعاع الناس ، فكيف وعائ
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، وعقيلة بيت النبوة ، وسليلة بيت أيب بكر ، ذلك البيت الذي  رسول اهلل 

ما ُعرفت له سقطة قط يف اجلاهلية حتى تعرف عنه يف اإلسالم ؟ وكيف 

وصفوان رجل يؤمن باهلل ورسوله ، ويعتنق مبادئ اإلسالم الذي ينهى عن 

مة العرب الفحشاء واملنكر ؟ وكيف وهو فوق ذلك رجل عريب فيه شها

 وسمو نفوسهم ؟ ومروءهتم 

لكنه احلقد واحلسد والضغينة أكلت قلب عبد اهلل بن أيب ، ومألته غيظًا 

عىل اإلسالم ورسوله ، ودفعت به إىل هذا املوقف الدنئ ، كام دفعت به من 

قبل إىل مواقف أخرى تكشف كلها عن خبث نيته وسوء قصده ؛ فقد عاد 

 حمنقًا بسبب ما لقي يف مكيدته تلك من إخفاق ، ابن أيب من هذه الرحلة مغيظاً 

وما أصابه بسببها من مذلة وهوان ، فدخل املدينة ونفسه تفور من الغيظ عىل 

فام كاد يرى  ، فجعل يتلمس فرصة ينفس هبا عن نفسه ، رسول اهلل 

عائدين عىل فرتة من الركب ، حتى وجدها أحسن فرصة عائشة وصفوان 

ويشعل الفتنة التي عجز عن إشعاهلا بني املهاجرين  يطلق فيها الوشاية ،

عسى أن  "جريين ، فراح يطلق لسانه باإلفك يف عائشة ، ألواألنصار بسبب ا

يوقع بني النبي وأقرب األصدقاء إليه أيب بكر الصديق ، أو يفلح يف تشكيك 

باً  املسلمني يف كرامة نبيهم ، أو يقيم بني قومه اخلزرج غ   وسائر املسلمني ش 

ًة من هوانه ، فينتقض أمر اإلسالم من أوس وخزرج ب يًَّة له وأن ف  ص   يقعون فيه ع 

 . "وأنصار ومهاجرين 
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وكان  "لقد كانت ظروف الرحلة ومالبساهتا كلها تدعو إىل العجلة ؛ 

مسري اجليش يف عودته من هذه الغزوة مضطربًا أشد اضطراب ، لشيوع 

وكان النبي معجاًل ليشغل ؛  " بن أيب الفتنة بني املسلمني وأتباع عبد اهلل

الناس عن احلديث يف أمر هذه الفتنة ، حتى جعل عليه السالم يرضب 

ته بالسوط يف مراقيها ليستعجلها ؛ فلم يكن من العجب أن يفوت لراح

الركب عائشة يف هذه األ ْوبة العاجلة ، دون أن يفط ن أحد إىل ختلفها 

عة هبطا بابن يرض الدنئ واخلصومة الوضوانقطاعها عن الركب . ولكنه الغ

أيب إىل أحط دركات اخلساسة ، فأطلق هذه الفرية التافهة ، وأشاع هذه 

الكذبة الدنيئة ، فتلقفها أناس عىل شاكلته من املنافقني وأشاعوها يف كل 

 ناحية ، حتى امتألت هبا األسامع وتداولتها األلسن ، وحتدث هبا من ال يدرك

 غرار والبلهاء .ما وراءها من األ

هذه فرية ما كان ينبغي أن جتوز حتى عىل امرأة ساقطة ؛ إذ ال يمكن 

المرأة ـ مهام يكن من محقها وسفاهتها ـ أن جتاهر بأمرها هذه املجاهرة ، وأن 

 ما خفي من مستور أمرها ، تأيت هكذا يف وضح النهار ومعها رفيقها ، فتكشف

ا أتت وفعلت ما فعلت ؛ فإن يف غريزة وتعلن عىل أعني الناس أهنا قد أتت م

املرأة ـ مهام سقطت ـ نزوعًا طبيعيًّا إىل التجمل للناس ، والظهور أمامهم يف 

أكمل مظهر تستطيعه ، حتى ال يزهد الناس فيها ـ عىل األقل ـ إذا هي 

 عالنت بحقيقتها .



 

 

 

145 

ىل فهل يكون من اجلائز أن جتاهر بمثل هذا عائشة أم املؤمنني واملثل األع

ر يف قول اهلل تعاىل هلا ولصواحبها من نساء  للمؤمنات ؟ أما كان هلا ُمْزد ج 

 :   النبي                 

                  

                        

                         

                         

                    

                    

                    

                       

          : ؟ ..  [ 34 – 30] األحزاب 

أفام كانت ختشى أن حي  لَّ هبا غضب اهلل وعقابه ، وأن تسُقط عن هذه 

التي رفعها اهلل إليها وكرمها هبا ؟ أفام كانت تستحي أن تدنِّس ُطْهر املنزلة 

ُسب  هذا البيت الذي يتنزل فيه الوحي وت ْغشاه املالئكة ، أو  حسابًا لسمعة  حت 

 بيتها وكرامة أبوهيا ؟
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ْوق ،  احلق أهنا كانت فرية ساقطة ، وكذبة ال يقرها عقل وال دين وال ذ 

 ظروف املجتمع وإن أقاموا عليها ألف دليل وال يقبلها منطق البيئة وال

هلا سند وال شبهة إال أن عائشة تأخرت يف الطريق  وليس "دليل . فكيف و

ة حني حترك العسكر عىل حني فجأة ، يف رحلة كانت كلها كثرية  ُهن ْيه 

املفاجآت يف مواعيد النزول والرحيل ؟ تلك شبهة ال تكفي للشك يف امرأة 

اخلارجني للجهاد يف حرضة نبي اإلسالم ؛ إذ لو كانت كل من عامة املسلمني 

امرأة تتأخر يف الطريق تؤخذ بالتهمة يف دينها وعرضها ، لكانت التهم يف 

 . "األعراض أهون يشء خيطر عىل بال 

من أجل هذا مل يكتف القرآن بتكذيب الفرية ونفي التهمة عن عائشة ، بل 

مة البالغة التي تصون لألعراض عالج املوقف من مجيع نواحيه عالج احلك

الطاهرة حرمتها ، وتقطع عىل األلسنة الكاذبة طريقها ، وحتفظ للمجتمع 

 اإلسالمي سمعته وكرامته .

فقد بدأت آيات سورة النور بتحديد العقوبة الزاجرة جلريمة الزنا ، 

وأمرت بإيقاعها عىل الزناة بال شفقة وال رمحة ، وأن يكون ذلك بمشهد من 

ليكون موعظًة هلم ؛ ألهنا جريمة دنسة ، بالغة األثر يف إفساد املجتمع  الناس

وإهدار الكرامة ، ال يمكن أن يأتيها إال أهلها من الناس ، ممن خبثت 

نفوسهم أو تلوثت عقيدهتم ؛ أما املؤمنون فهم بحكم إيامهنم وتقواهم أبعد 

 الناس عن هذه اجلريمة الدنسة .
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 . [ 3،  2] النور : 

اق  ثم أعقبت ذلك بتحصني املجتمع اإلسالمي من رش أولئك الُفسَّ

رون كر ْد  ل ُغون يف أعراض الناس بغري علم ، وهي  امات البيوت بغري الذين ي 

إثم ، فألزمتهم بإقامة الدليل القاطع ، والربهان الذي ال يقبل الشك عىل 

لون به عىل الناس ؛ فإن مل يستطيعوا أن يقدموا هذا الدليل  صدق ما يتقوَّ

رة ، حتى يتوبوا عن  فلهم العقاب الرادع واهلوان الالذع والكرامة املُْهد 

زواج أنفسهم ال بد هلم أن يقيموا هذا اخلوض يف أعراض الناس .. حتى األ

ْوا زوجاهتم بالفاحشة . فإن مل يستطيعوا كان عليهم أن يؤكدوا  م  الدليل إذا ر 

دون اهلل فيها عىل أهنم صادقون غري كاذبني .  ذلك باأل ْيامن املغلَّظة ، ُيْشه 

وللزوجة بعد ذلك أن تدرأ عن نفسها ، وأن تعارض هذه األيامن بأيامن 

د  اهلل  عىل أن زوجها فيام رماها به كاذب غري صادق :مثلها   ، وُتشه 
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         : [ 9 - 4] النور . 

وبعد ذلك عرضت اآليات حديث اإلفك ؛ فوصفته بأنه فريُة عصبة 

كاذبة أرادت به الرش للمسلمني وأراد اهلل به اخلري هلم ، وأن اهلل ال بد آخذ  

ب ة بذنوهبم :  ذ     ..        هؤالء الك 

             : [ 11] النور  . 

وهنا ألقت اآليات عىل املؤمنني درسًا بالغًا فيام كان ينبغي أن يتأدبوا به يف 

مثل هذه احلادثة اخلطرية ؛ فقد كان عىل املؤمنني أن حيسنوا الظن بإخواهنم 

وا هؤالء الكاذبني حتى يقيموا الدليل املؤمنني واملؤمنات ، وأال يصدق

القاطع عىل ما أرجفوا به من هذا اإلفك ، وأال جياروا السفهاء فيام يشيعون 

من ذلك البهتان العظيم ، وأن يعصموا ألسنتهم من اخلوض فيه .. ثم 

حذرهم أن يعودوا ملثله أبدًا ، وأن يعملوا عىل إشاعة الفاحشة يف جمتمعهم ، 
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وذكرهم بام تفضل اهلل به عليهم من نعمة  الشيطان ،فإن ذلك من عمل 

اإليامن التي تعصمهم من الزلل ، وبام كان منه سبحانه من العفو عن 

أخطائهم ؛ وطلب إىل أويل الفضل منهم أن يغفروا ملن أساء إليهم يف هذا 

السبيل ، وأال يقطعوا عنهم بسبب هذه اإلساءة ما تعودوا أن ينالوهم به من 

 إلحسان : الفضل وا
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            : [ 22 - 11] النور . 

األعراض أعظم يشء ينبغي أن ُيصان ، وكان حديثها أشهى وملا كانت 

اق واملستهرتين ، وكان اخلوض فيها يعرض سمعة  حديث إىل نفوس الُفسَّ

.. عادت اآليات إىل التحذير الشديد من  املجتمع وكرامات الناس للضياع

الرجم يف األعراض بالغيب ، ولعنت الذين يرمون املحصنات الغافالت 

 املؤمنات يف الدنيا واآلخرة ، وتوعدهتم بالعذاب العظيم يوم القيامة :
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         [  : 25 - 23النور ] .  

  : قال اإلمام الشافعي 

 إذا شئت  أن تيـا سـلياًم مـن األذى

ــل   ــ ك  ن  ا  س  ــ ر  ك  ذ  ال ت   ب 
ــ ه  ــ ة  ر  و  ع   ئٍ ر  ام 

ــك   ــأ   ن  إ   وعين  ــل  إ   ت  د  ب  عاي   ك  ي  ــم   اً ب 

 

ــك صــنيِّ    ــك موفــور وعرض   وحظُّ

ــك  ف   ــ ك  لُّ  و   ت  ا  ر  و  ع 
ــا  لَّ ل  ــل  أ   س  ن  ن  س 

ن ها وق   ـيـا  ل  ف ص    ني   ع 
ـأ   نـاس  لَّ ل   ني   ع 

  

* * * 
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 (10)و  (9من ثوابت القرآن الكريم )

  ..           

  ..             

 

ُ والتكْب واالستكبار مفردات قرآنية وردت مشتقاهتا يف  موضعًا من  59الِكْبر

  ..  يل : الكتاب العزيز . أوهلا يف قوله تعاىل خماطبًا بني إرسائ

           

 . [ 23] املدثر :      ، وآخرها يف قوله تعاىل :  [ 87] البقرة : 

سد فيها ويظهر ، منها ما أشار إليها لكْب واالستكبار صور شتى يتجلو

       سبحانه بقوله عىل لسان لقامن يعظ ابنه :

              : [ 18] لقامن . 

 يف أحاديثه الرشيفة .  ومنها ما أشار إليه النبي 

قال :  ج اإلمام مسلم يف صحيحه عن أبان بن مسعود عن النبي أخر

. قال رجل : إن الرجل  )) ال يدخل اجلنة من كان يف قلبه مثقال ذرة من كرب ((

 ب اجلامل حي)) إن اهلل مجيل :  حيب أن يكون ثوبه حسنًا ونعله حسنة . قال 



 

 

 

154 

: قال  ممسل . ويف رواية عند غري اإلمام الكرب بطر احلق وغمط الناس ((

رجل : يا رسول اهلل إين ليعجبني أن يكون ثويب غسياًل ، ورأيس دهينًا ، 

ورشاك نعيل جديدًا ] وذكر أشياء حتى ذكر عالقة سوطه [ أفمن الكْب ذلك 

)) ال ، ذاك اجلامل . إن اهلل مجيل حي ب اجلامل ، ولكن :  يا رسول اهلل ؟ قال 

 .  الكرب من سفه احلق وازدرى الناس ((

أن لالستكبار أربع صور يتصف املستكْب هبا [  18لقامن ] من آية ونفهم 

 :أو بإحداها 

 تصعري اخلد للناس ، أي امليل عنهم عجباً وتيهاً بحركة حتمل معنى االحتقار هلم .  أوهلا

امليش يف األرض مرحًا ، أي تكْبًا وعجرفة أشار إليه سبحانه بقوله :  ثانيها

                   

      : [ 37] اإلرساء . 

 اخليالء أي التكْب والعجب .  ثالثها

 االفتخار والتفاخر باملال أو بالولد أو باجلاه أو بالعشرية . رابعها

ف الكْب بصفتني :   أما يف حديث مسلم عن أبان فالنبي يعرِّ

 كْبًا . تبطر احلق أي إنكاره وتركه  أوالها

 غمط الناس أي استصغارهم احتقارًا .وثانيها 
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واملتفحص هلذه الصفات ـ الكْب واخليالء والفخر ـ جيد رابطًا يربط بينها 

مجيعًا ، هو إحساس متطرف باالعتزاز بالنفس بام ليس فيها ، يقود لزومًا إىل 

ار للحق واستصغار لكل اآلخرين . مع مهاوي االستكبار من عصيان وإنك

هذا اإلحساس بدأت أول حكاية عرفها اخللق عن االستكبار ، حني توهم 

            إبليس أنه أفضل من آدم :

    : كبار ، ثم كانت النتيجة أن انزلق بومهه هذا إىل االستف.  [ 76] ص

     قاده استكباره إىل عصيان أوامر ربه واخلروج عنها :

                    

                : فكان ذلك  [ 75،  74] ص .

     سبب طرده من رمحة اهلل يف اجلنة بدليل قوله تعاىل :

       : وقوله تعاىل : [ 77] ص ،       

                 [ : 13األعراف ]  ولكن .

يف حديث أبان عند  ملاذا ال يكون له أن يتكْب يف اجلنة ؟ وملاذا يقرر النبي 

مسلم أن اجلنة ال يدخلها من كان يف قلبه مثقال ذرة من كْب ؟ اجلواب يأتينا 

)) يا عبادي ، الكربياء ردائي والعظمة يف حديث قديس يقول فيه تعاىل : 

 . ه يف النار .. ((إزاري فمن نازعني واحدًا منهام قذفت
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 قال الشاعر :

 ه  َسببف  نَ  ى املببرء  رَ ء ٍ أن َيببَش  وأقببب   

ببتَ  اضبب   وَ تَ   ر ٍ ظ  ا  نَببل   الَح  م  ج  كببالن   ن  ك 

 

بببرفيعبببًا وعنبببد العبببامل  وَ    ي   ض 

ببوَ  املبباء   ت  ا  َح فَ عببص َ بب     ي ببف  رَ  وَ ه 

 
 الشاعر إيليا أبو مايض : قال 

بببببنَ  َ
ن ط ببببب ه  ن بببببأَ      الط ببببب س   د  َببببببر  ًا وعَ َهبببببي  ت َل اَصببببب حقببببب ن فَ   

بببج   ز  ا اَلبببَسبببكَ وَ    ىاهَ َببببتَ فَ  ه  مَ س 

ببج  وَ ب   ل  يببا أخببي ال َ  بب  ين ببعَ  َك ه 

ببببا  وَ  رن َمببببقَ   ا  نَببببي  لَ عَ  ل  ط ببببي   دن ح 

 

بببي  ك   ى املببباَل وَ َحبببوَ    د  ر  َمبببتَ فَ  ه  س 

 د  َقبببر  فَ  َت ن بببوال أَ  ةن َمبببح  ا فَ َنبببا أَ َمببب

ببب  د  ط بببوَ امل   اء  نَبببب  وال   خ  و  وعبببص الك 

 
 تعاىل قد جعل الناس شعوبًا وقبائل ليتعارفوا ويتفلفوا إذا كان اهلل

ويتعايشوا ، فإنه بدأ يف تقرير هذه احلقيقة الثابتة بحقيقة أخرى أكْب ، هي أن 

 الناس مجيعًا سواٌء يف األصل كام هم سواء يف املصري . 

وإذا كان تعاىل قد ربط اجلزاء بالعمل السيئ ، والثواب بالعمل الصالح 

 قرر ذلك  جلميع اخللق دون متييز وال استثناء .  إال أنه

وإذا كان تعاىل أمر عباده بالعدل واإلحسان وإيتاء ذي القربى وهناهم عن 

     الفحشاء واملنكر والبغي ، فلقد أرفق ذلك بقوله : 

    ..  : [ 189] األعراف . 
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لهم عىل كثرٍي ممن خلق ، فهو مل يميز وإذا كان تعاىل قد ك   م  بني آدم وفضَّ رَّ

 بني قوم وقوم ، وال بني عرق وعرق ، وال بني لون ولون ، وال بني 

 ذكر وأنثى . 

 وهذا دليٌل عىل تقدير اهلل تعاىل إلنسانية اإلنسان واحلفاظ عىل كرامته . 

ابه العزيز ، ملا ولعل االستكبار والظلم أبرز مظهرين هنى عنهام تعاىل يف كت

فيهام من امتهان إلنسانية اإلنسان وكرامته ، وألهنام يقودان إىل الكفر . فقد 

 كان االستكبار خطيئة إبليس الكْبى . 

واالستكبار الذي بدأت صورته مع إبليس قد يساور النفس البرشية 

 فتعرض عن احلق مستكْبًة حني تراه ، كالوليد بن املغرية الذي قال فيه تعاىل

             حني سمع آيات اهلل : 

  . [ 24 – 23] املدثر : 

تروي كتب األخبار أن الوليد كان يقول : ) أنا الوحيد بن الوحيد ، ليس 

ظر تفس  ) انيل يف العرب نظري وال أليب نظري ( . وهذا من وجوه االستكبار 

 . ( 175ص 30الرازي ج

لقد جاء اإلسالم ليقرر منذ أربعة عرش قرنًا وحدة اجلنس البرشي يف 

املنشأ واملصري ، يف املحيا واملامت ، يف احلقوق والواجبات ، فالكل متساوون 
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أمام اهلل والقانون ، ال فضل إال للعمل الصالح وال كرامة إال لألتقى ، وال 

 وال سموَّ إال لألنقى قلبًا وعقاًل وعماًل .  ارتقاء إال لألرحم ،

اخللق بالنسب أو  أفضلية عىل باقيإحساس شيطاين ب اروالكْب واالستكب

 بالثروة واجلاه ، هذا اإلحساس بالتيه واخليالء يقود إىل الظلم .

أن جيعل هلم جملسًا خاصًا ،  لقد طلب املستكْبون من قريش من النبي 

 املستضعفني من الفقراء واألرقاء والغرباء .وسألوه أن يبعد عنهم 

     فجاء جواب اإلسالم يف قول اهلل تعاىل لنبيه الكريم : 

           

           

   [52:  األنعام ] . 

واستكْب جبلة بن األهيم وهو يطوف يف البيت العتيق ، فداس أعرايب عىل 

طرف ردائه ، فلطمه جبلة ، ثم خاف أن يقتص منه اخلليفة عمر ، فهرب إىل 

 قومه من الغساسنة مرتدًا .

تكبار عىل اآلخرين إىل الطرد من اجلنة ، وإىل الكفر باهلل ، وكام يقود االس

وإىل االرتداد عن هدى اإلسالم كام يف خْب جبلة ، فإنه يقود أيضًا إىل عصبية 

جاهلية جاء رسو ل اإلسالم ليجتثها ، كام يف رواية أيب داود عن جبري ابن 



 

 

 

159 

منا من قاتل  )) ليس منا من دعا إىل عصبية ، وليسقال :  مطعم أن النبي 

 عص عصبية ، وليس منا من مات عص عصبية (( .

م   رَّ املنارصة عىل الباطل، وجعلها منافيًة اإلسالم ورسوله لقد ح 

لإلنسانية . أما املنارصة يف إحقاق احلق وإبطال الباطل فهي من جالئل 

األعامل ورفيع األخالق التي يدعو إليها اإلسالم ورسوله إىل األخذ هبا . 

)) خ كم املداف  عن فقال :  رساقة بن مالك قال : خطبنا رسول اهلل  عن

يوم  وعن عبد اهلل بن عقبة أنه حرض مع رسول اهلل  عش ته ما مل يأثم (( .

خذها وأنا الغالم أحد وقد رضب عبد الرمحن رجاًل من املرشكني فقال : 

ها وأنا الغالم )) فهال قلت خذفقال :  الفارس . فالتفت إليه رسول اهلل 

 (( . نصاري األ

أن يمنح عبد الرمحن االعتزاز بالوحدة الوطنية  يريد إن رسول اهلل 

التي حتققت يف املدينة املنورة ، يريد أن يغرس يف نفسه اإلنسانية ، واال لتزام 

بالوحدة واالنتامء  إىل اجلامعة املؤمنة التي اجتمع شملها بعد شتات ، 

نزيف دام عقودًا وسنوات ، فال أوس وال خزرج ، والتأمت جراحها بعد 

 وال أبيض وال أسود . 

لقد مىض اإلسالم منذ قرون وقرون يرسم منهج الدعوة اإلنسانية 

ممزوجًا بالوحدة الوطنية ومتوجًا بالوحدة اإليامنية ، ويضع أسس املساواة 
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رص واألخوة بني أبناء البرشية يف بوتقة واحدة ال تعرف التفرقة بني عن

وعنرص ، وطبقة وطبقة ، وعشرية وعشرية ، وطائفة وطائفة . فالنظر إىل 

   ..األفراد واجلامعات واألمم ال يكون إال من خالل قوله تعاىل : 

      ..  [ : 13احلجرات ] .  وقول نبيه الكريم ،  :

م  آلدم وآدم من تراب (( . ل ك   )) ك 

ولقد برئ اإلسالم منذ قرون وقرون من العصبية عرقًا وعنرصًا ولونًا ، 

يف الوقت الذي نجد فيه احلضارة املادية املنحرفة تبيد اهلنود احلمر إبادًة 

منظمًة يف القرن العرشين حتت سمع العامل وبرصه ، ونجد الصهيونية يف 

يالاء عىل القرن احلادي والعرشين ختطط إلبادة الفلسطينيني واالست

أراضيهم بوحشية ال سابق هلا ، وبأسلوب فريد ال مثيل له يف تاريخ األمم  

والشعوب ، وباستكبار وظلم مقرونني بدعم أعمى ال حدود له ، بعيد عن 

 معاين اإلنسانية التي أرساها اإلسالم . 

روي أخبار الرومان أهنم كانوا يضعون عبدين عىل يمني وشامل كل قائد ت

وكل قيرص من قيارصهتم العظام ، حيمالن املظالت للحامية من  من قادهتم

لكن  حر الشمس ومراوح الريش لطرد الذباب واحلرشات وحتريك النسيم .

اجلزء األهم من مهمتهام ، هو أن هيمسا يف أذن القائد بني الفينة واألخرى 

إىل ) ال تنس  أنك برش ( ، ملنعه من االستكبار ومن أن يدخل العجب والكْب 
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نفسه فيفسدها . وكأين هبذا املقصد الرتبوي اإلهلي القديم واجلديد يف آٍن معًا 

 قد جتىل عند املسلمني يف قول املؤذن : اهلل أكْب .

 فاألذان ـ كام نراه ـ ليس جمرد جرس ينبه السامعني ويدعوهم إىل الصالة ،

واليوم  بقدر ما هو مهسة تتكرر مخس مرات يف اليوم ، تذكر من آمن باهلل

أكْب من كل كبري ، وبأن  اآلخر بأن الكْبياء رداء اهلل والعظمة إزاره ، وبأنه

 الساعة آتية ال ريب فيها .

يبقى أن نشري إىل أن أسوأ صور االستكبار عىل الصعيد الفردي هي الكفر 

باهلل وجحود نعمه واالمتناع عن عبادته . أما أسوأها عىل الصعيد االجتامعي 

ولقد رأينا يف القرآن الكريم  األرض علوًا مقرتنًا باإلفساد فيها . فهي العلو يف

 عددًا ممن اتصفوا هبذه الصفة الط ة منهم : 

      ، وذلك يف قوله تعاىل :  إبليس -1

          : [ 34] البقرة ، 

       وهنا قرن االستكبار بالكفر . ويف قوله تعاىل :

            : [ 75] ص ، 

 وهنا قرن االستكبار باالستعالء .

   ..    ، وذلك يف قوله تعاىل :  فرعون -2
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          : جاء مقرتنًا  ، والعلو يف األرض هنا [ 83] يونس

       باإلرساف . ويف قوله تعاىل : 

           

 ، حيث جاء االستكبار مقرونًا باالستعالء . [ 46،  45] املؤمنون : 

  :واالستكبار االجتامعي مثلث متساوي األضالع 

 .االستكبار السلطاين أو السيايس ورمزه فرعون  أوهلا

 .بار الفكري أو العقائدي ورمزه هامان االستك ثانيها

   االستكبار االقتصادي أو املايل ورمزه قارون . ثالثها

 ( ، 180 - 173عىل صفحات ثامن من كتاب ) كيف نتعامل مع القرآن ( ) 

 عن ) نامذج االستبداد السيايس والظلم االجتامعي ( ، يتحدث الشيخ حممد الغزايل

 حديثها عن فرعون كمثال للفساد السيايس ويشري إىل آخر سورة القصص يف

وقارون كمثال للفساد االقتصادي . وأدركنا العجب ونحن نبحث عن هامان 

 كمثال للفساد الفكري العقائدي يف الصفحات الثامن فال نجد له أثرًا .

/ مرة ، وورد اسم قارون  74لقد ورد اسم فرعون يف القرآن الكريم / 

/ مرات ، فام الذي أبعد الشيخ  6م هامان فيه / / مرات ، وورد اس 4فيه / 

 عن الوقوف عند هامان بالبحث ؟

إننا نالحظ اقرتان اسم قارون بفرعون وهامان يف آيتني من أصل أربعة . 
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لكننا نالحظ أن اسم هامان اقرتن بفرعون وقارون يف آيتني واقرتن بفرعون 

 يف األربع األخرى ، ومع ذلك أسقطه الشيخ من بحثه .

  ثمة أمور تلفت النظر يف اآليات القرآنية التي تتحدث عن هؤالء الثالثة :

  . أن عددها أكْب من اآليات التي تتحدث عن الصالة ، وذلك دليل عىل أمهية هؤالء الثالثة أوهلا ،

أن أسامءهم رمزية وظيفية وليست أسامء شخصية . ففرعون عند  ثانيها ،

د يقابله إىل حد ما قيرص عند أهل الروم ، أهل مرص هو احلاكم املطلق الفر

 1وكرسى عند أهل فارس . يقول اإلمام املقريزي يف ) اخلطط املقريزية ( ) ج

 :( نقالً عن ابن عبد احلكم يف كتابه ) فتح مرص (  244ص

. أما  .. ( ) .. فملكهم الريان بن الوليد بن دومع صاحب يوسف النبي 

خصه تعاىل بصفتني مل خيص هبام رفيقيه ، وذلك  قارون فهو جامع األموال الذي

   يف قوله :             

          ..  : [ 76] القصص  .

كان من ) هـ م ن ( فهو الرقيب احلافظ ومنه جاء اسم املهيمن . وأما هامان فإن 

ـ و م ( فهو سيد القوم عمومًا   . () [] انظر أساس البالغة للزخمرشي وإن كان من ) ه

                                                 

()- علن إسالمه يف أواخر القرن املايض ، سألني موريس بوكاي مؤلف فرنيس معارص ، أ

  أحدهم عن زعمه أن هامان هو كبري املهندسني يف بالط فرعون ، بدليل قوله تعاىل : 

          : قلت : قد يكون ذلك صحيحاً ، [ 36] غافر . 

يرًا لفرعون كام قال الفخر الرازي يف تفسريه ، لكن األصحَّ عندي أنه كان كبري  وقد يكون وز

الكهنة ، حيكم اجلانب العقائدي الديني من الدولة ، تاركًا لفرعون اجلانب السيايس ، ولقارون 
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أن لفرعون جنود وهلامان جنود حسب قول احلق سبحانه يف  ثالثها ،

العسكر  . واجلند واجلنود هم األعوان سواء كانوا من [ 8و  6] القصص 

 املحاربني أم من غريهم .

ي من تسمية هؤالء الثالثة بأسامئهم الوظيفية ، مح املقصد اإلهلنل ناوكأن

) أنا ربكم فهم أن كل حاكم سيايس يقول : نبعيدًا عن أسامئهم الشخصية ، و

، ويذبح معارضيه ويقتل أبناءهم ويستحيي  ) ما لكم من إله غ ي (و  األعص (

عند اهلل تعاىل ، وأن كل رجل دين وفكر جيعل من نفسه  فرعوننساءهم ، 

وصيًّا عىل عقول الناس وعقائدهم ، وحارسًا عىل جسور العالقات بني اهلل 

ر وينفي ويصلب   وعباده ال يمر عليها يف االجتاهني أمر إال بإذنه ، ويكفِّ

 كل ـ بدعم من فرعون وجنوده ـ خمالفيه كلَّهم ، هو هامان عند اهلل تعاىل يف

ا كان اسمه الشخيص .  زمان ومكان أيًّ

هذا التالزم بذكر الرموز الثالثة يف آيات القرآن الكريم معًا ، تالزم 

تارخيي رسمته أنظمة احلكم يف كل زمان ومكان عْب املسرية اإلنسانية ، نراه 

ذه األنظمة مجيعها ، سواء أكانت أوتوقراطية ) نظام احلكم واضحًا يف ه

الفردي املطلق ( ، أم ديموقراطية ) نظام حكم الشعب ( ، أم ثيوقراطية 

) نظام حكم الكهنة ورجال الدين ( ، أم بريوقراطية ) نظام حكم موظفي 

                                                                                                                     

اجلانب املايل االقتصادي ، حسب اتفاق مْبم غري مكتوب بني هذه القوى الثالث ، نلحظه لدى 

 ريخ احلكم واحلكام عند األمم قديمها وحديثها .قراءة تا
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املكاتب ( . ومع ذلك يغيب هامان من كتاب الشيخ حممد الغزايل ويتجنب 

 ـ عامدًا يف رأيي ـ حتى جمرد اإلشارة إليه . الشيخ

من الكتاب ، أشار فيها الشيخ عىل استحياء  158ثمة فقرة يتيمة عىل ص

إىل اهلامانات بقوله : ) بعض علامء السلطة ال دين هلم ، والذين مشوا يف 

املوكب املعوج وطبَّلوا له هم كالب جهنم ( أهـ . والعبارة ، بام فيها من 

از وتبعيض ، ال تكفي يف رأينا جلالء املسألة اهلامانية التي حتدثت تلميح وإجي

 عنها آيات القرآن الكريم يف أكثر من موضع .

ولعل الشيخ يف عبارته املقتضبة هذه مل يشأ التعرض ـ إن هو أسهب ـ 

بالتي لنهش كالب جهنم من علامء السلطة ، أو لعله آثر القول اللني واجلدال 

ل فعاًل  ينتقد  باخللق النبوي الكريم حني كان النبي التأيس أحسن ، أو فضَّ

، أو  )) ما بال أقوام .. ((من أفعال أصحابه فال يسميه ويكتفي بعبارة : 

، لكن هناك خيطًا رفيعًا يفصل بني القول  )) ما بال أحدكم .. ((بعبارة : 

داهنة ، وبني اللني والرياء ، وبني املديح باحلق والتملق وبني املداراة وامل

اجلدال بالتي أحسن والتنازل عن الثوابت ، متامًا كام يفصل بني الشجاعة 

 والتهور ، وبني احلرص والبخل .

هناك بال ري ب هامانات حس ب التعب  القرآين ، وهناك علامء للسلطة 

ك حس ب تعب  الشيخ ، وهناك فقهاء السلطان حس ب تعب  آخرين ، لكن هنا
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يًا يعترب الدين نصيحة يف حديث مشهور ، والسلطة باملقابل أمرًا نبو

والسلطان أحوج إليها من غ مها ، وال يمكن عقاًل تنفيذ هذا األمر النبوي 

وأداء حق النصيحة إال بارتياد معاقل السلطة وجمالس السلطان ، بعد أن 

مىض زمان كان فيه العقالء من اللفاء والسالط  ال جيدون حرجًا يف 

أبواب الصاحل  املصلح  من العلامء طلبًا للعظة والنصيحة .  الوقوف عص

يف ضوء فتوى  ؟ والسؤال هنا : كيف يمكن  أداء حق النصيحة للسلطان

تقول : ) من البس السلطان ال يرث وال يورث ( ؟ املسألة ـ كام نراها ـ أكثر 

 وع .مقتضبة من هذا النتلميحية عمقًا وتشعبًا ودقة من أن حتسمها عبارة 

يقول الشيخ حممد أبو زهرة يف كتابه ) اإلمام مالك ، حياته وعرصه ـ 

) .. مل يقط  :  78ويف ص 1964 - 63آراؤه وفقهه ( ، دار الكتاب العريب 

 لته باللفاء واألمراء ، بل كان يرى من الواج ب  "أي اإلمام مالك  "

ر ، وال يقف عليه إرشادهم ، وإ الحهم ، ألنه رجل ينظر إىل وقائ  األمو

عند الصور املثالية وحدها ، وقد وجد أن  وعظ هؤالء يذه ب ببعض ما 

هم ، وربام محلهم عص الصالح املطلق ، و ار  يقعون فيه ، ويقلل من رش 

منهم مثل عمر بن عبد العزيز ( . ثم يقول ، قال اإلمام مالك : ) حق عص كل 

والفقه أن يدخل إىل ذي  مسلم أو رجل جعل اهلل يف  دره شيئًا من العلم

سلطان يأمره بال  وينهاه عن الرش ، حتى يتب  دخول العامل عن غ ه ، فإذا 

] من كتاب  . 254أهـ . املدارك ص كان ، فهو الفضل الذي ال بعده فضل (
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) الثابت واملتغ  يف القرآن الكريم ( للدكتور إحسان بعدراين ب طبعة دار الفكر ب ب وت 

 . [ 96 - 93ب ص 2005

  ..    ، وذلك يف قوله تعاىل :  بنو إرسائيل -3

            

 ، وقوله تعاىل :  [ 93] األنعام :              

                 : [ 4] اإلرساء . 

      ، وذلك يف قوله تعاىل :  قوم عاد -4

           

          : [ 77،  76] األعراف . 

      ، وذلك يف قوله تعاىل :  أهل مدين -5

           

     ..  : [ 88] األعراف . 

    ، وذلك يف قوله تعاىل عىل لسان نوح :  قوم نوح -6

          

      : [ 7] نوح . 

          قال تعاىل : 
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           : [ 37 - 36] اجلاثية . 

ا الكربياء هلل   هلل وحده :فهي الّذلة وأم 

الكْبياء صفة رّب العباد ، وليست صفًة من صفات العباد ، والذّلة من 

العباد لرّب العباد ذلة باحلق ال بالباطل ، وأما ِذلُة العباِد للعباد ذلة بالباطل 

الذلة من نفسه طائعًا غ  مكره  )) من أعطى:  ال باحلق ، لقول رسول اهلل 

)) من تضعض  لغنيٍّ لينال ممّا يف يديه أسخط . ولقوله أيضًا :  فليس منّا ((

 )) من جلس إىل غني فتضعض  له ،، ويف رواية أخرى :  ) رواه الطرباين (اهلل (( 

 . ) روامها الطرباين (لدنيا يصيبها ، ذه ب ثلثا دينه ، ودخل النار (( 

العباد عىل العباد فقد هنى الرشع عنه ، ملا له من آثار سلبية ،  وأما تكّْب 

فهو يسلُب الفضائل من أصحابه ، ويكسبهم الرذائل ، ومنها : أنه ُيِصمُّ 

اآلذان عن سامع احلق ، ويعمي األبصار والبصائر عن الصواب ، وينفي عن 

محو النفوس التخلق باآلداب ، كام ُيذهب األلفة ، ويوغر الصدور ، وي

شد ، واعتْبه رسول اهلل   ب)) .. وإعجاالثالث :  املهلكاتيف حديثه من  الرُّ

 . املرء بنفسه ((

بن قيس الصحايب اجلليل ، كان عظيم احلذر من الكرب  كام كان  ثابتهذا 

كلام نزلت آية  ، حتى إنه  عظيم احلذر من كل ما ي غض ب اهلل جل جالله

ِزعًا فقال  يف يوٍم يراه رسول اهلل  يف اخليالء حسبها لنفسه ، ها هو ِلعًا ج  ه 
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 ن قد هلكُت يا رسول اهلل ،وفقال : أخشى أن أك )) ما بك يا أبا حممد ؟ ((له : 

َ ؟ ((:  قال 
  ..   قال : هنانا عن اخليالء بقوله :  )) ومل 

                : أ ِجُدين  [ 18] لقامن و 

ئ من روعه حتى قال :  أِحبُّ الزهّو ، فام زال  )) يا ثابت ، أال ترىض هُيدِّ

فأرشق وجه ثابت هبذه  أن تعيش محيدًا .. وتقتل شهيدًا .. وتدخل اجلنة .. ؟ ((

 .  (()) إن  لك ذلك :  البرشى وقال : بىل يا رسول اهلل .. بىل يا رسول اهلل .. فقال 

 أن رسول اهلل ريض اهلل تعاىل عنهام ويف احلديث عن عبد اهلل بن عمر 

 : ، فقال أبو بكر  )) من جر  ثوبه خيالء مل ينظر اهلل إليه يوم القيامة (( قال :

د  شقي إزاري يسرتخي ، إال أن أتعاهد ذلك منه ، فقال   : يا رسول اهلل ، إن أ ح 

 بعة/ ط 5784رقم /  254ص 10] فت  الباري ج )) لسَت ممّن يصنعه خيالء ((

)) من جر  إزاره ال يريد بذلك إال :  وهذا مصداق قوله  دار الفكر [

 . ]  حي  مسلم برشح النووي ، باب جر الثوب خيالء [املخيلة ، فإن  اهلل ال ينظر إليه يوم القيامة (( 

 قال الشاعر :

بببيف عَ  ز  الع ببب رأيبببت    وديبببن ٍ  ل ٍ ق 

ببومببا ح   بب ال  َجببالر   ن  س  سببن ٍ  م  هَل   ب ح 

 ر  َمببببل  ى ل  َفببببكَ 
 ه  ا  رَ َتبببب ن  ًا أَ َبببببي  عَ  ء 

 

بببببرب   املَ  
 ن  ا  وَ واهَلببببب ة  ل بببببَذ ويف الك 

ببببإذا مل يَ   ن  ا  َسببببالقلبببب َب الل   ق  د  ص 

ببببوَ  ه  َلبببب َ  هن ج   ي 
ببببال   ن  ا  نَبببباجَل  ه  ف 

 
 ين ولطائف من الارا  والشعر :ربشواهد عن الكرب و ور من املستك -
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َرة :املهل ب بن أ -1 ف   يب   

بن عبد اهلل إىل املهلب بن أيب صفرة وعليه حلة سابغة يسحبها  نظر مطرف

 خلفه يف خيالء . فقال : يا أبا عبد اهلل ، ما هذه املشية التي يبغضها اهلل ورسوله ؟

لك نطفة مذرة ] أي عفنة [  فقال املهلب : أما تعرفني ؟ فقال : بىل أعرفك أوَّ

 ك فيام بني ذلك بول وعذرة .وآخرك جيفة قذرة ، وحشو

  اح ب العصابة :  أبو د جانة  -2

يف السنة الثالثة للهجرة يوم أحد ، فأمسك سيفًا هزه بيده  خرج النبي 

فوثب إليه أبو دجانة فأخذه ،  )) من يأخذ هذا السيف بحقه ؟ ((وقال : 

 وعصب رأسه بعصابة محراء هي عصابة املوت ، ومشى يتبخرت بني الصفوف .

 . )) إهنا ملشية يبغضها اهلل إال يف هذا املوقف ((:  فقال رسول اهلل 

 قصة إبليس وفرعون : -3

قصد إبليس قرص فرعون فأوقفه احلراس ، قالوا : إىل أين ؟ قال : إىل 

فرعون . قالوا : وما تريد منه ؟ قال : أردت أن أنظر إىل أمحق احلمقى . لقد 

 فطردت من اجلنة ، وهو يزعم أنه إله . استكْبت وزعمت أنني خري من آدم

 :  رجل مدح أبا بكر  -4
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فقال أبو بكر :  روى األصمعي أن بعضهم مدح أبا بكر الصديق 

اللهم أنت أعلم يب من نفس ، وأنا أعلم بنفس منهم ، اللهم اجعلني خ ًا ) 

 . مما يظنون ، واغفر يل ما ال يعلمون ، وال تؤاخذين بام يقولون (

 قصة رجل فق  م  غني : -5

ث أصحابه ،  بينام رسول اهلل  إذ جاء رجل من الفقراء فجلس إىل حيدِّ

ب ض  من ثيابه عنه تكّْبًا ، فتغرّي لون وجه  جنب رجل من األغنياء ، فكأنه ق 

)) يا فالن ، أخشيَت أن يعدَو غناك عليه أو أن يعدو فقره فقال :  رسول اهلل 

)) نعم ، إن  غناك :  ول اهلل ، أو رشٌّ الغنى ؟ قال قال : يا رس عليك ؟! ((

. قال :  يدعوه إىل اجلنة (() تواضعه ( يدعوك إىل النار ، وإن  فقره ) تكّْبك ( 

قال : إذن أفعل . فقال الرجل .  )) تواسيه به ((:  فام ُينجيني منه ؟ قال 

 . ع  له (()) فاستغفر ألخيك واد:  اآلخر : ال أرب يل فيه . فقال 

 قال الشاعر :

بب َ  واَل  ق  َببأل  َدَعبب ه  ي الت ي ببو  ل ببَق يَ مح   ه  َأخ 

 ةن ًصبببقَ ن  ، مَ  ن  ي  لبببد  ةن ل  َد َسبببف  ه  مَ ي بببالت  

 

   ا  َمبب م  َلببع  تَ  َت ن ببك   و  َلبب 
 ي ببالت   يف 

 َتت ببه   مَل   ه 

ببعَ ل  ل   ببر  ل  ةن ل  َكبب، َمن هَ  ل  ق 
َتب ببه   ض  ع   ، فان 

 
 

 سيف بن ذي يزن من ملوك اليمن :  -7
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قال أحدهم : أصبت عىل عمدان وهو قرص بأرض صنعاء يف اليمن ، 

) وكان لسيف بن ذي يزن من امللوك املستكْبين ( مكتوبًا عليه بالقلم 

 املسندي فرتجم بالعربيَّة ، وإذا هي أبيات تقول :

م   ببه  س  ر   َس 
َببا ل  َج  َلببل  األ  ا  عبص ق  و   َببا ت 

ق   بز  َمع 
ل وا مبن أعبايل ع  ت ن ز  بم  واس  ه 

 ل 

ف ن بوا :  مبا د 
بد  بن  َبع 

خن م  م  َ ار   َناَداه 

م   ببه  س  ر  َسببان  َس  ر   أيببن األكببارس  والف 

م   ه 
ح   أين األديب ب  البذي َغباىَل ب َمبد 

َمببةً  نَع  ببوه  التببي كانببت  م  ببَن الوج   َأي 

م م  حب  َسباَءهَل  َصَ  القبرب  َعبن ه   َفَأف 

ل بوا  هذي املعارك  يف  ندوق  ما َعم 

ب بواَقد  َطا َل   ما أكلوا دهبرًا ومبا رَش 

 

َلببل    م  الق  ه   فلبم َ  ببنَع 
َجببال  ل ب ب  الر   غ 

َفَرًا يبا ب بئ َس مبا َنَزَلبوا !! ل وا ح  ز  ن   وأ 

َلببل  ؟! ة  والت ي َجببان  واحل   
ببَن األرَس   َأي 

 يف الرَب  والبحر  واألجواء  ما و بلوا

َن مبا َدَخل بوا ص  ق   أين الَغَواين  التي َير 

ن  د و  
َلل  ؟!م  ب  األستار  والك  َ َا  ت ْض   هن 

َتت بل   ود  َيق   تلبَك الوجبوه  عليهبا البد 

َسباد ٍ هببا َوَغل ببوا  ليسبت  معبارَك َأج 

وا بعد ط ول  األكل  قد أ ك ل وا َبح   َفَأ  

 مالك بن دينار يتساءل عند القبور : -8 

 قال مالك بن دينار : 

 

 أتيببببببت  القبببببببوَر َفنَاديت هببببببا

ل    ب سببببببلطان ه   وأيببببببَن امل ببببببد 

 

َتَقبببببر  ؟   فبببببأيَن امل َعظ بببببم  وامل ح 

 وأيبببن العزيبببز  إذا مبببا َقبببَدر  ؟

  

 وأيببببَن امل َلب ببببى إذا مببببا دعببببا

 

َتَخببر  ؟   وأيببَن الرشببيف  إذا مببا اف 
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ت ف  به هاتٌف يقول : ه   ف 

ن 
 َتَفببببباَنوا مجيعبببببًا فبببببام خم  بببببرب 

وا  ببد    ()( بنببات  الثببرى) تبروح  وَتغ 

 ن أ نببباس ٍ َمَضبببواَفَيبببا سبببائ    عببب

 

 وببببباد وا مجيعببببًا وَظببببل  اَلببببرَب   

بببَور   بببو حماسبببَن تلبببك الص  ح   َفَتم 

َتبببرَب   ع   َأَمبببا َلبببَك فبببيام مىضببب م 

 
 عربةن وعظةن وحكمة : -9

 قال رصيع الغواين :

بببن  أ َنببباس ٍ َهَلكبببوا
نَبببا م   كبببم َرَأي 

م   ببببَده  َببببن  َبع 
ببببوا الببببدنيا مل   ترك 

بببوقة ٍ   س 
لبببوك ٍ نَبببا مبببن م   كبببم َرَأي 

 الببببدهر  علببببيهم َفَلَكبببباً  َقَلبببب َب 

 

ببببوا  م ثببببم ب ك   َفَبَكببببى أحببببباهب 

بببوا موا مبببا َتَرك  بببم  لبببو َقبببد  ه   َود 

ببببوا ببببوَقًة قببببد َمَلك  نَببببا س   وَرَأي 

وا حيبببث  داَر الَفَلبببك   بببَتَدار   فاس 

  
 :حديث قديس رشيف  -10

بالناس تعاىل من رمحة اهلل يف احلديث القديس الرشيف ورد عىل ما ونأيت 

إذا دخل أهل اجلنة اجلنَة وأهل النار الناَر يقول اهلل : من كان يف  )): مجيعًا 

ون .. (( . َرج   من إيامن فأخرجوه ، في خ 
 قلبه مثقال حب ة ٍ من خردل ٍ

 قرص اإلمارة بالكوفة : -11

                                                 

()- . ود  بنات الثرى : الدُّ
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عن ابن خلكان قال : قيل إن عبد امللك بن عمري قال : رأيت يف هذا 

الكوفة رأس احلسني بن عيل بن أيب القرص ، وأشار بيده إىل قرص اإلمارة ب

طالب ريض اهلل عنهام بني يدي عبد اهلل بن زياد عىل ترس ، ثم رأيت فيه ـ أي 

يف القرص ـ رأس عبد اهلل بن زياد عىل ترس بني يدي املختار بن عبيد ، ثم 

رأيت فيه رأس املختار بني يدي مصعب عىل ترس ، ثم رأيت فيه رأس 

 بن مروان عىل ترس .مصعب بني يدي عبد امللك 

 املوت  يف نظر ابن الوردي : -12

 قال ابن الوردي :

ت بب َب املببوت  عببص اَل   ل ببق  َفَكببم  ك 

َجببا ببل  الن َهببى أيببَن أرببباب  احل   َأه 

ببببببال  مببببببنهم يد  اهلل  ك   َسببببببي ع 

ببدٍّ ولببو  لببيس يلببو املببرء  مببن ض 

ببببرب   َوإ ن    بالص 
ء  ببببو   دار  جبببباَر الس 

 أيببببن نمببببرود وكنعببببان وَمببببن  

َبببن  إ  
بببَف النببباس  أعبببداءن مل  ص 

 ن  ن 

رن 
بببزن َظببباه  ب بببَك األوطببباَن َعج   ح 

ببببن ه  
ي َمببببة  اإلنسببببان  مببببا حي  س 

 ق 

 

َول    ببن  د 
نَببى م  ببن  َجببي ش ٍ وَأف 

 َفببل  م 

ل ببم  والقببوم  األ َول  
ببل  الع   أيببَن َأه 

 وسببيجزي فبباعاًل مببا َقببد  َفَعببل  

َلببببَة يف رأس  َجَبببببل   ز   حبببباول الع 

  أحبببص الن َقبببل  مَل  ََت بببد   بببربًا فبببام

 َمَلببببببَك األرَض ووىل  وَعببببببَزل  

َ األحكبببباَم هببببذا إ ن  َعببببَدل    َويل 

ببل  َبببَدل   ب  َتل ببَق َعببن  األَه  اَر   فبباغ 

 أكثببببَر اإلنسببببان  منببببه أو َأَقببببل  

 
ن عليك : -31  املببببرآ ة تقبببول  .. َهو 
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بببقلت    إين نظبببرت  إىل املبببرآة إذ   

بب رأيببت   ببَيي َخًا لسببت  أعرف   ه  فيهببا ش 

 ا ؟نَبه   كانَ  أين الذي باألمس   فقلت  

 ت  لَ هَ ج  تَ اس  فَ 
 ت  َقبطَ يل ومبا نَ  وقالت   ي  ن 

 د  َقبلَ يبا أخبي وَ  نَ ل بق  الغبواين يَ  كانَ 

ن  عليببَك فهببذا ال بقبباَء لببه  َهببو 

 

 اَتببأَ مببا رَ  َكببل   قلتببايَ م   فببأنكرت   

 فتببى ذاكَ  ل  ب ببمببن قَ  أعرفببه   وكنببت  

ل عن هبذا املكبان    ى ؟َتبمَ  متى ترح 

ببوهببذا بَ  ذاكَ  قببد كببانَ   أتببى ذاكَ  َد ع 

 ا  َتبببَ اليببوَم يببا أَ  نَ ل ببق   ببار الغببواين يَ 

 ؟ ا  َتببَ ى بعبدما نَ نَ ف  يَ   َب ش  ع  أما ترى ال  
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