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 ةم  د  ق  الم 

 

ح الذين   يف القرآن الكريم  ماهلل مم هم ب  يم

 

 يقف القارئ املتأمل يف القرآن الكريم عند حمطات هي أشبه بالواحات

 يعدد فيها سبحانه أصنافًا من الناس يعلن أنه حيبهم

 ويعدد فيها صفات يعلن أنه حيب أصحاهبا واملتصفني هبا

 من هذه األصناف :

 الصابرون والتوابونالتقون والحسنون و

 يقاتلون يف سبيله .والتوكلون والقسطون والذين  والتطهرون

وإذا كنا اقترصنا يف كتابنا هذا عىل احلديث عن هذه األصناف الثامنية ، 

فهذا ال يعني مطلقًا عدم وجود غريهم استحق حمبة اهلل له ، فقد يستحق 

 ة .نالعبد العابد حمبة ربه بالقري

 باملتقني .. واهلل املستعان .ونبدأ 
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 الكريم من ثوابت القرآن 

(1) 

  ..         

 

 .  [ 7و  4] التوبة :    ..    يقول تعاىل : 

ُل وللتقوى معان وجوانب    فنقول :القول يف بعضها  ُنفصِّ

ن الطعام من التقوى ، وقلة الكالم من التقوى ، وقلة النوم م ةُ قل  

التقوى ، وحفظ اللسان وغض البرص وكفُّ السمع والقول اللني من 

التقوى ، والتقيد بتعاليم الوقاية الصحية اجلسدية والنفسية من التقوى ، 

 وهذه كلها صفات حيب اهلل أصحاهبا . 

 262التقوى يف اللسان من ) و ق ي ( لفظ قرآين وردت اشتقاقاته يف و

 موضعًا من القرآن الكريم . 

           وهلا يف قوله تعاىل : أ

 .  [ 2] البقرة : 
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         وآخرها يف قوله تعاىل : 

   : ة مواضع . وورد حب اهلل تعاىل للمتقني يف ثالث [ 12،  11] العلق

 من القرآن الكريم : 

1-             : [ 76] آل عمران . 

2-                      

                        

      : [ 4] التوبة . 

3-   ..            

                [ 7:  ] التوبة . 

واملتأمل يف هذه اآليات الثالث جيد أهنا مجيعًا تتعرض ألمهية الوفاء 

بالوعود وإمتام العهود ، سواء يف احلرب أم يف السلم وسواء مع املؤمنني أم 

مع غريهم . ولعل السبب يف حب اهلل عز وجل للمتقني ، هو أهنم وضعوا 

وشاعرين يف كل  نصب أعينهم رىض الرمحن مستشعرين مراقبة اهلل هلم

حاالهتم وأحواهلم رضورة جتنب واتقاء ما جيعلهم هدفًا لسخطه وغضبه . 

 قال الشاعر : 

 عااال التقاااضة فري اااة   إن الوفااا    

اان  عاا م م  ملاان ي   التقااض   ى  ر  ت ااو       ف  ص 

 

اار    مقاارون     ي اإلخاا    ذ  ب اا والغ 

 اإلنصاا     جم ناا    اخلاانون   ى  ر  ت ااو  
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 جتن ب الرشك وأع ه  االنقي د هلل سبح نه ،والتقوى أنواع ، أدن ه  ا

 وهو املراد بقوله تعاىل :                

        : وذلك بأن ُيطاع فال ُيعىص ،  [ 102] آل عمران

 د . يروي أهل األخبار أن عمر بن اخلطابوُيذكر فال ُينسى ، وُيشكر فال جُيح

هل أخذت طريق   ذا سأل أيب  بن كعب ريض اهلل عنهام عن التقوى فقال أيب  : 

رت وحذ تقال :  فام عملت فيه ؟. قال أيب  :  نعمقال عمر :  شوك ؟ .  شم 

 .  فذاك هو التقوىقال أيب  : 

ف ابن فارس التقوى بأهنا : قلة الكالم . وكأنو ه أراد أن قلة الكالم يعرِّ

تقي اإلنسان من الزلل فيكون حينئذ أقرب إىل الصواب ، وقدياًم قيل : من 

م   عل أنه قال :  كثر كالمه كثر زللـه . وروي عن عبد اهلل بن مسعود 

 . وعن معاذ بن جبل  وجه األ ض يش  أحوج إىل طول حبس من لس ن

 ي  مع ذ ، )):  ذون بام نتكلم به ؟ قال ا ملؤاخن  إ  َأَو قال : يا رسول اهلل أنه 

 . ((وهل يك  الن س يف الن   عل وجوههم إال حص ئر ألسنتهم 

 ه  مااان الكااا   ب هل ااا إن القليااال  

ااماا  َّل  ذ   اا ت  م  و ص  ااك  م   ن  وماا  م 
 ر  ث 

 

اااااح     ممقاااااوت   ه  وإن  كثااااا    ن  س 

ااا ااا ومااا  ي عااا ب   ل  ز  إال ي   وت  م  ص 

اا ق  ناا ط   ق  ط اان  كاا ن ي   ن  إ      ن  م 
ااف   ة    

 

اااا   الياااا  وت   ه  ان ااااَّ      د   ت  م  ف لص 

 
ف غريه التقوى بأهنا : قلة الطعام ، ألن البطنة تذهب الفطنة . وحني  ويعرِّ
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تنشغل طاقات اإلنسان بتحضري الطعام الكثري وتنصب قدرات جسده عىل 

 ف طنته ويكُثر َزَلُلـه . َفتقلُّ تتعطل قدراته الفكرية والعقلية  هضمه ،

ع   اار  اام  كثاا   ف  ك   عناا   الكثاا   ف 

 

ااا    و    ع  اااي  ااات ط  ب   م  ك    ليااال  ي س 

 
ف غريمها التقوى بأهنا : قلة النوم ، ألن طول النوم يورث الكسل ،  ويعرِّ

ذ رسول اهلل  )) اللهم إين أعوذ ب  يف حديثه املشهور منه فقال :  وقد تعو 

 له ، وضاع عمره . ومن كثر نومه ، زاد َخَبُله ومخو ((من العجز والكسل .. 

ُة الذنوب ، وَمْن قل ْت ذنوبه كان أكثر طاعًة  ف آخٌر التقوى بأهنا : ق ل  وُيعرِّ

 ن زادت ذنوبه ، وإذا كانت الصالة والصوم واحلج والزكاة من 
وعبادًة ِم 

 قال الشاعر : فإن  أم  العبادات كلِّها قلُة الذنوب . العبادات ،

ااع  ل    اباان دينااه  إال  ماا  اإلنساا ن   ك  ر  م 

 ساالامن  فاا  س   اإلساا     فقاار  فاا   

 

 التقوى اتك ال  عل النسا    ف  ترتك   

 اإلماك   ار   أ  با    و ر وضا   

والشاعر هنا يربط التقوى باإليامن من جانب ويطلب من اإلنسان أن يأخذ  

االتكال عىل حسبه ونسبه ، فهو يغرف من مشكاة قوله وأن ال يكون بالتقوى 

           تعاىل : 
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         : [ 177] البقرة  . 

ف املتقني ، في ف التقوى ويعر  كر هلم ذفاهلل سبحانه يف هذه اآلية يعرِّ

 إحدى عرشة صفة وميزة إنام اجتمعت هلم ألهنم متقون : 

ية اإليامن باهلل تعاىل إيامن تسليم غيبي ، فاإليامن باهلل وجودًا ووحدان -1

  من صفات املتقني بدليل قوله تعاىل :          

             ..  : [ 3و  2] البقرة . 

واإليامن باليوم اآلخر ، وبأن الساعة آتية ال ريب فيها ، وأن الناس  -2

عامهلم ، فيثاب املحسن ويعاقب امليسء ، من سيحرشون أمام رهبم لريوا أ

 صفات املتقني . 

واإليامن باملالئكة ، وباملهام املوكولة إليهم ، كام فصلها التنزيل  -3

 احلكيم يف عرشات اآليات ، بدءًا من إرسال بعضهم نذرًا إىل الناس ، وانتهاءً 

من ة بكتابة ما يكتسبه اإلنسان يف احلياة الدنيا من أعامل صاحلة وطاحل

 . صفات املتقني 

 من سورة البقرة .  2ات الثالثة هي الغيب الذي يؤمن به املتقون يف اآلية يوهذه اإليامن

واإليامن بالكتاب ، أي بالرشائع الساموية من قرآن وإنجيل وتوراة  -4

وزبور وصحف ، وبأهنا من عند اهلل تنزلت وحيًا عىل من اصطفى واختار 

 .من عباده من صفات املتقني 
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واإليامن بالنبيني ، وبأهنم املخصوصون املكلفون بحمل الرساالت  -5

حممد ، مرورًا نبيِّنا اإلهلية إىل الناس هدى هلم ورمحة ، بدءًا من نوح وانتهاء ب

بإبراهيم وموسى وعيسى وغريهم من أنبياء ورسل ، عليهم مجيعًا صلوات 

 اهلل تعاىل وبركاته ورمحاته من صفات املتقني . 

املال عىل حبه يف مصارف بي نها سبحانه يف اآلية من صفات  وإنفاق -6

واملال : هو كل ما يملكه الفرد أو متلكه اجلامعة أو األمة من متاع أو املتقني . 

عروض جتارة أو عقار أو نقود أو حيوان أو نبات ، وقد أطلق يف اجلاهلية عىل 

 .(  هم السائلون) اة وُنشري هنا إىل أن أحَد مصارف الزك اإلبل وما شاهبها .

لرجٍل اسمه قبيصة إال لثالثة :  ال تباح املسألة يف حديث رسول اهلل إال  أن ه 

أص بته  حتّمل مح لة  فحل ت له املس لة حتى يصيبه  ثم ي مس  ، و جل    جل  )) 

 ج ئحة اجت حت م له ، فحل ت له املس لة حتى يصي   وام   من عيش ، و جل  

ه : لقر أص بت ف ن   ف  ة ، محتى يقول ث ثة من ذوي احلج  من  وأص بته  ف  ة  

: فام سواهن   فحل ت له املس لة ، حتى يصي  سرادا  من عيش ، ثم   ل 

 . ( واه أمحر وأبو داود ومسلم والنس ئض )  فسحت  .. ((

عمليًا كيف نقيمها ومتى ،  وإقامة الصالة : التي عل منا رسول اهلل  -7

 الفعلية التي بني  لنا فيها أركان اإلسالم . يف سنته

وإيتاء الزكاة ، إما بأدائها إىل ويل األمر إلنفاقها يف مصارفها املبينة املحددة ،  -8

وهذا ما كان يتم قبل فرض الرضائب حني مل يكن للدولة واردات غريها ، أو 
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 أيامنا هذه .يف اآلن بإنفاقها يف مصارفها من قبل املكلف هبا مبارشة ، كام يتم 

ونشري هنا إىل أن ) إيتاء املال عىل حبه ( وإنفاقه يف الوجوه املحددة له يف 

فت السنة الرشيفة نصاهبا ومقدارها  هذه اآلية هو غري الزكاة التي عر 

  ووقت إخراجها .

  قال اإلمام الشعبي : إن يف املال حقًا سوى الزكاة ، وتال قوله تعاىل : 

      : وقال الشيخ حممد  [ 19] الذا ي ت .

اآلين ، وهو ركن من أركان الرب ، عبده : وهذا اإليتاء غري إيتاء الزكاة 

وواجب كالزكاة ، وذلك حني تعرض احلاجة إىل البذل يف غري وقت أداء 

 . أهـ . الزكاة ، وال يشرتط فيه نصاب معني بل حسب االستطاعة

والوفاء بالعهود ، واملقصود هنا العهود مطلقًا عىل خمتلف أنواعها  -9

وتعدد مقاصدها ، جتارية كانت أم صناعية أم زراعية ، سياسية كانت أم ثقافية ، 

فردية كانت أم مجاعية . ومن املفيد أن نشري إىل أن الوفاء بالعهود والوعود من 

ليتممها ، وهو ما  التي ُبعث النبي  خالق عند العرب قبل اإلسالمألمكارم ا

 .  )) إنام ب عثت  ألمتم مك    األخ ق ((ورد يف احلديث املشهور : 

التمسك بالصرب يف كل أمور احلياة ، وخصوصًا يف ثالث حاالت نصت  -10

 عليها اآلية هي : البأساء أي الفقر ، والرضاء أي املرض ، وحني البأس أي يف احلرب .

بالصدق يف القول والفعل ، وذلك بقول احلق واتباعه ألن  والتحيل -11

احلق من أسامء اهلل احلسنى . والصدق ال ينحرص فقط يف قول احلق واتباعه ، 

بل يشمل أيضًا اجتناب كل ما يتعارض معه ، فالنفاق يف احلياة االجتامعية ، 
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صفات والغش يف املواواملداهنة عىل حساب القضايا العقائدية والدينية ، 

واحللف لرتويج البضائع خروج عن الصدق ، بينام االلتزام يف مواعيد العمل 

 والتقي د برشوطه وجه من وجوه الصدق .

هذه الصفات اإلحدى عرشة إن اتصف هبا قوم كانوا من املتقني بداللة ما 

 أشار إليه تعاىل يف خامتة اآلية .

  :، ال تكون إال للمتقني ة ويف اآلخروللتقوى ثمرات وثمرات يف احلياة الدنيا 

    أن اهلل هيدهيم بالقرآن بداللة قوله تعاىل :  أوب  :

           : [ 2] البقرة  . 

   ..   يعلِّمهم ، بداللة قوله تعاىل : أن اهلل  ث نيه  :

             : [ 282] البقرة  . 

أن اهلل معهم ومن كان اهلل معه فهو نارصه بداللة قوله تعاىل :  ث لثه  :

  ..             : [ 194] البقرة  . 

 أن اهلل يرصف عنهم اخلوف واحلزن بداللة قوله تعاىل :   ابعه  :

  ..           :  [ 35] األعرا  . 

     أن اهلل يفتح عليهم اخلريات من السامء واألرض بداللة قوله تعاىل : خ مسه  :

          ..  :  [ 96] األعرا  . 
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 أن اهلل حيفظهم من وساوس الشيطان بداللة قوله تعاىل :  س دسه  :

                    

            :  [ 201] األعرا  . 

 تعاىل : أن اهلل خيصهم بالوالية بداللة قوله  س بعه  :

  ..         : [ 34] األنف ل  . 

جيعل هلم خمرجًا من األزمات ويرزقهم من حيث ال أن اهلل  ث منه  :

  ..         : تعاىل حيتسبون بداللة قوله 

    ..  ()  [ : 3و  2الط ق ] . 

                                                 

()-  : ثمة خرب لطيف يتناقله كثريون عن تفسري قوله تعاىل  ..     ..  

وينسبه البعض اآلخر إىل الشيخ العالمة ينسبه البعض إىل الطبيب العالمة أبو اليرس عابدين ، 

رمحهام اهلل . كان الشيخ يف حلقة من حلقات دروسه يفرس لسامعيه قوله  حسن حبنكة امليداين

فقال رجل منهم متعجباً : من أين والراتب ستون         .. تعاىل : 

 تنقص قرشًا ؟ فابتسم الشيخ قائالً : أمتزوج أنت ؟ قال : لرية يف آخر الشهر ال تزيد قرشًا وال

نعم . قال : أرأيت لو أن زوجتك دعيت إىل حفلة زفاف فطلبت منك ثوبًا جديدًا وأنت 

مفلس ماذا تفعل ؟ قال : أحاول إقناعها باالكتفاء بام لدهيا . قال : فإن مل تقتنع وخاصمتك 

: سأضطر عندها إىل االستدانة . قال الشيخ : فإن دالالً كام ختاصم النساء أزواجهن ؟ قال 

زرع اهلل يف قلب زوجتك القناعة بام لدهيا ، أال يوفر عليك ذلك ثمن ثوب جديد ؟ قال : نعم . 

 فقال الشيخ مبتساًم : فذلك رزق من حيث ال حتتسب !!
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 يرسًا بداللة قوله تعاىل : أن اهلل جيعل هلم من بعد عرٍس  ت سعه  :

  ..         [ 4 ق : ] الط  . 

 سيئاهتم ، وُيعظم هلم أجرًا بداللة قوله تعاىل :أن اهلل يكفر عنهم  وع مه  :

  ..           : [ 5] الط ق  . 

 ة ، قال تعاىل :الكرام واحل دية عرشة :

  ..       ..  : [ 13] احلجرات  . 

 ، قال تعاىل :إصالح األعامل  والث نية عرشة :

            

  ..  [ . 71 – 70: ] األحزاب  

  ل تعاىل : ، قاالقبول  ث لثة عرشة :وال

  ..            : [ 27] امل ئرة  . 

 ، قال تعاىل : اجلنة  والرابعة عرشة :

            : [ 63] مريم  . 

  ، قال تعاىل : الفوز  واخل مسة عرشة :
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      :  [ 31] النب .  

 ، قال تعاىل : الرمحة  والس دسة عرشة :

  ..         ..  :  [ 156] األعرا  . 

  ، قال تعاىل : الوقاية من العذاب والس بعة عرشة :

            

          :  [ 18 - 17] الطو .  

وصول املتقني إىل اجلنة ، وفتح أبواهبا هلم ، واستقبال  والث منة عرشة :

 تعاىل : قال ،وسالمهم عليهم هلم املالئكة 

             

           : [ 73] الزمر .  

 قال تعاىل : ،انضامم املتقني لوفد الرمحن  والت سعة عرشة :

         : [ 85] مريم  . 

 ،اجلنات واألهنار للمتقني يف مكان إقامة مرحية ال عناء فيها والعرشون : 

  قال تعاىل :                

   [ 55،  54ر : ] القم  . 
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ق  مترة :  قال رسول اهلل 
)) ات ق  اهلل ولو بشق مترة ، فإن مل جتر ش 

 قال الشاعر :  فبكلمة  طّيبة (( .

 إذا أناات  مل ترحاال  باازاد  ماان التقااى

 ناارمت  عاال أن ال تكااون كمثلااه

 

ن   ار تازّودا   وأ برصت  يو  احلرش  م 

ا اار  كااام كاا ن  أ  صاار 
ص   وأناا  مل ت ر 

 
* * * 

والصح بة والت بعني  من حي ة  سول اهلل من التقوى صو   هذهو -

 : واألئمة  ضوان اهلل تع ىل عليهم أمجعني

 : من حي ة  سول اهلل  -أ

عائشة ريض اهلل تعاىل عنها ساعدت املسلمني يف نقل ) الطيب ( الذي قيل : إن  

اها منه  يَء به إىل ) بيت مال ( املسلمني ، فنالت كف  ، فمسحت يدهيا بثوهبا ، ج 

ت ما حدث ، فأحس  برائحتها ، فسأهلا عن ذلك ، فقص   ودخلت عىل رسول اهلل 

  وجتعَلُه وما أَصابه من الطِّيب يف بيت مال املسلمني . فأمرها أن ختلع عنها ثوهبا ،

 : من حي ة عمر بن اخلط ب  -ب

ه اإلبل ؟ قالوا : إباًل سمينة ، فقال : ملن هذ رأى عمر بن اخلطاب  -1

هي البنك عبد اهلل ، قال : ائتوين به ، وقد ظهر الغضب عىل وجهه ، فلام جاء 

عبد اهلل قال : ملن هذه اإلبل ؟ قال : هي يل يا أبت  اشرتيتها باميل ، وبعثُت هبا 
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ويقول الن س ا عوا هذه اإلبل فهض إىل املرعى لتسمن ، فامذا فعلُت ؟ قال : 

ني، اسقوا هذه اإلبل فهض البن أم  املنمنني ، وهكذا تسمن البن أم  املنمن

 . ! إبل  ي  ابن أم  املنمنني

يومًا إىل  خرجُت مع عمر بن اخلطاب  : قال عبد اهلل بن دينار  -2

مكة ، فانحدر بنا راٍع من اجلبل صغري ، فقال عمر ِمتحنًا : يا هذا بعني شاًة 

: قل لسيِّدك أكلها الذئب .  دي . قال عمر من هذه الغنم ، فقال : إهنا  لسيِّ 

وغدا إىل سيده ، واشرتاه منه وأعتقه ،  قال الراعي : فأين اهلل . فبكى عمر 

ت ق    يف اآلخرة .وقال له :  ع  ت    يف الرني  هذه الكلمة  وأ جو أن ت  ت ق   أ ع 

َي  -3 مر  بخولَة بنت ثعلبة بن مالك بن  أن عمر بن اخلطاب  ُرو 

امت ـ يف ُخ  امت ـ أخي عبادة بن الص  َزاعة اخلزرجي ة ؛ امرأة  أوس بن الص 

خالفته ، وهو عىل محار ، والناُس معه ، فاستوقفته طوياًل ووعَظته ؛ وقالت : 

يا عمر ؛ قد كنَت ُتدعى ) ُعمريًا ( ثم  قيل لك ) عمر ( ، ثم  قيل لك ) أمري 

فإن  من أيقن باملوت ؛ خاف الفوت ، ومن أيقن ،  ف ت ق اهلل ي  عمراملؤمنني ( !! 

 باحلساب ؛ خاف العذاب ، وهو واقف يسمع كالمها !!

 فقيل له : يا أمري املؤمنني ؛ أتقف هلذه العجوز هذا الوقوَف الطويل ؟!

الة املكتوبة ،  ل الن هار إىل آخره ما ُزلُت إال للص  فقال : واهلل لو حبَسْتني من أو 

هذه العجوز هي خولُة بنت ثعلبة ، سمع قوهلا من فوق سبع أتدروَن َمن 

 سامواٍت السميُع ربُّ العاملني حني ظلمها زوجها ؛ وال يسمعه عمر !!
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 : من حي ة ث بت بن  يس  -ج

          قال تعاىل : 

           

    : مل ا نزلت هذه اآلية ختل ف الصحايب ) ثابت بن  [ 2] احلجرات .

، فقال : يا رسول اهلل لقد  فدعاه إليه  قيس ( عن جملس رسول اهلل 

 وإين رجٌل جهري الصوت ، فأخاف أن يكون عميل قد حبط ، ُأنزلت هذه اآلية ،

،  )) لست هن ك ، إن  بخ  ومتوت بخ  ، وإن  يف أهل اجلنة (( : فقال 

 أبدًا ، ، ال أرفع صويت عىل رسول اهلل  رشى رسول اهلل بُ فقال : رضيُت ب  

  فأنزل اهلل تعاىل قوله :              

                       

 . [ 122ص 26[ ] تفس  املراغض ج 3] احلجرات : 

 : من حي ة عمر بن عبر العزيز  -د

َجُه اخلليفة ) عبد امللك ( بن مروان ابنته ) فاطمة (  السيدة فكانت َزو 

َها ) مروان ( خليفة أبوها خليفة وكان األوىل يف ذلك العرص ، وهي التي  َجدُّ

) الوليد ( خليفًة ، وصار أخوها ) سليامن ( خليفة ، وصار ثم صار أخوها 

) يزيد ( خليفة ، وصار أخوها  زوجها ) عمر ( خليفة ، وصار أخوها

بعد خلفاء ، فأي سيدة يف التاريخ ) هشام ( خليفة ، وصار ) أبناء أخيها ( من 
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زوج عمر بن من اخللفاء ؟ كان لـ ) فاطمة (  كان من أهل بيتها األقربني تسعةٌ 

ي  هذه جمموعة حيل  ، ليس المرأة مثلها ، فقال هلا عمر يومًا :  عبد العزيز 

إ م   أن  و   ت  من أموال الن س ، ف  ذ   إ م   احليّل !ف طمة إ ن  هذه ال حت  ل  ل  ، و ر أ خ 

وضعها يف بيت املال ، فلام وقالت : بل أختارك واهلل  عىل أمثاهلا ، فأخذها 

يل  إليها ، تقول فاطمة : فتصورُت عمَر 
تويف عمر وويل أخوها ) يزيد ( َرد  احل 

ال واهلل  م  كنت  ألعصيه بعر موته ، أمامي ، وفاضت عيناي بالدموع ، قلت : 

يل  
د ت  احل  د  ر   بني نسائه وأنا ُأبرص. فقَسَمهاإىل أخض ) يزير (  ف 

 : من حي ة أ  حنيفة النعامن  -ها

ى أنه بعث رشيكه ) جعفر بن عبد الرمحن ـ َحْفص ـ ( بمتاٍع ، روَ يُ 

َ العيب عند بيعه ، فباع  وأعلمه أن يف ثوٍب منه عيبًا ، وأوجب عليه أن ُيَبنيِّ

 َ ، ومل يعلم من الذي اشرتاه ، فلام َأْخرَبَ  ) حفص ( املتاع ، ونيس أن ُيَبنيِّ

ق  أبو حنيفة بثمن املت ع كّله .) حفص ( أبا حنيفة بذلك ،   تصر 

* * * 
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 (2)الكريم من ثوابت القرآن 

  ..          

 

 قال تعاىل :                  

             : [ 195] البقرة  . 

          وقال تعاىل : 

          

          : [ 134 – 133] آل عمران  . 

   ..        وقال تعاىل : 

        . وقال :  [ 13] املائدة : 

            

        : وقال :  [ 93] املائدة .   

          [ 148ن : ] آل عمرا . 

موضعاً  193احلاء والسني والنون ) ح س ن ( أصل صحيح قرآين ورد يف 

   ..   من التنزيل احلكيم ، أوهلا يف قوله تعاىل : 
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         : ا يف . وآخره [ 58] البقرة

   قوله تعاىل :        : وورد  [ 4] التني .

لفظ اإلحسان وفاعله باإلفراد واجلمع يف مخسني من هذه املواضع إضافة إىل 

  موضع واحد خص به فاعالت اإلحسان من النساء وذلك يف قوله تعاىل : 

           

    : [ 29] األحزاب  . 

أما من ناحية الداللة ، فاإلحسان عند أهل اللسان العريب هو خالف 

اإلساءة ، وهو اإلجادة واإلتقان ، وهو اإلنعام عىل الغري وفعل ما ينفع 

          قال اهلل تعاىل :  اآلخرين .

    : وقال عز من قائل :  [ 11] النمل .  ..   

     ..  : واإلحسان يف اآلية  [ 83] البقرة .

 قال ابن الوردي : . ( إحسان بالقول ) ، ويف الثانية ( إحسان بالعمل ) وىل األ

ِْ ةةةةنن ن   ِقْيَمةةةةإلن انِ ةةةةاِن مةةةةا  ن

 

 أكثةةةةَر انِ ةةةةانن منةةةة  أ  َأَقةةةةْل  

 
هو اإلخالص يف العمل ومراقبة اهلل فيه ، أي أن   واإلحسان عند النبي

 . تراه فإِ  يراك (()) أن تعبد اهلل كأِك تراه ، فإن مل تكن  : اإلحسان هو

 .  ) الناس أبناء ما   نون (هو يف قوله  واإلحسان عند اإلمام عيل 
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 عند الشاعر هو استحسان احلسن : واإلحسان

ةة ةةمةةْر بِ ا،  َ  العفةةوَ  ذِ خن  رٍف كةةاعن

 األِةةةا ِ  كةةةل  َ لِةةةْن ل الكةةة ِ  لِ 

 

 عن اجلةالنينْي ( عرْض أَ َت ، )  َ رْ مِ أن  

  ()لِةنيْ   ي اجلةاهِ ذَ  نْ  تح ٌن ِمةمن فَ 

 
 قال تعاىل :          : أي :  [ 60] الرمحن

هل جزاء من أحسن يف الدنيا إال أن حيسن اهلل إليه يف اآلخرة فضاًل منه 

وكرمًا . ولقد أعلن تعاىل عن حبه للمحسنني يف مخسة مواضع من القرآن 

 صة به مقرتنًا بأحد األعامل املحببة إىل اهلل :الكريم ورد كل منها يف صورة خا

1-              

      : ولعل اإلحسان يف هذه اآلية  [ 195] البقرة .

بيل اهلل خصوصًا ويف اإلنفاق يف مجيع يتضح يف االعتدال باإلنفاق يف س

املجاالت األخرى ، سواء كانت النفقة عىل األرسة أم عىل مشاريع اخلري ، ملا 

لالعتدال يف اإلنفاق من أثر تربوي عظيم وسليم يف تنشئة األبناء الذين يرون 

املوارد  يف آبائهم قدوة هلم يف كل يشء . وملا له أيضًا من أثر إجيايب يف تنظيم

املادية وثباهتا لإلنسان . واإلحسان يف اإلنفاق يكون يف مجيع األحوال ، يف 

 اليرس والعرس ، ويف السعة والشدة ، ويف املنشط واملكره . 

                                                 

()- . يف هذين البيتني بني كلمتي : ) اجلاهلني ( و ) اجلاِه لنِْي ( جناس تام مجيل 
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 فقال :  روى البخاري يف صحيحه أن رجاًل جاء إىل رسول اهلل 

ق  أِت صحيح )) :  يا رسول اهلل أي الصدقة أعظم أجرًا ؟ قال  دَّ أن تصَّ

ل حتى إذا بنيغت احلنيقو  قنيت ش حيح ختشى الفقر  تأمل الغنى .  ال متهَّ

 .  ((لف ن كذا  لف ن كذا  قد كان لف ن كذا 

يعدد اهلل تعاىل بعض األعامل التي حيب من حيسن أداءها يف قوله سبحانه :  -2

           

      : هنا نجد أن دائرة اإلحسان  [ 134] آل عمران .

املجاالت تتسع فلم تعد مقترصة عىل اإلنفاق يف سبيل اهلل بشكل عام ويف 

واألحوال كلها ، بل تعدهتا لتشمل أحداث احلياة اليومية بشكل خاص ، 

رض لإليذاء من الغري ، واإلنسان الذي استحق حب اهلل له كالغضب والتع

 . ()من يكظم غيظه ويعفو عن املسيئني وحيسن إليهم هو

3-   ..          

                                                 

()-  العقد الفريد يف خرب طريف أن املنصور عىل ما كان منه استيقظ ذات يوم يروي صاحب

ليصيل الفجر ، وبينام اخلادم يصب له املاء ليتوضأ انزلق اإلبريق من يده فوقع يف الطست فتناثر 

املاء عىل وجه اخلليفة فامتقع تطريًا وتشاؤمًا . واصطكت ركبتا اخلادم هلعًا ، لكن اهلل أهلمه 

. وشعر املنصور كأن اسفنجاً امتص غضبه فقال : قد كظمت     فقال : 

   . فقال : قد عفوت عنك . قال اخلادم :      غيظي . قال اخلادم : 

   . فقال املنصور : فأنَت ُحرٌّ لوجه اهلل . 
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       : ومرًة ثانية تتسع  [ 148،  147] آل عمران .

دائرة اإلحسان لتشمل األعداء ، ويكمن حب اهلل يف هذه اآلية ملن أحسن 

  :حتقق رشوط القتال  القتال يف جماهبتهم والتصدي هلم ، فال يقاتل أحدًا إال بعد

حماولة  ثالثها :و، وقوع الظلم  ثاِيها :و، ابتداء األعداء بالقتال  أ هلا : 

 اإليذاء يف العقيدة . رابعها :و، اإلخراج من الديار 

4-           

              

               

العمل لتشمل . ومرة أخرى تتسع دائرة اإلحسان يف القول و [ 13] املائدة : 

التعامل مع غري املسلمني ، فاهلل يأمرنا بالعفو عن إساءاهتم والصفح عن 

 زالهتم ألن ذلك من صفات املحسنني . 

اإلحسان بالتقرب إىل اهلل بالنوافل من العبادات والطاعات بعد  -5

)) ما تقرب إيل عبدي بمثل أداء الفرائض . يقول تعاىل يف حديثه القديس : 

  ،  ال يزال عبدي يتقرب إيل بالنوافل حتى أحب  ، فإذا ما افرتضت عنيي

أحببت  كنت سمع  الذي ي مع ب   برصه الذي يبرص ب   يده التي يبطش هبا 
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 رجني  التي يميش هبا ، فبي ي مع  يب يبرص  يب يبطش  يب يميش ،  لئن 

 ((ه بقريب  أستحفظ  م ئكتي .. ؤأكنيسألني ألعطين   لئن استعاذين ألعيذِ  

  . [ 93] املائدة :    ..   . ويقول سبحانه :  ) صحيح البخاري (

يف الوضوء بإسباغه ، ويتجىل يف أيضًا اإلحسان يتجىلى وهكذا نرى 

الصالة بحسن االطمئنان يف القيام والقعود والركوع والسجود ، ويتجىل يف 

، واإلنفاق يف سبيل اهلل اجلوارح الصوم بغض البرص وحفظ اللسان وتزكية 

ويتجىل يف احلج برتك اجلدال ألنه أوسع أبواب اخلصومة وأخطر مداخل 

التنابذ والتنافر ، ويتجىل يف الزكاة برتك املنِّ واألذى ، ألن الزكاة تقع يف يد 

الرب ال يف يد العبد ، وهي حقٌّ للفقراء واملساكني واملحتاجني واملعرسين 

 قال الشاعر : فاقدين حلريتهم وابن السبيل .والغارمني وال

 من قنيةوهَبن   ةتعبْد تَ  إىل النةاسِ  نْ ِ  ْح أَ 

 مةلٍ ي أَ ذِ عواِةا  لِةمِ  عىل الدلرِ   كنْ 

 

 إح ةةانن  انِ ةةانَ  فطاملةةا اسةةتعبَد  

َِةة  وانن ْعةةمِ  فةةإن احلةةرَّ  داكَ يرجةةو 

 
 ومرشكهم ونفهم من هذا كله أن اإلحسان للناس مؤمنهم وكافرهم

 هو الطريق إىل نيل حمبة اهلل . بالقول والعمل 

يف اإلنفاق هو تلك األوقاف املذهلة يف  اإلحسانَ  سدُ ولعل خري ما جُي 

احلياة املختلفة فقط ومل  مناحَي  طِّ غَ مقاصدها واملدهشة يف غاياهتا ، التي مل تُ 

تقترص عىل احلاجات األساسية لإلنسان من مأكل ومرشب وملبس ومسكن 

 ك إىل : وعالج ودواء بل تعدت ذل
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، حيث توضع يف   قف الك ب الضالإل  اخليول الطاعنإل بال ن -1

أماكن خمصوصة تأكل وترشب وترسح ، حتى يتاح هلا من يقتنيها أو يدركها 

املوت . وما زال بيننا طاعنون بالسن يذكرون أن املرجة بدمشق ، كانت 

من ساحة فسيحة مرتامية عىل ضفتي هنر بردى خارج السور القديم ، متتد 

مدخل سوق احلميدية اليوم لتصل إىل ساحة األمويني غربًا ، وأن اسمها 

الكامل كان ) مرجة احلشيش ( . وهي باحة شاسعة مكتظة باألشجار 

 واألعشاب يضع الناس فيها دواهبم التي مل تعد قادرة عىل العمل .

أفراحهم  ، حيث يستعري الفقراء احليل والزينة إلحياء  قف األعراس -2

 س / احتفال بمولود / احتفال طهور / احتفال بمناسبة ختم القرآن /] أعرا

احتفاالت استقبال العائدين من احلج [ فيتاح للفقري أن يظهر بحلة رائعة 

 ولباس مجيل فينجرب خاطره وتكتمل فرحته . 

، حيث جيري تكليف أصحاب  املرىض  الغرباء ِس ِِ ؤْ  قف من  -3

يمة بالعزف وغناء القصائد الشعرية واألصوات الرخ الكالميىةالرباعات 

من الليل إليناس  ساعةً بذلك واألناشيد الفكاهية ، ليقوم كل واحد منهم 

 الغرباء والتخفيف عمن ليس له من خيفف عنه أو يؤنسه . 

انكرست آنيته ) أو خادمة ( ، حيث يمكن لكل خادم   قف الزبادي -4

فيرتك إناءه املكسور وخاف من غضب سيده عليه أن يذهب إىل إدارة الوقف 

 ويأخذ بدالً منه آخر جديدًا ، فينجو بذلك من غضب سيده وعقابه .
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ناهيك عن عرشات األوقاف األخرى التي تشمل أنشطتها إطعام اجلائع 

وسقاية الظمآن وكسوة العاري وإيواء الغريب وعالج املريض وتعليم اجلاهل 

 . وابن السبيل دة العاجز ودفن املوتى وكفالة اليتيم وإغاثة امللهوف ومساع

والوقف مال عقاري أو نقدي ، يتربع به املحسن لتقديم خدمة يبينها يف 

وثيقة وقفه يطلقون عليها اسم ) رشط الواقف ( ال جيوز تبديلها أو إمهاهلا . 

وال عالقة للدولة يف األصل بأموال األوقاف أو بعائداهتا ، فللدولة أنشطتها 

كتب األخبار من أن اخلليفة األموي عبد امللك  ما ترويهاخلاصة هبا . مثال ذلك 

جعل لكل كفيف قائدًا مبرصًا يقوده ، وقيل عمر بن عبد العزيز  ، بن مروانا

مقابل راتب شهري تدفعه له الدولة ، وجعل لكل عاجز مقعد رجاًل حيمله له 

مثل ذلك . وهذا ال عالقة له باألوقاف اخلريية التي هي إسهامات فردية 

 سعادة املجتمع .ل

  ونقف عند قوله تعااىل :            

                       : [ 16   15] الةةةذاريات  .

  اآليااة : ماان هاام هااؤالء الااذين كااانوا حمساانني ؟ونتساااءل ونحاان نتأماال 

 وما هو إحساهنم ؟ وما عالقة التقوى باإلحسان ؟

فيعود عىل املتقني . وأما اسم اإلشارة يف    أما ضمري اجلمع يف كلمة 

فهو إشارة إىل املتقني عىل أهنم قبل وجودهم يف اجلنات والعيون    كلمة 

  وقبل أخذهم ما آتاهم رهبم كانوا حمسنني ، فام هو إحساهنم ؟
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  جتيب اآليات الالحقة لآليات السابقة عنه حيث يقول سبحانه : 

            

     : باإلحسان ،. وأما عالقة التقوى  [ 19 - 17] الذاريات 

فالتقوى عمل وسلوك واإلحسان معيار ساموي هيدي اإلنسان إىل جتويد 

السلوك وإتقان العمل ، سواٌء أكان نجارة وحدادة أم كان إنفاقًا يف وجوه احلياة 

والرب أم كان عبادة مفروضة أو نافلة يقصد هبا التقرب إىل اهلل . ودليلنا أننا نجد 

 عمل الصالح يف عرشات املواضع ، إليك بعضها : يف القرآن الكريم دعوة إىل ال

-                

 . [ 46] فصنيت : 

-   ..          

        : [ 40] غافر  . 

-             

    ..  : [ 97] النحل  . 

ا وجنة يرزق فيها يفإذا كان ثواب فاعل العمل الصالح حياة طيبة يف الدن

بغري حساب يف اآلخرة ، فام هو ثواب املحسن الذي انتقى من األعامل 

الصاحلة أجودها وأكثرها إتقانًا ؟ إن جواب هذا السؤال يأتينا يف قوله تعاىل : 
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                : فاإلحسان يف  [ 60] الرمحن .

عند اهلل إال اإلحسان يف الثواب ، وخري الثواب  العمل والسلوك ال جزاء له

 أن يكون حمبوبًا عند اهلل . 

فة األوىللقد أرشنا يف  إىل أن للتقوى ثمرات يقطفها التي حيبها اهلل  الصِّ

املتقون يف الدنيا وجينوهنا يف اآلخرة . وكذلك اإلحسان ، سواء بمعنى التفضل 

ن له ثمرات يكسبها املحسنون يف الدنيا بالعطاء أو بمعنى اإلجادة واإلتقان ، فإ

        واآلخرة ، كام يف قوله تعاىل : 

           

        : أي : ربنا أَْعطِنَا يف  [ . 202 - 201] البقرة

 الدنيا حالًة حسنًة ويف اآلخرة حالًة حسنًة .

  من لذه الثمرات : ةة

كلام زاد اإلحسان كاما وزاد جتويدًا وإتقانًا زاد األجر والثواب . يقول تعاىل  -1

   ..  وهو أصدق وأوثق املوفني بوعودهم وعهودهم : 

 .  [ 58] البقرة : 

خيصُّ سبحانه املحسنني باهلدى وهيبهم الذرية الصاحلة ، وهذا ما  -2

 يبينه قوله تعاىل :                 
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            :  [ 84] األِعا  . 

يف    ..  قد يسأل سائل : هل ثمة فرق بني عبارة 

؟  84يف األنعام    ..   ، وعبارة  58البقرة 

اب : نعم ، فالعبارة األوىل وعٌد بزيادة األجر يتناسب طردًا مع الزيادة يف واجلو

   ..       اإلحسان مصداقًا لقوله تعاىل : 

. أما العبارة الثانية فقانون إهلي ثابت ال يتغري يوضح أن دأب اهلل  [ 158] البقرة : 

 ه هو مكافأة املحسنني يف املايض واحلارض واملستقبل .تعاىل يف منهاج

املحسنون مشمولون برمحة اهلل ورأفته ولطفه كغريهم من املخلوقات  -3

   لكنهم خمصوصون بالرمحة القريبة ال البعيدة . يقول تعاىل : 

                      

       : [ 56] األعراف . 

عن أصحاب األعذار إذا هم أحسنوا  احلرج والعنت والعرس مرفوع -4

النصح هلل ورسوله ، فإذا فعلوا كانوا من املحسنني الذين هلم من اهلل مغفرة ورمحة ، 

        وهذا ما قصده سبحانه بقوله : 

            

           : [ 91] التوبإل  . 



 

 

 

 

36 

، لكنه  صحيح أن اهلل ال يضيع أجر من يعمل صاحلًا من ذكر أو أنثى -5

 يع إحسان من أحسن هذا العمل الصالح ، بداللة قوله تعاىل : ضأيضًا ال ي

  ..            : [ 56] يوسف  . 

          يقول تعاىل :  -6

   : يؤكد سبحانه يف اآلية مرتني أنه مع املحسنني .  [ 69] العنكبوت .

األوىل باستعامله أداة التوكيد ) إنى ( ، والثانية باستعامله الالم االبتدائية املزحلقة يف 

 توكيد هذه املعية . 

القيِّم  هة يف كتابولعل من اللطيف اإلشارة إىل كالم اإلمام ابن قيم اجلوزي

، عن هذه املعية التي ال يتأتى للعبد اإلخالص  147و  146ص ) حمبإل اهلل (

 واإلحسان والصرب والتوكل إال هبا .

 : شوالد عن انح ان -

ِرش اهلل  ))قال :  أن رسول اهلل  روى عبد اهلل بن مسعود  -1

أي ف ن بن ف ن . عبدين ممن أكثر هلا من املال  الولد ، فقال ألحدمها : 

قال : لبيك رب   سعديك . قال : أمل أكثر لك من املال  الولد ؟ قال : بىل ، 

أي رب . قال :  كيف صنعَت فيا آتيتك ؟ قال : تركت  لولدي خمافإل العينيإل . 

قال : أما إِك لو تعنيم العنيم لضحكَت قنيي    بكيت كثريا  ، أما إن الذي 

.  يقول لآلخر : أي ف ن بن ف ن ، فيقول :  هبمختّوفت عنييهم قد أِزلت 
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لبيك رّب  سعديك ، فيقول ل  : أمل أكثر لك من املال  الولد ؟ قال : بىل ، أي 

فيا آتيتك ؟ قال : أِفقت ل طاعتك ،   ثقت  رب . قال : فكيف صنعَت 

لولدي من بعدي بح ن َطْولك . قال : أما إِك لو تعنيم العنيم لضحكت كثريا  

 . ) ر اه الطرباين (زلت هبم (( ِب  قد أهلم  َت قْ ثَّ قنيي   ، أما إنَّ الذي  َ   لبكيت

 وورد يف األحاديث القدسية قوله تعاىل :

ك إن تبذل الفضل خري لك ،  إن مت ك  رش لك ،  ال تن   عىل  - )) يا ابن آد  ِإ

 . ) ر اه م نيم (كفاف ،  ابدأ بمن تعول ،  اليد العنييا خري من اليد ال فىل  ل كل خري (( 

)) يا ابن آد  ليس لك من مالك إال ما أكنيت فأفنيت ،  لب َت فأبنييت ،  -

 . فذالب  تارك  لنيناس (( تصدقَت فأبقيت ،  ما سوى ذلك 

)) يا ابن آد  أفرغ من كنزك ،  عندي ال حرق  ال غرق  ال رسق ،  -

يك  أحوج ما تكون إلي  ((   . ) ر اه البيهقي (أ ف 

فْق عنييك ،  - ِفقإٌل النييل  النهار ((سّحاء ، اهلل مألى يمنين )) عبدي أَِفْق أِن  . ال يغيضها 

قرضا  ، فمن أعطاين ممّا أعطيتن  طوعا  ، )) أعطيتكم فض    أخذتن منكم  -

 . عّوضتن ل  ل العاجل  ذخرتن ل  ل اآلجل ((

    قال تعاىل : -         

                : [ 100] انرساء . 

 عاىل : وقال ت -             
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    : [ 7] املنافقون . 

قالوا : يا رسول اهلل ، ما أحٌد  (( مال  ارث  أحبُّ إلي  من مال  ؟)) أيُّكم :  وقال  -

َر ((:  إال ماُله أحب إليه . قال   . ) ر اه البخاري ( )) فإن مال  ما قدَّ   مال  ارث  ما أخَّ

)) إن اهلل عز  جل يقبل الصدقات  يأخذلا بيمين  فريبيها  : وقال  -

 . ألحدكم كا يريب أحدكم مهره حتى إن النيقمإل لتصري مثل جبل أحد ((

من ديناره ، من درمه  ، من ثوب  ، من صاع  رجٌل  ليتصّدْق  )):  وقال  -

هِ بن   . مترة (( ق  ِش  لو بِ حتى قال : ، من صاع متره ،  ر 

)) الصدقإل عىل امل كني صدقإل ،  عىل القريب صدقتان ، :  وقال  -

  . ) ر اه الرتمذي ( (( إلٌ نيَ ِص  َ  إلٌ قَ َد َص 

 . انيان ل قنيب عبٍد أبدا  (()) ال جيتمع الشح   : وقال  -

  . )) .. ألل املعر ف ل الدِيا لم ألل املعر ف ل اآلخرة .. ((:  وقال  -

 نني :ةةةةةن املح ةةةةةور مةةةةةص -

  : عمر بن اخلطاب  -1

 عمَر بِن اخلطاب رضوان اهلل عليه فقال : أمام قيل : وقف أعرايبٌّ 

ِزْيةةةَت اجَلنَّةةة َمةةةَر اخلةةةرِي جن   ْ يةةةا عن

 

نَّةةةةةة ْ   هن نَيَّةةةةةةاِه  أنمَّ  اْكةةةةةةسن بن

 

 

 َأْقَ ةةةةةةةْمتن بةةةةةةةاهللِ َلَتْفَعنَينَّةةةةةةة ْ   
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 قال : فإن مل أفعل يكون ماذا ؟

 إَِذْن أبةةةةةةا َحْفةةةةةةٍَّ ألَْذَلَبنَّةةةةةة ْ   

 

  

 قال : فإذا ذهبت يكون ماذا ؟

 يكةةةةونن عةةةةن حةةةةايل َلتنْ ةةةةَأَلنَّ ْ 

 

 يومةةةا  تكةةةونن األنْعَطَيةةةاتن َلنَّةةة ْ  

ةةةةةا     ةةةةةا َجنَّةةةةة ْ إِمَّ  إىل ِةةةةةاٍر  إِمَّ

 

  

فبكى عمر حتى اخضلىت حليُته ؛ وقال لغالمه : يا غالم ؛ أعطه قمييص 

 . عسى أن أكون من املحسنني . هِ رِ عْ ِش هذا لذلك اليوم ؛ ال لِ 

 : واهللِ ؛ ما أملك غريه . ثمى قال 

 : عثان بن عفان ذ  النورين  -2

 ملا توىل اخلالفة ، وهو عثامن بن عفان يقولون إنه كان يف السبعني من عمره 

 ابن أيب العاص أموي من بني عبد شمس بن عبد مناف ، جيتمع مع رسول اهلل 

ويكنى أبا عبد اهلل ، وأبا عمرو ، ولد يف السنة السادسة لعام  يف عبد مناف ،

الفيل ، وأمه أروى بنت كريز .. بن عبد مناف ، وأمها البيضاء أم حكيم بنت 

 . طلب عمة رسول اهلل عبد امل

تاجرًا ، وكانت جتارته متصلة مع الشام ، فكان غنيًا  نشأ عثامن 

 ميسورًا ، وشبى حسن السرية عفيفًا حمببًا من قريش مأمونًا عندهم . 
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، وال يبعد أنه كانت  اإلسالم بدعوة من أيب بكر  تقبل عثامن 

 وقد أرىض رسوَل اهلل  تربطه معه عالقات جتارية وطدت الصداقة بينهام ،

فزوجه ابنته رقية بعد إسالمه ، هاجر هجرتني األوىل إىل احلبشة  خلُقه

والثانية إىل املدينة ومعه زوجه رقّية ريض اهلل عنها فلام توفيت زّوجه أم كلثوم 

إىل قريش يوم احلديبية ، لِعلِم  ريض اهلل عنها ، وكان سفري رسول اهلل 

  .له قريش بحب  رسول اهلل 

  .جّهز جيش العرسة يوم تبوك بألف بعري ومخسني فرسًا  -أ

ة فتقول : كانت بئر ) ُرومة ( ليهودي يف املدينة ريوتروي كتب الس -ب

)) من يشرتي بئر :  املنورة يبيع ماَءها للمسلمني بأثامن غالية ، فقال 

 رشب ) رن مإل ( فيجعنيها لنيم نيمني ، يرضبن بدلوه ل دالئهم ،  ل  هبا م

اليهودي فأبى أن يبيعها كلها ، فاشرتى منه  . فساوم عثامن  ل اجلنإل ؟ ((

نصفها باثني عرش ألف درهم ، فجعله للمسلمني ، واتىفق مع اليهودي عىل 

أن يكون له يوم ولعثامن يوم . فلام رأى اليهودي أن املسلمني يرشبون يف يوم 

اشرتاه منه بثامنية آالف درهم ، عثامن ، دعاه إىل أن يشرتي النصف اآلخر ، ف

 فجعل البئر للمسلمني .

)) من يزيد ل  قال : وتروي كتب السرية فتقول : بأن رسول اهلل  -ج

 موضع مخس سوار فزاد يف املسجد . فاشرتى عثامن م جدِا ؟ ((

 وهو حيمل ألف دينار ، فأخذ النبي  يومًا ، وجاء عثامُن رسول اهلل 

ُبها وهو يقو  . )) ما رضَّ عثان ما صنع بعد اليو  ((ل : يقلِّ
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كان كاتبًا للوحي وأمينًا وكاتبًا أليب بكر وعمر ريض اهلل تعاىل عنهام . 

/ عامًا .  12( ها وبقي يف اخلالفة /  24اختاره رجال الشورى خليفة سنة ) 

   [1935] من كتاب خنيفاء حممد ة عثان بن عفان ة تأليف عمر أبو النرص 

فشكا إليه النىاس ؛ فقال : إنىكم ال  ، قحط بزمن أيب بكر  وقع -د

َج اهللُ عنكم ، فلام كان آخر النهار جاءت عرٌي لعثامن   مُتُْسون حتىى ُيَفرِّ

ا مئة بعري ؛ فقال هلم عثامن  لٌة ُبرا : كم ُتربحوين ؟ قالوا : أربعة  حممى

 بالعرشة . قال : بل ُأعطيُت أكثر .

ار املدينة ، فَمن أعطاك غرينا أكثر ؟!قالوا : نحن   جتى

          ..قال : اهلل تعاىل حيث يقول : 

 بدون يشء .للناس فهي  [ 160] األِعا  : 

 : عبد الرمحن بن عوف  -3

م ، ومن الستة هو من العرشة املبرشين باجلنة ، ومن الثامنية السابقني لإلسال

 أصحاب الشورى ، ومن النفر الذين كانوا يفتون يف املدينة ورسول اهلل 

وكان اسمه يف اجلاهلية عبد  بيومني ، أسلم بعد إسالم الصديق  بينهم ،

ودعا له  ، وآخى بينه وبني سعد بن الربيع  عبد الرمحن ، عمرو ، فدعاه 

هيز رسية بألفني وأبقى لنفسه ألفني حني بادر إىل املسامهة يف جت رسول اهلل  

، وقّدم يوم تبوك مائتي وقية  )) بارك اهلل لك فيا أعطيَت  فيا أم كَت ((فقال : 

من الذهب ، فقال عمر : إين أرى عبد الرمحن مرتكبًا إثاًم فام ترك ألهله شيئًا ، 
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الدنيا فأقبلت  : تركُت هلم أكثر وأطيب . يقول عبد الرمحن  فقال : فسأله 

 عيلى حتى رأيتني لو رفعُت حجرًا َلتَوقىعُت أن أجد حتته ذهبًا أو فضًة .

ق  بسبعامئة راحلة وبام حتمل ، وأشهد السيدة عائشة ريض اهلل عنها  تصدى

 عليها ، وقال : أرجو أن أدخل اجلنة قائاًم ال حبوًا .

وأعطى أهل بدر ، أخرج وصية ثلث ماله بيده قبل وفاته ، وأعتق هبا األرقاء ، 

 ومنح منها أمهات املؤمنني .

وكان آخر كالمه : لقد بسط اهلل لنا من الدنيا ما بسط ، وإين ألخشى أن 

ل لنا .. وبكى   ُسِمَع نشيج بكائه .حتى يكون ثوابنا قد ُعجِّ

وصىل عليه ذو  ، سعد بن أيب وقاص  محل جنازته خاُل رسول اهلل 

، وقال : ) لقد أدركَت صفَوها ،  العلم وشّيعه عيل باب ،  النورين 

  ] رجال حول الرسول [وَسبَْقَت زيَغها .. يرمُحك اهلل ( . 

 : طنيحإل بن عبيد اهلل بن عثان التيمي  -4

كان تاجرًا واسع التجارة عظيم الثراء . جاءه ذات يوم مال من حرضموت 

خلت عليه زوجته مقداره سبعامئة ألف درهم ، فبات ليلته وجاًل حمزونًا ، د

ُسعدى بنت عوف فرأته عىل هذه احلال ، فقالت : لعّله رابك منّا يشٌء ! فقال : 

َوَلنِْعَم حليلة الرجل أنِت ، ولكني تفكرت يف موقفي بني يدّي اهلل ، فام .. ال 

ك فإذا  َظنُّ طلحة برّبه إذا كان ينام وهذا املال يف بيته ؟! قالت : وما يُغمُّ

املال عىل املحتاجني من قومك وأخاّلئك . فقام ودعا  أصبحت قسمت هذا

 الناس ، وأخذ يقسمه عليهم حتى ما بقي منه درهم .
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 وقيل : إنه تربع بمثله يف سبيل اهلل يوم أحد ، واستحق تسمية رسول اهلل 

 له با ) طلحة اخلري ( و ) طلحة اجلود ( و ) طلحة الفياض ( و ) طلحة الطلحات ( .

) صحبُت طلحة بن عبيد اهلل فام رأيت رجاًل  : ن جابر يقول قبيصة ب

] من كتاب الفداء ل انس   ة د. أمحد أعطى جلزيل مال منه من غري سؤال ( . 

 [ 1969/ ة دار املعارف بمرص ة شباط  314الرشبايص ة إقرأ / 

 وقيل عنه : ) كان ال يدع أحدًا من بني َتيْم عائاًل إال كفاه مؤونته ، ومؤونة

 ، وخيدم عائلهم ، ويقيض دين غاِرمهم ( . األيامى منهم عياله .. وكان يزّوج 

ويقول السائب بن زيد : ) صحبت طلحة يف السفر واحلرضفام وجدت أحداً 

] من كتاب رجال حول أعمى سخاًء عىل الدرهم ، والثوب ، والطعام من طلحة ( . 

 الرسول ة خالد حممد خالد [

 :  جعفر بن أيب طالب -5

نينقي ((:  الذي قال فيه  ، ابن عم رسول اهلل   )) أشبهَت َخنْيقي  خن

يف اليوم الذي أسلمت معه زوجته ) أسامء بنت  مسلامً  أقبل عىل الرسول 

ُعميس ( . كان املتحدث املوفق باسم اإلسالم ورسوله يوم املحاورة مع 

اجليش يوم  قادة النجايش يف احلبشة ، وكان ثالث ثالثة جعلهم رسول اهلل 

بن امؤته ، فقد محل الراية حني رآها تكاد توشك عىل السقوط من يمني ) زيد 

 حارثة ( وصوته يتعاىل : 

 يةةةةا حّبةةةةذا اجلنةةةةإلن  اقرتاهبةةةةا

 

ةةةةةةا ،  بةةةةةةاردٌ  طيبةةةةةةإلٌ    رشاهبن

 



 

 

 

 

44 

يمينَه فحمل الراية بشامله ، فلام َفَقَد شامله احتضَن الراية  وَفَقَد جعفر 

)) لقد رأيت  ل اجلنإل .. ل  :  حلياة شهيدًا . وقال فيه بعضديه ، ثم فارق ا

 . جناحان مرضجان بالدماء .. ((

وَذَهَب املساكني يبكون أباهم جعفرًا ، فقد كان كثري الرب هلم وللفقراء ، 

شديد احلدب عليهم وعىل الضعفاء حتى لقب با ) أيب املساكني ( . يقول أبو 

ا معرش املساكني ا جعفر بن أيب طالب ، فقد : ) كان خري الناس لنا  هريرة 

كان يميض بنا إىل بيته فيطعمنا ما يكون عنده ، فإذا َنَفَد الطعام أخرج لنا ُقربًة 

 صغرية يوضع فيها السمن وليس فيها يشء فنلعق ما علق بجدراهنا ( .

 :  زين العابدين  -6

زين العابدين ،  من هو ؟ هو عيل بن احلسني بن عيل ريض اهلل عنهم ، دعوه

ونادوه بالسّجاد ، ونعتوه بالزكّي ، أمه ) َشاه ِزَنان ( بنت ) يزدجرد ( آخر 

) غزالة ( . قال  أكارسة الفرس ، ومعناه ) ملكة النساء ( ساّمها احلسني 

هري :   .  ما رأيتن قرشيًّا أفضل من عيل بن احل نيالزُّ

م ذات مرة يقف يف  () رآه ) طاووس بن كيسان ( ظالل البيت العتيق فتقدى

: يا طاووس إنى  نحوه وقال له : يا ابن رسول اهلل ، فقال زين العابدين 

نُني بعد أن سمعت قوله تعاىل :  انتسايب إىل الرسول      ال ُيَؤمِّ

                                                 

()- م عليهم يف عرصه ، من أهل هو ذ كوان بن كيسان امللقب بطاووس الفقهاء واملقدى

 اليمن ، إذ كان واليها حممد بن يوسف الثقفي أخو احلجاج بن يوسف الذي أرسله إليها .
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        وأما .  [ 101:  ] املؤمنون

ي يل فإن اهلل َعَلْت كلمته يقول :     ..   شفاعُة جدِّ

  ..  : وأما رمحة اهلل تعاىل فهو يقول .  [ 28] األِبياء :  ..   

     : لذي سأل عنه وزين العابدين هو ا . [ 56] األعراف

 : فقال الفرزدق فيه اخلليفة هشام بن عبد امللكأمام الكعبة املرشفة 

 لذا الةذي َتْعةِرفن البطحةاءن َ ْطَأَتة ن 

ِهةةمن  ني   لةةذا ابةةنن خةةرِي عبةةاِد اهلل كن

نَْت َجاِلنَية ن ة  لذا ابنن فاطَِمإٍل ة إِْن كن

 فنييَس قولنةَك ) َمةْن لةذا ( بَِضةائِِرهِ 

ةةَا  كنِْيتةةا يديةةِ  ِغَيةةاٌ  َعةةمَّ  هن ْفعن َِ 

هن  َشةةى َبةةَواِدرن ْ  َسةةْهلن اخلنييقةةإِل ، ال ختن

ِدهِ   مةةا قةةاَل ) ال ( َقةةيفُّ إال ل َتَشةةهُّ

َقَشةةَعْت  ِْ ةةإَل بانح ةةاِن فا يَّ  َعةةمَّ الرَبِ

َهةةةا ةةةَرْيٌش قةةةال َقائنِين  إذا َرَأْتةةة ن قن

ةة ِمةةْن َمَهاَبتِةة ِ  َِ ْغ ْغِِضةة حيةةاء   ين  ين

 

 

 

 

ةةة ن  احِلةةةلُّ  احَلةةةَر ن     البيةةةتن َيْعِرفن

 لةةذا التقةةيُّ النقةةيُّ الطةةالرن الَعنَيةةمن 

ةةةوا تِمن ِه أِبيةةةاءن اهللِ َقةةةْد خن  بَِجةةةد 

ْربن َتْعِرفن َمْن أِكرَت  الَعَجةمن   العن

ةةةا َعةةةَد ن  َ  تنْ ةةةَتْوَكَفاِن ،  ال َيْعرن مهن

ةَيمن  نْيةِق  الش  ْ ةنن اخلن  َيِزْينن ن اْثنَاِن : حن

َعةةةمن  َِ دن كاِةةةت الَ هن   لةةةوال التََّشةةةهُّ

 ِلةةبن  اِنْمةةَ قن  الَعةةَد ن عنهةةا الَغَيا

 إىل َمَكةةةاِرِ  لةةةذا ينتهةةةي الَكةةةَر ن 

َكنيَّةةةةمن إاِلَّ ِحةةةةنْيَ َيْبَتِ ةةةةمن   َفةةةةَا ين

 
وأرادوا تغسيله ، رؤي عىل عنقه  يف املدينة املنورة ، ملا تويّف زين العابدين 

وكتفيه وظهره خطوط ، وكأهنا آثار َجْلٍد بالسياط ، ووقف الناظرون إزاَء ذلك 

ب ! وكيف ال ، وهو الزاهد العابد ، النقي التقي ، موق ف ريبٍة وتساؤل وتعجُّ
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الذي ما ُعِرَف بمعصيٍة ، وال رآه أحٌد يف ذنب صغري وال كبري ، َوُووِرَي حتت 

الثرى ، والعيون تذرف الدموع أسًى عىل فراقه ، واأللسنة تلهج بالكلمة الطيبة 

بأصواٍت ترتفع يف املدينة من وراء اجلدران عليه ، ومترُّ األيام واألسابيع ، وإذا 

 تشكو احلاجة ، وتدعو بالرمحة لزين العابدين .

ُقِرَعْت أبواب تلك البيوت ، واستأذن القارعون أصحاهبا بالدخول َوَرَجْوُهم أن 

يفصحوا هلم عام أصاهبم ونزل هبم حتى ارتفعت أصواهتم ، فكان اجلواب : لقد كان 

عطوفًا علينا ، حيمل إلينا أنواع الطعام يف الليل املظلم  حياًم بنا ،أبًا ر زين العابدين 

عىل ظهره ، يربطه بحباٍل يشدها عىل عنقه وكتفيه ، دون أن يعلم به أحد إال اهلل ، فكان 

 . ، كام كان جعفر بن أيب طالب  حقاً يف مدينة رسول اهلل  املساكني اأب

 :موي بدمشق ن اجلامع األذمئذِإل العر س إحدى مآ -7

د بناء  قيل يف سبب تسميتها بذلك : إنى الوليد بن عبد امللك حني جدى

صاص بدل الرتاب كام هو عليه اآلن أعني :  اجلامع عمل أسطوحه من الرى

ففرشه حتى نفد ما كان عندهم من الرصاص وقتئذ ،  . ها 1381سنة 

ار التي  مات أبوها وخلىف هلا من ففتىشوا فلم جيدوه إالى عند بنِت أحد التُّجى

 مجلة تركتِه رصاصًا ، فطلبوه منها .

فأبت إال بثمن عظيم جدًا ، وال زالوا يساوموهنا وهي ترصُّ حتى أجابوها 

ملا طلبت ، وملىا محلوا هلا املال قالت هلم : لقد اشرتاه غرُيكم بأضعاِف ما 

 اخلليفة . أخذمتوه . فقالوا : ال يقدُر أحد أن يعطَي أكثَر من خزانة
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قالت هلم : بىل ؛ اهلل ربُّ العاملني ، فاَم وعدين عليه خرٌي ممىا أعطيتموين . 

اه بدون ثمن ، فلام رأى الوليد بن عبد امللك ذلك ؛ خطبها  فأعطتهم إيى

يت ) مئذنُة العروس ( سرتًا السمها ؛ كام هي عادُة العرب  لبعض أمرائه فُسمِّ

 النساء
ِ
 . حيث يكنُّون عن أسامء

سن الناَس إال انح انن ل العمل : -8 َقد   ال ين

دخل صعصعة بن ُصوحان عىل معاوية يف الشام ، ومعه وفد أهل العراق ، 

سة ، منها املنرش ،  فقاَل معاوية : مرحبًا بكم يا أهل العراق ، قدمتم أرض اهلل املقدى

صغريكم ، ولو أنى  وإليها املحرش ، قدمتم عىل خري أمري ، َيرَبُّ كبريكم ، ويرحمُ 

 الناس كلىهم وَلُد أيب سفيان لكانوا حلامء عقالء .

فأشار الناس إىل صعصعة ، فقام فحمد اهلل ، وأثنى عليه ، وصىلى عىل 

فلعمري ، ثمى قال : أما قولك يا معاوية ، إنا قدمنا األرض املقدسة ،  النبي 

ُس الناَس إال س الناَس ، وال يقدِّ وأما   اإلحسان يف العمل ،ما األرض تقدِّ

ا ، وال يرضُّ ُبْعُدَها  قولك منها املنرش ، وإليها املحرش ، فلعمري ما ينفُع ُقْرهُبَ

مؤمنًا ، وأما قولك لو أنى الناس كلهم وَلُد أيب سفيان لكانوا حلامء عقالء ، 

فقد ولدهم خري من أيب سفيان ، آدُم صلوات اهلل عليه ، فمنهم احلليم 

 ، واجلاهل والعامل . والسفيه

 أرى التأديب بالعفو  الصفح أبنيغ : -9

قال رجل للمهدي : عندي نصيحة يا أمري املؤمنني ! فقال : ملن نصيحتك 

ة املسلمني ؟ أم لنفسك ؟ قال : لك يا أمري املؤمنني ، فقال  هذه ؟ لنا ؟ أم لعامى
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ل سعايته ، وال ختلو املهدي : ليس الساعي بأعظَم عورة ، و ال أقبح حاالً ممن قب

من أن تكون حاسد نعمة ، فال نشفي غيظك ، أو عدوًا فال نعاقب لك عدوك . 

ثم أقبل عىل الناس فقال : ال ينصح لنا ناصح إال بام فيه هلل رىض ، وللمسلمني 

صالح ، فإنام لنا منكم األبدان وليس لنا القلوب ، من استرت عنا مل نكشفه ، 

، ومن أخطأ أقلنا عثرته ، فإين أرى التأديب بالصفح  ومن بادانا طلبنا توبته

 والعفو أبلَغ منه بالعقوبة .

 ويف اخلتام قال أبو فراس احلمداين يف الصفح واإلحسان ) بترصف ( :

 ما كنتن مذ كنتن إال طةوع إخةواين

 جينةةي اخلنييةةلن فأسةةتحيل جناَيَتةة ن 

 جينةةي فأصةةفحن عنةة  حاِيةةا  أبةةدا  

 

 مةن شةاينلي ت مفارقةإلن انخةواِن  

 حتةةى أدل عةةىل عفةةوي  إح ةةاين

 ال يشء أح نن من حةاٍن عةىل جةانِ 

 
 إىل  لده قال ل  :  من ِصيحإل لقان  -10

 يا بني مررت عىل كثري من األنبياء فاستفدت منهم ست حكم :

 إذا كنت يف الصالة فاحفظ قلبك .  -

 إذا كنت يف جمالس الناس فاحفظ لسانك .  -

 س فاحفظ برصك .إذا كنت يف بيوت النا -

 وإذا كنت عىل الطعام فاحفظ معدتك . -

 اثنان ال تذكرمها أبدًا إحسانك إىل الناس وإساءة الناس إليك .  -

 واثنان ال تنسهام أبدًا اهلل والدار اآلخرة . -
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 (3من ثوابت القرآن الكريم )

  ..       

حتى  س  ب  فالن صربًا ، أي ح   ل  ت  الصرب يف اللغة : احلبس والكف . ومنه : ق  

      مات . وهبذا املعنى جاء قوله تعاىل : 

   ..   : أي : إحبس نفسك معهم . وجاء  [ 28] الكهف ،

، أي :  [ 22] الرعد :         ..قوله تعاىل أيضًا : 

 الذين حبسوا أنفسهم عىل ما تكره ابتغاء وجه اهلل . 

وله تعاىل عىل ذا املعنى جاء قهبوالصرب يف اللغة : التجلد وحسن االحتامل . و

   ..          لسان أهل النار : 

 وبه أيضًا جاء قول الشاعر :  . [ 21] إبراهيم : 

ْْْْإ     ص 
ْْْْعْْْْ      ب   س 

 احلسْْْْو د 

ْْْْْْ ْْْْْْ    ار  كالن  ْْْْْْ تأك  هابعض 

 

ْْْْْْْفْْْْْْْ ن صْْْْْْْب   د     ه  ك قاتل 

ْْْْْْْد   إن   ْْْْْْْ مل جت ْْْْْْْا تأكل   ه  م

 
بور فهو من أسامء اهلل احلسنى ، ويعني احلليم الذي ال ي عاجل وأم   ا الص 

 العصاة  باأل ْخذ  واالنتقام . 

والراء ) ص ب ر ( لفظ قرآين ورد مئة مرة ومرة يف القرآن  ءوالصاد والبا

       الكريم ، أوهلا يف قوله تعاىل : 
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         : وآخرها يف قوله تعاىل :  [ 45] البقرة .  .. 

          : إال أنه من حيث الداللة ـ مثل  [ 3] العرص .

 كثري من األلفاظ القرآنية ـ حيمل عددًا من املعاين ختتلف باختالف متعلقاهتا ،

وقد حيمل عددًا من األسامء تتغري بتغري احلال التي يتمسك الصابر فيها 

النفس وينفر منه اجلسد اسمه  هوعىل ما تكره بالصرب . فالصرب عىل املصائب

 الصرب ، يقابله عىل التضاد اجلزع واهللع .

والصرب عىل احلرب والقتال اسمه الشجاعة ، يقابله عىل التضاد اجلبن . 

لغيظ والغضب اسمه احللم ، يقابله عىل التضاد التذمر . والصرب والصرب عىل ا

عىل األرسار اسمه الكتامن يقابله عىل التضاد البوح والنميمة . والصرب عىل قلة 

الرزق اسمه القناعة يقابله عىل التضاد الرشه والطمع . والصرب عىل شهوة 

لظلم ، أخذناه من الفرج اسمه العفة مل نجد ما يقابله عىل التضاد أفضل من ا

 قول زهري بن أيب سلمى : 

  م  ل  الظ  و  
  ن  م 
ْالن   م  ي  ش  ْ س  و  ف   د  جت  ْ ن     ف 

 

ْْْْْع   ا  ذ    ْْْْْة      ع  ل  .. ف   ة  ف  ْْْْْظ  ي   ل 
 م  ل 

 
وتباينت أحوال متعلقاته يبقى هو الصرب  أسامؤهلكن الصرب مهام اختلفت 

ل مرة عن اإليامن حني سئ الذي ورد يف التنزيل احلكيم . ولعل حديث النبي 

. دليل عىل أن أكثر أخالق اإليامن داخل يف الصرب . وقد  ((هو الصب )) قال : 

ها صربًا فقال سبحانه :     ..مجع اهلل تعاىل بعض هذه األحوال وساما

  ) أي املصيبة أو الشّدة (  ) أي الفقر (     أي (



 
 

 

 

51 

.  [ 177] البقرة :          احلرب (

وهبذا املعنى يقول الدكتور يوسف القرضاوي : ) .. ومن هنا نفهم كيف جعل 

القرآن الصرب وحده مناط الفالح يف اآلخرة ، ودخول اجلنة واستحقاق التحية 

  ئكة ، وللك يف مثل قوله تعاىل يف شنن األبرار من عباده : من املال

      : ويف شنن عباد الرمحن :  [ 12] اإلنسان . 

    ) أي اجلنة (      

   : ويف شنن أويل األلباب من عباده األخيار :  [ 75] الفرقان . 

  ..            

     من كتاب  13و 12] انظر ص( أهـ . .  [ 24و 23] الرعد

 .  دار املتحدة بدمشق [ 1992عام  10لقرآن الكريم ( ط) الصب يف ا

قي م يف مدارج السالكني : ) حبس النفس عن اجلزع الوالصرب عند ابن 

والتسخط ، وحبس اللسان عن الشكوى ( ، وقال اجلرجاين : ) هو ترك 

 الشكوى من أمل البلوى لغري اهلل ( . 

 بان : أحداما رضب بدين ،والصرب ـ كام يقول اإلمام أبو حامد الغزايل ـ رض

 كتحمل املشاق والثبات عليها ، إما بمزاولة  األعامل الشاقة أو بالعبادات ،

وللك قد يكون حممودًا إلا وافق الرشع . ولكن املحمود التام هو الرضب 

] انظر ) إ ياء اآلخر ، الصرب النفيس عن شهوات الطبع ومقتضيات اهلوى . 

 .  [ 66ص 6علوم الدين ( ج
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رب بدن وصرب نفس . لكننا نخالفه صإننا نقر مع اإلمام بنن الصرب صربان : 

يف أن هناك صربًا ال يكون حممودًا إال إلا وافق الرشع . ال بل إننا ال نفهم كيف 

 يمكن للصرب أن خيالف الرشع يف حياة املؤمن ، وهو بحسب التعريف إما عمل  

يات القرآنية ، أو قيمة أخالقية ه اجلنة بداللة عرشات اآلجزاؤ   ن  س  ح   صالح  

عليا تضمن الفالح لصاحبها يف الدنيا واآلخرة ، اسمها الشجاعة حني تكون 

 صربًا يف احلرب ، واسمها احللم حني تكون صربًا عىل الغيظ والغضب .

لعل اإلمام وهو يقول عبارته هذه ، كان ينظر إىل ما يعتقده الرباامة يف 

هو الطريقة الوحيدة للسمو الروحي والنفيس ، اهلند من أن تعذيب اجلسد 

من  وإىل ما يقوم به البعض من غالة الشيعة كل عام يف لكر مقتل احلسني 

دعاة بعض أعامل ال يقرها العقل وال يوافق عليها الرشع كام يقوم هبا 

التصوف . لكن هذا كله ال عالقة له بالصرب عىل مكاره البدن والنفس 

جهادًا  غالبة دواعي اهلوى التي اعتربها رسول اهلل ومكابدة الشهوات وم

)) عدنا من اجلهاد أكرب يف حديث معروف ، حني قال عائدًا من القتال : 

. قيل : فام اجلهاد األكرب يا رسول اهلل ؟ قال :  األصغر إىل  اجلهاد األكب ((

 .  )) مغالبة العبد هواه ((

الدينية واألخالقية ، باعتباره رابع  يف اجلوانب اً كبري اً لصرب شننلوكام أن 

التي أوهلا : إقرأ ، وثانيها : قم ، وثالثها :  األوامر اإلهلية إىل رسول اهلل 

 2] انظر كتابنا الثاين ) الثابت واملتغري يف السنة والسرية ( جأنذر ، ورابعها : إصرب 

عىل  ، كذلك هو شننه يف اجلوانب الدنيوية . فلوال صرب الزارع [ 206ص
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بذاره ما حصد ، ولوال صرب الغارس عىل فسائله ما جنى ، ولوال صرب 

 الطالب عىل دروسه ما خترج ، ولوال صرب املقاتل يف ساح الوغى ما انترص . 

كام فصلها القرآن الكريم أضف إىل للك أن املتنمل يف قصص األنبياء 

وعني من وكام رشحتها كتب األخبار والسري ال يسعه إال أن يقف أمام ن

الصرب كالاما له أجره وثوابه . األول صرب قهري ال خيار لصاحبه فيه ، 

ومثاله صرب أيوب وصرب يعقوب . والثاين صرب اختياري يتخذه صاحبه 

ابتغاء وجه اهلل ، ومثاله صرب يوسف وصرب النبي العريب اهلاشمي صلوات 

 اهلل وسالمه عليهم أمجعني . 

ب من أشهر األسامء التي اقرتنت لعل اسم أيو :  صب أيوب -1

حتى رضب الناس املثل بصربه وحسن احتامله ، ووصفه اهلل تعاىل به بالصرب 

  ..بقوله سبحانه : العزيز يف كتابه           

  من بالء ال يد فهو الصابر الرايض بام نزل به . أما الصابر  [ 44:  ] ص

له يف اختياره ، وأما األواب فهو املبالغ يف أوبته ورجوعه إىل اهلل . وهذه صفة 

 من سورة ص :  30، كام يف اآلية  يشاركه فيها  أنبياء آخرون كداوود 

                      . 

ًا بدنيًا قهريًا ، عىل بالء جسدي ابتاله اهلل به ، لقد كان صرب أيوب صرب

 وامتد أمده وطال حتى انفض أهله من حوله . يقول تعاىل يف قصة أيوب : 
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               ويستوقفنا  . [ 84و  83] األنبياء

أدب نبوي مدهش نلمحه يف نداء أيوب لربه ، فهو مل يطلب منه شيئًا معينًا ، 

ال عتب فيها وال تربم ،  بعبارة بل اكتفى بنن وصف ضعفه أمام ابتالء اهلل له

موضحًا أنه ليس أكثر من طالب رمحة من رب اللطف والرمحة ، وهذا هو 

  الدعاء ، الذي ليس له عند اهلل سوى االستجابة ، بدليل قوله تعاىل : 

        ..  . 

 صاحب الدعاء حسب قوله تعاىل :  ولكن إلا كانت االستجابة هي ثواب

        ..  : فام ثواب اإلحسان  [ 60] غافر ،

   ..     يف الدعاء ؟ إنه يف قوله تعاىل : 

   ..  الدعاء تصديقًا لقوله تعاىل : وهذا هو ثواب من أحسن يف 

  ..          : [ 58]البقرة . 

    يذكر القرآن الكريم :  : صب يعقوب  -2

      أن يعقوب من  [ 45:  ] ص

صار ، إشارة إىل القدرة وآلتها اليد ، واإلدراك وآلته البرص واألب أويل األيدي

والسمع ، وإشارة إىل أن حيازة يعقوب هلاتني القوتني جعلت منه إنساناً 

متميزًا غري عادي . ومع للك فقد كانت حمنة فراق ولديه يوسف وبنيامني 



 
 

 

 

55 

قاسية عليه ليس ألنه ضعيف أمام الشدائد بل ألن حب الولد يقصم ظهور 

لرجال . صحيح أنه فقد برصه من كثرة البكاء عليهام وابيضت عيناه من ا

   احلزن لفراقهام ، حتى أن أوالده تربموا بام يفعله أبوهم بنفسه : 

               

      : يعقوب بربه وحسن جتلده أمام . لكن إيامن  [ 85] يوسف

   ..  هذه التجربة القاسية دفعه إىل القول بعد فراق ابنه األول : 

            : وإىل القول بعد فراق  [ 18] يوسف ،

  ..ابنه الثاين :                        

      : [ 83] يوسف  . 

ر وصفا من كل  والصرب اجلميل هو الصرب الذي خال من كل جزع أو تذمُّ

سخط أو تربم ومأله األمل برمحة اهلل وحسن الظن بلطفه ورأفته ، وهذا معنى 

     قول يعقوب لبنيه حني الموه يف حزنه عىل يوسف : 

           : [ 86] يوسف . 

مل يكن صرب يعقوب بدنيًا ، بل كان نفسيًا قهريًا ال خيار له فيه ، لكن 

االبتالء باملشاعر والعواطف ال يقل وطنة وقسوة عن االبتالء بالبدن ، والصرب 

اجلبال بإبرة ومن تفريغ البحار حفر اق الولد أو مصابه أثقل من عىل فر

بفنجان . ومما زاد يف مصيبة يعقوب هو أن ابنه يوسف مل يكن ولدًا عاديًا . فهو 
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الصغري الذي ينال عادة من قلب األب ما ال يناله الكبري ، وهو اجلميل الذي 

   .. ائالت :قطعت نسوة املدينة أيدهين بالسكاكني حني طلع عليهن ق

         : وهو النابه الذي شعر  [ 31] يوسف .

ق اجلرح يف فؤاد يعقوب هو أن  أبوه بتميزه منذ أن قص عليه رؤياه . ومما عما

الفراق مل يكن فراق سفر ينتهي بعودة الغائب بل كان فراقًا ال يرجى منه لقاء 

كله الذئب حسب خمطط املتآمرين ، إضافة إىل أن هؤالء املتآمرين مل بعد أن أ

يكونوا أغرابًا بل كانوا فلذات كبد يعقوب وأبناءه ، فطعنة العدو الغريب 

ق صميم الفؤاد .االبن جترح اجلسم أما طعنة   فتمز 

 قال الشاعر : 

 القلْْوب   عْْ  اليْْأس   إذا اشْْتتلت  

 نْْوط  منْْث غْْو   ق   أتْْاك عْْ   

 

 

ْْه الصْْدر   ق  وضْْا  ْْب ب ْْ    ب  الر ي

ْْْف   ْْْه الل ي ْْْن  ب ْْْت ي    يت  املس

 
حتدثنا عن الصرب القهري برضبيه البدين والنفيس  : صب يوسف  -3

م  وال  وقلنا إن للصابر فيه أجرًا وثوابًا وخصوصًا إن كان صربًا مجياًل ال تربُّ

ر  معه وال ضعف وال استكانة فيه . ونقف عند آيتني يف قصة يوسف   تذمُّ

          قوله تعاىل :  : بأوهل

                

   : [ 23] يوسف  . 
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    تعاىل عىل لسان يوسف يناجي ربه : قوله  وثانيهب :

             

    : [ 33] يوسف  . 

الت ففي اآلية األوىل نحن أمام شاب مشبوب العاطفة مفتول العض

 ، فتقع رصساحر العينني متوهج اخلدين يعمل خادمًا مملوكًا يف قرص عزيز م

سيدة القرص يف غرامه ، وتنتهز فرصة انفرادها به لتغلق األبواب وتدعوه إىل 

 أحضاهنا ، وتشتعل يف عروق الشاب نار يعرفها الشباب يف مثل هذه املواقف ،

: معال اهلل . إنه يرفض دعوهتا  وينيت جوابه حاساًم واضحًا موجزًا يف كلمتني

له ويتذكر أهنا زوجة الرجل الذي آواه وأطعمه وأحسن إليه ، وخيتار أن 

 ابتغاء مرضاة اهلل . الفطرية التكوينية يصرب عىل هليب الشهوة 

نخبة اجلميالت  ويف اآلية الثانية نحن أمام الفتى الشاب نفسه يقف أمام

ة األطعمة واألرشبة والفواكه ، وانتثرت من نساء املدينة ، وقد امتدت أسمط

وسائد خمملية وثرية عىل أرائك اتكنت عليها احلسان بمرافقهن وقد استرتن 

ْل كاسيات عاريات .  بشفوف من حرير تبدي أكثر مما ختفي ، أو ل ن ق 

ومرة أخرى خيتار الفتى الشاب عذاب السجن وظلمة احلبس ، وقد آنس 

ستجيب ملا يدعونه إليه ، فانطلق يدعو ربه أن من نفسه ضعفًا خيش معه أن ي

يرصف عنه كيدهن قبل أن تبتلعه اهلاوية ويذيبه اهلوى . وكام استجاب اهلل 

أليوب حني دعاه فكشف ما به من رض ، كذلك استجاب لدعاء يوسف 
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   فرصف عنه ما يتعرض له من مغريات فقال عز من قائل : 

                      : [ 34] يوسف  . 

لقد دعا يوسف ربه فاستجاب له ، لكنه صرب فنحسن الصرب فاملا كان 

  أجره وثوابه ؟ اجلواب ينيت يف قوله تعاىل :       

                            

      : [ 56] يوسف  . 

جيد املتنمل نفسه مع الصرب املحمدي  : صب النبي العريب اهلاشتي  -4

يف القرآن الكريم أمام صرب يطغى اجلانب النفيس فيه عىل اجلانب البدين 

، ويتنكد لديه للك  ل البال وحسن االحتامل .ويغلب عليه معنى التنين وطو

 وهو يرى أن التنزيل احلكيم : 

قوة يف عيل من شنن الصرب فيصفه بننه من األمور التي حتتاج إىل ي   -أ

العزم والتصميم وقدرة عىل االحتامل كام يف قوله تعاىل يف ثالثة مواضع من 

 كتابه العزيز : 

-  ..          : [ 186] آل عتران  . 

-  ..            : [ 17] لقبن  . 

-            : [ 43] الشورى  . 
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، وينمر نبيه الكريم خصوصاً  باهلل ورسوله بالصرب ينمر املؤمنني عموماً   -ب

 بذلك يف تسعة عرش موضعًا من التنزيل احلكيم منها قوله تعاىل : 

-                   : [ 115] هود  . 

-           ..  : [ 77] غافر  . 

-      : واملقصود : لوجه ربك أو ألمر ربك .  [ 7] املدثر . 

-           : واملقصود بالصرب اجلميل  [ 5] املعارج .

ليس فقط الصرب الذي ال سخط فيه وال تربم وال ضيق صدر ، بل 

ليل أن اهلل الصرب اإلجيايب النافع الذي ال جزاء لفاعله إال اجلنة . والد

 تعاىل حيكي يف كتابه العزيز عن صرب عىل النار ال أجر له :    

               ..  : وعن  [ 16] ال ور ،

 صرب مثواه النار :           

          : [ 24] فصلت  . 

بالصرب إىل أن ثمة فئًة من الرسل  يشري وهو ينمر النبي الكريم   -ج

أصحاب عزم وتصميم وحسن احتامل وقدرة عىل الصرب وللك يف قوله 

              ..تعاىل : 

وأن يفعل فعلهم ، أن يتشبه هبؤالء  ، واآلية هتيب بالنبي  [ 35] األ قاف : 

   وأن يرتك االقتداء بغريهم ولو كانوا أنبياء ، بدليل قوله تعاىل : 

           : [ 48] القلم  . 
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الذي سميت السورة العارشة من  وصاحب احلوت هو يونس بن متاى 

    القرآن الكريم باسمه ، وورد لكره فيها بقوله تعاىل : 

           

         : أما خرب ما  [ 98] يونس .

          فعل فنجده يف قوله تعاىل : 

             

   : ويف قوله تعاىل :  [ 87] األنبياء .     

           

            

        : [ 144 – 139] الصافات  . 

(  74 – 71لقد استوقفتنا يف سورة يونس مسنلة هي أن فيها أربع آيات ) 

، ( تتحدث عن موسى  92 – 75، وثامين عرشة آية ) تتحدث عن نوح 

لكرناها آنفًا فال نعيد . فام الذي جيمع  ةيف آية واحد بينام ورد لكر يونس 

بني هؤالء الرسل الثالثة ؟ وما هو القصد اإلهلي املنشود من مجعهم ؟ وملالا 

سميت السورة سورة يونس ومل تسم سورة موسى مثاًل ؟ وينيت جواب هذه 

 ال وحسن االحتامل . التساؤالت يف كلمة واحدة هي : الصرب بمعنى طول الب
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 35بمكة يف آية األحقاف  بدأت وقفتنا عند قوله تعاىل ينمر نبيه العريب 

 بقوله :         ..   وحيضه عىل الصرب

كام فعل أصحاب العزم من الرسل . ثم ينهاه عن االستعجال يف التوق إىل 

الدعوة اإلهلية وهي تثمر نورًا يف قلوب القوم ونورًا يف عيوهنم  رؤية نتائج

 عامهلم ، فيطلب هلم املحق والعذاب كام فعل نوح يف قوله تعاىل : أونورًا يف 

                          

                         

                        

                : إىل  [ 9 – 5] نوح

  ..   صربه فقال :  د  ف  أن ضاق صدره ون       

                      

      : وال شك أبدًا يف أن النبي العريب [ 27،  26] نوح .  

فهم هذا الدرس القرآين جيدًا ، وأدرك أن االستعجال هو ضد التنين واحللم 

واما من أسامء الصرب ، بدليل أنه حني توجه إىل الطائف بحثًا عمن جيريه 

وينرصه ولقي ما لقي من عنت وجاءه ملك اجلبال يطلب إلنه يف أن يطبق 

راجيًا أن خيرج من عليهم األخشبني فال ي سمع هلم بعدها حس  ، مل ينلن له 

 أصالهبم من يؤمن باهلل واليوم اآلخر . 
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 :  48بمكة يف آية القلم  ثم انتقلنا يف وقوفنا إىل قوله تعاىل ينمر نبيه الكريم 

     .. ، ثم ينهاه عن أن يكون كصاحب احلوت وأن يفعل فعله 

 .   ..        :  وللك يف قوله تعاىل

ونتساءل : هل هنى تعاىل نبيه أن يكون كصاحب احلوت يف ندائه وكظمه 

الغيظ حسب مدلول ظاهر اآلية ؟ بالتنكيد ال !! ألن النداء دعاء ، وألن 

،  [ 60] غافر :    ..    .. من الثوابت يف قوله تعاىل :  الدعاء

وألن كظم الغيظ أيضًا من ثوابت العمل الصالح . وإلا كان للك كذلك ، فام 

هو حمل النهي إلن ؟ إنه ترك الصرب واالستسالم لداعي الغضب . والدليل يف 

مغاضبًا : .        .. بقوله تعاىل :  87آية األنبياء 

 مور يف غري موضعها .أي واضعًا األ

وهو يف بطن احلوت أنه قد وضع األمور يف غري  لقد شعر يونس 

موضعها ، فراح ينادي ربه ويدعوه تائبًا مستغفرًا للظلم الذي ارتكبه لكن املتنمل 

يف كتب التفسري يستنكر مدهوشًا وهو يرى أكثرها ينزلق يف فهم القصة منزلقًا 

 ليه . خطرياً ال أحد يدري كيف وصلوا إ

[ : ) .. إن أكثر  185ص 22يقول الفخر الرازي يف تفسريه الكبري ] ج

املفرسين عىل أن يونس لهب مغاضبًا لربه ، ويقال هذا قول ابن مسعود وابن 

منبه ، واختاره حممد بن  عباس واحلسن والشعبي وسعيد بن جبري ووهب بن

: ) واجلواب عىل هذا جرير الطربي يف تفسريه .. ( أهـ . ثم ينتهي إىل القول 
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الوجه أنه ليس يف اآلية من غاضبه ، لكننا نقطع بننه ال جيوز عىل نبي أن 

يغاضب ربه ، ألن للك صفة اجلاهل ، واجلاهل باهلل ال يكون مؤمنًا فضالً 

 عن أن يكون نبيًا ( أهـ .

أن اآلية ومل يكتف املفرسون بالزعم بنن يونس لهب مغاضبًا لربه ، رغم 

 الفخر الرازي ـ مل تعني ن الطرف اآلخر يف املغاضبة ، بل لهبوا إىل ـ كام بنيا 

زعم شبهة ثانية ، هي أن يونس ظنا وهو يذهب مغاضبًا ربه أن ربه لن يقدر 

  عليه . تعاىل اهلل عام يصفون . 

[ يف الرد عىل هذه الشبهة : ) .. من  186ص 22يقول الفخر الرازي ] ج

كافر ، وال خالف يف أنه ال جيوز نسبة للك إىل آحاد  ظنا عجز اهلل تعاىل فهو

املؤمنني فكيف إىل األنبياء عليهم الصالة والسالم .. ( أهـ . ثم يميض معددًا 

وجوه الرد عىل هذه الشبهة ، وهي وجوه قوية متينة ال حمل لتفصيلها يف هذا 

متامًا ـ ليس املقام ، ما هيمنا هنا أن نفهم بداللة اآليات أن يونس ـ مثل نوح 

ا يونس فنفد صربه فرتك   وقوة الصرب وحسن االحتامل ، أم 
من أويل اجل ل د 

ا نوح فنفد  صربه فدعا عليهم .   قومه ، وأم 

ثالث ثالثة لكرهتم سورة يونس ،  يبقى أن نقف أخريًا عند موسى 

آن وعند طباعه احلادة وجبلته النارية العنيفة ، وعند الصور التي رسمها له القر

   .. بعيدًا عن الصرب وطول األناة ، بدءًا من قول العبد الصالح له : 

         : ومرورًا بقتله رجاًل يف املدينة حسب  [ 67] الكهف .
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  ..قوله تعاىل :                

               : وانتهاًء بالوصف  [ 15] القصص .

القرآين له حني عاد حيمل األلواح من لقاء ربه ووجد قومه برئاسة أخيه 

 ون يعبدون العجل من دون اهلل : رها         

              ..  : [ 150] األعراف  .

رحم اهلل أخي :   فإلا تنملنا يف هذا كله فهمنا املقصد النبوي يف قوله

موسى لو أنه صرب . وفهمنا القاسم املشرتك بني الرسل الثالثة الذين لكرهم 

 اهلل تعاىل يف سورة يونس .

حانه حباه للصابرين يف نعود إىل ما ابتدأنا به من حديثنا عن إعالن اهلل سب

 :/  146القرآن الكريم حيث ورد مرًة واحدة فقط يف سورة آل عمران اآلية / 

                        

                        فهو حيب

ل الشدائد ، ومعاناة املكاره ، وثباهتا يف مواجهة  الفئة املؤمنة الصابرة عىل  حتم 

ْهن  أو ضعف أو استكانة ، وهذا احلب من  أعداء األنبياء دون أن يصيبها و 

اهلل هلم عبارة عن إرادة اهلل سبحانه يف إكرامهم وإعزازهم ، وكيف ال يعلن 

 للصابرين وهو الذي :  اهلل حب ه

 : بالصرب كام أمر األنبياء من قبله أمر النبي  -1

          ..  : [ 35] األ قاف . 
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 املصابرة يف لقاء األعداء :بوأمر املؤمنني بالصرب يف الشدة و -2

       ..  [200:  آل عتران ] . 

 وأثنى عىل أهل الصرب بالصدق :  -3

  ..                     

    ..  [177:  البقرة ] . 

  وبني  أنه معهم . -4

  ..             : [ 46] األنفال . 

ن  اجلزاء إليهم : -5  وأ ْحس 

  ..          :  [ 96] النح . 

ّف  أجرهم بغري حساب : -6 و   و 

  ..               : [ 10] الزمر . 

 وبرشهم باخلروج من أنواع البالء بنمان : -7

                   

               [155:  البقرة ] . 
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هم باملالئكة عند لقاء األ -8 دا  عداء : وأ م 

                     

                   : [ 125] آل عتران . 

 وبعث املالئكة بالسالم عليهم : -9

  ..                  

             [ : 24 – 23الرعد ] . 

 وأخربهم بنهنم من أهل العزائم يف األمور : -10

             : [ 43] الشورى . 

ر  أن ا -11 ك   ألعامل الصاحلة العظيمة ال يناهلا إال الصابرون :ول 

            ..  : [ 35] فصلت . 

د أنه ال ينتفع باآليات والعرب إال الصابرون :  -12  وأك 

  ..               : [ 5] إبراهيم . 

   ريًا إىل أنه تعاىل جعل الصابرين أئمة : وننتهي أخ -13

                   

 . ونتذكر عبارة لإلمام جعفر الصادق يف تعريف األئمة :  [ 24] الس دة : 
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  ..عند الضيق أر بهم ذراعًا : .. خري األئتة والسادة 

  ..وأبس هم وجهًا عند املسألة .. وأوفرهم  لًب عند الغض  

 .  وأكثرهم صفحًا إذا قدر .. وأرمحهم قلبًا إذا سلِّط 

 قال الشاعر : يكون العبد يف محاية ورعاية وعناية وكفاية ،  وهبذه املحبة من الرب للصابرين

ْْْْْْْْْْْة ْْْْْْْْْْْن ا  عناي  يل م

ْْْْْد جعلْْْْْت الصْْْْْب دأيب  ق

 

 ْْْْْْْ ْْْْْْْا منه ْْْْْْْةأن  ا يف رعاي

ْْْْْْْْْْة ْْْْْْْْْْ  يل كفاي  والتوك

ْْْْْْْْْْْدوي  ْْْْْْْْْْْ ذا رام ع  ف

ا عْْْْْْْ  اللْْْْْْْْ ْْْْْْْه ال لت 
   

 

ْْْْْْْم  عْْْْْْْر  بنكايْْْْْْْه  ل   ث 

ْْْْْْْْْْْه ْْْْْْْْْْْه  ويف ا  محاي ْ 

 اهد من األ اديث النبوية والقدسية عن الصابرين :شو - 

 قال :  رسول اهلل  أن عن أيب هريرة 

ب   زاء  ، إذا ق  ي ه  من )) يقول ا  تعاىل : ما لعبدي املؤمن عندي ج 
ف  ت  ص  ض 

 . ) رواه البخاري (أه  الدنيا ، ثم ا تسبه ، إ  اجلنة (( 

 قال :  عن النبي  عن أيب هريرة 

ْي   يتوت  بينهب ثالثة أو د  ، مل يبلغوا احلن ث  ، إ  أدخلهب  ت 
ل  س  )) ما من م 

قال هلم : ادخلوا اجلنة ، فيق ولون :  تى ا  بفض  رمحته إياهم اجلنة ، قال : ي 

 . ( أخرجه النسائي يف سننه) يدخ  آباؤنا ، فيقول : ادخلوا أنتم وآباؤكم (( 

 قال :  أن رسول اهلل  عن أيب موسى األشعري 
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)) إذا مات ولد العبد ، قال ا  ملالئكته : قبضتم ولد  عبدي ؟ فيقولون : 

 ماذا قال نعم ، فيقول : قبضتم ثترة فؤاده ؟ فيقولون : نعم ، فيقول : 

ع  ، فيقول ا  : ابنوا لعبدي بيتًا يف اجلنة ،  ج  َت   ك  ، واس  د 
 
عبدي ؟ فيقولون : مح 

وه  بيت  احلتد  ((  ت  س   . ( أخرجه الَتمذي) و 

 يقول :  قال : سمعت رسول اهلل  عن أنس بن مالك 

 فصب  ، عو  
ب يب ت ي ه  ته  منهب )) إن ا  تعاىل قال : إذا ابتليت  عبدي ب ح  ض 

 . ) رواه البخاري ( ] يريد عينيه [اجلنة (( 

 قال :  عن النبي  عن أيب أ مامة 

ة  األوىل  م  د  )) يقول ا  سبحانه : ابن  آدم  ، إن  صبت  وا تسبت  عند الص 

ض  لث ثوابًا إ  اجلنة ((   . )صحيح يف الزوائد (مل أ ر 

 صورة من الصابرين : -

ة بن الزبري شقيق عبد ا  ومصع  ر  ا  تعاىل عن عرو ىروي   -1

 عنهم بعنوان ) مأساة عامل ( :

اجتمع يومًا يف احلرم ، عىل عهد معاوية ، عبد اهلل بن الزبري وأخواه عروة 

ومصعب ، وعبد امللك بن مروان ، فتمنوا ، فقال مصعب : أنا أمتنى أن 

كينة أحكم العراقني ، وأتزوج عقيلتي قريش ، وأمجل مج يالت العرص : س 

بنت احلسني وعائشة بنت طلحة ، وقال عبد اهلل : أنا أمتنى أن أنال اخلالفة 
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 وأسوساحلرمني . وقال عبد امللك : أنا أمتنى أن أقعد مقعد معاوية ،  وأخدم

 األرض . أما عروة فقال :

 وأن أدخل اجلنة . أنا لست يف يشء من للك ، أنا أمتنى أن أكون عاملًا ، 

لم تكن إال سنون ، حتى نال كل من الثالثة ما متناه ، حكم مصعب ف

العراقني ، وتزوج العقيلتني ، وبويع عبد اهلل باخلالفة ، وكان له احلجاز 

والعراق ومرص وأطراف الشام ، وكاد يدخل دمشق ويتم له األمر ، لوال أنه 

ىل عبد امللك كان يف ميدان احلرب أبرع منه يف جمال السياسة ، وعاد األمر إ

فحكم األرض ، وكان يذكر هذا ويقول : من أراد أن ينظر إىل رجل من أهل 

 اجلنة فلينظر إىل عروة . 

هذا هو عروة ، العامل األجل ، الكريم األب واألم والنفس واليد ، وكان 

كل ليلة ، يقوم به الليل ،  () أحد الفقهاء السبعة يف املدينة ، يقرأ ربع القرآن

 ه إال الليلة التي أحدثكم عنها ثم عاود القيام من الليلة التالية .فام ترك

طب ، ثلم حائطه ) ثقبه ( فيدخل الناس فينكلون  وكان إلا كان أيام الر 

      وحيتملون ، وكان إلا دخله قرأ قوله تعاىل : 

          ..   : [ 39] الكهف . 

                                                 

()-  التالوة ، وأكثرهم كان يؤثر القليل مع التدبر ، عىل الكثري من كان من السلف من يستكثر

مع اإلرساع ، وكلهم فاهم للقرآن ، عامل به ، يعلم أنه أمر وهني أنزل لفهمه والعمل به ، ال 

 . فهم وال علملتغني فيه فقط ، وال حلفظه وتالوته جهرًا ، بال التصحيح خمارجه ، وجتويد أدائه ، و
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بدعوٍة من  الذي وفد من مدينة رسول اهلل هذا هو ضيف اخلليفة 

اخلليفة األموي الوليد بن عبد امللك حيث نزل يف قرص اخلرضاء بدار اخلالفة 

 جنوب اجلامع األموي بدمشق وحتديدًا يف سوق القباقيب حاليًا .

ساقه وهو يف طريقه وتذكر كتب التاريخ أن ضيف اخلليفة أصيب بمرٍض يف 

حشد له األطباء من كل مكان  ف،  نحو العاصمة األموية من مدينة رسول اهلل 

ليداووه من هذا الداء الذي نجم يف رجله ، وخرج األطباء وقد قرروا أنه ال بد 

من قطع الرجل . وجزع اخلليفة ، ومل يدع بابًا من أبواب الرتغيب والرتهيب إال 

 . م كنوز اخلزائن ، ولكنهم عجزوافتحه هلم ، وعرض عليه

وترك لنا التاريخ وصفًا هلذه ) العملية اجلراحية ( التي متت قبل ألف 

 وثالثمئة سنة ، يف الوقت الذي كان أهل أوربة يرسحون فيه مع األنعام ..

عرضوا عليه اخلمر ليسكروه ، فال حيس بنمل القطع ، فنبى وقال : ال 

ر  اهلل بمعص  ية اهلل . فنرادوه أن يرشب املرقد ) البنج ( فقال : ال ،أستعني عىل ق د 

فإين ما أحب أن أسلب عضوًا من أعضائي ، وأنا ال أجد أمل للك ألحتسبه 

 عند اهلل . يفضل أن يتنمل ويلقى الثواب ، عن أن يفقد األمل وحيرم الثواب .

ل وورد عىل األطباء ما مل يكونوا يتوقعون ، وسمعوا عجبًا ، كيف حيتم

هذا الشيخ قطع رجله ، وهو صاح واع . ومل يدروا أن عنده ما هو أشد أثرًا 

من املسكر ومن املرقد ، لديه يشء يستطيع أن يغيب به عن الدنيا كلها ، 

دهوا . قال : إين  وينساها وال يعود إىل التفكري فيها . وعرضه عليهم فش 

 كم هبا . سندخل يف لكر اهلل ، فإلا رأيتموين استغرقت فيه فشنن
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ولكر اهلل ال كام نذكره نحن ، حني نذكر بنلسنتنا ، وقلوبنا يف غفلة عن 

الذكر ، ولكن لكر اللسان والقلب واجلوارح ، لكر من حيس إل يدخل فيه كام 

حيسه راكب الطيارة ، حني تعلو به عن األرض فتصغر ، ثم يميض صعدًا حتى 

اهتا وأحزاهنا ، وكل ما فيها نقطة تصري الدنيا كلها ، بملذاهتا وآالمها ، ومرس

ضائعة يف احلضيض ، ولكر  اهلل يعلو بصاحبه إىل حيث ال تبلغ الطيارة ، وال 

 يصل إليها خيال من أبدعها.

 فلام رأوه استغرق ، بدأت العملية . قطعوا اللحم بالسكني املحمى بالنار

جلله العرق ، ثم حتى إلا بلغوا العظم نرشوه باملنشار ، وهو هيلل ويكرب ، وقد 

، التي كانوا ال يعرفون غريها ، فحموا الزيت بالكي  عمدوا إىل طريقة التعقيم 

 عليه . يغميف مغارف احلديد حتى إلا غىل كووه هبا فن  

وكان اخلليفة نفسه قاعدًا ناحية ، قد أبى إال أن حيرض العملية إكرامًا 

لزيت علم أهنا قد انتهت ، للشيخ ، ولكنه مل يستطع أن يرى ، فلام شم رائحة ا

وملا أفاق الشيخ من غشيته ، رأى القدم يف أيدهيم ، فنخذها يقلبها ، قدمه التي 

كانت بضعًة منه ، فصارت قطعًة من حلم وعظم ، وأدركه الضعف البرشي ، 

 فقال : أما والذي محلني عليك ، إنه ليعلم أين ما مشيت بك إىل معصية قط .

ع أسفًا وحزنًا ، ولكن مالا يصنع له ، ما دامت وكان قلب اخلليفة يتقط

أموال األرض ومغرياهتا ال ترد عليه رجله التي قطعت ، ومالا يصنع له ؟ 

ألنه ال وهو رجل قد فرغ من حب اجلاه ، وحب الغنى ، فكان أغنى الناس 

 نال كل يشء ، فال يمكن أن ينال أحد كل يشء ولكن ألنه زهد يف كل يشء .

الغمرة ، وإلا برصخة خترق حجب الصمت ، أن لقد مات  وإنه لفي هذه
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ابن الشيخ . ابنه حممد ، الشاب العامل الصالح ، الذي كان أمل أبيه ، وكان 

 قرة عينه يدخل االصطبل ليخرج فرسًا له ، فريحمه فيموت لساعته .

 ويف هذه املحن ، يظهر اإليامن ويكون الصرب . وهكذا جتتمع املصائب .

خ ، وكاد يميل ويتزعزع ، ثم متاسك واحتمل ، وعاوده إيامنه وترنح الشي

   ..وال ينفع يشء يف هذه املواقف إال اإليامن ، وما زاد عىل أن قال : 

            : [ 62] الكهف . 

وقدم عىل الوليد من الغد وفد بني عبس ، وفيهم رجل رضير ، فسنله ما 

فقال : يا أمري املؤمنني بت ليلة يف بطن واد وال أعلم عبسيًا يزيد ماله  حاله

عىل مايل فطرقنا سيل فذهب بام كان يل من أهل وولد ومال غري بعري وصبي 

مولود وكان البعري صعبًا فندا فوضعت  الصبيا واتبعت  البعري  فلم أجاوز إال 

لذئب وهو ينكله قلياًل حتى سمعت صيحة ابني ورأيت رأسه يف فم ا

فلحقت  البعري ألحبسه فرماين فذهب ببرصي . فقال : أرسلوه إىل عروة 

 ليعلم أن يف الدنيا من هو أشد منه مصابًا .

واتعظ عروة ، وقال : اللهم إن كنت أخذت طرفًا ، لقد أبقيت أطرافًا ، وإن 

 . كنت أخذت ولدًا لقد تركت أوالدًا ، ولك احلمد عىل ما أعطيت وما أخذت

قول  ، وعاد عروة إىل املدينة ، وتلقاه الناس يعزونه ، فكان أبلغ ما سمع

 إبراهيم بن حممد بن طلحة إل قال له :

واهلل ما بك حاجة إىل السعي ، وال أرب يف السباق ، وقد أبقى لنا اهلل 

منك ما نحن أحوج إليه ، علمك ورأيك وفضلك ، وإن اهلل ويلُّ ثوابك ، 

  والضمني بحسابك .
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 (4من ثوابت القرآن الكريم )

  ..        ..

 

 [ 222] البقرة :    ..      قال تعاىل : 

يف التاء والواو والباء ) ت و ب ( أصل صحيح ولفظ قرآين وردت اشتقاقاته 

 بقوله تعاىل :  37يكي    أواها يف البقر  موضعًا من التنزيل احل 87   

                   وآخرها يف

 .          بقوله تعاىل :  3 النرص

ي ب السور  التاسعة يف القرآن اليكري  باس  ) سور  التوبة (  ه عضويسمِّ

( إىل آخرها  3نظرًا لتيكرار اللفظ ومشتقاته يف آيات السور  من أواها ) اآلية 

 (   ولورود قصة توبة املتخلفني الثالثة فيها بقوله تعاىل :  146) اآلية 

                     

                   

                : [ 118] التوبة  .

الك وهالل بن أمية ومرار  بن الربيع والثالثة املذكورون ه  كعب بن م
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ولقد اعتاد هذا البعض أن يطلق عىل السور  منه  أبو خيثمة .  وقيل غريه  

أسامء أشياء ورد ذكرها يف السور  كالبقر  والعنيكبوت والنساء وغريها . 

ليكن بعضًا آخر أطلق عليها اس  ) سور  براء  ( كعادته يف تسمية السور 

 رص والزلزلة والقارعة وغريها .بأول ألفاظها   كالع

الرجوع والعودة عن الذنوب معاٍن وأقسام منها : للتوبة يف القرآن الكريم 

     كام يف قوله تعاىل :  واملعايص إىل الصالح واإلصالح

             

              

   : وهذا املعنى ال ييكون إال إذا كان فاعل التوب هو  [ 39،  38] املائدة .

اب من الناس والت اإلنسان   كام يف عبار  : فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح . وَّ

اد إىل سبيل اهلل مستغفرًا . أما إذا  اع عن الظل  نادمًا والعوَّ هو األّواب أي الرجَّ

كان فاعل التوب هو اهلل تعاىل كام يف عبار  : فإن اهلل يتوب عليه   ويف عبار  : إنه 

اب الرحي    أصبح املعنى قبول توبة التائبني   ومن هنا جاء الوصف  هو التوَّ

       للذات اإلاهية العلية بأنه : القرآين

             : [ 3] غافر  . 

 . وإنام قلنا اإلنسان  يميز اإلنسان العاقل حرصا   متطور   راٍق  والتوبة سلوك  

مه اهلل تعاىل ونفخ فيه من روحه وسخر لنخص بالذكر هذ ا املخلوق الذي كرَّ
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.  له باقي املخلوقات مجيعًا . وقلنا العاقل   لنحرص التوبة بالبالغني الراشدين

األعامل  فاحليوانات من نمل ونحل وإبل ال تشعر بالندم وال متيز طالح

وإناثًا   فتأسف عىل ارتيكابه   وقل مثل ذلك يف األطفال واملجانني ذكورًا 

ألن التوبة تيكليف وأمر إاهي ال يرسي إال عىل اآلدميني البالغني الراشدين 

قفز  نوعية ذوي العقول واأللباب . وقلنا أخريًا إهنا سلوك راق متطور ألهنا 

وإاهام رباين .وااهدى بالوحي يف السلوك حتتاج ليكي تت  إىل هدى رمحاين 

ها إعطاء اإلنسان دفعة أوىل يف مدارج واإلاهام رمحة من اهلل تعاىل ونعمة هدف

بالتطوير والتحسني واإلصالح   املعارف اليكونية املادية يتابع بعدها الطريق 

أهنار / بحريات [ بوسائط نقل  ومثال ذلك : اجتياز احلواجز املائية ] بحار /

 متطور  من سفن وبواخر وغواصات   بدأت عىل شيكل طوف من 

ف بعضها إىل بعض   صنعه إنسان اسمه نوح جذوع األشجار تربط األليا

بوحي من اهلل وإاهام   وهذا من ثوابت القصص القرآين يف قوله تعاىل آمرًا 

  : رسوله نوح           ..   : [ 37] هود  .

 ا قوله تعاىل : مأ                      

     : فهو مثال ااهدى بالوحي واإلاهام الذي  [ 37] البقرة  

 يرتقي باإلنسان يف مراتب السلوك األسمى .

والتوبة أقسام : توبة عن إتيان املعايص كرشب اخلمر ولعب امليرس والغش 

الصالة والصوم والزكاة ، وتوبة عن  باملواصفات ، وتوبة عن ترك التكاليف كإقامة
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 التقصري يف أداء هذه التكاليف ، وتوبة عن اإلساءة للناس يف أمواهلم وأعراضهم .

وال ريب يف أن هذا القس  األخري ال تيكتمل التوبة فيه إال بالتيكفري عمليًا عام 

أحدثته تلك اإلساء  من آثار وما نتج عنها من أرضار   وهذا هو معنى 

الذي نجده مقرتنًا دائاًم بالتوبة يف آيات القرآن اليكري  كرشط من  اإلصالح

 رشوط قبواها : 

1-              ..  : [ 39] املائدة . 

2-            ..  : [ 60] مريم . 

3-             : [ 71] الفرقان . 

4-               : [ 67] القصص . 

يعة عىل حيكايا توابني يف كتب األخبار ولعلنا إن نحن ألقينا نظر  رس

لنا التوبة العملية وأمهية العمل الصالح يف حتقيق التوبة . ومن  تتوضح

 . األنصاري وأيب لبابة خيثمة أشهرها أخبار حيكي  بن حزام وأيب 

هو حيكي  بن حزام بن خويلد   ابن  : خرب توبة حكيم بن حزام  -1

منني . ذكر العسقالين يف اإلصابة أنه ولد يف أخ السيد  خدجية أوىل أمهات املؤ

جوف اليكعبة قبل ثالثة عرش عامًا من عام الفيل وتويف لعرش سنوات خلت 

من خالفة معاوية   عن عمر يناهز مئة وعرشين عامًا . كان من سادات 
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قبل مبعثه    وبيده دار الندو    وكان صديقًا للنبي  ()قريش له الرفاد 

ونجا فيمن نجا   وتأخر إسالمه حتى عام الفتح   يومها يكفار ال شهد بدرًا مع

 قال :   ثبت يف السري  والصحيح أن النبي

 . ((من دخل دار حكيم بن حزام فهو آمن )) 

اإلسالم ليغفر اهلل له  أن ييكتفي بالدخول يف لقد كان بوسع ابن حزام 

 بتأخره بااللتحاق ما كان منه يف اجلاهلية   لوال أنه شعر يف أعامقه أنه قرصَّ 

بقافلة ااهدى   وأحس أن عليه أن يتوب عن هذا التقصري   وأن يعمل صاحلًا 

 ييكفر به عام بدر منه من إساءات . فامذا فعل ؟ 

تروي األخبار أنه حج فذبح مئة ناقة أطعمها للناس يف املوس    وأعتق 

ة بن أيب سفيان بمئة مئة من عبيده لوجه اهلل . وتروي أنه باع دار الندو  ملعاوي

لقد     فقال له ابن الزبري : لقد بعت ميكرمة من ميكارم قريش  ألف دره 

يا ع  . فقال : هيهات يا بني   مل يبق من  امليكارم إال بِْعَت رشف العرب 

ما بعتها إال ألشرتي بثمنها بيتًا    وإينومل يبَق من الرشف إال اإلسالم التقوى 

   فقد تاب وأحسن التوبة .  رح  اهلل حيكيامً  يل اهلل .يف اجلنة إذ جعلته يف سب

هو أبو خيثمة الساملي األنصاري . قال الواقدي : هو  : خرب توبة أيب خيثمة  -2

 عبد اهلل أحد بني سامل   شهد أحدًا وبقي إىل خالفة يزيد بن معاوية . ليكن ابن اليكلبي

                                                 

()- . الرفاد  : ما كانت خترجه قريش يف اجلاهلية من أموااها إلطعام احلجاج يف موس  احلج 
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ذلك يف اإلصابة ث  خت  زع  أن اسمه مالك بن قيس الساملي . ذكر العسقالين 

 قائالً : واهلل أعل  .

 يوم تبوك فيمن ختلف   هو أحد ثالثة ختلفوا عن اخلروج مع رسول اهلل 

  ث  تابوا وحسنت توبته    وذكره  اهلل تعاىل يف كتابه العزيز بقوله : 

                 

              

          ..  : التوبة [

) وكانوا نفر صدق ال الطربي يف تارخيه فقال :  كام ذكره  [ 118 – 117

 .  [ 102ص 3] انظر تاريخ الرسل وامللوك البن جرير الطربي جيتهمون يف إيامهن  ( 

خرج  حني لقد أقعدت احلاجة كثريين عن املبادر  باخلروج مع النبي 

قاصدًا تبوك   يروي الطربي يف تارخيه أن يامن بن عمري بن كعب بالناس 

ل ومها يبيكيان  النرضي لقي أبا ليىل عبد الرمحن بن كعب وعبد اهلل بن مغفَّ

فقال : ما يبيكييكام ؟ قاال : جئنا رسول اهلل ليحملنا فل  جيد ما حيملنا عليه 

) مجاًل ( وليس عندنا ما نتقوى به عىل اخلروج معه   فأعطامها ناضحًا 

وزودمها شيئًا من متر . ليكن الذي أقعد أبا خيثمة هو اليكسل . فقد كان منعاًم 

ال   ودليلنا ما قاله ابن عبد الرب القرطبي يف ترمجة أيب خيثمة بيكتاب ذا م

رسول أبا خيثمة بعد أن سار  نّ إاالستيعاب نقالً عن ابن إسحق قال : .. ث  
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أيامًا دخل عىل أهله فوجد امرأتني له يف عريشني اهام يف حائط   قد  اهلل 

أت له طعامًا   فلام نظر فرشت كل واحد  منهام عريشها وبردت له فيه ماًء وهي

يف الضح والربح واحلر وأبو خيثمة يف  أبو خيثمة إىل ذلك قال : ) رسوُل اهلل 

.. واهلل ال أدخل  ِف َص ظل بارد وطعام وامرأ  حسناء مقي  يف ماله ؟ ما هذا بالنَّ

م ناضحه فارحتله  عريش واحد  منيكام حتى أحلق به فهيّئا يل زادًا ( ففعلتا . ث  قدَّ

 حني نزل بتبوك . أهـ . حتى أدركه رج يف طلب رسول اهلل وخ

إننا نقف يف تتمة اخلرب عند عبارتني . األوىل قااها أبو خيثمة لعمري بن 

) إن يل ذنبًا فال وهب اجلمحي حني أرشفا عىل تبوك وكان رفيقه يف الطريق : 

يب أل عليك أن تتخلف عني حتى آيت رسول اهلل ( والثانية قااها النبي 

فام هو ذنب أيب خيثمة    ()((أوىل لك يا أبا خيثمة  ))خيثمة حني التقاه 

 وفي  كان التهديد النبوي ؟ 

الذي يقع كثريون يف براثنه ويؤدي إىل التقصري يف أداء التيكاليف   إنه اليكسل 

أبواب الشيطان فاستعاذ منه باهلل يف دعائه املشهور  بابًا من والذي رأى فيه النبي 

 . )) اللهم إين أعوذ بك من العجز والكسل ، والشّح والبخل و .. ((وله : بق

رح  اهلل أبا خيثمة فقد تاب وأصلح وأحسن وقبل منه ربه توبته وعفا 

 عن تقصريه .

                                                 

()-  من سور  القيامة .  35و  34العبار  معناها : ويل لك . واللفظ فيها قرآين ورد يف اآليتني

 قااها أليب جهل متوعدًا . ومقاتل أن النبي يروي الفخر الرازي يف تفسريه اليكبري عن قتاد  
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هو ابن عبد املنذر األنصاري   اختلفوا يف اسمه .  خرب توبة أيب لبابة : -3

ق اسمه رفاعة   وذكر قال موسى بن عقبة اسمه بشري   وقال ابن إسح

وكانت  الزخمرشي يف اليكشاف أن اسمه مروان . كان أحد النقباء ليلة العقبة  

راية بني عمرو بن عوف يوم فتح ميكة معه . قال ابن عبد الرب يف االستيعاب 

ره عىل املدينة  إنه شهد بدرًا   ليكن ثمة من زع  أن النبي  ه يوم بدر وأمَّ ردَّ

 اب بدر . ورضب له بسهمه مع أصح

وكام اختلف أهل األخبار يف اسمه   اختلفوا يف الفعل الذي استوجب 

عنده التوبة . فقد روى ابن إسحق عن ابن شهاب الزهري أن أبا لبابة كان 

إال أن ابن جرير الطربي مل  يف خروجه إىل تبوك . ممن ختلف عن النبي 

سل وامللوك   وابن حجر يذكره مطلقًا بني املخلَّفني واملتخلفني يف تاريخ الر

العسقالين مل يرش إىل هذا التخلف املزعوم يف ترمجته بيكتاب ) اإلصابة يف 

 معرفة أخبار الصحابة ( . 

ثمة قصة أخرى ال عالقة اها بيوم تبوك   رواها ابن عبد الرب يف االستيعاب 

هـ ( عن  620 – 541ورواها اإلمام موفق الدين أمحد بن قدامة املقديس ) 

 د بن عمر الواقدي عن السائب بن أيب لبابة عن أبيه قال : حمم

  حني اشتد هأن يرسلني إلييسألونه  ملا أرسلت قريظة إىل رسول اهلل 

إذهب إىل حلفائك فإهنم أرسلوا )) فقال :  عليه  احلرص   دعاين رسول اهلل 

شوا . قال : فدخلت عليه  وقد اشتد هب  احلصار   فه ((إليك من بني األوس 
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إيلَّ وقالوا : يا أبا لبابة   نحن مواليك من دون الناس كله  .وقام كعب بن أسد 

فقال : يا أبا بشري قد عرفت ما صنعنا يف أمرك وأمر قومك يوم احلدائق ويوم 

وحممد يأبى أن  بعاث وكل حرب كنت  فيها   وقد اشتد علينا احلصار وهليكنا  

أنه زال عنا حلقنا بأرض الشام أو بخيرب  يفارق حصننا حتى ننزل عىل حيكمه . فلو

ومل نيكثر عليه مجعًا أبدًا   فامذا ترى ؟ قلت : فانزلوا وإال .. وأومأت إىل حلقي 

لك يا أبا لبابة ؟ قلت :  أقول فإنه الذبح . ث  ندمت واسرتجعت فقال كعب : ما

تظرون قد خنت اهلل ورسوله . ونزلت وإن حليتي مبتلة بالدموع   وكان الناس ين

رجوعي إليه    فأخذت من وراء احلصن طريقًا آخر حتى أتيت املسجد 

دعوه حتى حيدث اهلل فيه ما )) : ما صنعت فقال  اهلل  فارتبطت . وبلغ رسول

ـ . ((يشاء ، لو كان جاءين الستغفرت له   . أه

أما تتمة القصة فنجدها عند ابن عبد الرب يف االستيعاب حيث يروي عن 

أيب بيكر أن أبا لبابة ربط نفسه إىل سارية املسجد بسلسلة ربوض ) أي  بن عبد اهلل

ثقيلة ( بضع عرش  ليلة وقال : ال أحل نفيس حتى يتوب اهلل عيل أو أموت . 

        فأنزل اهلل تعاىل : 

             : وأما  [ 102] التوبة .

 خامتة القصة فنجدها عند ابن شهاب الزهري يروي عن أم سلمة زوج النبي 

 أهنا قالت : رأيت رسول اهلل حيل رباطه وييكلمه وخيربه بقبوله توبته .

* * * 
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بإدراك اخلطأ والصواب قلنا إن التوبة سلوك إنساين راق متحرض   يبدأ 

وبالتمييز بني الصالح والطالح   يليه ندم من املذنب العايص عىل ما ارتيكب 

مة عىل ربحق نفسه وبحق غريه   فإذا اكتمال ولدت عند اإلنسان العاقل رغبة عا

الذنوب وهجر السيئات والرجوع عن املعايص   وَدَفَعُه الندُم إىل االستغفار  ترك

  له إدراكه ومتييزه وندمه ورغبته يف التوبة عام فعل وعزمه عىل واإلنابة   فإذا ت

عدم التيكرار صادقًا َقبَِل اهللُ منه هذه التوبة وصدق َمْن قال : هللُ أفرح بتوبِة عبدِه 

 من الظمآن الوارد   والضال الواجد والعقي  الوالد . قال أحده  : 

ذذذ نّذذذكه م  أنذذذته لذذذه ب   ب  ن  الذذذذ    ر  ف  ا  غه

ذذع  ته   ي  ص 
ذذوهذذو يه  ه  ذذنه  ق  و  س  ذذا  ده  كه وه ح 

 مه  ئ 

ذذ د  ب ذذأنذذا عه  ذذل  عذذى ءٍ و  س   آبذذ   كه

دت   ب  و  ن  ي الذ  ر  ه  ظه  ت  له قه ث  أه  د  قه   وسذو 

ذأتيذت  وح   د  قه  ا  هه  ذ ي  ن ذظه  ن  س   ي  ع  ف  ا  شه

  ر  ف  غ  ا  فه 
 ب  عه ل 

ذ كه د  ذمه  ا  مه ه ذه  ز  ر  ا  وه  ضه  و  تهذ ق 

ذذاف  وه  ذذمذذا أنذذته أه  ه  ب ذذ ل  عه ذذا  جه ره  ل  ه 
 ه  ئ 

 

 وه  
ذذل  ح  العذذايص ب   ة  بهذذو  ته ل   قابذذل   ك  م 

ذذذع  به مذذذا ال تكذذذون  ل   ذذذته  ه  ض   ل  ه  ا  ته س 

ذذذذ ذذذذا  حه  ر  ئ  ا  بهذذذذكه ال   ره ا  زه و  أه  ه  اله  و  مه  ل  م 

ح    ف   عه ت   وسه  ب  و  ي  ع  ال   ي  ف  ص 
 شامل   كه و 

ذذذوه وه    ئ  ا  سه
ذذذده م  وه ده نهذذذ ل  ذذذم   ل  ئ  ا  ع  سه

ذذي  ف   ذذفه ا  ملذذا تذذر  فه قه  كامذذل   كه ل  ض 

ذذل  الظذذن  أه   فاعذذل   كه ن ذذوالظذذن  ك 

 
 ـ إال من رح  ريب وعص ـ  يف األخطاء أمر يعرض جلميع الناس  واالنزالق

وعاد عنه وأصلح نتائجه   يؤكد ذلك قول  ليكن خريه  من ميز هذا اخلطأ

. ويؤكده قول  )) كل بني آدم خط اء ، وخري اخلط ائني التوابون ((:  النبي 

ن  أهل قريٍة وال ) .. وارتفاعي ف)اهلل يف احلديث القديس : 
وق عريش ، ما م 
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ة ، كانوا عى ما كرهت  من معصيتي ثم حتّولوا يببادأهل بيٍت ، وال رجٍل 

إال حتّولت  هلم عم يكرهون من عذايب إىل ما  عنها إىل ما أحببت  من طاعتي ،

 .  (حيبون من رمحتي (

  :ائبني ولقد روى لنا سبحانه يف القصص القرآين أخبار العديد من توبة الت

   ..    الذي قال فيه تعاىل :  آدم   أواه

        : أما معصية آدم  [ 122،  121] طه .

 [ 20واألعراف  141] انظر طه أوامر ربه أال يأكل من الشجر   تهفيكانت يف خمالف

بته فتجسدت باالستغفار والدعاء بعد أن بان له خطأ ما فعل   وذلك وأما تو

           يف قوله تعاىل : 

    : [ 23] األعراف  . 

وه  ـ كام يتوه  الذي اصطفاه ربه نبيًا ورسوالً فت وثانيه  نوح 

يف يومنا هذا ـ أن النبو  صفة تيكوينية يورثها األب البنه   وأن ابن  اليكثريون

 ] انظر النبي نبي بالرضور    فطلب النجا  البنه من الغرق ألنه من أهله 

معيار التقيي  هو العمل   فقال له تعاىل واعظًا ومؤدبًا : ناسيًا أن  [ 45هود 

  ..               

           : ويف قراء  أخرى  [ 46] هود

    ورجع نوح تائبًا يستغفر ربه ويدعو :  .((إنه َعِمَل غرَي صالٍح  ))
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    : [ 47] هود . 

مل يصرب عىل تيكذيب قومه له   ومل يفه  سعة  الذي وثالثه  يونس 

 اًل لنبيه العريب ويتوب عىل أهل قريته   فرضبه اهلل مث عفوه تعاىل وهو يعفو

     قوله تعاىل :  وهناه عن أن يفعل مثل فعله   وذلك يف

         : وشعر  [ 48] القلم .

ربه   وأْن ال منجى له من (  ) أْمرِ يف الصرب عىل حيك   أنه قرصَّ  يونس 

   ..      امت إالباإلنابة والتوبة إىل اهلل : الظل

        : وكانت  [ 87] األنبياء .

       توبة صادقة مقبولة بدليل قوله تعاىل : 

     : [ 88] األنبياء . 

   الذي نقرأ خرب توبته يف قوله تعاىل :  ورابعه  موسى 
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       : [ 143] األعراف() . 

عمق إيامن املرء بربه زاد اً إىل أن عمق التوبة مرهون بعمق اإليامن   فيكلام بقي أن نشري أخري

كرب ندمه عىل ارتيكاب األخطاء واالنزالق يف املعايص   وتاق إىل الرجوع عنها   حتى ولو 

كانت ذنوباً بسيطة من اللم    ومل تيكن من اليكبائر املهليكة . وكلام كانت روح املرء أكثر شفافية 

اد إحساسه بفداحة خطئه وثقل معصيته . نقول هذا وأمامنا خرب رواه ابن قدامة وسموًا   ز

املقديس يف كتاب التوابني خمترصًا   ورواه عمر رضا كحالة يف أعالم النساء مطوالً   عن أم 

   وجدنا فيه مثاالً يوضح ما نقول . ()البنني بنت عبد العزيز بن مروان بن احليك 

                                                 

()-  هذه اآلية من أوضح األدلة عىل استحالة رؤية اهلل تعاىل بالعني يف هذه احليا  الدنيا . أما

ما روي من أحاديث نبوية تثبت إميكان رؤية املؤمن لربه فهي ال تتعارض البتة مع اآلية   ألهنا 

ث ال ماد  هناك وال حدود   وحيث يقوم عامل خالد آخر تتحدث عن رؤية اهلل يف اآلخر    حي

 عىل قوانني ونواميس من نوع آخر . فافه  يرمحك اهلل .

()-  هي زوجة خليفة هو الوليد بن عبد امللك وأخت خليفة هو عمر بن عبد العزيز   من

قميصًا ما ربات الفصاحة والبالغة واليكرم . من شهري قواها يف البخل : أٍف للبخل   لو كان 

لبسته أو كان طريقاً ما سليكته   وهل ينال اخلري إال باصطناعه . يروى أن الوليد أرسل يف طلب 

احلجاج بعد أن افتقده يف جملسه   فجاءه مدرعًا متنيكبًا قوسه   قال احلجاج : شغلني عنك ابن 

ساررت األشعث وابن الزبري . ث  جلس فأطال اجللوس . وبينا هو حيادثه دخلت جارية ف

الوليد   ومهس الوليد يف أذهنا شيئًا ث  مضت   ث  عادت فساررته وانرصفت . قال الوليد : 

أتدري ما قالت هذه يا أبا حممد ؟ فقال : أمري املؤمنني أعل  . قال : هي جارية  أم البنني   

إنه  أرسلتها أول مر  تسأل من هذا األعرايب الشاكي واخلليفة يف فضالة ؟ فأرسلت إليها :

احلجاج . ث  عادت يف املر  الثانية لتقول : إين واهلل ال آمن أن خيلو بك مثله . فقال احلجاج : ما 
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  :ريِّ ثَ  الشاعر : أرأيت إىل قول كُ ريِّ ثَ صاحبة كُ   َ زَّ عَ  لِ نْي نِ بَ الْ  م  قالت أُ 

ذذ قضذذ كذذل    هذي ديذذٍن فذذور  غريمه

 

ذذذ   هذذذاممطذذذوم  معن ذذذى غريم   ة  ز  وعه

 

                                                                                                                     

لك ومفاكهة النساء يا أمري املؤمنني   إنام املرأ  رحيانة وليست بقهرمانة   فإياك ومشاورهتن يف 

ذلك أوفر لعقلك األمور   فإن رأهين إىل أفن وعزمهن إىل وهن   وال تطل اجللوس معهن ف

وأبني لفضلك . ث  انرصف احلجاج   ودخل الوليد عىل أم البنني فأخربها بمقالة احلجاج   

فقالت : أحب يا أمري املؤمنني أن تأمره بالتسلي  عيلَّ غدًا . فقال : أفعل . وملا غدا احلجاج عىل 

 يل . قال : أعفني يا أمري املؤمنني .الوليد قال له : يا أبا حممد   رس إىل أم البنني فسل  عليها ث  عد إ

 قال : ال بد من ذلك .

فمىض إليها احلجاج فحجبته ساعة ث  أذنت له بالدخول   وأقرته قائاًم فل  تأذن له باجللوس   

وتشاغلت عنه ببعض جوارهيا ث  التفتت إليه فقالت : إيه يا حجاج   أنت املمتن عىل أمري 

األشعث ؟ أما واهلل لوال أنه جعلك أهون خلقه ما ابتالك برمي  املؤمنني بقتلك ابن الزبري وابن

اليكعبة وقتل ابن ذات النطاقني أول مولود يف اإلسالم . وأما ما أرشت به عىل أمري املؤمنني 

باالمتناع عن جمالسة نسائه   فإن كن انفرجن عن مثل ما انفرجت عنه أمك حقَّ له األخذ عنك 

ن عن مثل أمري املؤمنني مل يقبل منك وال أصغى إليك   قاتل اهلل والقبول منك   وإن كن انفرج

 الشاعر وقد نظر إليك وأنت جتري بني يدي احلرورية وسناهنا بني كتفيك حتى أبواب القرص : 

 أسذذذذد  عذذذذل  ويف امذذذذروب نعامذذذذة  

 هذذذال  بذذذرزته إىل غزالذذذةه يف الذذذوغى

 

ذذذر  مذذذن صذذذفري الصذذذافر     فتخذذذاءه تهن ف 

ي  طذذذائر  بذذذل كذذذان قلب ذذذك يف  نهذذذاحه  جه

ُأخرج راشدًا . فخرج وهو ال يدري موطئ قدميه . وملا دخل عىل الوليد قال الوليد : كيف  

رأيت ما كنت فيه ؟ قال : واهلل يا أمري املؤمنني ما سيكتْت حتى كان بطُن األرِض أحبَّ إيلَّ من 

 ظهرها   فقال الوليد : إهنا بنت عبد العزيز يا أبا حممد .



 

 

 

 

87 

؟ فقالت عز  : أعفيني . قالت : ال بد من  هما هذا الدين الذي يذكر

هيا نجز. قالت : أَ  وأخلفُت  فتحرجُت  ةً لَ بْ ه قُ إعالمي . قالت : كنت وعدتُ 

وعيلَّ إثمها . ث  راجعت نفسها فاستغفرت اهلل وأعتقت ليكلمتها هذه أربعني 

 ها .مخارُ  حتى يبتَل  ْت يكَ ا بَ هْت َر رقبة ] ويف رواية كحالة سبعني [ وكانت إذا تذكَّ 

يف ورعها   وال عجب فعمر بن  ةً يَّ رِ مَ رح  اهلل أم البنني فقد كانت عُ 

ا   وكان يميكن ملثلها أن يعترب اخلطاب جدها وعمر بن عبد العزيز أخوه

 كلمتها تلك من لغو النساء يف جمالسهن . 

 : للتوبة املقبولة فوائد كثريٌ   حقًا   إن

     تعاىل : هِبا يعفو اهلل عن السيئات   قال  -1

            ..  : [ 25] الشورى .  

   وهبا ينال املسل  املغفر  من رب العباد   قال تعاىل :  -2

                 : [ 82] طه . 

  ..وهبا يصل العبد إىل مرتبة الفالح يوم املعاد قال تعاىل :  -3     

              : [ 31] النور .  

   .. ينال املؤمن حمبة اهلل   وهي أعىل مبتغاه   قال تعاىل : وهبا  -4

   ..   : ولقبول التوبة من اهلل عالمات  . [ 222] البقرة:  
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 .ني الطاحل للصاحلني والُبعد عنمنها الصحبة  -1

  .واآلثام ما ظهر منها وما بطن  ومنها التحرز من املعايص -2

  .الدنيا يف اليد ال يف القلب   يتحيّك  هبا يف طاعة اهلل وال تتحيّك  به  ُل عْ ومنها َج  -3

 ومنها االنقياد ألوامر اهلل يف الرسِّ والعلن   ومنها ومنها .. -4

حانه ودعوَته للمؤمنني إىل ولو نظرنا يف كتاب اهلل لوجدنا خطاب اهلل سب

توبٍة نصوح ُتيَكّفر السيئات   وُتدخل اجلنّات   وجتعل النوَر يسعى بني أيدي 

        التائبني وبأيامهن    قال تعاىل : 

                         

                     

                         

                 : [ 8] التحريم  . 

 قال أحده  : 

 يذذا رب  هذذب  ب توبذذة  أ ذذو  ذذا

 ب غذذري  عفذذوك ملجذذ    يذذا رب مذذا

ذذته ل  لكذذل داٍع يه املجيذذب  أنذذت   ي  ج 

ذذ  أي بحذذٍر غذذري  بحذذرك يسذذتقي ن  م 

 

 ذنبذذذا  عذذذل  بذذذه جالل ذذذك يشذذذهد   

 ولعّلنذذذذي عذذذذن بابذذذذه ال أ طذذذذرد  

ذذامل    ته ن ذذأه    ري   ج 
ذذل  ذذ ل  ك  ذذيه  ن  مه  د  ج  ن  ته س 

ذذذ وأليّ  ذذذق  يه  كه ب ذذذا  به  ري   بذذذاٍب غه  د  ص 
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 شواهد عن التوبة وصور من التوابني : -

 ما ورد من األحاديث القدسية والنبوية : -1

م إنك ما )) يا ابن آدورد يف األحاديث القدسية عن اهلل سبحانه قوله : 

لو بلغت ، وال أباب ، يا ابن آدم فيك دعوتني ورجوتني غفرت لك عى ما كان 

نان السمء ذ السحاب أو ما ظهر من السمء ذ ثم استغفرتني غفرت لك ذنوبك  عه

لو أتيتني بق راب األرض خطايا ثم لقيتني ال ترشك يب إنك ، يا ابن آدم وال أباب 

 . ) رواه التمذي عن أنس بن مالك (شيئا  ألتيتك بق را ا مغفرة (( 

ب . . . . )) أنا عند ظن عبدي يب  - ذراعا  ، وإن إليه تقربت  شربٍ إب  بإن تقر 

ب إب  ذراعا  تقربت  ن  ويقول :  .باعا  ، وإن أتاين يميش أتيته هرولة  (( إليه تقر  )) مه

 . يدعوين ف ستجيب له ؟ من يس لني ف عطيهه ؟ من يستغفرين ف غفر له ؟ ((

قال :  وورد يف الصحيحني من حديث ابن مسعود أن رسول اهلل  -

ٍة ذ األرض القفر ذ  هلل  أشد  ))  ي  فرحا  بتوبة عبده املؤمن من رجٍل يف أرض دو 

مهلكة ، معه راحلته ، عليها طعامه ورشابه ، فنام فاستيقظ وقد ذهبت ، 

فطلبها حتى أدركه العطش ، ثم قام : أرجع إىل مكاين الذي كنت ف نام حتى 

عليها أموت ، فوضع رأسه عى ساعده ليموت فاستيقظ وعنده راحلته ، 

 زاده وطعامه ورشابه ، فاهلل أشد  فرحا  بتوبة عبده املؤمن من هذا براحلته ((

)) ف خذ بخطامها ثم قام من شدة الفرح : اللهم أنت عبدي وأنا ويف رواية : 

 . لسانه وأصاب قلبه ـ من شد  الفرح ـ أخطأ  ربك ((
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 كيف انتظاري )) لو يعلم املدبرون عن ي:  أوحى اهلل تعاىل إىل داود  -

هلم ، ورفقي  م ، وشوقي إىل ترك معاصيهم ، ملاتوا شوقا  إب  ، وتقط عت 

أوصاهلم من  بتي ، يا داود هذه إراديت يف املدبرين عني ، فكيف إراديت يف 

ل  ما يكون  املقبلني عل  ؟ يا داود أحوج ما يكون العبد إذا استغنى عني ، وأهجه

 .عندي إذا رجع إب  (( 

 قصة أصحاب اجلنة : -2

 الذين قالوا :  ذكر اهلل سبحانه يف سورة القلم قصة أصحاب اجلنة

  ..      : ؛ أي : تائبون   قال تعاىل : [ 32] القلم   

           

           

           

           

            

             

           

             

      [  ( 32( إىل )  17اآليات من ] ) . 
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كانت عىل مسافة قصري  من صنعاء بأرض  أن هذه اجلنة ) البستان (ُرِوَي 

اليمن لرجل صالح كان يرتك للمساكني ما أخطأه املنجل   وما أخطأه 

القطاف من العنب   وما بقي عىل البساط حتت النخلة إذا ُُصمت   فيكان 

لام مات الرجل قال بنوه إْن فعلنا ما كان جيتمع اه  من ذلك يشء كثري   ف

يفعل أبونا ضاق علينا األمر   ونحن أولو عيال   فحلفوا ليرصمنَّها وقت 

وا به   وال الصباح خفيًة عن املساكني والسائلني والفقراء   ومل ينثنوا عامَّ مه  

يستثنون من ثامر البستان ما كان يفعل األب الصالح يف حياته . فطرق تلك 

جلنة طارق من أمر اهلل لياًل وه  نيام   إذ أرسل صاعقة فأحرقت ما يف ا

 البستان حتى أصبح سواُده كسواد اللليل .

وغدا الورثة مصممني عىل حرمان املحتاجني وه  قادرون عىل نفعه    

وا يف أمره وليكن بعد أن فلام صاروا إىل بستاهن  ورأوه حمرتقًا فأنيكروه وشيك  

تيقنوا به   الموا أنفسه  قائلني : لسنا بضالني بل نحن تبينت معامله واس

حمرومون خري البستان بذنبنا وُبخلنا وَمنِْعنا مساعد  املعوزين والفقراء 

 واملساكني   وندموا عىل ذنبه  والت ساعة مندم . 

قال أوسطه    أرجحه  عقاًل وأحسنه  رأيًا وأفضله  خلقًا : أمل أقل 

ما أوالك  من النع  فتؤدوا حق البائس والفقري  ليك  أن تشيكروا اهلل عىل

واملسيكني   وترجعوا عن إُصارك  عىل الذنب   ليبارك ليك  بام آتاك    

 ليكنيك  أعرضت  عن ذلك ورضبت  به عرض احلائط .
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وبعد اللتي واللتيا   وبعد ضياع الفرصة   تبني خطأ ما كانوا قد عزموا 

ظاملني ألنفسنا   وأخذ ُكلٌّ منه  ُيلقي تبعة عليه   فقالوا : سبحان ربنا إنا كنّا 

ذلك عىل اآلخر   هذا يقول اهذا : أنت الذي أرشَت علينا هبذا   أنت الذي 

ْلَتنا عىل الذنب ..  خّوفتنا الفقر   أنت الذي رغبتنا بجمع املال   أنت الذي مَحَ

وا   ونادى اجلميع بالويل والثبور وااهالك عىل أنفسه  بام صنعوا وبام منع

ث  رجعوا إىل اهلل بتوبة نصوح ليعوضه  خريًا من جنته  وييكفر عنه  

 سيئاهت  وخطاياه  .

وبنّي اهلل سبحانه يف آخر اآليات أن ذلك من العذاب الذي يصيب املذنبني 

يف الدنيا وأنه سبحانه حاسبه  عىل نّياهت  التي َبّيتوها نحو الفقراء واملساكني   

جرمني مقام املسلمني وأن للمتقني التائبني عند رهب  وأنه سبحانه ال ينزل امل

 [ 1970] تفسري املراغي ط جنّات النعي  . 

 ا يوم تبوك :و  ف  ل  قصة الثالثة الذين خ   -3

ل فوا وذكر اهلل سبحانه يف سورة ) براءة ذ التوبة (  قصة الثالثة الذين خ 

 : قال تعاىل :   ومنهم كعب بن مالك     

                  

                       

    [ 118توبة : ] براءة ذ ال . 
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 / هـ 9عن اخلروج إىل يوم تبوك سنة /  لقد تاب اهلل عىل الثالثة الذين ُخلِّفوا

كعب بن مالك   وهالل بن أميه    مع رسول اهلل وه  املُْرَجْون ألمر اهلل :

 منه  أبو خيثمة .    وقيل غريه  ومرار  بن الربيع 

اقبة وجزعًا من لقد ضاقت عليه  األرض عىل سعتها   خوفًا من الع

وهجره  إياه  يف املجالسة  واملؤمنني عنه    إعراض رسول اهلل 

واملحادثة   وضاقت أنفسه  عىل أنفسه  لضيق صدوره  بااه  والغ  الذي 

إال  مألها   وحينها اعتقدوا أن ال ملجأ من سخط اهلل وسخط رسول اهلل 

 إليه تعاىل بالتوبة واالستغفار ورجاء الرمحة منه .

ث  أنزل اهلل قبول توبته  لريجعوا إليه بعد إعراضه  عن هدايته   

  . وتأخره  عن اتباع رسوله 

 لقد كان من حديث هؤالء الثالثة ما حّدثه كعب قال : ملا قفل رسول اهلل 

)) ليت شعري ما خّلفه فرّد عيّل كاملغضب بعدما ذكرين وقال :  سّلمُت عليه

:  إال حسن ُبْرَدْيه والنظر يف ِعْطَفْيه   فقال  فقيل له : ما خّلفه كعبا  ((

  وهنى عن كالمنا فتنيكر لنا الناس  )) معاذ اهلل ما أعلم إال فضال  وإسالما  ((

ومل ييكلمنا أحد من قريب أو بعيد   فلام مضت أربعون ليلًة ُأِمْرنا أن نعتزل 

ِدْرو  سْلع ) جبل  نساءنا وال نقرهبن   فلام متت مخسون ليلًة إْذ أنا بنداء من

باملدينة ( َأْبرِش يا َكْعُب بن مالك فخررُت ساجدًا   وكنت كام وصفني ريب 

  ..                 .. 
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   فلبسُت ثويب وانطلقت إىل رسول اهلل وتتابعت البشار   [ 118] التوبة : 

جالس يف املسجد وحوله املسلمون   فقام إيلَّ طلحُة بن عبد اهلل فإذا هو 

 هيرول حتى صافحني وقال : لَِتْهنَِك توبُة اهلل   فلن أنساها لطلحة   وقال 

  يا كعب  بخوهو يستنرُي استنار  القمر : 
 يوٍم مر  عليك منذ ولدتكه ري)) أهب رش 

ك   [  11ذ ج 1970ري املراغي ذ ط ] تفس ((ث  تال علينا اآلية اليكريمة أ م 

ث إال  : قال كعب خماطبًا رسول اهلل  يا نبي اهلل إن من توبتي أن ال أحدِّ

ك   )):  صدقًا   وأن أنخلع من مايل كله صدقًة إىل اهلل وإىل رسوله   فقال  س  أهم 

   قلُت : أُْمِسُك سهمي الذي بخيرب . عليك بعض مالك فهو خري لك ((

أنعَ  اهلل عيلَّ نعمة بعد اإلسالم أعظ  يف نفيس من صدقي  قال كعب : فام

ألرجو أن ال ييكون ابتىل اهلل أحدًا يف الصدق مثل الذي    وإين رسول اهلل 

ابتالين . ث  قال : ما تعمّدُت ليكذبٍة َبْعُد وإين ألرجو أن حيفظني اهلل فيام بقي . 

 ] رواه الطرباين يف صحيحه [

 :  اري طلحة األنص أيبقصة  -4

فارُس بني النجار   وأحُد رما  يثرب هو زيد بن سهل امليكنى بأيب طلحة   

ميصاء ـ وزوج املعدودين    أم سلي  الذي قالت فيه نساء املدينة : ) ما ـ الر 

عرفنا مهرًا أكرم من مهر أيب طلحة ألم سلي  .. فلقد كان صداقها اإلسالم (   

العقبة ومعه أم سلي    ومن  بيعة  ومن السبعني الذين بايعوا رسول اهلل

ره  النبي  عىل مسلمي يثرب   وشهد املشاهد  النقباء االثني عرش الذين أمَّ
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  . كلها ليكنَّ أعظ  يوم عنده هو يوم ُأُحد حني جعل نفسه ُترسًا لرسول اهلل 

ن فقد كاوكام كان أبو طلحَة َجوادًا بِنَْفِسه يف سبيِل اهللِ يف ساعات البأس   

التوبة   حتى وإن كان األمر سهوًا يف جمال العباد   أكثَر جودًا باملِه يف مواِقِف 

. من ذلك أنَّه كان له بستاٌن من نخيٍل وأعناٍب مل َتْعِرْف ) عباد  الصال  ( 

َيْثِرُب بستانًا أعظَ  منه شجرًا   وال أطيَب ثمرًا   وال َأْعَذَب ماًء. وفيام كان 

حتَت َأْفَياِئِه الظليلِة   أثاَر انتباَهه طاِئٌر َغِرٌد أخرُض اللون أمحُر  أبو طلحَة ُيَصيلِّ 

جلني .. وقد َجَعَل َيَتواَثُب عىل َأْفنَاِن األشجاِر طرباً  ُب الرِّ املنقار   خُمَضَّ

اِقصًا .. َفَأْعَجَبُه َمنَْظُره   وَسَبَح بِِفيْكِره معه .. ث  ما َلبَِث َأْن رَ  دًا ُمرَتَ َجَع ُمَغرِّ

 إىل َنْفِسِه   فإذا هو ال َيْذُكُر ك  َصىلَّ ؟! َركعتني .. ثالثًا .. ال َيْدِري ..

وشيكا له َنْفَسه التي    عىل رسول اهلل فام إِْن َفَرغ من صالته حتى غدا 

ه الَغِرد عن الصال  .. ث  قال له :  َفها الُبْستاُن   وَشَجُرُه الواِرف   وَطرْيُ َُصَ

رسوَل اهلِل أينِّ جعلُت هذا الُبْستاَن َصَدَقًة هللِ تعاىَل .. َفَضْعُه حيُث اِْشَهْد يا 

ب  اهللُ ورسوُله .. 
 [ 5] كتاب صور من حياة الصحابة جحُيِ

 : بن أيب جهل عيكرمة قصة  -5

هو عيكرمة بن أيب جهل القريش املخزومي   كان كأبيه من أشد الناس 

تح   وخرج إىل املدينة   ث  إىل قتال أهل ث  أسل  يوم الف   عىل رسول اهلل 

 .  الرد    ث  مات بأجنادين 
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قال عيكرمة : واهلل ال أسيكن أرضًا أرى فيها قاتل  ميكة   ملا دخل النبي 

أيب احليك  ! فانطلق يركب البحر . وعن عبد اهلل بن الزبري   قال : ملا كان يوم 

ت احلارث بن هشام الفتح أسلمت هند بنت عتبة   وأسلمت أم حيكي  بن

ث  قالت : يا رسول اهلل قد هرب عيكرمة منك إىل اليمن   امرأ  عيكرمة   

نه . فقال رسول اهلل  فخرجت أم  )) هو آمن  (( .:  وخاف أن تقتله فأمِّ

حيكي  يف طلبه   فأدركته   فجعلت تقول : يا ابن ع  ! جئتك من عند أفضل 

نفسك ! وقالت : إين قد استأمنت  الناس وأبّر الناس وخري الناس   ال هتلك

نك . فرجع  . قال : لك رسول اهلل  أنت فعلت ؟ قالت : نع    أنا كلمته فأمَّ

رداء   فرحًا  عيكرمة وثب إليه   وما عىل النبي  فلامَّ رأى النبي  معها .

 )) تقوم. قال عيكرمة : يا رسول اهلل ! علمني خري يشء أقوله . فقال :  بعيكرمة

. فقال عيكرمة : ث   ال إله إال اهلل وأشهد أن  مدا  عبده ورسوله ((أشهد أن 

)) تقوم أ شهد اهلل وأ شهد من حرض أين مسلم  : ماذا ؟ قال رسول اهلل 

)) ال تس لني اليوم شيئا  :  ك . فقال رسول اهلل فقال عيكرمة ذل مهاجر ((

ن تستغفر يل كل فإين أسألك أ . فقال عيكرمة : أعطيه أحدا  إال أعطيتكه ((

عداو  عاديتيكها   أو مسرٍي أوضعُت فيه   أو مقاٍم لقيتك فيه   أو كالم قلته يف 

)) اللهم اغفر له كّل عداوة  : وجهك أو أنت غائب عنه . فقال رسول اهلل 

عا  يريد بذلك املسري إطفاء نورك ،  عادانيها ، وكل مسري سار فيه إب  موض 

. فقال  من عرض يف وجهي أو وأنا غائب عنه ((واغفر له كّل ما نام مني 

عيكرمة : رضيت يا رسول اهلل ! أما واهلل   يا رسول اهلل   ال أدع نفقة كنُت 
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ُأنفقها يف صٍد عن سبيل اهلل إال أنفقت ضعفها يف سبيل اهلل   وال قتاٍل كنت 

القتال جتهد يف ااهلل إال أبليت ضعفه يف سبيل اهلل . ث   أقاتل يف صدٍّ عن سبيل

 .   رمحه اهللاستشهد حتى 

عبد اهلل بن مصعب: استشهد يوم الريموك احلارث بن هشام    القو

 وه  ُصعى   فتدافعوه .
ٍ
 وعيكرمة بن أيب جهل   وسهيل بن عمرو . فُأتوا بامء

كلام ُدفَِع إىل رجل منه  قال : اسِق فالنًا   حتى ماتوا ومل يرشبوه . قال : 

ظر إىل سهيل ينظر إليه   فقال : ادفعه إليه   فنظر إىل طلب املاء عيكرمة   فن

احلارث ينظر إليه   فقال : ادفعه إليه . فل  يصل إليه   حتى ماتوا   رمحة اهلل 

 [ 620] من كتاب التوابني البن قدامة املقديس عليه  . 

ه     أيب   قصة -6  : الثقفي  جن    

بن اف يف اسمه   قيل : عمرو هو أبو حمجن الثقفي الشاعر املشهور   خمتل

حبيب بن عمرو بن عمري بن عوف بن عقد  بن عنز  بن عوف بن ثقيف   

وقيل : اسمه كنيته . وقيل : اسمه مالك   وقيل : عبد اهلل   وأمه كنود بنت 

 . عبد شمس . أسل  حني أسلمت ثقيف   وسمع من النبي 

القادسية ـ وكان أبو حمجن قد وقالوا : ملَّا اشتدَّ القتال بالسواد ـ يعني يف 

حبس وقيد يف القرص   فأتى سلمى بنت حفصة امرأ  سعد   فقال : يا بنت 

آل حفصة ! هل لك إىل خري ؟ قال : وما ذاك ؟ قال : ختلني عني وتعريينني 
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  فلله عيلَّ إن سلمني اهلل أن أرجع حتى ) فرس سعد بن أيب وقاص ( البلقاء 

إن ُأصبت فام أكثَر من أفلت . فقالت : ما أنا وذاك ؟ أضع رجيلَّ يف قيديَّ   و

 فرجع يرسف يف قيوده ويقول :

فى ح   يه اخليذل  بالقنذاكه
د   زنذا  أن  ت ذر 

قهذذت   ل  ذذت  عن ذذاين امديذذد  وغ   إذا قم 

 وقذذد كنذذت  ذا مذذاٍم كثذذرٍي وإخذذوةٍ 

ه    وهلل  عهذذذذد  ال أخذذذذيس  بعهذذذذد 

 

ودا  عذذذل  وثاقيهذذذا  كه مشذذذد  تذذذره
 وأ 

ذذامصذذاريع  دو يه
 ين قذذد تصذذم  امل ناد 

يهذذا
 فقذذد  تركذذوين واحذذدا  ال أخذذا ل 

جذذت أن  ال أزوره اموانيذذا ر   لذذئن ف 

 
 فقالت سلمى : إين استخرُت اهللَ ورضيُت بَِعْهِدَك . فأطَلَقْتُه .

فاقتاد الفرس فأخرجها من باب القرص فركبها   ثّ  دّب عليها حتى بدر 

ب  أمام الناس فحمل عىل القوم يلعب بني ني برحمه وسالحه . وتعجَّ الصفَّ

وجعل سعد يقول :واهلل لوال  الناس منه وه  ال يعرفونه ومل يروه من النهار .

أيب حمجن لقلت : إّن هذا أبو حمجن وهذه البلقاء . فلام انتصف الليل  َحْبُس 

حتاجز الناس وتراجع املسلمون . وأقبل أبو حمجن حتى دخل من حيث 

ودابته وأعاد رجليه يف قيديه . فلامَّ جاء سعد   قالت خرج   فوضع عن نفسه 

له امرأته : كيف كان قتاليك  ؟ فجعل خيربها ويقول : لقينا ولقينا   حتى 

بعث اهلل رجاًل عىل فرس أبلق   لوال أين تركت أبا حمجن يف القيود لقلت : 

ه كذا إهنا بعض شامئل أيب حمجن . فقالت : واهلل إنه ألبو حمجن   كان من أمر

ت عليه قصته .  وكذا . فقصَّ



 

 

 

 

99 

فدعا به   فحلَّ قيوده وقال : ال نجلدك عىل اخلمر أبدًا   قال أبو حمجن : 

وأنا واهلل ال أرشهبا أبدًا   كنت آنف أن أدعها من أجل َجلدك  . قال : فل  

 [ 620] من كتاب التوابني ألمحد بن قدامة املقديس ذ تيرشهبا بعد ذلك تائبًا . 

 : وحيش قاتل محزة  قصة -7

روى عبد اهلل بن حامد بن حممد األصفهاين بإسناده عن ابن عباس ريض 

م فأرسل إليه إىل وحيش يدعوه إىل اإلسال بعث رسول اهلل : اهلل عنهام قال 

يقول : يا حممد كيف تدعوين إىل اإلسالم وأنت تزع  أنه من قتل نفسًا أو 

قيامة وخيلد فيه مهانًا وإين قد فعلت أرشك أو زنى يضاعف له العذاب يوم ال

      ذلك كله فهل جتد يل رخصة فأنزل اهلل : 

           

   : ه   فقال وحيش : هذافبعث هبا إىل وحيش وأصحاب [ 70] الفرقان 

    رشط شديد لعيل ال أقدر عليه فهل غري ذلك   فأنزل اهلل تعاىل : 

            ..  : [ 48] النساء 

م ال فبعث هبا إىل وحيش فقال وحيش : أراين بعد يف شبهة فال أدري يغفر يل أ

  فهل غري ذلك   فأنزل اهلل تعاىل :           

                          

      [ : 53الزمر ] ه   فقال   فبعث هبا إىل وحيش وأصحاب
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وحيش : نع  هذه . فجاء فأسل  هو وأصحابه   فقال املسلمون : يا رسول 

 . )) بل للمسلمني عامة ((:  اهلل هذه له خاصة أم للمسلمني عامة   فقال 

 عن فتواه يف امرأة : توبة أيب هريرة  -8

يُت العشاء مع رسول  عن أيب هرير    قال : خرجت ذات ليلة بعدما صلَّ

بة قائمة عىل الطريق . فقالت : يا أبا هرير  ! إين    اهلل  فإذا أنا بامرأ  متنقِّ

قد ارتيكبت ذنبًا عظياًم   فهل يل من توبة ؟ فقلت : وما ذنبِك ؟ قالت : إين 

زنيُت وقتلُت ولدي من الزنا . فقلت اها : هليكِت وأهليكِت   واهللِ مالِك من 

ت مغشيًا عليها    ث  أفاقت ومضت . فقلُت يف توبة . فشهقت شهقًة خرَّ

بني أظهرنا ؟ فلام أصبحُت غدوُت إىل رسول  نفيس : أفتي ورسول اهلل 

  وقلُت : يا رسول اهلل ! إن امرأً  استفتتني البارحة بيكذا وكذا . فقال  اهلل 

)) إنا هلل وإنا إليه راجعون ! أنت واهلل هلكته وأهلكته ، أين :  رسول اهلل 

         :  كنت عن هذه اآلية

             

             

          

        : قال :  (( [ 70- 68] الفرقان  
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  وأنا أعدو يف سيكك املدينة وأقول : من  فخرجُت من عند رسول اهلل 

ني ع رأ  استفتتني البارحة كذا وكذا ؟ والصبيان يقولون : ُجنَّ أبو ىل اميدل 

هرير  ! حتى إذا كان الليل   لقيُتها يف ذلك املوطن فأعلمُتها بقول رسول اهلل 

  وأنَّ اها التوبة . فشهقت من الرسور وقالت : إنَّ يل حديقة وهي صدقة

 للمساكني لذنبي .

 قال الشاعر :

ذ ب ذكه قه ن  انه ذه ا  كه ب ذه  إ ذه
ا ق  وه ذت  عه ي فه

 د  خ 

ذذا   هه ع 
ق  و  ذذل  مه ذذي ئها ٍت جه ا  سه ن ذذته ذه  أهو  ك 

ا   ذذده ه غه ب ني 
ن  ذذذ  ل م 

ه  ل  ذذو  ف  ذذن  عه ك  ن  همل  يه
 إ 

 

ثهذذن    اله  وه ٍت وه و  طهذذا غ 
ته ل  د  ذذجه ذذمه  سه  فه

ذذذنهن   و  م  ذ  ذذذٍل وه و  فهض  ب ذذذكه ذ  ذذذإ ن  ره  فه

ا  مل هذذن   ذذده ذه ي  بهع  ر  ذذع 
ه  لهي ذذته ش  ذذو  ف  عه  فه

 
 : توبة ثعلبة بن عبد الرمحن  -10

أسل  فتى من األنصار يقال له : ثعلبة بن عبد الرمحن . قال : وكان خيدم 

بعثه يف حاجة له   فمرَّ بباب رجل  وإن رسول اهلل  وخيّف له . النبي 

من األنصار   فرأى امرأ  من األنصار تغتسل . وخاف أن ينزل الوحي عىل 

  فخرج هاربًا عىل وجهه . فأتى جباالً قرب املدينة  عبام صن رسول اهلل 

فقال : يا  نزل عىل النبي    ث  إن جربيل  فوجَلها . ففقَدُه النبي 

حممد ّ إن ربك يقرأ عليك السالم ويقول لك : إنَّ رجاًل من أمتك بني هذه 
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ُذ يب . فقال النبي  اين بثعلبة : يا عمر   ويا سلامن ! انطلقا فأتي اجلبال يتعوَّ

ابن عبد الرمحن . فخرجا من أنقاب املدينة فلقيا راعيًا من رعا  املدينة يقال 

 له : ذفافة . فقال له عمر : هل لك عل  بشاب بني هذه اجلبال يقال له : 

ثعلبة ؟ قال : لعلك تريد ااهارب من جهنَّ  . فقال له : وما علمك بأنه هارب 

ف الليل خرج علينا من بني هذه اجلبال من جهن  ؟ قال : ألنه إذا كان جو

واضعًا يده عىل أّم رأسه وهو ينادي : يا ليتَك قبضت روحي يف األرواح   

ْدين لفصل القضاء ! فقال عمر : إياه نريد .  رِّ وجسدي يف األجساد   ومل جُتَ

فانطلق هبام . فلام كان يف جوف الليل خرج عليه  من بني تلك اجلبال 

ّم رأسه وهو ينادي : يا ليتَك قبضت روحي يف األرواح   واضعًا يده عىل أ

دين لفصل القضاء ! قال : فغدا عليه عمر  وجسدي يف األجساد   ومل جترِّ

قال : ال عل  يل :  بذنبي ؟ فاحتضنه . فقال : يا عمر ! هل عل  رسول اهلل 

خلني إالَّ أنه ذكرك باألمس فأرسلني وسلامن يف طلبك . قال : يا عمر ! ال تد

عليه إالَّ وهو يف الصال  . فابتدر عمر وسلامن الصّف . فلام سمع ثعلبة قراء  

)) يا عمر ! يا سلمن ! ما قال :  . فلام سل  النبي  خرَّ مغشيًا عليه النبي 

فحركه فانتبه .  قاال : ها هو ذا   يا رسول اهلل ! فقام النبي  فعل ثعلبة ؟ ((

  قال : ذنبي   يا رسول اهلل ! ما غيبك عني ؟ (( )) :  فقال له رسول اهلل 

قال : بىل   يا رسول  )) أفال أدلك عى آية متحو الذنوب واخلطايا ؟ ((قال : 
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   ..        )) قل اهلل ! قال : 

    : قال : ذنبي   يا رسول اهلل   أعظ  . قال :  (( [ 201] البقرة .

 . ث  أمره باالنرصاف إىل منزله   فمرض ثامنية أيام .  )) بل كالم اهلل أعظم ((

فقال : يا رسول اهلل ! هل لك يف ثعلبة .  ث  إن سلامن أتى رسول اهلل 

عليه  . فدخل )) قوموا بنا إليه ((:  فإنه ملا به قد هلك . فقال رسول اهلل 

. فقال  فأخذ رأسه فوضعه يف ِحْجِرِه . فأزال رأسه عن ِحْجِر رسول اهلل 

ي ؟ ((له :  ر  ج 
ه أزلته رأسك عن ح 

قال : ألنه مآلن من الذنوب . قال :  )) مل 

مثل دبيب النمل بني عظمي وحلمي وجلدي . قال : قال :  )) ما تشتكي ؟ ((

  فقال : يا  : فنزل جربيل قال : مغفر  ريب . قال  )) ما تشتهي ؟ ((

حممد ! إن ربك يقرئك السالم ويقول لك : لو أن عبدي هذا لقيني بُِقَراِب 

. قال : فصاح  األرض خطيئة لقيته بقراهبا مغفر  . قال : فأعلمه النبي 

فلام صىل عليه  نه .ييكفتبغسله و صيحًة فامت . قال : فأمر رسول اهلل 

. فلام دفنه   قيل له : يا رسول اهلل ! رأيناك أنامله  جعل يميش عىل أطراف

)) والذي بعثني بام  نبيا  ! ما قدرت  أن أضعه متيش عىل أطراف أناملك . قال : 

 الشاعر : قال .  قدمي عى األرض من كثرة من نزم من املالئكة لتشييعه ((

ذذذ ذذذن  الض 
ك   ري   م  يذذذا علذذذيم  بذذذم ي 

ذذذن  ل   ذذذ دٍ ب ذذذعه مه ذذذطه اخل ه  ه  ت ذذذقه به و  أه  د  قه  ا  ايه

 

ذذن   ته ن ذذأه    وه  ىله و  امل هذذ مه ع 
ذذن  ذذالن   مه ع   ري   ص 

ذذ ذذ ن  م  ذذ ٍب ا  ذه عه ذذ ا  يه  ي  سه
ذذيه  ي  د   ري   ج  ته س 
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ذذي ص  
 
ن ذكه  ه ب  عه ن و  ذل  الذذ  هه 

ذل  أل   هه

ىله   ذذو  ن ب  مه ذذنه الذذذ 
ذذٍد م  ذذب نها  يف  غه س   حه

 

ذذذري    
ى إ لهي ذذذكه تهص  ره س  ال ذذذوه ذذذو  ف  ن   وه

ذذوه الذذر   نهذذا ه  م 
ل  ذذد  عه ر  قه ذذو  ف  ي م  ال غه

 ح 

 
 : عىل لسان رب الِعزَّ  سبحانه آخر وقال 

ذذذفه  ذذذده  ذ  إ   ي  د  ب ذذذعه  ت  ي ذذذب  له  م  كه  ين   ا  عه

ذذر  امل    ا  نهذذأه  ذذ ي  خ  ذذعذذى امل   ره و  ت  الس   يص  اه عه

ذذذذل  يب إذا ال   ذذذذأهَيه م   ين  ا  تهذذذذ أه يص  ا  عه

ذذذذد  وه   ىده ب ذذذذأه وه  ه  ن ذذذذة  م  بهذذذذو  ته  ده ج 

ذذذذذذه  جه أ   نهع    ا  نهذذذذذذقن ط ذذذذذذه  وأهم 
 يب 

ذذذفه  ذذذأه  م  كه   ب  ا  و  لت ذذذت  ل  د  ده ع 
 يد  ن ذذذع 

 

ذذذوه  ده ا  ده و  ال ذذذ ت  ي ذذذعه ا  ره وه   ذذذره  ا  مه  ين   ا  عه

ذذعذذى عبذذدي اجله  ذذإذا عه  ور  س   ين  ا  صه

ذذذذف  نه  به تهذذذذا  عه وه  ذذذذجه  مه  ي  ف ذذذذ ه  سه  ين  ا  فه

ذذذذته    عٍ م  ده ب ذذذذ ه  عه رضه 
ذذذذ ه  ن ذذذذم   ين  ا  قه

ذذذوه    كه ره ا  وه  د  قه
ذذذ ب  ل ذذذقه ال   به ي ذذذئ   ين   ا  عه

ذذ ذذ نه م   ا  ري  اخل ه
نذذان  ! ت  ف  اجل  ذذره  يف غ 

  
 

* * * 
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 (5من ثوابت القرآن الكريم )

  ..        

 

 لقد أعلن سبحانه حبه للمتطهرين واملطَِّهرين يف موضعني من القرآن الكريم ،

  ..   أوهلام يف قوله تعاىل :      

   ..    قوله : ، وثانيهام يف  [ 222] البقرة : 

               

   : ويستوقفنا يف آية البقرة اقرتان حب التوابني  [ 108] التوبة .

لتناسب الذي يستحسن معه اقرتان التوبة بالتطهر بحب املتطهرين . ووجه ا

هو أن التوبة بحد ذاهتا ـ كام رشحنا تفصياًل يف مقالة سابقة ـ إنام هي تطهر 

بالندم من أدران املعايص ، وتطهر باالستغفار واإلنابة من شوائب ظلم النفس 

 وظلم اآلخرين . ويستوقفنا يف آية التوبة خرب رجال حيبون أن يتطهروا يف

 مسجد هلم أسس عىل التقوى فاستحقوا بذلك ثناء اهلل وحمبته .

أخرج ابن ماجه يف سننه عن جابر بن عبد اهلل وأنس بن مالك ، ريض اهلل 

)) يا معرش األنصار إن اهلل قد ملا نزلت هذه اآلية قال :  أن النبي  عنهام ،

ضأ للصالة قالوا : نتو أثنى عليكم خريًا يف الطهور فام طهوركم هذا ؟ ((
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لقد .  )) هو ذاك فعليكموه ((ونستنجي باملاء . قال :  ونغتسل من اجلنابة

 كان الرجال يف اآلية قومًا من األنصار ، أما املسجد فهو مسجد قباء . 

أصل صحيح يف اللسان العريب وردت والطاء واهلاء والراء ) ط هـ ر ( 

   .. قوله تعاىل : موضعًا من القرآن الكريم أوهلا يف 31اشتقاقاته يف 

               : وآخرها يف  [ 25] البقرة ،

 قوله تعاىل :            : أما معناه  [ 2] البينة .

اطن ونظافة الظاهر . فيدور يف هذه املواضع مجيعًا حول أمرين : طهارة الب

 :  108يقول اإلمام فخر الدين الرازي يف تفسري آية التوبة 

  .. ويف تفسري هذه الطهارة قوالن :

األول : املراد منها التطهر عن الذنوب واملعايص ألن ذلك هو املؤثر يف 

وألن طهارة الظاهر إنام  القرب من اهلل تعاىل واستحقاق ثوابه ومدحه ..

وقدر عند اهلل لو حصلت طهارة الباطن من الكفر واملعايص .  حيصل هلا أثر

أما لو حصلت طهارة الباطن ومل حتصل نظافة الظاهر كان لطهارة الباطن 

 أثر فكانت هي األوىل .. 

] انظر التفسري الكبري والقول الثاين : أن املراد منه الطهارة باملاء بعد احلجر . أهـ . 

 . [ 156و  155ص 16ج

نظافة الثوب واجلسم والنقاء من الدنس والنجس .  الظاهر تشمل :وطهارة 

وأخرج .  [ 4] املدثر :    :   قال تعاىل آمرًا نبيه الكريم 
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)) إن اهلل طيب حيب الطيب ، نظيف قال :  الرتمذي يف سننه أن النبي 

 .  حيب النظافة ، كريم حيب الكرم ، جواد حيب اجلود .. ((

وتشمل نظافة البدن واألعضاء من أيد إىل املرافق وأرجل إىل الكعبني 

ووجوه وأنوف وآذان وهذا هو الوضوء يف الرشع ، الذي ال بد منه قبل 

 إقامة الصالة وقراءة القرآن . روى اإلمام مسلم يف صحيحه أن النبي 

قق ] أي بغري وضوء [ . فإذا حت )) ال تقبل صالة بغري طهور (( قال :

  ..الطهور باملاء كان وضوءًا ، بدليل قوله تعاىل :       

        : وإذا كان بالرتاب الناعم اخلايل من  [ 48] الفرقان ،

  ..الشوائب كان تيماًم ، بدليل قوله تعاىل :            

                                 

      ..  : [ 43] النساء . 

فهي طهارة القلب من الوساوس وطهارة النفس من األمر  ن :أما طهارة الباط

   ..  بالسوء وطهارة اجلوارح من اآلثام . قال تعاىل : 

           .. 

مر معنا ، فقد تكون  وطهارة القلب عند الرازي هي األوىل كام . [ 53] األحزاب : 

ودة طهارة الباطن موجودة بغياب طهارة الظاهر ، إنام ال تكون طهارة الظاهر موج

حني  صدقت املرأة القائلة لسلامن الفاريس ، ولعمري لقد طهارة الباطن  بغياب

ر  ) ط  :  سأهلا عن مكاٍن طاهر ليصيل فيه فأجابته  .  ( ت  ئ  ش   ث  ي  ثم صلِّ ح   ك  ب  ل  ق   هِّ
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 لطهارة مراتب كثرية ، منها : لو

، وسنأيت األوىل : تطهري الظاهر عن األحداث واألخباث والنجاسات 

 ىل يشٍء منه يف آخر البحث .ع

ن  الثانية : تطهري اجلوارح 
] فغض البرص تطهري للعني ،  اجلرائم واآلثام م 

والسكوت عن الغيبة والنميمة تطهري للسان ، واالنرصاف عن سامع اللغو تطهري 

. جاء رجل إىل  )) املسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده ((:  قال  لألذن [ .

إين ال أصوم إال الشهر ال أزيد عليه ، وال أصيل إال يا رسول اهلل ،  : فقال النبي 

اخلمس ال أزيد عليها ، وليس هلل يف مايل صدقة وال حج وال تطوع ، أين أنا إذا 

)) نعم معي ، إذا حفظت قلبك من اثنتني : الغل واحلسد وقال :  ِمّت ؟ فتبسم 

م اهلل من اثنتني : الغيبة والكذب ، وعينولسانك ،  يك من اثنتني : النظر إىل ما حرَّ

ي  هبام مسلاًم ، دخلت اجلنة عىل راحتي هاتني ((  ر  د   .وأن ت ز 

 :  الشافعي قال 

اا ر  ك  ذ  ال ت اا ك  لسااان    اماار ٍ  ورة  بااه ع 

 ايباااً ع  إليااك م   ت  د  ب ااإن أ   ك  وعين اا

 

اال  أ   وللنااا    عااورات   ك  ل ااك  ف     ن  س 

ن   اأ   للناا    ياا عاني   ل  ا وق  ه  ف ص   ني   ع 

 
 وهو ما أشار إليه الشاعر :  رِّ عام سوى اهلل .اتطهري السِّ  الثالثة :

 عميااااااج   تاااااااج   اجلاااااارح  

اااااا والااااااداء    ان  بااااااداخل أنفس 

ااااااط   اااااار  هِّ ط   ك  أدران اااااا ر  هِّ  اه 

اااااا ااااااا ك  إيامن ااااااا د  دِّ ج   ه  د  دِّ ج 

 

ب ااااا    
 ل ااااادواٍء شااااااٍع أو م 

اااااه   اجل   ااااا ع  اااااأن ت   ل  او  وح   ع  س  

اااا أ  د  اب ااااو   اااا ن  م   سااااتنق   امل اع  ق 

اااااا إن اإليااااااامن   اااااااألن   و  ه      ف 
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 الرابعة: تطهري الفرج من الفاحشة :

 التي تصدر يف الكويت عن وزارة اإلعالم (  1ورد يف جملة عامل الفكر ) 

ريفة عن طحتت عنوان ) دراسات إسالمية ( هذه القصة ال ـم  1984ـ عام 

رة :  صحابية ُمَتَطهِّ

جات هؤالء اجلنود الذين خرجوا تروي بعض مصادر التاريخ عن إحدى زو

مع جيوش الفتح وُحبسوا يف مدن املعسكرات لفرتة طويلة عن العودة إىل 

ففي ،  بن اخلطاب اأرسهم وأهليهم خاصة يف الفرتة املتقدمة من خالفة عمر 

ليلة من الليايل سمع عمر وهو يطوف كعادته باملدينة يتحسس أحوال الرعية تلك 

 : ) بترصف ( اق زوجها تقول الزوجة وقد أّرقها فر

ا ل  و  طا  ت   ات   ل  ي االلَّ  ا  ذ  ه   ا  و  ك   ي  س  
 ه  ب اك 

ااا ر   اهلل  ال   و  ل ااا اهلل و  ف  ااات   ه  ت ااابَّ      ى  ج 

اا   ام   ك 
ااخ  أ   ي  ن اانَّ أ  ااب ااي  ق  ى ر  ش  ً كَّ و  ًا م   ال 

ااط   اار  ف   ة  ر  ا  ه  ااي   ء  ا  ي اااحل   و   ي  ج   ن   د  ص 

 

ااا ال    ن  أ   ي  ن اااق  رَّ أ  و     ا  د  أ      ي  ج  ض 
 ه  ب اااع 

ااز  ل   اا ح  ز  ح 
اا ن  م  اا ا  ذ  ه   ا  و  ج   ر  ي  السَّ 

 ه  ب اان 

اااف  ن  أ  ب   اااي   ال    ا  ن  س   ا  ك   ر  ه  الااادَّ  ت   ف 
 ه  ب ااات 

اااأ  و   اااب   م  ر  ك    ع 
 ا  ر  م   ل  ا  ن ااات   ن  أ   ل 

 ه  ب ااات 

 
زوجي منذ أشهر وتسألني  عامَّ يؤرقها أجابت : أغزيت فلام سأل عمر 

 دت سوءًا ؟ فأجابت املرأة : معاذ اهلل .عام يب وقد اشتقت إليه ، فقال عمر : أر

فسأهلا أن متلك عليها نفسها حتى يصل الربيد إىل زوجها . وبعث يستقدمه . 

ثم توّجه إىل منزل ابنته أم املؤمنني حفصة ريض اهلل تعاىل عنها وسأهلا عامَّ 

ه وشغل فكره ، وقال : كم تشتاق املرأة إىل زوجها ، فخفضت االبنة  أمهَّ
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ستحياء ، فقال : إن اهلل ال يستحيي من احلق . فأجابته مشرية بأصابع يدها رأسها ا

إىل أمراء اجليوش يف األمصار  ثالثة أشهر وإال فأربعة عىل األكثر . فكتب عمر 

املفتوحة أال حيجزوا اجلند حتى ال يفتنوهم ، كام أمرهم أال يغيب جماهد يف الغزو 

 [ 142 - 139سيوطي ا تاريخ اخللفاء ص] العن أرسته أكثر من أربعة أشهر . 

وسواء صحت رواية السيوطي هذه أو كانت من القصص التي ُتصادفنا 

يف العديد من املصادر التارخيية إال أننا ال نستبعد وقوعها ألن ذلك مما ُعِرَف 

من الشورى يف  من العدالة والشدة يف احلق وما ُعِرَف عن عمر  عنه 

أمور متس مصلحة املسلمني خاصة ، والرعية بوجه كل ما استغلق عليه من 

، كام ال  عام ، باإلضافة إىل حرصه الشديد يف املحافظة عىل أحكام الدين

نستبعد ُطهر هذه املرأة ومثيالهتا من النساء املؤمنات ، الالئي ُعرفن بمخافة 

هلم اهلل يف اخللوة والعفة والرشف واحلياء وحفظ األزواج يف غياهبم ، إكرامًا 

م يف كتابه العظيم عىل املؤمنني واملؤمنات .  وتعظياًم لِنَْهي اهلل عام حرَّ

 فقال : يا نبي اهلل ، أتأذن يل يف الزنا ؟ أن شابًا أتى النبي  عن أيب أمامة 

بوه ((:  فصاح الناس به ، فقال النبي  ، فدنا حتى جلس بني يديه ،  )) قرِّ

قال : ال ، جعلني اهلل فداك ! قال  ك ؟ (()) أحتبه ألم:  فقال له الرسول 

ب ونه ألمهاهتم .. أحتبه البنتك ؟ ((:  النبي 
قال : ال ،  )) فكذلك النا  ال حي  

ب ونه لبناهتم (( ، :  جعلني اهلل فداك ! قال 
:   قال)) كذلك النا  ال حي  
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كذلك النا  )) :  قال : ال ، جعلني اهلل فداك ! قال   ؟ (( )) أحتبه ألختك

ب ونه ألخواهتم (( 
يَده عىل  ، ثم وضع النبي ، ثم ذكر له العمة واخلالة ال حي  

 صدره وقال : 

ن  فرجه (( صِّ ر قلبه ، واغفر ذنبه ، وح   .. فلم يكن يشء أبغَض إليه من الزنا . )) اللهم طهِّ

 :  ِّلاخلامسة : تطهري القلب من الغ  

 فقال : وسًا عند رسول اهلل قال : كنا جل عن أنس بن مالك 

، فطلع رجل من األنصار تنطف  ((يطل  اآلن عليكم رجل من أهل اجلنة )) 

 حليته من وضوئه ، قد محل نعليه بشامله . 

 فلام كان الغد وبعد الغد ، قال النبي مثل ذلك ، فطلع ذلك الرجل مثل حاله األوىل .

جل وأظهر أن بينه وبني أبيه فلام قام النبي تبع عبد اهلل بن عمرو ذلك الر

 خصومة وأقسم أن ال يبيت عنده ثالثة أيام ، فقبل الرجل مبيته عنده .

أخذ عبد اهلل يلحظ الرجل طوال أيامه لعله يعرف الطريق إىل املنزلة التي 

أنزله إياها رسول اهلل ، فام أبرص منه وال سمع شيئًا يزيد عىل الفرائض إال أنه 

اشه كان يذكر اهلل حتى ينهض لصالة الفجر ، وبعد ميض هذه إذا َتَقلََّب يف فر

األيام ، أخربه بُِمراده ، ثم قال : مل أرك عملَت كبري عمل ، فام الذي بلغ بك ما 

رجل : ما هو إالَّ ما رأيَت ، غري أين ال َأِجُد يف ال؟ فقال  قاله رسول اهلل 
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وال غاًل ، وال أنظر إىل ما عند نفيس ألحٍد من املسلمني غشًا وال حقدًا وال حسدًا 

 ()رواه أمحداآلخرين من خري أعطاهم اهلل إياه ، فقال : هذه التي َبَلَغْت بك ما بلغت . 

      وهذا ما ذكره اهلل يف كتابه العزيز بقوله :

         

            : [ 10] احلرش . 

 قال الشاعر :

تاب   لَّ من تعلاو باه الر 
 ال يعرع الغ 

 ال يعرع احلقد من يسمو باه األدب

 

اه الغ اب  ب ع   وال ينال العاال مان ط 

ط ااب  وال ينااال العااال   ماان قلبااه  ح 

 
 تطهري البطن من احلرام :السادسة : 

:  أخرج احلافظ بن مردويه عن ابن عباس قال : تلوُت هذه اآلية عند النبي 

          ..  : فقام  ، [ 168] البقرة

 ادع اهلل أن جيعلني مستجاب الدعوة ،: سعد بن أيب وقاص فقال : يا رسول اهلل 

ستجاب  الدعوة ، والذي نفس :  فقال  طعمك تكن  م  ب  م 
)) يا سعد ، أ ط 

تقبل  منه أربعني يومًا ،   مد بيده إنَّ الرجل ليقذع اللقمة احلرام يف جوفه ما ي 

با فالنار أوىل به ((  والرِّ
ت  ح   . وأّيام عبٍد ن بت  حلمه  من الس 

ااج  ح   ا  ذ  إ   ااحت   ل  ام  ب اا ت  ج   أصاال ه س 

 

ات  ول    ج  ج  ات  ال  ح   ن  ك افام ح   ري   ع اجَّ
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 : ويف مسند اإلمام أمحد وصحيح مسلم عن أيب هريرة قال : قال رسول اهلل 

باً ، وإنَّ اهلل أمر املؤمنني بام أمر به يإنَّ اهلل طيب ال يقبل إال ط)) يا أهيا النا  

           املرسلني ، فقال : 

    : وقال :  ، [ 51] املؤمنون      

    ..  : ثم ذكر الرجل ي طيل  السفر ، أشعث  ، [ 172] البقرة

ي  باحلرام ، يمد يديه إىل السامء :  ذِّ أغرب ، ومطعمه حرام ، وملبسه حرام ، وغ 

 . يا رب ، يا رب ، فأنَّى ي ستجاب  لذلك ((

  قال : وروي عن أيب هريرة أنَّ النبي 

ا بنفقٍة طيِّبٍة ، ووض  رجله يف الغرز ، فنادى : لبيك  )) إذا خرج احلاج حاجًّ

اللهم لبيك ، ناداه مناٍد من السامء : لبيك وسعديك ، زادك حالل ، وراحلتك 

حالل ، وحجك مربور غري مأزور . وإذا خرج بالنفقة اخلبيثة فوض  رجله يف 

الغرز ، فنادى : لبيك ، ناداه مناٍد من السامء : ال لبيك وال سعديك ، زاد ك حرام 

 . ) رواه الطربان يف األوسط (أجور (( ونفقت ك حرام ، وحجك مأزور غري م

  : أن النبي قال  وعن عيل 

 . ) رواه الطربان والديلمي (يعني يف طلب احلالل (( . ) إن اهلل تعاىل حيب أن يرى عبده )

  : عن مالك بن أنس قال 

 . ) رواه الطربان ( )) طلب احلالل واجب عىل كل مسلم ((
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)) اشتى رجل  ممن كان قبلكم :  ل اهلل عن أيب هريرة قال : قال رسو

ًة فيها ذهب  ، فقال  عقارًا من رجل ، فوجد الذي اشتى العقار يف عقاره جرَّ

ت    منك  ب  ذ  ذهبك عني إنام اشتيت العقار ومل أ  له الذي اشتى العقار : خ 

الذهب ، فقال بائ  األرض : إنام بعتك األرض  وما فيها ، فتحاكام إىل رجل ، 

ل د  ؟ فقال أحدمها يل غالم  ، وقال اآلخر : يل  ام و  فقال الذي حتاكام إليه : أ ل ك 

 . جارية . فقال : أنكحوا الغالم  اجلارية  ، وأنفقوا عليهام منه وتصدقوا ((

، ويتجىل هذا  وجوه الطهارة هو طهارة املال ثمة وجه منسابعًا وأخريًا : 

النفس من أعامل سيئة اكتسبتها يتجىل وثمة سبيل لتطهري  .الوجه بالزكاة 

     بالصدقات واألعامل احلسنة مصداقًا لقوله تعاىل : 

          .. 

قوله تعاىل :  . هذه السبيل التطهريية للنفس نجدها واضحة يف [ 70] الفرقان : 

          .. 

بيل التي خيلِّصهم عىل الس إىل قوله تعاىل يدلُّ رسوله الكريم  [ 102] التوبة : 

يهم من أدران سيئاهتم :       فيها من ذنوهبم وينقِّ

    ..  : [ 103] التوبة() . 

                                                 

()-  إىل قسمني : قسم هم األكثرية اعتربوها كالماً مبتدأ  103انقسم الفقهاء يف فهم اآلية

وحكاًم مستقالً يوجب أخذ الزكاة من األغنياء ، وقسم هم البعض قالوا إهنا حكم خمصوص 

أن  أوهلا :بوا ، ونحن من هذا البعض لعدد من األمور ، بأخذ الصدقة من املخلفني الذين تا

 = 24الزكاة يشء والصدقة يشء آخر ، فالزكاة حق معلوم للسائل واملحروم بداللة آيتي املعارج 
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  لننظر يف اآليات التالية :بعدها ننتهي 

1-   ..              

 . [ 108:  التوبة] 

2-   ..            : [ 222] البقرة  . 

3-   ..          : [ 25] البقرة . 

4-               : [ 2] البينة  . 

5-            : [ 79] الواقعة . 

واملتأمل الذواق الذي استقام عنده اللسان العريب ال حيتاج إىل جهد كبري 

                                                                                                                     

بأخذها يف هذه احلالة املخصوصة .  ، أما الصدقة فتطوع وهلذا جاء األمر للنبي  25= و 

مل يزعم أحد من املؤرخني  ثالثها :تداء ال حمل له يف السياق . أن إجياب الزكاة الواجبة اب ثانيها :

إىل تبوك قد قرنوا ختلفهم باالمتناع عن  وأهل األخبار أن املتخلفني عن اخلروج مع النبي 

أن سلخ اآلية من سباقها يطمس عائدية ضامئر اجلمع اخلمسة يف اآلية ،  رابعها :أداء الزكاة . 

يف النص القرآين ، ويقطع عالقة اآلية بام قبلها وبام بعدها وصارت  ويعطل االنتظام والتناسق

[ .  141ص 16كلمة أجنبية ، وهذا ال يليق بكالم اهلل تعاىل ] انظر التفسري الكبري للرازي ج

يبقى أن نشري إىل مصطلح معارص درج عند أئمة االقتصاد يف البلدان التي استحكم فيها الفساد 

واالجتار باملمنوعات ، هو مصطلح ) تبييض األموال ( ، ال عالقة له وشاع النهب والتهريب 

بالزكاة وال بالصدقة وال بالعمل الصالح . فالعاهرة التي مجعت أمواهلا من الزنا ال تقبل منها 

صدقة خترجها من هذه األموال ، والغاصب الذي استوىل عىل ثروات البالد والعباد قهرًا ال 

 التجارية والعمرانية يف تطهري وتزكية ما سبق أن اغتصبه ، فافهم !!ينفعه إنشاء املشاريع 
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 األوىل واملتطهرين يف اآلية الثانية من جانب ، ليجد فرقًا بني املطَّهرين يف اآلية

َرْة يف اآليتني الثالثة والرابعة رون يف اآلية اخلامسة . وبني املَُطهَّ   واملَُطهَّ

رين ( يف آية التوبة  رين ( يف آية البقرة  108أما ) املطَّهِّ فهي ذات ) املتطهِّ

، ال ختتلف عنها إال يف الشكل أي يف إدغام التاء بالطاء إدغامًا دلنا عليه  222

َرْة  تشديد الطاء ، وهلذا وضعنامها يف جانب واحد ، لكن األزواج املَُطهَّ

َرْة يف آيتي ال فيشء آخر خمتلف متامًا ، ال  2والبينة  25بقرة والصحف املَُطهَّ

نتبني معناه إال إذا فهمنا بادئ ذي بدء أن الطهارة قد تكون  تكوينية وقد 

تكون مكتسبة ، وأن فاعل التطهري قد يكون اهلل وقد يكون اإلنسان ، وأن 

كل تطهري يفعله اإلنسان تلزمه أداة تطهريية تنتج طهارة مكتسبة ) كالزكاة 

ري املال واملاء والرتاب واحلجر لتطهري البدن والصدقات والعبادات لتطه

لتزكية النفس وتطهريها ( ، وأن كل مفعول به يقع عليه فعل تطهري فاعُله 

َرًا حرصًا وال يسمى طاهرًا أبدًا ، فالطاهر هو الذي  اإلنسان يسمى ُمَتَطهِّ

  . جعلته إرادة اهلل تعاىل طاهرًا بالتكوين كاملالئكة مثالً 

َرة يف البقرة  هن النساء اللوايت  25يف ضوء هذا كله نفهم أن األزواج املَُطهَّ

أراد تعاىل هلن الطهارة من احليض والطمث يف اجلنة أما يف الدنيا فال . ونفهم 

َرة يف البينة  هي الرسالة املحمدية التي محلها جربيل  2أن الصحف املَُطهَّ

قط والزيادة واللغو وتعهد بحفظها بعد وأراد هلا تعاىل الطهارة من الس

     تنزيلها . ويف ضوء هذا كله أيضًا نفهم قوله تعاىل : 
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        : [ 222] البقرة . 

اآلية التطهر املكتسب وفاعله اإلنسان ، وذلك يف قوله  لقد اجتمع يف هذه

حانه مع الطهارة التكوينية كقانون طبيعي كتبه سب   ..   ..تعاىل : 

 .   ..    ..عىل النساء من بنات حواء ، وذلك يف قوله تعاىل : 

والتطهر ) بمعنى النظافة ( أمر واجب بعد حصول الطهارة من احليض بدليل 

قوله ) فإذا ( بدالً من ) فإن ( ، وبدليل أنه تعاىل استعمل التطهر مرة والطهر 

الستعمل الطهر يف املوضعني فقال : فإذا  مرة ، ولو مل يكن التطهر تكليفاً 

 طهرن . لكنه مل يقل ذلك .

ِرْين ، وبني  رين واملَُطهَّ ولقد أطلنا عامدين يف تفصيل الفرق بني املُتطهِّ

التطهر والطهارة ، وكان يمكن أال نفعل ، لوال أننا وجدنا البعض خيلط 

،  [ 79] الواقعة :       بينهام وهو يقرأ قوله تعاىل : 

رين ويعترب الطهارة  تطهرًا ونظافة مع أن هذا غري  ِرْين فيها ُمَتطهِّ فيعترب املَُطهَّ

تلك . وإال فكيف نفهم ما درج عىل لسان العرب من قوهلم : طاهر الطوية 

وطاهر الذيل . وكيف نفهم أن اللؤم دنٌس ومع ذلك ال يمكن غسله باملاء 

 لرتاب . يقول الشاعر : وال با

س  مل  ء  ر  إذا امل   
ن  د  ار  مان اللاؤم ع   ي   ه  ض 

 

اااااف     ت  ر  ٍء ي  ا  د  ر   ل  ك 
اااااد   لي اااااج    ه  ي 
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إىل املبالغة يف  ومل يكتف هذا البعض بام أرشنا إليه من خلط ، بل ذهب

التشدد فاعترب أن ) ال ( يف عبارة ال يمسه هي الناهية ، وأن يف اآلية أمر 

 تطهر عند مس املصحف الرشيف . تكليفي بال

يقول الفخر الرازي يف تفسري اآلية : ) الضمري عائد إىل الكتاب عىل الصحيح .. 

      ..قوله تعاىل : أما والصيغة إخبار ، 

 . [ 168ص 29] انظر التفسري الكبري جإخبار بمعنى األمر ..  [ 228]البقرة : 

إخبار بمعنى األمر ، فليس اإلخبار يف  228ونحن نقول : لئن كان يف آية البقرة 

  بمعنى النهي ، ألن األصل يف الترشيع القرآين اليرس وليس العرس . 79آية الواقعة 

ل ص  إىل القول :  ن خ   و 

نان كام اعتنى بطها رة لقد اعتنى القرآن الكريم والسنة النبوية الرشيفة بطهارة اجل 

ع ل م  إنسان ح اري ، ومطلب اجتامعي  األبدان ، ألن الطهارة وهي النظافة م 

 تربوي ، وهدع  إهليٌّ ربَّان ، ومقصد نبوي رشيف ، وحاجة يومية ال غنى عنها .

كان يتوضأ قبل الطعام  ولقد شهد الصحابة الكرام أن رسول اهلل 

ها من  ويتوضأ بعد الطعام ، أي :يغسل يديه ، وأنه دعاهم إىل النظافة وعدَّ

وٍر فليتوضأ ((اإليامن وأنه قال بعد َأْكِل حلِم مَجٍَل يومًا :  ز   )) من أكل حلم  ج 

كان حيمل املاء معه حني خيرج لقضاء حاجته  أي : فليغسل يديه ، وأنه 

)) ال خيرج الرجالن يرضبان الغائط ، كاشفني عن بعيدًا عن األنظار ويقول : 

 . ) رواه أبو داود (ثان ، فإنَّ اهلل يمقت عىل ذلك (( عورتيهام يتحد
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 )) اللهم إن أعوذ بك من اخلبث واخلبائث ((وكان يدعو بدعائه املشهور : 

ب  عني األذى ويدعو عند انتهائه :  ) رواه البخاري ( )) احلمد هلل الذي أ ذ ه 

البول ، ألنَّ اهلل من رت يأمرنا أن نستنزه أو نست ، وكان  ) رواه النسائي ( وعافان ((

، وإذا كان  [ 4] املدثر :     سبحانه أمره يف كتابه العظيم بقوله : 

 اخلطاب لرسول اهلل فهو خطاٌب لكل مؤمن يف كل عرص وكل مكان .

واعتنى القرآن الكريم والسنة النبوية الرشيفة بجامل املظهر كام طالَب بنقاء 

)) اللهم اجعل ظاهرنا خريًا ، واجعل  باطننا الدعاء املشهور :  املخرب ، ومن

  وهو القائل سبحانه :  خريًا من ظاهرنا ((      

      : أي : عند كل عبادة ، وحياة املؤمن  [ 31] األعراع ،

 البيت أو يف الطريق أو يف العمل . كلُّها عبادة سواء أكانت يف املسجد أو يف

إىل الطهارة والنظافة يف  كان يدعوهم وشهد الصحابة أيضًا أن رسول اهلل 

)) أرأيتم لو مرغبًا ومشجعًا بأسلوب احلوار والسؤال قائاًل :  اليوم مخس مرات

ن ه يشء (( نأنَّ بباب أحدكم هنرًا يغتسل منه كل يوم مخس مرات ، هل يبقى م ر   د 

 . وكذلك الصلوات يمحو اهلل هبن اخلطايا (( ))قال : وا : ال يا رسول اهلل ، قال

من احلديث النبوي الرشيف نتبنيَّ أن طهارة اجلسد مقرونة بطهارة القلب 

 وأن إزالَة األدران واألوساِخ مقرونٌة بإزالة اخلطايا والذنوب .
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ة الفم كام كان يدعوهم إىل طهار وشهد الصحابة الكرام أن رسول اهلل 

 . )) السواك مطهرة  للفم مرضاة  للرب ((يدعوهم إىل طهارة اللسان بقوله : 

  :  وقوله 

وإذا كان  )) ليس املؤمن بالطّعان وال اللّعان وال الفاحش وال البذيء ((

 السواُك مطهرًة للفم ونقاوًة لألسنان ، فإنَّ اإليامَن مطهرٌة للِّسان مصفاٌة للَجنان .

ـيلةٌ الصالة الوضوء و ، واهلـدف إرضـاء ذي اجلـالل  واملاء والسواك واجلامل وس

وال مجـال وال وال بنـون بسلوك طريق الكامل ، ليكون القلب سلياًم يوم ال ينفـع مـاٌل 

يكـون اإلنسـان يف عـداد مـن أعلـن اهلل حبَّـه هلـم حتـى جالل ، واهلدف الوصول 

 . [ 222] البقرة :    ..      برصيح قوله : 

* * * 
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 (6من ثوابت القرآن الكريم )

  ..         
 

الواو والكاف والالم ، أصل صحيح يف اللسان العريب ، ولفظ قرآين ورد 

   ..  سبعني مرة يف التنزيل احلكيم ، أوهلا يف قوله تعاىل : 

     : وآخرها يف قوله تعاىل :  [ 122] آل عمران ،   

              : [ 9] املزمل . 

،  159فأما حبه تعاىل للمتوكلني فقد ورد مرة واحدة يف آية آل عمران 

ْل (   : وأما األمر بالتوكل فقد ورد تسع مرات بصيغة الطلب املبارش ) توكَّ

1-   ..             ..  : [ 159] آل عمران . 

2-   ..           ..  : [ 81] النساء  . 

3-             ..  : [ 61] األنفال . 

4-   ..         ..  : [ 123] هود . 

5-            ..  : [ 58] الفرقان . 

6-              : [ 217] الشعراء . 

7-                    : [ 79] النمل . 

8-                  : [ 3] األحزاب . 

9-             ..  : [ 48] األحزاب . 
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 تسع مرات بصيغة املضارع املقرتن بالم األمر ) فليتوكل ( : وردو

1-                       

        : [ 122] آل عمران  . 

2-               

         : [ 160] آل عمران . 

3-   ..          

          : [ 11] املائدة . 

4-                     

       : [ 51] التوبة  . 

5-   ..                    

        : [ 11] إبراهيم . 

6-           

           : [ 10] املجادلة . 

7-              : [ 13] التغابن . 

8-  ..                   

          : [ 67] يوسف . 

9-  ..            : [ 12] إبراهيم  . 
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ولقد تعمدنا إدراج نصوص اآليات التي ورد فيها األمر بالتوكل لتكون 

الشواهد قريبة من عني القارئ املتأمل دلياًل عىل ما نذهب إليه من معاين 

أي عناء وهو يرجع إليها يف مظاهنا . هذا من جانب .  التوكل ، فال يتجشم

ولتساعدنا يف تذوق والتامس املعاين املتعددة هلذه الكلمة الرائعة اجلامعة من 

جانب آخر . إنام من املفيد لبيان هذا اجلانب اآلخر أن نشري إىل أن األلفاظ يف 

دل عىل يها ما اللسان العريب ـ بمنظار علم الداللة ـ تنقسم إىل أقسام . من

معنى حقيقي واحد ال يتجاوزه كالرشب مثاًل ، ومعناه إدخال السوائل إىل 

اجلوف عن طريق الفم . ومنها ما يدل عىل معنيني كالظن مثاًل ، ومعناه 

 الشك يف موضع ، وهو مذموم بداللة قوله تعاىل :      

               ..  : [ 12] احلجرات  ،

تعاىل يف وصف  ومعناه اليقني يف موضع آخر ، وهو حممود بداللة قوله

 اخلاشعني :                    

أكثر من معنيني كالذكر مثاًل ، فهو التذكر . ومنها ما يدل عىل  [ 46] البقرة : 

   ..    ضد النسيان يف موضع أول كقوله تعاىل : 

     ..  : وهو الصيت ورفعة الشأن يف موضع ثان كقوله  [ 63] الكهف ،

 تعاىل :         : وهو القرآن الكريم يف  [ 4] االنرشاح ،

 موضع ثالث كقوله تعاىل :                

     : وهو العظة والعربة يف موضع رابع كقوله تعاىل :  [ 6] احلجر ،
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 ..                     : [ 120] هود . 

ولو أن القائلني بالرتادف ومنكريه من علامء اللغة أعطوا مثل هذه 

األلفاظ ذات اجلهد واالهتامم الذي أعطوه يف الدفاع عن الرتادف ويف إنكاره 

لكان أجدى وأنفع . ومن هنا ، فإن كتاب ) األضداد ( لألنباري أنفع عندنا 

 روض املسلوف فيام له اسم إىل ألوف ( للفريوزأبادي ،لقارئ القرآن من كتاب ) ال

نادر أو  يف مقدمة التفسري ، ةألن الرتادف يف القرآن ، كام يقول اإلمام ابن تيمي

معدوم . ولو أن أهل النحو والرصف من علامء اللغة ـ وخصوصًا يف أيامنا 

إىل  ( عمرواً  رضب زيد  ) هذه ـ رصفوا قساًم من جهدهم واهتاممهم بعلوم 

االهتامم بعلوم الداللة واملعاين لكان ذلك أجدى وأنفع للناطقني بالضاد ، 

ألن قارئ القرآن هيمه يف املقام األول معنى اللفظ يف اآلية وداللته أكثر مما 

 هيمه موقعه من اإلعراب .

بعد هذا االستطراد التمهيدي نعود إىل ما بدأنا به من احلديث عن التوكل 

 عانيه .وتعريفه وبيان م

حني نقول الواو والكاف والالم أصل صحيح يف اللسان العريب ، ال نعني 

فهو معتل الفاء بالواو كام هو واضح ، بل  ، ()أنه صحيح من حروف العلة

ب ، وقديم نجده يف أشعار العرص  نعني أنه أصيل غري دخيل وال معرَّ

                                                 

()-  عىل مدى أربعني عامًا ونيف يف دراسة اللسان العريب مل نسمع فيام سمعناه ومل نقرأ فيام

والرصف ، أو سبباً يدفع إىل وصف هذه احلروف  قرأناه تفسرياً هلذه التسمية عند أهل النحو

الثالثة ) األلف والواو والياء ( بأهنا عليلة أو معتلة . بينام نجدها يف اللغة اإلنكليزية حتمل اسم 

) احلروف الصوتية ( أو ) احلروف املتحركة ( متييزًا هلا عن باقي حروف األبجدية التي حتمل 

 اسم ) احلروف الساكنة ( .
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 : ق . هـ ( 18اجلاهيل كقول النابغة الذبياين ) ت

ِِِ ي  ن ِِِي  ل  ك   ِِِن   مٍّ يِِِا مميمِِِة  ل    ب  اص 

 

ِِل  و    ِِيب ب  ٍل م  ي  ِِيء  قاس ِِب   ط  الكواك

  ِ.. .. .. و تكليفي ِ كالصالة والزكاة والصوم  ، هو ممر  والتوكل رشعًا  

  ..اإليامن بدليل قوله تعاىل : : األول رشطه       

      : اإلسالم بدليل قوله تعاىل : : طه الثاين رشو،  [ 23] املائدة

  ..                   : [ 84] يونس  .

وهذان رشطان منطقيان يقتضيهام العقل السليم لزومًا . إذ كيف يتوكل امرؤ 

 األمر من قبل ومن بعد ؟عىل إله هو ال يؤمن به أصاًل ، وال يسلِّم بأن له 

هو الثقة ، واليقني ، وحسن  والتوكل لغًة ِ بمنظار علم الداللة واملعاين ِ

والتقوى ، والرىض ، والصرب ، والتفويض ، واإلقرار بالعجز ،  الظن ،

أما الثقة واليقني وحسن الظن باهلل ، فهي واالعتامد ، واالكتفاء ، واإلنابة . 

هو ، حق اإليامن . إذ الواثق املوقن بقدرة اهلل القادر من سوابق التوكل ومن لوا

الذي يقبل عن طواعية وامتثال أن يضع كل مقدراته وأموره بني يدي وكيله ، 

 وبدون ذلك ال يكون توكل .

   ..      يقول تعاىل آمرًا نبيه الكريم : 

   ويقول :  [ 81لنساء : ] ا ،      

          : ففي آية  [ 48] األحزاب .

    أمر باإلعراض عن اجلاهلني يذكرنا بقوله تعاىل :  81النساء 

      : واجلاهلون هم املتكربون [ 199] األعراف ، 
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الذين أعامهم الغرور عن رؤية احلق . واألمر باإلعراض عنهم ال يكون إال 

، أمر برتك  48بالتواضع وهو من لواحق التوكل ونواجته . ويف آية األحزاب 

واملنافقون سواء أكان هذا األذى  األذى بعد خمالفة ما يدعو إليه الكافرون

منه عليهم . ففي احلالة األوىل يكون أم كان واقعًا  واقعًا منهم عىل النبي 

التوكل هو الصرب ، ويف احلالة الثانية يكون التوكل هو اإلمساك عن مبادرهتم 

يف    ..   باألذى وتركهم لترصف الوكيل ، وتأيت عبارة 

 ة اآليتني لتؤكد معنى الثقة واليقني باهلل الوكيل الكايف .خامت

ويأتينا  ولكن هل املقصود بالتوكل ترك األسباب والقعود عن العمل ؟

جواب هذا السؤال يف حديث رواه الرتمذي يف سننه عن أعرايب سأل النبي : 

 . ويف حديث )) إعقلها وتوكل ((يا رسول اهلل أترك ناقتي وأتوكل ؟ فقال : 

 قال : سمعت رسول اهلل  رواه اإلمام أمحد يف مسنده عن عمر بن اخلطاب 

)) لو منكم توكلتم عىل اهلل حق توكلب لرزقكم كام يرزق الطري تغدو يقول : 

 وإذا كان اإليامن واإلسالم من سوابق التوكل ـ كام . مخاصًا وتروح بطانًا ((

ونه ال يكون توكل . بدوأسلفنا ـ فإن العمل من مصاديقه بالرضورة ، 

 ولعمري لقد أحسن الشاعر يف قوله هبذا املعنى : 

ِِو  ت   ِِ ل  ك  ِِيف األ    ن  ح    الِِر  ىل  ع  ِِك   ر  م   ل 
 ب 

ِِِِِ ل   م   ِِِِِ اهلل  ن  م   ر  ت  ِِِِِ ل  ا  ق   : مٍ ي  ر  مل  

  ء  ا  ش   و  ل  و  
ْ   ل  د  م  ِ ع  ذ   ا

ِ ن  م  ِ ري   غ   ز  ه 
 ه 

 

 ب  ل ِالط   ن  ًا ع  م  و  ي   ز  ج  ع  يف ال   ن  د  ع  ق  ت   ال   و   

ْ   ك  ي  ل  إ   ي  ز  ه  و   ا  ع  ت  ذ   ا  ب  ط ِالر   ط  ق  س 

ِِي  ل  إ   ِِل  و   ا  ه  ِِ ن  ك  ِِ ءٍ ش    ل  ك  ِِ ب  ل   ب  ب  س 
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عىل عكس بعض أنصاف املثقفني واجلهال من املتصوفة الذين فاهتم 

 املقصد اإلهلي من قوله تعاىل :             

        ..  : وفاهتم املقصد  [ 77] القصص ،

أنه سبحانه يرزق الطري وهي  فظنوا النبوي يف حديث عمر بن اخلطاب 

: تغدو وتروح ، وهو العمل يف  قاعدة يف وكناهتا ، ومل يستوقفهم قوله 

 تكالن .طلب الرزق مع التوكل . فتحول التوكل عندهم إىل تواكل و

لقي ناسًا من اليمن يتكففون أهل  تروي األخبار أن عمر بن اخلطاب 

ون ، ل  ك  ت  بل منتم امل  قالوا : نحن املتوكلون . قال :  من منتم ؟السوق ، فقال : 

 إنام املتوكل من يلقي احلبة يف األرض ثم يتوكل .

ئشة قال القرطبي : والزراعة من فروض الكفاية . أخرج الرتمذي عن عا

 التمسوا الرزق من خبايا األرض (())  : ريض اهلل تعاىل عنها قالت : قال 

)) من محيا مرضًا ميتًة فلب  : قال القرطبي : يعني باحلراثة والغرس . وقال 

 . و لب صدقة ((فه "الطري وغريه  "فيها مجر وما مكلب العوايف 

ذهب يف رحلة  ن ِيروي الصوفية من ) شقيقًا البلخي ( ِ محد املتعب دي

َع صديقه  جتارية يرضب يف األرض ، ويبتغي من فضل اهلل . وقبل سفره ودَّ

العامل املعروف ) إبراهيم بن أدهم ( . حيث يتوقع أن يمكث يف رحلته مدًة 

طويلة ، ولكن مل متِض إال أيام قليلة حتى عاد ) شقيق ( ، ورآه إبراهيم يف 

ل بعودتك ؟ قال شقيق : رأيُت يف املسجد . فقال له متعجبًا : ما الذ ي عجَّ

قال  سفري عجبًا ، فعدلُت عن الرحلة . قال إبراهيم : خريًا ، ماذا رأيت ؟

شقيق : أويُت إىل مكاٍن خرب ألسرتيح فيه ، فوجدُت به طائرًا كسيحاً 
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أعمى ، وعجبُت وقلُت يف نفيس : كيف يعيش هذا الطائر يف هذا املكان 

وال يتحرك ؟ ومل ألبث إال قلياًل حتى أقبل طائر  آخر  النائي ، وهو ال يبرص

حيمل له الطعام يف اليوم مرات حتى يكتفي ، فقلت : إن الذي رزق هذا 

فقال  الطري يف هذا املكان قادر  عىل أن يرزقني ، وعدُت من ساعتي .

ت لنفسك أن تكون الطائر األعمى يإبراهيم : عجبًا لك يا شقيق ، وملاذا رض

، الذي يعيش عىل معونة غريه ، ومل ترَض هلا أن تكون الطائر اآلخر الكسيح 

الذي يسعى عىل نفسه ، وعىل غريه من العميان واملقعدين ؟ أما علمت أن 

فقام شقيق إىل إبراهيم وقبََّل يده وقال :  اليد العليا خري  من اليد السفىل ؟!!

 أنت أستاذنا يا أبا إسحاق !! وعاَد إىل جتارته .

تضت سنة اهلل يف اخللق أن هذه األرزاق التي ضمنها ، واألقوات التي واق

ها ، ال تنال إال بجهد يبذل ، وعمل يؤدى ، فقال :  َ قدرها واملعايش التي َيَّسَّ

  ..        ..  : فمن مشى أكل . [ 15] امللك 

ى بعد الصالة قومًا قابعني يف املسجد ، بدعوى رأ وقد ُرِوَي أن عمر 

) اليقعدن محدكم عن التوكل عىل اهلل فعالهم بدرته ، وقال كلمته الشهرية : 

طلب الرزق ويقول : اللهم ارزقني ، وقد علم من السامء ال متطر ذهبًا وال 

       ؛ وإن اهلل تعاىل يقول :  فضة (

          ..  : [ 10] اْمعة . 

ة  عمر  حارس  لذا التوجيب ،  هذه اآلية الكريمة مس  توجيب القرآن نحو العمل ؛ ود ر 

ة عمر  ة  السلطان . وإن در   إنام هي رمز لسلطة القانون ، فمن ل ي ع  توجيب القرآن ميقظتب د ر 
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ال رهبانية يف اإلسالم ، وأن أْن   لصحابُة الِكَراُم علمهم الرسولوهؤالء ا

العمل الدنيوي إذا ُأتقن وصحت فيه النية هو عبادة  يف نفسه ، وإنَّ سعَي اإلنسان 

نفسه أو يعول أهله ، أو حُيسن إىل أرحامه وجريانه ، أو ليعاون ليكفي عىل معاشه 

يف عمل اخلري ونرصة احلق وتقدم األمة إنام ذلك رضب  من اجلهاد يف سبيل اهلل ، 

       وهلذا قرن اهلل بينهام يف قوله تعاىل :

            : [ 20] املزمل . 

من من يأتيني  إل   ) ما من حال يأتيني عليها املوت محب  وعن عمر بن اخلطاب قال : 

     ثم تال هذه اآلية : ،  ومنا ملتمس من فضل اهلل (

             : [ 20] املزمل . 

] امليداين : عناء العمل خري  من زعفران البطالة  وجاء يف األمثال العربية :

من ترك حرفتب ترك بختب ، من اعتاد البطالة ل يفلح ،  [ 67ص 2جممع األمثال ج

ىل زاد غريه ، من ضعف عن كسبب اتكل ع، من احرتف اعتلف ، من سعى رعى ، 

إن يكن العمل جمهدة فإن الفراغ مفسدة ، ومن اتكل عىل زاد غريه طال جوعب 

 . [ 328ص 1: ج ] امليداين

   ومع أن العبادة ) املعرفة باهلل ( هي الغاية من خلق اجلن واإلنس : 

      : األذكار والنوافل هي . ومع أن  [ 56] الذاريات

مِمَّا حضَّ عليه اإلسالم فإنه ُيِقرُّ أنه ليس للمحرتف الذي حيتاج إىل الكسب لعياله 

ه  يف وقت الصناعة حضور السوق أن يستغرق أوقاته يف العبادات  د  ر  ) بل و 

 . [ 175ص 3] طاش كربى زادة : مفتاح السعادة ج واالشتغال بالكسب (
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الم من سوابق التوكل ، وكان العمل مصداقًا للتوكل وإذا كان اإليامن واإلس

ـ كام أسل   .ناـ  فإن التوكل ال يتناىف مع الشورى فبالرضورة ، وبدونه ال يكون توكل 

املشورة تعني الرتوي والرتيث والتنقيح إنَّ  ونأيت عىل ذكر الشورى فنقول :

هذا من والتمحيص ، وأن ُيضيف املتوكل إىل عقله من عقول اآلخرين ، و

 األخذ باألسباب . قال الشاعر : 

ِِإذا ب   ِِامل    األمِِر   غ  ل   نِِِِِ   عتسا  ف   ة  ور  ش 

 

 ِِ ِِن   ي  م  ر  ب  ِِن   و  ٍح م  ي  ص  ِِازم  ح  ي  ص   ة  ح

 
وهذا الناصُح ال ُبدَّ أن ُتستكمل فيه خصال مخس : عقل سليم ، وخلق 

ة وألفة ، ونقاء وصفاء ، وجتّرد  عن غرض وأهواء .  ودين ، ومودَّ

م  ممر  :  عمر بن عبد العزيز قال 
) لو من  املرء ال يعظ مخاه حتى ُي  ك 

ق  لب من عبادة رّبب ، إذن لت واكل  الناس  اخلري ، 
ل  نفسب ، وي كمل الذي خ 

ل  الواعظون والساعون  فع  األمر باملعروف والنهي عن املنكر ، وق  ولر 

 . بالنصيحة يف األرض (

ألسوة احلسنة مل يأُل جهدًا يف استشارة الصحابة القدوة وا وهذا رسول اهلل 

 قال الشاعر :  الكرام من أهل اخلربة يف ) بدٍر ( و ) اخلندق ( ثم توكل عىل اهلل سبحانه .

ِِو  ت   ِِك   يف األمِِر   عِِىل الِِرحن   ل  ك   ب  ل 

ِِ ِِاهلل  ن  وك  ًِِا ب ِِ واثق   واص 
ِِك  حل    رب   ب  م 

 

 ِِ ِِ اب  فِِام خ  ِِن  عليِِب ت   الك  و  حقًِِا م 

ِِت   ِِذي ت   ز  ف  ِِبال ِِب  وه  رج  ِِالمن ض  ف   ت 

 سؤال : ما هو حق التوكل عىل اهلل ؟ . 
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 عن النبي  يبقى أن نشري إىل مصطلح ورد يف حديث عمر بن اخلطاب 

عند اإلمام أمحد هو ) حق التوكل عىل اهلل ( قلياًل ما وقف عنده الواقفون . 

     العزيز ورد يف قوله تعاىل :  هناك يقني يف الكتاب

     : وهناك حق اليقني ورد يف قوله تعاىل :  [ 99] احلجر   

       : واليقني هو حتقق قانون املوت عىل الناس  [ 95] الواقعة .

    واهلالك عىل األشياء اللذين أشار إليهام سبحانه يف قوله : 

   ..  : ويف قوله [ 185] آل عمران ،  :  ..       .. 

 . أما عني اليقني فهو رؤية ما أخرب اهلل عنه يوم القيامة رأي العني . [ 88] القصص : 

 وهناك تقوى ذكرها سبحانه يف مخسة عرش موضعًا من التنزيل احلكيم

   ..       أبرزها قوله تعاىل : 

   : والتقوى هي العمل الصالح الذي يشمل االئتامر  [ 197] البقرة .

بأوامر اهلل واالنتهاء عن نواهيه ويتسع حتى يدخل فيه كل ما ينفع الناس ، 

اآليات التي ورد فيها ذكر التقوى ، ربطتها مرة بالعفو ] البقرة بدليل أن 

[ ومرة باهلدى ] العلق  8[ ومرة بالعدل ] املائدة  2[ ومرة بالرب ] املائدة  237

[ ، وهذه كلها أعامل . وهناك حق  177[ ومرة بالصدق ] البقرة  12،  11

      التقوى الذي ورد مرة واحدة يف قوله تعاىل : 

         : [ 102] آل عمران . 
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 باملقابل ، هناك أيضًا توكل ورد ذكره يف سبعني موضعًا من القرآن الكريم ،

 عن النبي  وهناك حق التوكل الذي ورد يف حديث عمر بن اخلطاب 

والتسليم ،  ، إلمام أمحد ، والذي يعني يف ضوء كل ما ذكرناه : اإليامنا عند

واألخذ باألسباب ، واالئتامر بام أمر اهلل به عىل قدر االستطاعة ، واالنتهاء 

 .عىل اهلل عام هنى عنه . وذلك هو التوكل احلق 

د ف اإلحسان عند املحسنني ، والتقوى عند املتقني ، والصرب عنوإذا كنا نعرِّ 

الصابرين ، واإليامن عند املؤمنني ، والتوكل عند املتوكلني ، كل عىل حدة ، 

ونرشح معانيها كام وردت يف آيات الذكر احلكيم ، فنحن نفعل ذلك لتسهيل 

دراستها وتنوير سبيل فهمها ، لكن املتأمل الناظر يف هذا كله ال تفوته اخليوط 

مل . فالتقوى عمل والتوكل عمل الع ومولاالتي تربط هذه األلفاظ مجيعًا ، 

واإليامن باهلل رأس األعامل كلها ، جيعلها طيبة فريفعها اهلل إليه . به يفلح املؤمنون 

 ثانيهاالعاملون وبدونه حتبط األعامل وتودي بصاحبها يف مهاوي الضاللة . 

الرزق ، فالتقوى تنجي من املآزق وتوسع الضيق وتضمن الرزق بداللة قوله 

  ..               ..تعاىل : 

 . ثم يتابع سبحانه مشرتطًا التوكل ليتحقق ذلك كله قائاًل : [ 3،  2] الطالق : 

  ..        ..  : سبحانه  . وقد يربط [ 3] الطالق

    بني اإليامن والتقوى فيجعلهام مع العمل سببًا للرزق فيقول : 

        

            

        ..  : [ 66،  65] املائدة  . 
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ولقد أدرك لقامن بعمق حكمته هذه اخليوط الرابطة فقال البنه وهو يعظه : 

إن الدنيا بحر عريض قد هلك فيب األولون واآلخرون ، فإن استطعت فاجعل 

ينتك تقوى اهلل ، وزادك العمل الصالح ، وعدتك التوكل عليب ، فإن سف

 نجوت فربحة اهلل وإن هلكت فبذنوبك .

إين ألستحي من ومن أحىل ما قرأناه يف التوكل احلق قول الفضيل بن عياض : 

اهلل من مقول ) توكلت عىل اهلل ( ولو توكلت عليب حق التوكل ما خفت غريه وال 

من خاف اهلل مخاف اهلل منب كل شء ، ومن ل ه يف التقوى : . وقول رجوت سواه

،  وعد من اهلل ملن خافب من يدخلب اْنة. ثم قال :  خيف اهلل مخافب اهلل من كل شء

. قيل :  [ 46] الرحن :        وقرأ قوله تعاىل : 

 إليامن والثانية أجر التقوى . فلامذا جنتان ؟ قال : األوىل أجر ا

ومن ملطف ما قرمناه يف الصرب والشكر عند ابن خلكان يف ترمجتب إلبراهيم 

: قال شقيق البلخي : التقيت بإبراهيم نتذاكر  بن مدهم ِ من معالم التصوف ِ

فقال يل : أخربين عام أنت عليه . قلت : إن رزقت أكلت وإن منعت صربت . 

ب بلخ عندنا . قلت : فكيف تعمل أنت ؟ قال : إذا فقال : هكذا تعمل كال

 رزقت آثرت وإذا منعت شكرت . 

  :ويف اخلرب كنوز من املعاين ال تنكشف لغري أهلها 

أن شقيق استخدم يف عبارته األداة ) إن ( وهي أداة شك عند :  مولا

      الزخمرشي يف تفسري الكشاف يرشح قوله تعاىل : 



 

 

 

 

134 

     ..  : وكأن شقيق يرتاب يف وصول  [ 38] البقرة ،

الرزق مع التقوى . بينام استخدم إبراهيم األداة ) إذا ( وهي أداة يقني بأن ما 

 .  [ 1 ] النرص :        بعدها حمتم الوقوع كقوله تعاىل : 

إن جاءه الرزق أكله ، وال فضل له يف ذلك ألنه ردة فعل أن شقيق :  ثانيها

 تكوينية أوجدها سبحانه يف البرش كام أوجدها يف باقي احليوانات .

أما إبراهيم فهو إذا جاءه الرزق آثر به غريه عىل ما به من جوع ، وتلك ردة 

   ..     إنسانية راقية ذكرها تعاىل بقوله :  فعل

           : [ 9] احلرش . 

أن شقيق إن منع عنه الرزق صرب ، والصرب ال يكون إال مع الباليا :  ثالثها

ة عليه . أما إبراهيم فإذا منع من واملصائب ، فكأنه يعترب امتناع الرزق عنه نقم

الرزق شكر ، ألنه يعترب املنع نعمة أنعم اهلل هبا عليه توجب الشكر . فاملانع 

عنده من أسامء اهلل احلسنى فهو هلذا يؤمن بأن املنع ال يأيت إال خلري أراده املانع 

إن ) إن من عبادي من لو مغنيتب لبطر ، و)باملمنوع تصديقًا للحديث القديس : 

. وهذا من حسن الظن باهلل تعاىل الذي  (من عبادي من لو مفقرتب لكفر (

ومل يعد جمرد  ارتفع بإبراهيم عن أدران ترابيته فسمت روحه وزكت نفسه ،

 جائع جاهيل كصاحب المية العرب يف قوله : 

ِِ   ْ ِِال ا ط ِِم  م  ِِى م   ع  و  م دي ِِي  م  حت  ب  ت 

 ب  ى ل ِر  كيال ي ِ ض  ر  األ    ب  ر  ت   ف  ت  س  وم  

 

ِ ر  ك  عنب الذ   ومرضب    ِذ  أ  ًا ف  ح  ف  ص   ل  ه 

ِِ ِِن الط  ِِ   م  و  ع
ِِر    ل  ِِت  م   ام ل  ط   و 
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 ن : ِِِِن املتوكليِِِِور مِِِِص -

ل ق  : -1 ع 
 قصة ميب م 

 قال : عن منس بن مالك 

 ُيكنّى بـ ) أيب معلق ( ، وكان تاجرًا ، كان رجل من أصحاب رسول اهلل 

كان له ُنُسك  وورع ، فخرج مرًة فلقَيه لصٌّ متقنّع يف يّتجر بامٍل له ولغريه ، و

السالح فقال : ضْع متاعك فإين قاتلك ! قال : شأنك باملال ، قال : لست 

أريد إال دمك ، قال : فذرين أصيل . قال : صلِّ ما بدا لك ، فتوضأ ثم صىل 

د ، أسألك فكان من دعائه : ) يا ودود ، يا ذا العرش املجيد ، يا فعاالً ملا يري

 انَ كَ رْ الذي مأل أَ  كَ ورِ نُالذي الُيضام ، وبِ  َك كِ لْ بعّزتك التي ال ُترام ، ومُ 

، أن تكفيني رشَّ هذا اللص ، يا مغيث أغثني ، يا مغيث أغثني ، يا  َك ِش رْ عَ 

أغثني . فإذا هو بفارٍس بيده حربة  رافعها بني أذين رأسه فرضب  مغيُث 

ر فقال : من أنت ، فقد أغاثني اهلل بك ؟ قال : التاجاللص فقتله ، ثم أقبل عىل 

ملَّا دعوَت ُسمعت ألبواب السامء قعقعة ، ثم  إين ملك من أهل السامء ،

دعوَت ثانيًا فُسمعت ألهل السامء ضّجة ، ثم دعوَت ثالثًا فقيل : دعاء 

مكروب ، فسألُت اهلل أن يوليني قتَله فكنُت ، واعلم أنَّ من توضأ وصىل 

ت ، ودعا هبذا الدعاء ، وتوكل عىل اهلل حق توكله استجاب اهلل دعاءه أربع ركعا

 قال الشاعر : . [ 182] كتاب اإلصابة ج صسواء أكان مكروبًا أو غري مكروب ( 

 وإذا دجا ل ي ِل  اخلطِوب ومملمِت

ِِام  لِِا ق النجِاة ف  ِِر  م ي سِت  مِِن ط   و 

 أ  ي  
ِِت  ِِن م   ك  ي  ِِط  ل  م ِِ ب  اف  ِِذي ج  ر  الف   ال

 

ب ل  اخلال   ص وخِاب فيهِا اآلمِل  س 

ِِِاول   تن  ِِِا م  ِِِدنو ل ِِِبب  وال ي  س

ِِِت  ل ت    ِِِل   ب  ب  س  ِِِب غاف ِِِت  عن  ومن
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 :  ر  م  ع   ب  ا  ب  ب   ل  ج  ر   -2

كلَّ غداٍة ، فشهد عمُر منه  ُرِوَي أنَّ رجاًل لزم باب عمر بن اخلطاب 

 جميئه ألجل الطلب ، فقال له : يا هذا ؛ هاجرَت إىل عمر ، أو إىل اهلل ؟! اِذهب

فتعلَّم القرآن وتوكل عىل اهلل فإنَّه سيغنيك عن باب عمر ، فذهب الرجل 

فغاب زمانًا حتَّى افتقده عمر ؛ فسأل عنه ، فُدلَّ عليه ، فأتاه ، فقال له عمر 

  ِّإينِّ قد افتقدُتك حتَّى اشتقُت إليك ؛ فام الَّذي شغلك عنَّا !؟ فقال : إين :

عن آل عمر ، فقال له عمر : رمحك اهلل فام قد قرأت القرآن فأغناين عن عمر و

     قوله تعاىل : الَّذي وجدَت فيه ؟ فقال : وجدُت فيه 

            

امء ، وأنا أطلبه يف األرض ، فبكى فقلت : ر [ 23 - 22] الذاريات :  زقي يف السَّ

 وأنشد بعضهم :  له منه . عمر وكانت موعظةً 

ء  راسِِيةٍ  ِِو كِِان  يف صِِخرٍة صِِام   ل

ت   ع  ِِِد  ق  لعبٍِِِد يِِِراه اهلل النص  ز   ر 

ا ه  ِل ك  س  ِب ع  م   الس 
ب اق 
 مو كان تت ط 

ِط  لِب   ح  خ   حتى ينال  الِذي يف الل ِو 

 

ٍِِة م    وف  ذ  ق  ٍِِس نواحيهِِايف البحِِر م   ل 

ِِا ِِا فيه ِِل  م ِِب  ك  د ى إلي ِِؤ  ِِى ي   حت

ِِِا ٍب مراقيه ِِِر  ِِِن ق  ل  اهلل م ِِِه   ل س 

ِِِِا ِِِِان يأتيه ِِِِب  وإال  ك ت  ت  ِِِِا م   إ م 

 

 

 

 

 

* * * 
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 (7من ثوابت القرآن الكريم )

  ..         

 

القاف والسني والطاء أصل صحيح يف اللسان العريب ، وردت مشتقاته يف سبعة 

[ وآخرها يف  282وعرشين موضعًا من القرآن الكريم ، أوهلا يف سورة البقرة ] اآلية 

  :فاظ األضداد له معنيان [ . والقسط من أل 8سورة املمتحنة ] اآلية 

 :يف عدة مواضع ، نذكر منها عىل سبيل املثال ، ورد  األول هو العدل

   .. ، كام يف قوله تعاىل :  كم بني املحتكمنييف احل -1

                   : [ 42] املائدة  . 

    كام يف قوله تعاىل :  كيل وامليزانيف ال -2

      : [ 9] الرمحن . 

    ، كام يف قوله تعاىل :  يف اإلصالح بني املتقاتلني -3

                           

                             

              : [ 9] احلجرات . 
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ألحكام ، والتطفيف واإلخسار يف الكيل وامليزان ، والثاين هو اجلور يف ا

وإذا كان سبحانه قد أعلن رصاحة عن حبه  . وترك الرب ، واألخذ بالظلم

ـ أي للقائمني بالقسط بمعناه األول ـ يف ثالثة مواضع من تنزيله  للمقسطني

[ فقد أعلن بالقرينة عن عدم  8، املمتحنة  9، احلجرات  42احلكيم ] املائدة 

 وذلك يف قوله تعاىل : [  اجلائرينأي  ]بمعناه الثاين  للقاسطنيه حب   

              : [ 15] اجلن . 

واملقسطني ) اجلائرين ( إن من املفيد قبل متابعة القول يف القاسطني 

بقوله  9احلجرات ، أن نتوقف قلياًل عند مسألتني وردتا يف آية ) العادلني ( 

  ..تعاىل :                   ..   يف  الله  ر  م  أ  و

       العبارة هو الذي ورد يف قوله تعاىل : 

                     .. 

فهو أمر بالعدل وهني عن البغي ، وهذه هي املسألة األوىل .  [ 90] النحل : 

أما املسألة الثانية فهي أن قتال الطائفة الباغية التي خترج عن أمر الل أمر 

ر تكليفي إهلي متامًا كاألمر بالصالة والصيام واحلج . رشط أن نفهم أن اجلو

يف األحكام بني متخاصمني اثنني ، والتطفيف واإلخسار يف الكيل وامليزان 

بني البائع واملشرتي ، أمور فردية . أما بغي الطوائف بعضها عىل بعض 

 فيعني أن اجلور والظلم انترش يف املجتمع ومل يعد أمرًا فرديًا .
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م يف عن اخلروج عىل احلكام وعصياهن فإن صاح بنا صائح يذكرنا بنهيه 

)) إسمع حلذيفة بن اليامن :  العديد من أحاديثه الرشيفة وعىل رأسها قوله 

كان إما جاهل ال يفرق بني حكم  وأطع وإن رضب ظهرك وأخذ مالك ((

نبوي يف شأن فردي وحكم إهلي يف شأن مجاعي اجتامعي . أو طامع يف عطاء 

تربير بغيهم ، السالطني البغاة ، حيرف الكلم عن مواضعه لتسويغ ظلمهم و

 . 9معطاًل بذلك حكم الل الرصيح يف آية احلجرات 

نعود بعد هذه الوقفة الرسيعة إىل احلديث عن القسط بمعنى العدل يف 

 السرية النبوية الرشيفة .

روى مسلم يف كتاب اإلمارة من صحيحه عن عبد الل بن عمرو أنه قال : 

ىل منابر من نور عن يمني )) إن املقسطني عند اهلل ع:   قال رسول الل

 .  الرمحن ، وكلتا يديه يمني ، الذين يعدلون يف حكمهم وأهليهم وما ولوا ((

قال القايض : قد يكونون ـ أو حيتمل أن يكونوا ـ عىل منابر حقيقية ، أو 

 عىل منازل عالية ، وقد يكون األمران معًا . 

من طبائع األمور ، يف وقد يقع الظلم واجلور عىل غري قصد من فاعله ، وهذا 

. فقد ثبت يف  هذه احلالة يأيت القصاص والقود يف اهلدي النبوي تعويضًا عام وقع

ج مرة يف مرض موته فخطب يف الناس ، وكان خر كتب السرية واألخبار أنه 

)) أهيا الناس ، من كنت جلدت له ظهرًا فهذا ظهري فليستقد : مما كلمهم به قوله 

له  تله عرضاً فهذا عريض فليستقد منه ، ومن كنت أخذ مني ، ومن كنت شتمت
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 .  ماالً فهذا مايل فليأخذ منه ، وال خيش الشحناء فليست مني ((

يؤكد هذا املعنى ما أخرجه ابن إسحق عن حبان بن واسع عن أشياخ من 

ٌح  قومه أن رسول الل  ل صفوف أصحابه يوم بدر ، ويف يده قهد  كان يعدِّ

ل به القوم) قطعة مستوية م ، فمر  ()ن غصن ال يزيد طوهلا عن شرب ( يعدِّ

 عنه قلياًل ( ، فطعنه النبي  بسواد بن غزية وهو مستنتل عن الصف ) أي متقدمٌ 

وقد  . فقال : أوجعتني يا رسول الل ، ((د اإستو يا سو)) يف بطنه بالقدح وقال : 

قال له : عن بطنه و بعثك الل باحلق والعدل . فكشف رسول الل 

:  د إال أن اعتنقه وقبَّل بطنه . فقال النبي ا. فام كان من سو (( استقد)) 

قال : يا رسول الل لقد حرض ما ترى ،   ((ما محلك عىل هذا يا سواد ؟)) 

م عليه فأردت أن يكون آخر عهدي بك أن يمسَّ جلدي جلدك  رِّ عسى أن حي 

 فدعا له بخري .. النار 

 ب القسط ) العدل ( فنقول : ونأيت عىل بعض أبوا

املساواة بني الناس عىل اختالف طبقاهتم ودرجاهتم ، باب من أبواب 

روى ابن عبد ربه األندليس يف كتاب اجلامنة يف الوفود من  :القسط يف الرعية 

هيم بن أيب شمر آخر ملوك ألخرب إسالم جبلة بن ا [ 56ص 2] جعقده الفريد 

ثم حضوره موسم احلج  يف املدينة ، طاب بن اخلاغسان وقدومه عىل عمر 

                                                 

()-  : يف اخلرب إشارة إىل قوله تعاىل          

    : ولقد أفردنا للملتزمني بوحدة الصف يف الصالة والقتال فصالً  [ 4] الصف ،

 خاصًا يوضح سبب حمبته تعاىل هلم .
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.. فبينام هو يطوف بالبيت إذ وطيء عىل إزاره رجل من بني  معه ، قال :

ه ، فلطمه جبلة مغضبًا لطمة هشمت أنفه ، فاستعدى عليه  فزارة فحلَّ

هذا ؟ وقال : ما دعاك إىل  فبعث إليه عمر  الفزاري عمر بن اخلطاب ،

ه ، ولوال حرمة هذا البيت ألخذت الذي قال جبلة : إنه وطيء إزار ي فحلَّ

ها قد أقررت ، فإما أن ترضيه وإال أقدته ) :  فقال عمر  فيه عيناه .

جبلة  يا) :  . قال : أتقيده مني وأنا ملك وهو سوقة ؟ فقال عمر  (منك 

. قال : إين والل  (إنه قد مجعك وإياه اإلسالم فام تفضله بيشء إال بالتقوى 

ن أكون يف اإلسالم أعز مني يف اجلاهلية ، أخرين إىل غد يا أمري رجوت أ

. فلام كان جنح الليل خرج  (ذلك لك ) :  املؤمنني . فقال عمر 

بأصحابه فلم يثن حتى دخل القسطنطينية عىل هرقل فتنرصَّ وأقام عنده ، 

 ص:وقد متنى لو استسلم للقصالكنه ندم بعد ذلك وقال شعرًا ينسبه البعض إليه 

َن  ت   َ األرشاف   ت  َّص  َط  ل   ار  مَن ع   م 
 ة 

ََت   ََا لي ََأ   في ََي مل ت  م  ََت  ي   ول  ين  د  ل 
 ين 

ََت  ي  ويََا ل  
ََر  ي أ  ن  ََق  ب   ى املخََا   ع   ر  ف 

 ة 

 أدنََى معيشََة   ام  ويََا ليََت  يل بالَشََ

 

ََ ومََا كََان    ََو ص  َا ل  ر  هلََا رض    ت  رب   فيهَ

ََج  ر   ََر   ت  ع  َال   إىل األم ََذي قَ ََع   ال  ر  م 

َََت  وك   َََرياً يف ر   ن َََي  ب  أس َََأو م   ة  ع   ض  

َوالب   ع  م  أجالس قومي ذاهب  الَسَ ّص  
() 

 
فقد أخرج الطرباين وابن ماجه  :وسداد القرو  من القسطووفاء الدين 

يتقاضاه  عن عائشة ريض الل تعاىل عنها أن أعرابيًا جاء إىل رسول الل 

                                                 

()-162ص 1أيضاً أبو الفداء ج 259ص 1العقد الفريد ج . 
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ج  ح  كان له عليه ، وقال له : أ  دينًا  عليك إال قضيتني . فانتهره أصحاب  رِّ

ثم أرسل إىل  ((هاَل مع احلق كنتم ؟ )) فقال النبي ألصحابه :  رسول الل 

فأقرضينا )) إن  كان عندك متر خولة بنت قيس ريض الل تعاىل عنها فقال هلا : 

فقىض  ، حتى يأتينا فنقضيك . قالت : بأيب أنت وأمي يا رسول اهلل فأقرضته ((

أولئك )) :  فقال : أوفيت أوىف الل لك . فقال النبي ،  يب وأطعمهاألعرا

 . ((خيار الناس . إنه ال قدست أمة ال يأخذ الضعيف فيها حقه غري متعتع 

بدليل أنه تعاىل  :وأداء األمانات إىل أهلها واحلقوق ألصحاهبا من القسط 

         قرهنا باحلكم بالعدل يف قوله : 

          ..  : [ 58] النساء . 

 ويف يوم فتح مكة يف العرشين من رمضان عام ثامنية من اهلجرة وقف 

الل وأثنى عىل باب الكعبة بعد أن صىل الظهر ركعتني ، استقبل الناس فحمد 

       عليه وخطب فيهم ثم تال قوله تعاىل : 

                            

            : ما )) يا معرش قريش : .  [ 13] اجلحرات

قالوا : خريًا ، أخ كريم وابن أخ كريم ، قال :  ((تظنون أين فاعل بكم ؟ 

قادرًا عىل أن  ] وكان  ((اذهبوا فأنتم الطلقاء قد عفوت عنكم مجيعًا )) 

ثم نادى عبد الل بن أيب شيبة حامل مفتاح الكعبة وقال له :  ،يقتصَّ منهم [ 
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أتذكر يوم أن ))  : ل : ها هو ذا يا رسول الل . فقال فقا ((أين املفتاح ؟ )) 

فقلت  لك :  ((طعنتني يف صدري ومنعتني من الدخول إىل جوف الكعبة ؟! 

 ، فقلت  يل : ال كان هذا اليوم ، ((غدًا يكون املفتاح بيدي وأعطيه من أشاء )) 

 : ( ، ثم قال ، فتطلَّع العباس وعيل ) وكل يريده  ((ها هو ذا املفتاح بيدي )) 

 لك   قد عفوت عنك ، إن اهلل يأمركم أن تؤدوا األمانات إىل أهلها ، هو  )) 

 . ((ابن أيب شيبة ويف ذّريتك من بعدك ال ينزعه  منك إالّ ظامل  يا

أن ال نقتصَّ ونحن قادرون عىل ذلك ، فكم من إنساٍن  لقد علَّمنا رسول الل 

ه فيبغي عىل صاحبه .مظلوٍم يصبح ظاملاً حني يقتصُّ ممن  ى حقَّ  ظلمه ، ألنه يتعدَّ

فقد روى البخاري  :من القسط والعدل بني األوالد َ ذكورًا وإناثًا َ 

إين نحلت  فقال : ومسلم عن النعامن بن بشري أن أباه أتى به رسول الل 

أكل ولدك نحلته مثل هذا ، أكلهم ))  : ابني هذا غالمًا كان يل . فقال النبي 

.  )) اتقوا اهلل واعدلوا يف أوالدكم ((:  فقال : ال . قال  ((مثل هذا ؟  وهبته

)) أيرسك ان يكونوا إليك يف الرب سواء ؟ فال تشهدين ويف رواية أخرى قال : 

 .  إذن فإين ال أشهد عىل جور ((

عىل  واجلور يف معاملة األوالد بالتمييز بينهم ، يزرع السخط يف بعضهم

وعىل الوالدين من جانب آخر . فقد روى الشيخان أن ،  من جانب بعض ،

 . أعان ولده عىل بره (( )) رحم اهلل امرأً قال :  رسول الل 
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وترك اإلرساف واجتناب التبذير من  ،والعدل يف اإلنفاق من القسط 

تروي كتب األخبار أن عمر بن عبد العزيز بلغه أن أحد أبنائه  :القسط أيضًا 

درهم فكتب إليه : أما بعد ، فقد بلغني أنك اشرتيت اشرتى خامتًا بألف 

خامتًا بألف درهم ، فبعه ، وأشبع به ألف جائع ، واشرت خامتًا من حديد ، 

 .واكتب عليه : رحم الل امرًأ عرف قدر نفسه 

 شواهد عن القسط وصور من املقسطني : -

 من األحاديث النبوية : -1

يه من عر  أو يشء فليتحَلله )) من كانت عنده مظلمة ألخ : قال  -

ر  اليوم من قبل أالَ يكون دينار وال درهم ، إن  كان له عمل صالٌح أخذ منه بقد 

ل  عليه (( . م   مظلمته ، وإن  مل تكن له حسنات ، أخذ من سيئات صاحبه فح 

)) حاسبوا أنفسكم قبل أن حتاسبوا وزنوا أعاملكم قبل أن :  وقال  -

 . توزن عليكم ((

ن  أتبع قال : و - ن  دان نفسه وعمل ملا بعد املوت ، والعاجز م  ))الكي س  م 

 . نفسه هواها ومتنَى عىل اهلل ((

)) من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب اهلل له النار وقال :  -

:  فقال رجل : وإن كان يسريًا يا رسول الل ؟ فقال  وحَرم عليه اجلنة ((
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 . ) رواه مسلم ( من أراك (()) وإن كان قضيبًا 

)) أّيام رجل استدان دينًا ال يريد أن يؤدي إىل صاحبه حقه ، وقال :  -

ذ  ماله ، فامت ومل يؤّد إليه دينه ، لقي اهلل وهو سارق (( ه  حتى أ خ  ع  د   . خ 

 أنـه جعـل لنفسـه خامتـًا كتـب عليـه :  وروي عن عمر بن اخلطـاب  -

 . () كفى باملوت واعظاً يا عمر 

 : صورة من حياة عمر بن اخلطاب  -2

هتادت مع ملكة الروم : قال الطربي  م زوجة اخلليفة عمر أم كلثو

ـ زوجة  وبعثت أم كلثوم بنت عيل بن أيب طالب  [260 - 259ص 4] ج

ملكة الروم بطيب وأحفاٍش من أحافش النساء ) أي أوعية  إىل عمر 

 وصل .. جاءت امرأة هرقل ، ومجعت الطيب ( .. وأرسلته مع الربيد .. فلام

نساءها ، وقالت : هذه هدية امرأة ملك العرب ، وبنت نبّيهم .. ثم كاتبتها 

وكافأهتا .. وأهدت إليها . وكان فيام أهدت هلا عقٌد فاخر ، فلام انتهى الربيد 

إىل عمر أمر بإمساكه .. ودعا الصالة جامعة .. فاجتمعوا ـ أي الصحابة ـ 

م  من غري شورى من أموري ، فصىل هبم ر ره ب  كعتني وقال : إنه ال خري يف أمٍر أ 

ا أمُّ كلثوم المرأة ملك الروم فأهدت  هلا امرأة  الروم  ٍة أهدهت  قولوا يف هديَّ
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) وناقش عمر أقوال الصحابة ( ثم أمر بردِّ اهلدية إىل بيت املال ، وردَّ عىل أم 

ت أم كلثوم َّ الذي مل يرض أن  لصنيع عمر  كلثوم بقدر نفقتها .. ف رس 

ها . دَّ إليها حقَّ لطة اخلالفة ألمور ٍ شخصية ، وأقسط معها حني ر  ر س  خَّ  ت س 

 :  صورة من حياة اإلمام أيب حنيفة النعامن  -3

، جاءته امرأة بثوب من حرير تبيعه له ،  أبو حنيفة النعامن بن ثابت 

خرٌي من مائة ، بكم تقولني ؟ فقال : كم ثمنه ؟ قالت : مائة ، فقال : هو 

فزادت مائة ، مائة ، حتى قالت : أربعامئة ، قال : هو خرٌي من ذلك ، قالت : 

ه  ،أهتزأ  يب يا أبا حنيفة ! قال :  م  و  ق   رجاًل ي 
 فجاءت برجٍل ، فاشرتاه  هات 

 أبو حنيفة بخمسامئة .

* * * 
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 (8من ثوابت القرآن الكريم )

          

   

 

  : الصفمن سورة  4ية اآلثمة أمور تستوقف املتأمل 

أن مجيع العبارات التي أعلن هبا سبحانه عن حبه للمتقني  أوهلا :

لتوابني واملتطهرين واملتوكلني واملقسطني ، كانت واملحسنني والصابرين وا

فهي عبارة  4الصف  ةعبارات ختامية ينهي هبا سبحانه اآليات ، أما يف آي

 .       ..بقوله تعاىل : افتتاحية استهل سبحانه هبا اآلية 

للموصوفني بالصفات السبع املذكورة أعاله أن هذا احلب اإلهلي  ثانيها :

تقيًا حمسنًا صابرًا  وكأن املرء إما أن يكون غري مرشوط بصفة أخرى ، حب

توابًا متطهرًا متوكاًل مقسطًا أو أن ال يكون . فإن كان .. نال بذلك حمبة اهلل 

ال حيب املقاتلني عمومًا ، بل  اهللُ، ف   4دون قيد أو رشط . أما يف آية الصف 

من جانب ، ومرتاصني كالبنيان هو حيب من كان قتاله منهم : يف سبيل اهلل 

 صفًا واحدًا من جانب آخر . 

أن مجيع الصفات السبع التي حيب اهلل أصحاهبا من عباده املؤمنني  ثالثها :
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أما القتال يف سبيل اهلل صفًا واحدًا فيها آخرون . يشرتك هي صفات فردية قد 

دعوة إىل  فهي صفة ختص اجلامعة حرصًا . ومن هنا ، فنحن نرى يف هذه اآلية

يها املؤمن فوحدة الصف بني املؤمنني ، وحدة متامسكة مرتاصة كالبنيان ، يشد 

 ويلتحم معه باجلسد والقلب والنية واهلدف .أزر أخيه املؤمن ويعضده 

[ إن سبب تسمية سورة  41ص 18] ج يقول صاحب ) صفوة التفاسري (

ويف هذا القول ميل الصف هو أن املحور الذي تدور عليه السورة هو القتال . 

بالظاهر ، وحرص وحدة الصف بالقتال يف احلرب  واضح إىل تفسري النص

وإال فامذا نقول يف تسوية الصفوف قبل إقامة الصالة ؟ حرصًا ال مربر له . 

وماذا نقول يف توحيد صفوف اآلراء بالشورى ، حتى يتحقق اجتامع الكلمة 

 نيان املرصوص ؟بني املؤمنني يف موقف واحد يبدون معه كالب

لقد نظرنا يف سورة الصف فلم نجد أن املحور فيها هو القتال . فالقتال مل 

. واملواضيع التي طرحتها اآليات  4يذكر يف السورة إال مرة واحدة يف اآلية 

السابقة لآلية حمل البحث ، واآليات التسع الالحقة هلا حتى هناية  3،  2،  1

من قريب وال من بعيد . فاآلية األوىل تتحدث  السورة ، ال عالقة هلا بالقتال

 عن تسبيح املخلوقات هلل ، واآلية الثانية تسأل الذين آمنوا مستنكرة : ِل  

 ختتلف أقواهلم عن أفعاهلم ، واآلية الثالثة تبني أن ذلك ممقوت عند اهلل تعاىل ،

امسة واآلية الرابعة تعلن مؤكدًة حب اهلل للمقاتلني يف سبيله صفًا ، واخل

تروي قول موسى لقومه حني آذوه ، والسادسة تنتقل إىل ما قاله عيسى ابن 
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، والسابعة تتحدث عن الظاملني مريم لبني إرسائيل من أنه رسول اهلل إليهم 

الذين افرتوا عىل اهلل الكذب ، والثامنة تتحدث عن الكافرين الذين يريدون 

ث عن املرشكني الذين كرهوا أن يطفئوا نور اهلل بأفواههم ، والتاسعة تتحد

إظهاره ، والعارشة واحلادية عرشة  اهلدى ودين احلق الذي أراد النبي 

والثانية عرشة والثالثة عرشة تتحدث عن اجلهاد يف سبيل اهلل والنرص بمعناه 

العام ، والرابعة عرشة دعوٌة للمؤمنني ليكونوا أنصار اهلل كام كان احلواريون 

 . يسى من املؤمنني أنصار ع

د ما ذهبنا إليه يف رفضنا تفسري اآلية بمنظار  إن سياق اآليات وسباقها يؤكِّ

ح لدينا املعنى الواسع لوحدة  الصف . ضيق يلتزم الظاهر ، ويرجِّ

أما عن وحدة الصف ، فمثاهلا استواء الصفوف يف الصالة ، واستواء اآلراء يف 

          ..، ودليلها قوله تعاىل :  الشورى

       ، وقوله تعاىل :  [ 103] آل عمران : 

      ..  : وقوله تعاىل :  [ 105] آل عمران ،   

        ..  : [ 46] األنفال . 

فه سبحانه يف  موضعًا من كتابه العزيز ،  72وأما عن القتال فقد عرَّ

      ووصفه بأنه تكليف مكروه يف قوله تعاىل : 

      ..  فه رسول [ 216: ] البقرة عرشات  يف الكريم  ه، وعرَّ
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األحاديث النبوية ، ووصفه بأنه جهاد أصغر يف حديث نبوي مشهور ، فلام 

. وهذا هو متامًا ما نعنيه  )) مغالبة العبد هواه ((سئل عن اجلهاد  األكرب قال : 

 باملعنى الواسع للقتال .

ملا فيه من قتل وسفك  ، لتبني مكروهية القتال 216لقد جاءت آية البقرة 

  دماء ، ثم جاء قوله تعاىل : لل           .. 

 متكنهاوجوب تكاتف األمة يف إعداد كل األسباب التي ليبني  [ 60] األنفال : 

من الوقوف يف وجه املعتدين ، وال ريب يف أن وحدة الصف أحد أبرز هذه 

عىل اإلطالق . إذ ال قيمة ألي سالح أو عتاد من مدافع  األسباب وأمهها

وطائرات ودبابات وصواريخ يف دفع عدوان األعداء ، إن ساد التفرق وشاع 

 . التنازع واستحكم الترشذم واالنقسام يف صفوف األمة

  ثم يأيت أخريًا قوله تعاىل :           

     ..  : ليوضح لنا أمرين  [ 61] األنفال ،:  

 لدعوات السلم والسالم جتنبًا ملكروهية القتال . األول : االستجابة 

 والثاين : عدم ترك االستعداد واختاذ أسباب القوة يف حال االستجابة . 

، لنجد أن ثمة  4نعود بعد هذا االستطراد يف التفريعات إىل آية الصف 

 بد من توفرها يف املقاتلني لكي يستحقوا حمبة اهلل تعاىل ، منها :  صفات ال

 ون بقتال وال يبادرون بعدوان ،ؤأوالً : أهنم يقاتلون من يقاتلهم ، فال يبد

بحيث ال خيرجون يف قتاهلم عن حدود الدفاع عن النفس . أما الزعم بوجود 



 
 

 

 

151 

ألن دين اإلسالم  قتال هجومي استباقي يف اإلسالم ، فهو ليس عندنا بيشء ،

الذي ال يقبل اهلل من عباده دينًا غريه إنام نزل رمحة للعاملني ، ول يسمع أحد 

] عودة إىل اجلزء اخلامس من كتاب أن السيف واملدفع شكل من أشكال الرمحة . 

: ) فقه اجلهاد يف كتب فقه اجلهاد ( ) الثابت واملتغرية يف السنة والسرية النبوية ( وبعنوان 

 ( [ 2كتور إحسان بعدراين من ) سلسلة القراءة املطلوبة / للد

، فهم ال يقاتلون  ثانيًا : أهنم خملصون صادقو النية يف القتال يف سبيل اهلل

طلبًا لشهرة وال حبًا بغنيمة وال رغبة يف دنيا يصيبوهنا ، كل مههم أن تكون 

ن الدين هلل . وهذا كلمة اهلل يف العدل واحلرية واملساواة هي العليا ، وأن يكو

 تعاىل ) يف سبيله ( .معنى قوله 

، ويكون  البغاة والطغاةاألعداء وثالثًا : أهنم يقفون صفًا واحدًا يف وجه 

 هذا بأجسادهم وقلوهبم وتكامل أعامهلم . 

لبناته ال  ، الذي بتامسك أحجاره وتالحم رابعًا : أهنم كالبنيان املنيع

 قه . ايقوى املعتدي عىل اخرت

، وهذا معنى  خامسًا : أهنم ال يتخللهم ما يمزقهم وال خيالطهم ما يفرقهم

قال الشاعر أمحد حمّرم يف ديوانه ) جمد اإلسالم (  قوله تعاىل ) مرصوص ( .

 ) بترصف ( : مخياطب أهل بدر ريض اهلل تعاىل عنه
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ُُ ُُ هداء  ش  ُُتم   ر  د  ب  ُُذي الصُُف   أن  ال

ُُُل  ع    فُُُأقبلوا الُُُدفاع   النُُُا    م  ت  م 

ُُفقُُد ق   مُُا القتُُال  أ ُُه   م  ت  ي  ض   حق 

ُُُ ُُُري   رام   ن  م  ُُُاة   تفس ُُُو  ق  ل   احلي  ه  م 

ُُُال   ُُُوال القت ُُُة   ل ُُُر  أم  ُُُدار  مل ت   ي 

 

ُُ   ال  ُُبل ُُد  ع  ُُت  ا ، ف  د  ا ، بعُُد الف   ىاه  ن 

ُُُ ُُُ املشُُُاهد   لء  م  راه  ُُُدون ع 
عق   اي 

ُُُُت  ل  ع  وج   ُُُُر  رشيعًُُُُة ن   وه  م   ااه  ض 

ُُهيد   م  الش ُُد  ُُ ف  ب  ُُن م   ني   ي  ُُن  ع  ع  ااه 

ُُل  ب   ُُ ت  غ  ُُامل   ن  م  ُُق   د  ج  ُُن  م   العري  ااه 

 
 صور من الذين قاتلوا يف سبيله صفًا كأهنم بنيان مرصوص : -

 بن عبيد اهلل ) الشهيد احلي ( : طلحة -1

، أحد  هو الصحايب اجلليل أبو حممد طلحة بن عبيد اهلل بن عثامن 

د الستة الثامنية السابقني إىل اإلسالم ، وأحد العرشة املبرشين باجلنة ، وأح

وهو ابن عمه ، يقال له :  ، أصحاب الشورى ، أسلم عىل يد أيب بكر 

) أسد قريش ( . كام ُيقال له وأليب بكر ) القرينان ( ، كان من املهاجرين 

بمكة قبل اهلجرة ، ثم آخى بني طلحة والزبري  األولني ، وآخى رسول اهلل 

ل السخاوي يف كتابه ) التحفة بينه وبني أيب أيوب األنصاري يف املدينة كام يقو

اللطيفة يف تاريخ املدينة الرشيفة ( كام ذكر ذلك ابن األثري يف كتابه ) أسد 

الغابة يف معرفة الصحابة ( أيضًا ، ويذكر النووي يف كتابه ) هتذيب األسامء 

واللغات ( أن الرسول آخى بني طلحة وسعد بن أيب قاص ريض اهلل تعاىل 

هيمنا من هذا أن املؤاخاة كانت يف مكة قبل أن تكون  عنهم أمجعني ، والذي

تفق األدنى باألعىل ، وليستعني األعىل باألدنى .   يف املدينة لرِي 
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كان طلحة رجاًل تاجرًا ، يكسب الطيب ، يسهم باجلليل من مكاسبه يف 

نرصة الدين وجتهيز املقاتلني يف سبيل اهلل ، شهد أحدًاوما بعدها وكان أحد 

فيها ، وهم : عيل سيف اهلل ، ومحزة سيد  حسناً ذين أبلوا بالًء أربعة ال

الشهداء ، وأبو دجانة صاحب عصابة املوت ، وطلحة الشهيد احلي ، الذي 

طعت أصابعه ، يقيه بيده ، فأصابه الشلل ، وقُ  ، ثبت إىل جوار رسول اهلل 

قاب أي فعل ما يوجب له اجلنة . ويف أع )) أوجب طلحة ((:  وهنا قال 

؟  املعركة أصيب طلحة بإغامء ، فلام أفاق سأل : وكيف حال رسول اهلل 

ّنه بخري ، فقال طلحة : احلمد هلل ، كل مصيبٍة بعده جلل : إ قال أبو بكر 

له فقال : ) ذلك يوم كان كله لطلحة ( .  ) أي قليلة ( . وشهد أبو بكر 

ه أن ينظر إىل شهيد يميش ع:  وفيه قال  ىل وجه األرض فلينظر )) من رس 

، وتروي الصديقة عائشة ريض اهلل تعاىل عنها عن  إىل طلحة بن عبيد اهلل ((

لوا تبديال (( أنه قال : رسول اهلل  ، ولقد  )) طلحة ممن قىض نحبه وما بد 

و ) طلحة اجلود ( و ) طلحة  بـ ) طلحة اخلري ( استحق طلحة أن يسميه 

سبعامئة ألف درهم ، وحده أعطى يوم أحد  الفياض ( لكثرة ما أعطى ، ومما

 حتى سمي بـ ) طلحة الطلحات ( .

ثابتًا مقاتاًل منفقًا حتى لقي وجه ربه يوم اجلمل سنة ستة  ظل طلحة 

عليه حتى اخضلت حليته  وثالثني للهجرة ودفن يف البرصة ، بكى عيل 

فيهم : قال اهلل بدموعه ، ثم قال خياطبه : ) إين ألرجو أن أكون أنا وأنت فيمن 

             : [ 47] احلجر . 
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 اجلندي ) املقاتل ( املجهول : -2

تروي كتب التاريخ والسرية أنَّ ) مسلمة بن عبد امللك ( كان أمريًا عىل 

 نًا من احلصون جلأ إليه املعتدونجيش من جيوش املسلمني ، وكان حيارص حص

ض األمري املقاتلني عىل اإلقدام  فاستعىص عىل ) مسلمة ( فلم يفتحه ، فحرَّ

م من  والتضحية ، حتى حُيدثوا يف ذلك احلصن ثغرًة ، وينقبوا فيه نقبًا ، فتقدَّ

عرض اجليش رجٌل ملثَّم غري معروف ، ودفع بنفسه إىل احلصن ، وأحدث 

ببًا يف سقوط احلصن يف يد املسلمني ، فُُسَّ األمري مسلمُة ، فيه ثغرًة كانت س

ونادى : أين صاحب النَّْقِب ؟ فلم يأته أحٌد ، فنادى مرًة أخرى قائاًل : إين 

ل ْفُت ( عليه إالَّ  ْمُت ) أي ح  ز  أمرُت حاجبي بإدخاله عيلَّ ساعة  يأيت ، فع 

ه بيشء من التكريم .  جاء . وكان يريد أن خيصَّ

رجٌل ملثم إىل حاجب األمري وقال له : استأذْن يل عىل األمري ، فقال له  جاء

احلاجب : أأنت  صاحب النَّْقِب ؟ فقال : أنا أدلكم عليه ، وأخربكم عنه . دخل 

ث ل  اجلندي املقاتل املجهول بني يدي  احلاجب واستأذن للرجل عىل األمري ، فلام م 

 احب الن ق ب  يشرتط عليكم ثالثاً :ن  صإأهيا األمري ،   مسلمة قال له :

 أال تبعثوا باسمه يف صحيفة  إىل اخلليفة . -1

 أال تسألوه من هو . -3  أال تأمروا له بيشء . -2

 فقال الرجل يف استحياء : أنا صاحب النَّْقِب ثم وىلَّ مُسعاً .  فقال مسلمة : ذلك له . 

بعد ذلك صالًة إال تقول كتب السرية والتاريخ : كان مسلمة ال يصيل 
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 . اللهم اجعلني مع املقاتل صاحب الن ق ب  يوم القيامة . أهُدعا فيها ، فقال : 

  املقي د بنصوص القرآن الكريم وبسرية سيد املرسلني حممدالقتايل العمل 

ط ة  هلا صفات ولوازم أول هذه اللوازم إباء الضيم ورفض اهلزيمة ،  : خ 

هائه ، وعدم احلرص عىل احلياة ، والرضا بالتجارة والثقة بتقدير األجل وانت

ٍس ، ومجيل صرب ، مع اهلل سبحانه ، وطلب الشهادة ،  كام حيتاج إىل طول ن ف 

 للجندية 
ٍ
ٍد واحتامل ، وإىل كتامٍن وإرسار ، وإىل إنكاٍر للذات ، وإحياء ل  وج 

 املجهولة ، والبذل بال مباهاة أو مفاخرة . 

 قال تعاىل : 

             . 

أراد اهلل سبحانه أن يلفت أنظار املقاتلني إىل أن البنيان املرصوص ُيقام 

عىل أساس وخطة ونظام ولوازم ، وحيتاج إىل استكامل وإمتام ، وهو بعد هذا 

 يكون قويًا متينًا .

 املجاهد املقاتل عز الدين القسام : الشيخ -3

أحد علامء اإلسالم يف بالد الشام ، اشرتك يف الثورة العربية التي هو 

قامت هبا ) سورية ( ضد الفرنسيني املحتلني ، وقاتل مع الثوار فيها بقدر ما 

استطاع ، ثم انتقل إىل ) حيفا ( يف فلسطني ، ألنه كان يؤمن أن فلسطني هي 

من سورية ، وألنَّ الشام يف األصل تتكون من سورية ولبنان  القسم اجلنويب

 وفلسطني ورشقي األردن .
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كان الشيخ املجاهد عاملًا جييد اخلطابة واإلرشاد ، فنظَّم دروسًا دينية يف 

مسجد ) حيفا ( دون أن حيرصها يف املسائل الفقهية املألوفة ، فكانت 

ًا عىل القتال ضد املحتلني من استعراضًا ملواقف البطولة يف اإلسالم ، وحث

والصهاينة رفعوا  1917اإلنكليز دخلوا فلسطني يف أواخر عام ] اإلنكليز والصهاينة . 

 . [وقالوا : احلائط حائطنا  1928فوق حائط الرباق العلم اليهودي عام 

وكان للشيخ عز الدين القسام ) الزمة ( خيتم هبا دروسه ، وهي ترديده 

 . .لقوله تعاىل :          ..  : مشريًا  [ 51] املائدة

ُر بقوله تعاىل :         إىل املحتلني ، كام ُيذكِّ

                    

                : [ 9] املمتحنة . 

وأثمرت هذه الدروس ثمراهتا ، فبدأ فريق من أبناء فلسطني يستجيبون 

لتوجيهات الشيخ املجاهد ويطبقون نصائحه يف القتال ضد املحتلني ، منذ 

ي ) جنني ـ نابلس ـ طولكرم ( ، حيث م يف املثلث الفسطين 1935أوائل عام 

أخذ هؤالء يقومون بمهامجة املعسكرات اإلنكليزية واليهودية املتصهينة ، 

واغتيال الضباط اإلنكليز ، ول تعلن هذه احلركة القتالية الثائرة عن نفسها إالَّ 

م ، وانضم الشيخ املجاهد عمليًا  1935( من شهر ترشين سنة  2يف اليوم ) 

املقاتلني ، وانتقل من حمراب املسجد إىل حمراب امليدان ، وحتولت  إىل صفوف

ثورة القسام إىل حركة عصيان مقاتل ضد حكومة االنتداب اإلنكليزية 
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ام  هم أن يتخلصوا من الشيخ القسَّ واليهود الصهاينة ، وجعل اإلنكليز مهَّ

ْن معه يف غابٍة عىل مقربٍة من ) جن ني ( ونال الشيخ العقل املدبِّر ، فحارصوه وم 

م ،  1935( ترشين الثاين سنة  25نعمة الشهادة مع فريق من الثوار ، يف ) 

 وكان استشهادهم سببًا يف اندالع ثورة كربى يف فلسطني ، ورثاه شاعر فقال :

ُُُا ُُُم كل ه ُُُئ العامئ اممت ُُُت  ع  ل   أ و 

ُُُُة   ُُُُق  خموف ُُُُة  والطري  إن  الزعام

 يا رهُط عُز الُدين حسُبئ نعمُةً 

ُُُدر و ُُُهداء ب ُُُت  ش ُُُع تلل  البقي

 

ُُُان    ُُُده التيج ُُُ عن ًُُُا تقرصِّ  رشف

ُُُان   ُُُق  أم ُُُة والطري ُُُري  الزعام  غ

ُُُد ، ال ع   ُُُيف اخلل  وال أحُُُزان   ت  ن 

 فرحًُُا ، وهُُر  مرحبًُُا رضُُوان  

 

 

يُِّض لألمة رجاالً ويفتح هلا باب  وهكذا أ ْمُر اهلل يف كل  زمان ومكان، ُيق 

 .نرص وراية  عزة وما النرص إال من عند اهلل 

 . م 2007هُ. املوافق نيسان  1428األول بفضله تعاىل وتوفيقه يف شهر ربيع  تم  

 دمشق الشام، سورية
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