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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

َباَرك   إَِلْيَك  َأْنَزْلنَاه   كَِتاب   ُّ وا م  بَّر   لَِيدَّ

رَ  َآَياتِهِ   َّ اْْلَْلَباِب  أ ول و َولَِيَتَذكَّ
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

 مقـدمـــة
 

 

احلمد هلل رب العاملني ، والصالةة والسالةع  الي ساليد ولالد  

ع ، خاتم اْلنبياء واملرسلني ، ساليدنا  آدع، أول شافع وأول مشفَّ

و ي آله وصالببه ومالن تبالع هالداه إم يالوع ، حممد بن  بد اهلل 

 الدين . 

 : وبعــد

فإن كثرًيا من اإلشكاليات الفكرية نشأت  ن غلبة مناهج 

حيث  ؛احلفظ والتلقني  ي مناهج الفهم واملناقشة والتبليل 

تصدرت قضايا اْلحكاع اجلزئية املناهج التعليمية والببثية ، 

 - الفقهية واْلصولية - ي حساب االهتامع بالقوا د الكلية 

ومناهج التفكري العقيل واملنطقي ، مما جعلنا نؤكد ونلح يف 

التناول والتأكيد  ي أنه ال غنى  ن إ امل العقل يف فهم 

صبيح النص ويف تطبيقاته ، ويف إنزال احلكم الرش ي  ي 
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مناطه من الواقع العميل ، وأنه ال بد من إ ادة قراءة النص يف 

ت ما يقتضيه فقه ضوء مستجدات العرص ومعطيات ومتطلبا

بناء الدول ، فتناول القضايا الفقهية والرش ية حيتاج إم تأهيل 

وإ داد  لمي ورش ي ولغوي مبكر ، يسهم يف صنع ، خاص 

 وصقل موهبة الفقيه واملفتي ، مما يتطلب التبصن بأدوات

إذ  ؛: دراسة العلوع املتعلقة بالقرآن الكريم  كثرية، يف مقدمتها

أو مفت  وهو ال يعرف  ق  ي إنسان صفة فقيه  ال يمكن أن ت طلَ 

الناسخ من املنسوخ ، وال املطلق من املقيد ، وال املجمل من 

ل ، وال املبكم من املتشابه ، وال العةقة بني اللفظ  املفصَّ

، أو العموع واخلصوص ، ودقائق وأرسار هذه  والسبب

 املصطلبات .

دنا رسول اهلل )صي ا بسنة سيالًكام ينبغي أن يكون الفقيه  امل

، وما اْلحاديث ومراتبها اهلل  ليه وسلم( ودرجة احلكم  ي 

عينبغي أن  اهر ومن الرتجيح أو التوفيق  ند تعارض ظ ي قدَّ
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 أوال يميز بني الثابت واملتغري،  بمن، فكيف  ألفاظهابعض 

 !أ امل العادات؟من سنن العبادات 

بأحوال  رصه ، وواقع اإلملاع  -اأيًض  -وينبغي  ي الفقيه 

الناس و اداهتم وتقاليدهم ، وقوانني الدول ودساتريها ، 

واملواثيق والعهود الدولية ومتطلباهتا ، ليكون قادًرا  ي إنزال 

الفتوى  ي مظاهنا وظروف  رصها ال  ي مظان وظروف 

  صور أخرى تغري بعدها احلال والزمان ودنيا الناس.

وينبغي أن يتسع أفقنا لفهم النصوص وإسقاطها  ي 

الواقع ، فعندما نتبدث  ن الصدق ونطلب من اْلفراد التبيل 

من الدول أن تتبي به ، فالدول  –ا أيًض  –به فإننا نطلب 

الصادقة هي التي تفي بعهودها ومواثيقها والتزاماهتا الدولية، 

ا للقيم ال تقيم شأنً أما الدول التي ال تفي بعهود وال مواثيق ، و

 : أمحد شوقيواْلخةق فمآهلا السقوط واالندثار ، يقول 

 بقيالالت مالالا اْلخالالةق اْلمالالم إنالالام
 

 ذهبالوا أخةقهالم ذهبالت هالم فإن
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و ندما نتبدث  ن حق اجلوار فإننا جيب أال ننسى حق 

يل ، فكام أن اإلنسان الرشيف ال يؤذي جاره ، وال وَ اجلوار الد  

ْؤَذى  له ، فكذلك الدول العظيمة حترتع بَ جاره من قِ يسمح أن ي 

، أو أن  حق اجلوار وال تسمح بأن تؤتى جاراهتا  رب حدودها

 ا لترسب املتطرفني إم أي منها.تكون هي طريقً 

و ندما نتبدث  ن آداب االستئذان ينبغي أن ننظر إليه  

من االستئذان لدخول منزل شخص ما فبسب ،  بصفة أ م  

َل فبرمة الدول كبر مة البيوت وأشد ، وكام ال جيوز أن َتْدخ 

بيت أحد إال بإذنه ، فإنه ال جيوز أن تدخل دولة دون اإلذن 

 القانوين املعترب لدخوهلا .

و ندما نتبدث  ن القصد يف امليش حيث يقول احلق 

ْض ِمْن َصْوتَِك إِنَّ َأْنَكَر  "سببانه :  َواْقِصْد يِف َمْشيَِك َواْغض 

ِمرِي اْْلَْصَواِت   و دع امليش يف القصد ، فإننا نعني "َلَصْوت  احْلَ

 أع قدميه  ي ماشًيا اإلنسان أكان سواء ، مطلًقا االختيال
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 أشد بالسيارة االختيال إن بل ، سيارته راكًبا أع دراجته مستقًة 

 كرس من الثاين يف ملا ؛ القدمني  ي بامليش االختيال من جرًما

 بالنفس االستعةء يصل أن ذلك من وأسوأ ، الفقراء نفوس

وقوانني املرور التي تنظم  ملية السري ، قوا د السري  جتاوز إم

 . ا  ي اْلنفس واْلموال وسةسة احلركةيف الطريق حفاظً 

 اهلل خلق  ي التكرب  ن النهي هو إنام واملقصد فالغاية

 يف وامليش ، االستعةء أنواع من نوع بأي  ليهم واالستعةء

 وإنام ، فقط القدمني   ي امليش به مقصوًدا ليس هنا اآلية

 والغرور والعجب االختيال مطلق  ن النهي به املقصود

َواَل ََتِْش يِف اْْلَْرِض  "حيث يقول احلق سببانه :  ، بالنفس

َباَل ط واًل  َغ اجْلِ ِرَق اْْلَْرَض َوَلْن َتْبل  َك َلْن ََتْ ل  َذلَِك  *َمَرًحا إِنَّ ك 

وًها  َك َمْكر   .  "َكاَن َسيِّئ ه  ِ نَْد َربِّ

 د النص ، بام ييرس للناسالوهكذا ن عمل العقل يف فهم مقاص

 ادهم ، معالالم ومعالالوال معاشهالأمور حياهتم ، وتنصلح به أح
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،  و دع املساس هبا، احلفاظ  ي ثوابت الرشع الرشيف 

والتفرقة بوضوح بني املقدس وغري املقدس ، وبني الثابت 

وإنزال ، واملتغري ، فإنزال الثابت منزلة املتغري هدع للثوابت 

املتغري منزلة الثابت  ني اجلمود والتبجر والتخلف  ن ركب 

 احلضارة واإلنسانية .

ونعرض يف هذا الكتاب  دًدا من املوضو ات والقضايا 

اء واجلهةء ، والبصرية الوالسعة بني العلم اهلامة مثل : الضيق

ق اجلوار الدويل ، وصنا ة الو ي، يف الد وة والفتوى ، وح

 وأسباب رفع البةء ، وأبجديات احلوار ، وغريها .

 ،،، واهلل من وراء القصد ، وهو حسبنا ونعم الوكيل

 
 أ.د/ حممد خمتار مجعة                                                    

 وزير األوقاف                                                  
 اإلسالميةرئيس اجمللس األعلى للشئون                                               

 عضو جممع البحوث اإلسالميةو                                         
 باألزهر الشريف                                                
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 دور العقل يف فهم النص
 

 ن إ امل العقل يف فهم صبيح النص ويف نى ال غِ 

رش ي  ي مناطه من الواقع ويف إنزال احلكم ال، تطبيقاته 

، كام أنه ال بد من إ ادة قراءة النص يف ضوء مستجدات العميل

 العرص .

 نموذجني لكي يتضح ما نرمي إليه:أولنأخذ 

قول النبي نموذج اْلول : التوكل  ي اهلل ، ومن ذلك اْل

ِقل ها )صي اهلل  ليه وسلم( لأل رايب الذي سأله  ن ناقته : أ ْ 

ل  ؟ فقاَل )صي اهلل  ليه وسلم( :  ها وأتَوكَّ ل  أو أطلِق  وأتَوكَّ

ْل "  ي أن التوازن بني اْلخذ باْلسباب ،  (0)"ا ِقلها وتَوكَّ

                                                           

وِل  (1) َقائِِق َواْلَوَرِع َ ْن َرس   َصيَّ اهلل)اهلل سنن الرتمذي ، كتاب ِصَفِة اْلِقَياَمِة َوالرَّ

ثني باًبا منه ، َوايِن احَلْوِض ، بعد تسعة وثةأَ  ِصَفةِ  يِف  َجاءَ  َما َباب  ،  (َ َلْيِه َوَسلَّمَ 

 . 9112حديث رقم 
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والتسليم بقضاء اهلل وقدره ال يقف  ند حدود  قل الناقة مع 

إنام يشمل كل جوانب احلياة ، فعي الطالب أن  ؛حسن التوكل 

جيتهد يف مذاكرته ثم حيسن التوكل  ي اهلل ) ز وجل( يف أمر 

حيسن نتيجته ، و ي الزارع أن يأخذ بأسباب العلم يف زرا ته و

 القياع  ليها ثم حيسن التوكل  ي اهلل يف نتاجها . 

ويف ظروفنا اآلنية يف مواجهة فريوس كورونا نقول : ارتد 

ل ، جتنب املصافبة ديك وتوك  ، نظف ي لالكاممة وتوك  

ل ، خذ بجميع اْلمور ، حقق التبا د االجتام ي وتوك  لوتوك  

ل ، وهكذا يف االحرتازية واإلجراءات العلمية والطبية وتوك  

سائر اْلمور احلياتية ، وهبذا نكون قد فهمنا وحققنا وطبقنا 

 . "ل ا قلها وتوك  "معنى قول نبينا )صي اهلل  ليه وسلم( 
 

نموذج الثاين : القصد يف امليش ، حيث يقول احلق اْل

سببانه وتعام  ي لسان لقامن ) ليه السةع( يف وصيته البنه 
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نَكِر َواْصرِبْ َ َي  "
وِف َواْنَه َ ِن املْ  ْر بِاملَْْعر  َةَة َوْأم  نَيَّ َأِقِم الصَّ َيا ب 

وِر  َك لِلنَّاِس  َما َأَصاَبَك  إِنَّ َذلَِك ِمْن َ ْزِع اْْل م  ْر َخدَّ َواَل ت َصعِّ

َْتال  فَ  اهللَواَل ََتِْش يِف اْْلَْرِض َمَرًحا إِنَّ  لَّ ُم  ِب  ك  ور  اَل حي  خ 

ْض ِمن َصْوتَِك إِنَّ َأنَكَر اْْلَْصَواِت  َواْقِصْد يِف َمْشيَِك َواْغض 

ِمريِ   . (0) "َلَصْوت  احْلَ

فالقصد يف امليش هو اال تدال و دع اخليةء فيه ، وذلك ال 

يقف  ند حدود املايش  ي قدميه ، إنام يعني القصد يف امليش 

ا ، سواء أكان اإلنسان ماشًيا  ي قدميه أع و دع االختيال مطلقً 

دراجته أع راكًبا سيارته ، بل إن االختيال بالسيارة أشد  مستقة

ملا يف الثاين من كرس ؛ جرًما من االختيال بامليش  ي القدمني 

نفوس الفقراء ، وأسوأ ما يف ذلك أن يصل االستعةء بالنفس 

 ري ، مع أن االلتزاعإم جتاوز القوانني املنظمة للمرور والس

                                                           

 . 12-12لقامن : (1)
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بقوا د املرور العامة إنام هو للبفاظ  ي حياتك وحياة 

اآلخرين مما يتطلب أن تلتزع بالرس ات املقررة وبإشارات 

املرور وتعليامته وبآدابه وأحكامه دون أن يستعيل أحد  ي 

 اآلخرين بسيارته الفارهة أو بدراجته اْلحدث .

َواَل ََتِْش يِف اْْلَْرِض َمَرًحا  "واحلق سببانه وتعام يقول :

َباَل ط واًل  َغ اجْلِ ِرَق اْْلَْرَض َوَلْن َتْبل  ، فالغاية  (0) "إِنََّك َلْن ََتْ

واملقصد إنام هو النهي  ن التكرب  ي خلق اهلل واالستعةء 

 ليهم بأي نوع من أنواع االستعةء ، وامليش يف اآلية هنا ليس 

لقدمني فقط ، وإنام املقصود به النهي  ن مقصوًدا به امليش  ي  ا

 :مطلق االختيال والعجب والغرور بالنفس ، وقد سئل أحدهم

 ؟ فقال : الكرب  .ي ال تنفع معها حسنةما السيئة الت

                                                           

 . 72اإلرساء: ( 1)
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 : (0)يقول الشا ر 

 فكم حتتهالا قوع  هالالم منالالك أرفالالع       اال َتِش فوق اْلرِض إالَّ تواضعً وال

 ع  منالالالفكم مات ِمن قوع  هم منك أ      وخيالالر  ومنعالة  فإن كنَت فالي  الالزٍّ 

، أمهية فهم مرامي النصوص ومقاصدهاوختاًما نؤكد  ي 

ونبذر من املتبجرين الذين يقفون  ند ظواهر النصوص  ال 

يتجاوزن  الظاهر احلريف هلا  ، فيقعون  يف العنت واملشقة  ي 

 الفهم املتبجر  .أنفسهم و ي من حياولون محلهم  ي هذا 

*      *        *   

                                                           

روضة العقةء ونزهة الفضةء ملبمد بن حبان بن أمحد بن حبان بن معاذ بن  (1)

هال(. املبقق: حممد 71٣َمْعبَد، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، الب ستي )املتوىف: 

. قال:  (11:بريوت )ص -الدين  بد احلميد .ط : دار الكتب العلمية  يحمي

كريزي شا ر  بايس، وله لشا ر منصور بن حممد الا أنشدين الكريزي ، وهو:

 «.روضة العقةء»مجلة قصائد ومقطو ات نقلها  نه معارصه مؤلف 
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 والسعة الضيق
 واجلهالء العلماء بني

 

لعل أهم فارق بني العلامء واجلهةء هو مدى فهم هؤالء 

وأولئك لقضايا احلل واحلرمة ، والضيق والسعة ، فالعامل يدرك 

أن اْلصل يف اْلشياء احلل واإلباحة ، وأن التبريم واملنع هو 

قل الَّ َأِجد  يِف َما  "استثناء من اْلصل ، يقول احلق سببانه: 

ًما  َرَّ وِحَي إيَِلَّ حم 
وَن َمْيَتًة َأْو َدًما أ  ه  إاِلَّ َأن َيك  َ َي َطاِ م  َيْطَعم 

ه  ِرْجس  َأْو فِْسًقا أ ِهلَّ لَِغرْيِ  َم ِخنِزير  َفإِنَّ وًحا َأْو حَلْ ْسف  بِِه  اهللمَّ

ِحيم   ور  رَّ َك َغف   َفإِنَّ َربَّ
، ويقول (0)"َفَمِن اْضط رَّ َغرْيَ َباغ  َواَل َ اد 

 َفَرائَِض  َفَرَض َ زَّ َوَجلَّ  اهللإِنَّ  "ليه وسلم( : نبينا )صي اهلل  

عَ ،  ت َضيِّع وَها َفَة  َمات   َوَحرَّ ر  وَها َفَة  ح  َد ،  َتنَْتِهك  وًدا َوحَّ د   َفَة  ح 

وَها ، َوَسَكَت َ ْن َأْشَياَء ِمْن َغرْيِ نِْسَيان  َفَة َتْبَبث وا  َتْعَتد 

                                                           

 .1٣1اْلنعاع:   (1)
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 اهلل َأَحلَّ  َما"وسلم( :  ليهويقول )صي اهلل  ،(0)"َ نَْها

وَ  كَِتابِهِ  يِف  ، َفه  عَ  َوَما َحَةل  وَ  َحرَّ ، َفه  وَ  َ نْه   َسَكَت  َوَما َحَراع   َفه 

، َك َنِسًيا}َ اَفْيت ه   اهللِمَن  َفاْقَبل وا َ ْفو   .     (3) "(2){َوَما َكاَن َرب 

فاجلهةء جيعلون اْلصل يف كل يشء التبريم واملنع ، 

، والتبديع ، والتفسيق  ،ويطلقون مصطلبات التبريم 

والتكفري دون و ي ، غري مدركني ما يرتتب  ي ذلك من آثار، 

وال حتى ما هو خةف ، وغري مفرقني بني التبريم والكراهية 

ز ، فصعبوا  ي الناس حياهتم ، ونفروهم من دين اهلل )  اْلوم

حيث  ؛وجل( وهو ما حذر منه نبينا )صي اهلل  ليه وسلم( 

ِعْثت  ا الَفإِنَّمَ روا الروا وال تنفالبش"يقول:  َيسِّ  مْ الب  ْ  ، ِرينَ الم   َومَل

                                                           

َضاِع ، حديث رقم  (1)  . ٣721سنن الدارقطني ، كَِتاب  الرَّ

 . 1٣مريم:  (9)

 .9109، حديث رقم  902/ ص  7ج   مسند الشاميني للطرباين (7)
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ْبَعث   ينَ  واالت  ِ َعرسِّ ، وقوله لسيدنا معاذ بن جبل )ريض اهلل  (0)"م 

 نه(  ندما شكا إليه )صي اهلل  ليه وسلم( بعض الناس أنه 

، أفتَّان  أنت؟  "يطيل هبم الصةة :  عاذ   . (2) "يا م 

أما الفريق اآلخر وهم العلامء فقد أدركوا بام ال يدع أي 

أو حتى اجلدل أن اْلديان إنام جاءت جمال للشك أو االرتياب 

طه  "لسعادة الناس ال لشقائهم ، حيث يقول احلق سببانه :  

ْرَآَن لَِتْشَقى َوَما َجَعَل  "، ويقول : (3) "* َما َأْنَزْلنَا َ َلْيَك اْلق 

ْم يِف  يِن ِمْن َح َ َلْيك  ِري "، ويقول سببانه :  (4) "َرج  ال الدِّ   اهللد  الي 

                                                           

يِف املَْسِجِد ،  الَبْولِ  َ َي  املَاءِ  َصبِّ  َباب  صبيح البخاري ، كتاب الوضوء ،  (1)

 . 990حديث رقم 

َل ،  إَِماَمه   َشَكا َمنْ  َباب  متفق  ليه: صبيح البخاري ، كتاب اآلذان ،  (9) إَِذا َطوَّ

اْلِعَشاِء ، ، وصبيح مسلم ، كتاب الصةة ، َباب  اْلِقَراَءِة يِف  201حديث رقم 

 . ٣11حديث رقم 

 . 9،  1طه :  (7)

 . 27احلج :  (٣)
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رْسَ  م  اْلع  ِريد  بِك  م  اْلي رْسَ َواَل ي   .(0) "بِك 

وفقهوا أن الفقه رخصة من ثقة ، وأن الفقه هو التيسري  

ريِّ بني أمرين إالَّ  بدليل ، وأن النبي )صي اهلل  ليه وسلم( ما خ 

، فإن كان إثاًم كان أبعد النَّاس  يكن إثاًم ، ما مل  أخذ أيرَسمها

، فأخذوا الناس إم طريق الرشيعة السمباء النقية التي ال (2)منه

ولوجي ، مع يتنال منها املطامع وال اْلهواء وال التوظيف اْليد

تأكيدنا أن هذا التيسري الذي نريده يشء وأن التسيب 

  ده هو التيسريالالذي نريالالر ، فالتيسري الالالةت يشء آخالالواالنف

                                                           

 . 171البقرة :  (1)

َباَ َدتِِه   (9) َصيَّ )أصله حديث  ائشة يف صبيح مسلم ، كتاب الفضائل ، َباب  م 

هلل ِ نَْد اْنتَِهاِك لِْْلَثاِع َواْختَِياِرِه ِمَن املْ َباِح، َأْسَهَله  َواْنتَِقاِمِه  (اهلل  َ َلْيِه َوَسلَّمَ 

َماتِِه، حديث رقم  ر  َصيَّ اهلل  َ َلْيِه ). ولفظه: َ ْن َ ائَِشَة، َزْوِج النَّبِيِّ 9792ح 

َا َقاَلْت:  (َوَسلَّمَ  َ  َما»َأهنَّ ريِّ ول   خ  َبنْيَ َأْمَرْيِن إاِلَّ َأَخَذ  (هلل  َ َلْيِه َوَسلَّمَ ا َصيَّ ) اهللِ َرس 

ول  اهلِل  ، َوَما اْنَتَقَم َرس  ْن إِْثاًم، َفإِْن َكاَن إِْثاًم َكاَن َأْبَعَد النَّاِس ِمنْه  ْ َيك  ا َما مَل َ مه  َأْيرَسَ

ْرَمة  اهلللِنَْفِسِه، إاِلَّ  (َصيَّ اهلل  َ َلْيِه َوَسلَّمَ ) نَْتَهَك ح   «.(َ زَّ َوَجلَّ )  َأْن ت 
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 بضوابط الرشع ، ال ذلكم التسيب املبني  ي اهلوى  . املنضبط

واالحتياط فتبت أبواب  فتبت مسمى االلتزاع واْلحوط

التشدد التي ساقت وجرفت الكثريين يف طريق التطرف ، حتى 

ظن اجلاهلون أن التبوط يف التدين يقتيض اْلخذ باْلشد ، وأن 

من يتشدد أكثر هو اْلكثر تدينًا وخوًفا من اهلل ) ز وجل( ، 

وحتت مسمى التيسري فتبت بعض أبواب اخلروج  ن اجلادة ، 

سطية سوية ، ال إم هؤالء وال إم هؤالء ، فة وديننا يريدها و

 إفراط وال تفريط .

  *        *      *  
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 البصرية يف الدعوة والفتوى
 

يقول احلق سببانه وتعام يف كتابه العزيز ُماطًبا نبينا 

و إَِم  ")صي اهلل  ليه وسلم( :  ْل َهِذِه َسبِييِل َأْد   َ َي  اهللق 

ْبَباَن  َبَعنِي َوس   َأَنا َوَمِن اتَّ
كنِيَ  اهللَبِصرَية  ، (0)"َوَما َأَنا ِمَن املْ رْشِ

والبصرية تعني العلم والدراية والرؤية والبينة ، وقد حذر نبينا 

أو  ي القول ،  ي الفتوى  )صي اهلل  ليه وسلم( من التجرؤ

يف دين اهلل ) ز وجل( بغري  لم وال بينة وال بصرية ، فقال ملن 

َقَتل وه  ": لرجل بدون  لم فاغتسل  ي جرحه فامتاأفتوا 

م   اَم  اهللَقَتَله  َؤال  ، إِنَّ اَم ِشَفاء  اْلِعيِّ الس  وا َفإِنَّ ، َأاَل َسَأل وا إَِذا مَلْ َيْعَلم 

َم َوَيْعرِصَ َأْو َيْعِصَب َ َي َجْرِحِه ث مَّ َيْمَسَح َكاَن َيْكفِ  يِه َأْن َيَتَيمَّ

 .(2)"َ َلْيِه َوَيْغِسَل َسائَِر َجَسِدِه 

                                                           

 . 107يوسف :  (1)

 .771سنن أيب داود ، كتاب الطهارة ، باب يف املجروح يتيمم ، حديث رقم ( 9)
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تيا  "ويقول نبينا )صي اهلل  ليه وسلم( :  أجرؤكم  ي الف 

إِنَّ "، ويقول )صي اهلل  ليه وسلم( :  (0) "أجرؤكم  ي النار

ه   اْنتَِزاً ا الِعْلمَ  َيْقبِض   اَل  اهلل  َيْقبِض   َولَكِنْ  الِعَباِد، ِمنَ  َينَْتِز  

َلاَمِء، بَِقْبضِ  الِعْلمَ  ْ  إَِذا َحتَّى الع  ْبِق  مَل َذ  َ املًِا ي  َ وًسا النَّ  اَتَّ ء  اس  ر 

ئِل وا َفَأْفَتْوا بَِغرْيِ ِ ْلم   ااًل، َفس  هَّ وكان ، (2)"، َفَضل وا َوَأَضل وا ج 

سألون فيبيل الواحد )صي اهلل  ليه وسلم( ي  أصباب النبي 

منهم إم الذي يليه ، حتى يرجع السؤال لألول مرة ثانية ، إذ 

  . كانوا يستشعرون  ظم أمر الفتوى

 إذ ينبغي للمفتي أن يكون ؛وأمره جلل ، فشأن اإلفتاء  ظيم    

                                                           

ْتَيا َباب  سنن الدارمي ، املقدمة ،   (1) ةِ  ِمنَ  فِيهِ  َوَما اْلف  دَّ  َ نْ  ، 112 رقم حديث ، الشِّ

َبْيدِ  ول   َقاَل :  َقاَل  ، َجْعَفر   َأيِب  ْبنِ  اهلل    : (اهلل  َ َلْيِه َوَسلَّمَ  َصيَّ ) اهللَرس 

مْ » ك  ْتَيا، َ َي  َأْجَرؤ  مْ  اْلف  ك   أيب بن اهلل فعبيد ، معضل وإسناده «النَّارِ  َ َي  َأْجَرؤ 

 . الصبابة  ن رواية له  يعرف ال جعفر

ْقَبض   َكْيَف : َباب  صبيح البخاري ،كتاب العلم ،  (9)  . 100قم ر حديث ، الِعْلم   ي 
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ا بكتاب اهلل وسنة نبيه )صي اهلل  ليه وسلم( ، وأن يكون  املً  

 ارًفا بمسائل اإلمجاع ،  املًا بلسان العرب ،  املًا بعلم أصول 

الفقه،  ارًفا بالناسخ واملنسوخ ، وفقه اْلولويات ، وفقه الواقع 

 . وأحوال الناس وأ رافهم

ْم من  غري أن هناك أناًسا ال  لم هلم وال فقه ، وال ه 

 العلوع داريس أو ،املجتهدين وال حتى من أهل االختصاص

 املجتمالالع رمي يف يرس ون املعتربة مظاهنا من الرش ية

 بغةهتم اْلمر وصالالل حتى فالتكفري، التجهيل، ثم بالتبديع،

 وقوية رسيعة حركة يتطلب مما ؛ الدماء واستباحة التفجري إم

خلِّص ، حتى ن   وغري هي ابة ملواجهة اجلمود والفكر املتطرف مًعا

الفكري وما يتبعه من  املجتمع واإلنسانية من خطر التطرف

 . تبني اإلرهاب منهًجا وسلوًكا

أما يف جمال الد وة فإن البصرية تقتيض احلكمة واملو ظة 

اْدع  إَِم َسبِيِل "احلسنة ، حيث يقول احلق سببانه وتعام : 
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ْم بِالَّتِي ِهَي َأْحَسن   َسنَِة َوَجاِدهْل  ْكَمِة َواملَْْوِ َظِة احْلَ
إِنَّ َربَِّك بِاحْلِ

َو َأْ َلم  بِاملْ ْهَتِدينَ  َو َأْ َلم  بَِمْن َضلَّ َ ْن َسبِيلِِه َوه   .(0) "َربََّك ه 

وهو ما  لمنا إياه نبينا )صي اهلل  ليه وسلم( يف د وته 

التطبيقية ، فعن معاوية بن احلكم السلمي قال : بْينَا أَنا أ َصيلِّ 

ل  ِمَن اْلَقْوِع،  اهلل)َصيَّ مع َرسوِل اهلِل  َم( إِْذ َ َطَس َرج   ليه وسلَّ

: َيْرمَح َك اهلل   ْلت  ْلت   بَِأْبَصاِرِهْم، اْلَقْوع   َفَرَمايِن َفق  ْكَل : َفق   َواث 

َياْه، ْم؟ َما أ مِّ ك  ونَ  َشْأن  ب وَن بَِأْيِدهيِْم َ َي  إيَِلَّ  َتنْظ ر  ، َفَجَعل وا َيْْضِ

ت وَننِي َلكِنِّي َسَكت  ، َفَلامَّ  َأْفَخاِذِهمْ  ْم ي َصمِّ ، َفَلامَّ َصيَّ  َرَأْيت ه 

ول  اهلل ي(َصيَّ اهلل  َ َلْيِه َوَسلَّمَ ) َرس  َو َوأ مِّ ، َما َرَأْيت   ، َفبَِأيِب ه 

اًم َقْبَله  َواَل َبْعَده  َأْحَسَن َتْعلِياًم ِمنْه   َعلِّ َواَل  ، َما َكَهَريِن  َواهلل، فَ  م 

َبنِي َواَل َشَتَمنِي َة »، َقاَل:  ََضَ ء  إِنَّ َهِذِه الصَّ  َة اَل َيْصل ح  فِيَها يَشْ

ْرآنِ  َو التَّْسبِيح  َوالتَّْكبرِي  َوِقَراَءة  اْلق  اَم ه   .(2)"ِمْن َكَةِع النَّاِس، إِنَّ

                                                           

 . 191النبل :  (1)

ِريِم اْلَكَةِع يِف  (9) صبيح مسلم ، كتاب املساجد ومواضع الصةة ، َباب  حَتْ

 . 172َةِة، َوَنْسِخ َما َكاَن ِمْن إَِباَحتِِه ، حديث رقم الالصَّ 
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فام أحوجنا إم التأدب بأدب اإلسةع يف الفتوى بعدع 

وال اختصاص ، ويف ، وال تأهل ،  لم اجلرأة  ليها بدون 

 باحلكمة واملو ظة احلسنة ، فدور العلامء الد وة بأن تكون دائاًم 

 .هو البةغ ال اهلداية واحلساب ، فأمرمها إم اهلل وحده

والفتوى أمانة ثقيلة حتتاج إم تأهيل خاص وإ داد  لمي 

رش ي ولغوي مبكر ، يسهم يف صنع وصقل موهبة الفقيه 

وليس جمرد هواية أو ثقافة  امة ، وال كأل مباًحا لغري واملفتي ، 

إَِذا .."املؤهلني ، وإذا كان نبينا )صي اهلل  ليه وسلم( يقول : 

اَ ةَ  َد اْلَْمر  إَِم َغرْيِ َأْهلِِه َفاْنَتظِِر السَّ سِّ أي خطر أشد من ف، (0) "و 

إقباع غري املؤهلني وغري املتخصصني ْلنفسهم يف جمال اإلفتاء 

 !أو السامح هلم بذلك ؟

                                                           

ئَِل  َمنْ  َباب  صبيح البخاري ، كتاب العلم ،  (1) وَ  ِ ْلاًم  س  ْشَتِغل   َوه  ، َحِديثِهِ  يِف  م 

ائَِل ، حديث   . 12َفَأَتمَّ احَلِديَث ث مَّ َأَجاَب السَّ
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وإذا كانت احلكمة تقتيض وضع كل يشء يف موضعه ، 

ووصفه بام يناسبه ال بوصف غريه ، فإن إطةق كلمة الفقيه أو 

ل خطًرا جسياًم  ي اْلمن  املفتي  ي من هو غري جدير هبا ي َشكِّ

الفكري للدول واملجتمعات ، فكلٌّ من الفقه والفتوى صنا ة 

ات  كثرية ، يف مقدمتها: دراسة العلوع املتعلقة ثقيلة تتطلب أدو

بالقرآن الكريم ، وبخاصة التفسري و لوع القرآن ؛ إذ ال يمكن 

أن ت طلق  ي إنسان صفة فقيه أو مفت  وهو ال يعرف الناسخ 

ل ،  من املنسوخ ، وال املطلق من املقيد ، وال املجمل من املفصَّ

 .بني اللفظ والسبب وال املبكم من املتشابه ، وال العةقة

كام ينبغي أن يكون الفقيه  املًا بسنة سيدنا رسول اهلل 

)صي اهلل  ليه وسلم( ودرجة احلكم  ي احلديث، وماذا 

ينبغي أن يصنع من الرتجيح أو التوفيق  ند تعارض ظاهر 

بعض اْللفاظ ، فكيف إذا كان ال يميز بني الثابت واملتغري، 

 !لعادات؟وبني سنن العبادات وأ امل ا
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وال بد للفقيه من إتقان  لوع اللغة العربية ، فة فهَم 

صبيًبا للكتاب والسنة إال بالربا ة فيها ، وال غنى له أيًضا 

 ن  لم أصول الفقه ، ومعرفة اْلدلة املتفق  ليها ، واْلدلة 

املختلف فيها ، وآراء اْلصوليني والفقهاء يف كل دليل من 

 .وطرق االستنباط منهااْلدلة املختلف فيها ، 

كام أنه ال يمكن للفقيه أن يصقل مواهبه دون دراسة دقيقة 

آلراء الفقهاء املتقدمني من الصبابة ، والتابعني ، وتابعي 

أيب حنيفة ، اإلماع التابعني ، وأصباب املذاهب اْلربعة : 

، وكبار فقهاء  إلماع أمحدالشافعي ، وااإلماع مالك ، واإلماع و

 . املذاهب

*      *    * 
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 رسالـة العلمــاء
 

، وهي أمانة  ظيمة  ظم اْلمانة التي حيملوهنارسالة العلامء 

العلم ، وأمانة الد وة ، وأمانة التبليغ ، أما من حيث اْلمانة يف 

َ نَ  "التبليغ فيقول نبينا )صي اهلل  ليه وسلم(:   اْمَرأً  اهلل ْضَّ

َغَها، َوَحِفَظَها َفَوَ اَها َمَقاَلتِي َسِمعَ  بَّ  َوَبلَّ  َمنْ  إَِم  فِْقه   َحاِملِ  َفر 

وَ  : إِْخَةص   " ِمنْه   َأْفَقه   ه  ْسلِم  ِغل  َ َلْيِهنَّ َقْلب  م  َثَةث  اَل ي 

ِة املْ ْسلِِمنيَ  هللالَعَمِل  نَاَصَبة  َأئِمَّ وع  مَجَاَ تِِهْم، َفإِنَّ  ، َوم  ، َول ز 

ِيط  ِمْن  ْ َوَة حت  :  ، ويقول )صي اهلل  ليه وسلم((0)"َوَرائِِهمْ الدَّ

وا " ث وا ، آَيةً  َوَلوْ  َ نِّي َبلِّغ  ائِيَل  َبنِي َ نْ  َوَحدِّ  ، َحَرَج  َواَل  إرِْسَ

ًدا َ يَلَّ  َكَذَب  َوَمنْ  َتَعمِّ ْأ َمْقَعَده  ِمَن النَّارِ َفْلَيَتبَ  ، م   .(2)"وَّ

                                                           

اَمِع ، حديث  (1) سنن الرتمذي ، َأْبَواب  اْلِعْلِم ، َباب  َما َجاَء يِف احَلثِّ َ َي َتْبلِيِغ السَّ

 . 9117رقم 

كِرَ  َما َباب  صبيح البخاري ، كَِتاب  َأَحاِديِث اْلَْنبَِياِء ،  (9) ائِيَل ،  َ نْ  ذ  َبنِي إرِْسَ

 . 7٣11حديث 
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وأما من حيث إخةص النية هلل ) ز وجل( يف أداء الرسالة 

وا "فيقول احلق سببانه :  م   اهللَواتَّق  ك  َعلِّم  ء   اهللوَ  اهللَوي  لِّ يَشْ بِك 

وا اَل " ويقول )صي اهلل  ليه وسلم(: ،(0) "َ لِيم   م    اْلِعْلمَ  َتَعلَّ

وا َلاَمءَ  بِهِ  لِت َباه  به  وااروا به السفهاء ، وال َتريَّ ، َواَل َت   اْلع 

، ويقولون :  من تعلم (2)"املجالس ، فمن فعل ذلك فالنار النار

يد ى  ظياًم يف العلم ثم  مل بام تعلمه ثم  لم الناس فذلك 

 . امللكوت والساموات

وإذا كان العلامء ورثة اْلنبياء فعليهم أن يدركوا طبيعة املهمة     

التي اصطفاهم اهلل ) ز وجل( هلا ، وأهنا ليست مهمة تكسب 

بالعلم أو بالد وة ، حيث يقول احلق سببانه  ي لسان سيدنا 

َو  "حممد )صي اهلل  ليه وسلم(:  ْم ِمْن َأْجر  َفه  ْل َما َسَأْلت ك  ق 

                                                           

 . 979البقرة :  (1)

ع   الَِّذي اْلِعْلمِ  َوْصِف  ِذْكر  صبيح ابن حبان ، كَِتاب  اْلِعْلِم ،  (9) َتَوقَّ ول   ي  خ   يِف  النَّارِ  د 

 . 22ملَِْن َطَلَبه  ، حديث رقم  اْلِقَياَمةِ 
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ْم إِنْ   َشِهيد   اهللَأْجِرَي إاِلَّ َ َي  َلك 
ء  لِّ يَشْ َو َ َي ك  ، (0)"َوه 

ْل َما "ويقول سببانه  ي لسانه )صي اهلل  ليه وسلم( :  ق 

ِه َسبِيًة  ْم َ َلْيِه ِمْن َأْجر  إاِلَّ َمْن َشاَء َأْن َيتَِّخَذ إَِم َربِّ ، (2)"َأْسَأل ك 

ويقول سببانه  ي لسان أنبيائه : نوح ، وهود ، وصالح ، 

ْم َ َلْيِه ِمْن  "ولوط ، وشعيب ) ليهم السةع( :  َوَما َأْسَأل ك 

بصيغة واحدة تؤكد ، (3) "َأْجر  إِْن َأْجِرَي إاِلَّ َ َي َربِّ اْلَعاملَنِيَ 

وحدة اهلدف واملنهج وصدق النية مع اهلل ) ز وجل( وَتاع 

 اإلخةص له سببانه لدى رسل اهلل أمجعني.  

َمنِّي الناس وال يعدهم بيشء  إضافة إم أن العامل احلقيقي ال ي 

، حيث  من  رض احلياة الدنيا إنام يعدهم رمحة من اهلل وفضةً 

ْم الشَّ  "يقول احلق سببانه :  ك  ر  م  اْلَفْقَر َوَيْأم  ك  ْيَطان  َيِعد 

                                                           

 . ٣2سبأ :  (1)

 . 12الفرقان :  (9)

 . 170، 11٣، 1٣1، 192، 102الشعراء :  (7)
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ْم َمْغِفَرًة ِمنْه  َوَفْضًة وَ  اهللبِاْلَفْبَشاِء وَ  ك  ، (0)"َواِسع  َ لِيم   اهللَيِعد 

ْم "ويقول  ي لسان سيدنا نوح ) ليه السةع( :  ول  َلك  َواَل َأق 

ول  إيِنِّ َمَلك  َواَل َأق ول   اهللِ نِْدي َخَزائِن   َواَل َأْ َلم  اْلَغْيَب َواَل َأق 

م   ْؤتَِيه  ْم َلْن ي  ِذيَن َتْزَدِري َأْ ي ن ك  ا  اهلللِلَّ َأْ َلم  باَِم يِف  اهللَخرْيً

ِسِهْم إيِنِّ إًِذا مَلَِن الظَّاملنِِيَ  ، فالرساالت الساموية رساالت (2)"َأْنف 

أن يكونوا جتار دنيا ، أو متاجرين بدين سامية ال يمكن ْلهلها 

اهلل ) ز وجل(  ي نبو ما يفعل املتاجرون بالدين واملتكسبون 

 أو مجا ات مارقة.، به أفراًدا 

 مع تأكيدنا  ي أمرين : 

وطلب العلم من املهد إم اللبد ، ، اْلول : التعلم املستمر 

 .فاملبربة إم املقربة 

 إ ةء شأن العلم ، حيث يقولواآلخر: تفهم أن كل ما جاء يف 

                                                           

 . 917البقرة :  (1)

 .   71هود :  (9)
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وَن َوالَِّذيَن ال  "احلق سببانه: ْل َهْل َيْسَتِوي الَِّذيَن َيْعَلم  ق 

ر  أ ول و اْلَْلَباِب  اَم َيَتَذكَّ وَن إِنَّ ، ويقول نبينا )صي اهلل  (0)"َيْعَلم 

ل ": ( ليه وسلم َله  اهللمْن َسَلَك َطريًقا َيْبَتِغي فِيِه  ْلاًم سهَّ

َكَة َلَتَضع  أْجنَِبَتَها لِطالب اْلِعْلِم  َطريًقا إَِم اجلنةِ 
، َوإنَّ املةئِ

َمواِت ومْن يِف  ، َوإنَّ اْلعامِل لََيْسَتْغِفر  َله  مْن يف السَّ ِرًضا باِم َيْصنَع 

، وَفْضل  اْلَعامِل َ َي اْلعابِِد َكَفْضِل  اْلْرِض حتَّى احِليتان  يف املاءِ 

َلامَء َوَرَثة  اْلْنبِياِء وإنَّ  ر َ ي َسائِِر اْلَكَواكِِب اْلَقم ، وإنَّ اْلع 

ث وا اْلِعْلمَ  ا وإنَّام ورَّ ث وا ِدينَاًرا َوال ِدْرمَهً ، َفمْن َأَخَذه   اْلْنبِياَء مَلْ ي ورِّ

 ، إنام هو يف مطلق العلم وليس العلم(2)"َأَخَذ بِبظٍّ َوافِر  

)صي اهلل  يف قوله " لاًم "لمة الرش ي وحده ، فقد جاءت ك

نكرة إلفادة  "مْن َسَلَك َطِريًقا َيْطل ب  فِيِه ِ ْلاًم ":  ليه وسلم(

 العموع والشمول . 

                                                           

 . ٣7النبل :  (1)

ثِّ َ َي سنن أيب داود ، كتاب العلم ،  (9)  .71٣1َطَلِب اْلِعْلِم، حديث رقم َباب  احْلَ
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واملراد بالعلم النافع كل ما حيمل نفًعا للناس يف شئون       

، أو  لم  دينهم ، وشئون دنياهم ، يف العلوع الرش ية أو العربية

، أو  أو الفيزياء ، أو الكيمياء ، أو الفلك الطب ، أو الصيدلة ،

،  اهلندسة ، أو امليكانيكا أو الطاقة ، وسائر العلوع واملعارف

وَن َوالَِّذيَن "وأرى أن قوله تعام :  ْل َهْل َيْسَتِوي الَِّذيَن َيْعَلم  ق 

ر  أ ول و اْْلَْلَباِب  اَم َيَتَذكَّ وَن إِنَّ َفاْسَأل وا "، وقوله تعام: (0)"اَل َيْعَلم 

ونَ  نْت ْم اَل َتْعَلم  ْكِر إِْن ك  أ م من أن نبصالر أًيا  (2)"َأْهَل الذِّ

متسع لكل  منهمالا  أو نقترصه  ي  لم الرشيعة وحده ، فاْلمر

 لم نافع ، واملراد بأهل الذكر أهل االختصاص، كلٌّ يف جماله 

 وميدانه .

*        *        * 

  
                                                           

 . 2الزمر :  (1)

 . ٣7النبل :  (9)
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 دقائق األمور
 

لكل  لم أو فن أرساره ودقائقه التي ال يعرفها إال من 

 وحييط بكل جوانبه ودقائقه وأبعاده . ، يسرب أغواره 

ومن هذه الدقائق العةقة بني الدين والسياسة ، وبني 

 .الدين والوطن 

أما الدين فأمره َبنيِّ  واضح ، حتكمه  ةقة العبد بربه ) ز 

يف  -جتمع والوطن فهي وجل( ، حتى  ةقاته باآلخرين وامل

من باب مرضاة اهلل ) ز وجل( ، فكل ما  -املنظور الديني 

يؤدي إم حتقيق صالح البةد والعباد ، والبناء والتعمري، 

، فهو من صميم مقاصد اْلديان ، أما ما  ومكارع اْلخةق

 يؤدي إم اهلدع والتخريب وأذى اآلخرين فاْلديان منه براء .

وحزبية ، فالعامة تعني إدارة شئون أما السياسة فعامة 

البةد والعباد واملؤسسات بام حيقق صالح الوطن وأهله ، وأما 
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السياسة احلزبية فمع كوهنا أداة ديمقراطية ال غنى  نها إلثراء 

دينية  -ا املشهد السيايس العاع ، فإن  ي مؤسسات الدولة مجيعً 

 ي حساب أن تنأى بنفسها  ن د م أي حزب  -أو غري دينية 

  أو مرشح انتخايب  ي حساب آخر .، آخر 

وأما اجلوانب الوطنية فهي تلك القضايا التي ال غنى  نها 

وتقدمه وازدهاره ، وجتنيبه ، وحتقيق أمنه وسةمته ، لبناء وطن 

 كل ما يعوق مسرية تقدمه أو ينال منها . 

و ندما يتناول اخلطاب الديني القضايا الوطنية واالجتام ية 

يتناوهلا من منظور إيامنه هبا ود مه هلا إ ةًء للمصلبة إنام 

 العامة .

وال جيادل أحد يف أن البعد االجتام ي أحد أهم جماالت 

إصةح املجتمع ، ودليل حتْضه ، و ةمة رقيه ، وأحد أسباب 

تقدمه ، فبني انكفأ اخلطاب الديني  ي نفسه وغاب  ن 

َِم أصباب ه بالرجعية وأهنم يعيشون  معاجلة قضايا املجتمع اهت 
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خارج الزمن، فإذا أخذ  لامء الدين بزماع املبادرة يف أداء 

 واجبهم جتاه املجتمع اهتمهم البعض بخلط الديني بالسيايس .

ونؤكد أن تناول القضايا الوطنية واالجتام ية واملجتمعية 

والعربة بطريقة  ،بًدا من باب خلط الديني بالسيايسال يعد أ

نية والفنية هي  مل أهل ، فاجلوانب امله ناولاْلداء والت

، أما اجلوانب اإلصةحية العامة املتعلقة باملصالح االختصاص

، فهي رسالة نبيلة ، واحرتاع النظاع العاع للمجتمعواملفاسد

لكل املصلبني من العلامء ، واملفكرين ، واإل ةميني ، 

 فاإلصةح مسئولية جمتمعية مشرتكة .

أنه كلام ارتفع املستوى الثقايف وارتفعت  ي أننا نؤكد 

درجة الو ي يف أي جمتمع من املجتمعات َوَضَع اْلمور يف 

وتكاملت مؤسساته يف ، نصاهبا ، وقاسها بمقاييس دقيقة 

 معاجلة قضاياه ، وحل التوافق حمل التنازع والتناحر بني أبنائه .

 يكونوجيب أن نفرق بني ما يكون احلكم فيه دينًيا ببًتا ، وما    
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احلكم فيه مهنًيا مرجعه إم أهل االختصاص ، ويتبع الرأي 

 جمال الطب يأيتالديني فيه الرأي املهني التخصيص ، ففي 

ا  ي الرأي الطبي ، ويف جمال اهلندسة فإن الرأي الرش ي مبنيً 

ي اهلنديس ، فقوا د العمل الرأي الرش ي يتبع الرأي الفن

وضوابطه هي اختصاص أهل كل فن ، ولكن من خرج  ي 

القوا د واللوائح والقوانني فأدى خروجه إم قتل النفس فهو 

ببياة الناس فإثمه بقدر الْضر الواقع منه ،  قاتل ، فإن أَضَّ 

 . "ال َضر وال َضار"فالقا دة أنه 

ة ليست  ةقة  ي أننا نؤكد أن العةقة بني الدين والدول

نًا رشيًدا صبيًبا وا ًيا وسطًيا ي سهم ف داء ولن تكون ،  إنَّ تدي 

وبقوة يف بناء واستقرار دولة  رصية ديمقراطية حديثة تقوع 

 ي أسس وطنية راسخة وكاملة ، وإن دولة رشيدة ال يمكن 

أن تصطدع بالفطرة اإلنسانية التي تببث  ن اإليامن الرشيد 

 .الصبيح 
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ا والدولة ال يتناقضان ، الدين والدولة يرسخان معً الدين 

أسس املواطنة املتكافئة يف احلقوق والواجبات ، وأن نعمل مًعا 

خلري بلدنا وخري الناس أمجعني ، أن نبب اخلري لغرينا كام نببه 

ْلنفسنا ، اْلديان رمحة ، اْلديان سامحة ، اْلديان إنسانية ، 

 .اْلديان  طاء

يتطلبان منا مجيًعا التكافل املجتمعي ، وأن الدين والدولة 

 .ال يكون بيننا جائع وال حمروع وال  ار  وال مرشد وال حمتاج

الدين والدولة يدفعان إم العمل واإلنتاج ، والتميز 

، واإلرهاب واإلمهال ،  واإلتقان ، ويطاردان البطالة والكسل

ةقل والفساد واإلفساد ، والتدمري والتخريب ، وإثارة الق

 .والفتن ، والعاملة واخليانة

بني  -ال جيب أن يكون -ونؤكد أن من يتومهون رصاً ا 

الدين والدولة ويرونه رصاً ا حمًتام إما أهنم ال يفهمون اْلديان 

فهام صبيًبا أو ال يعون مفهوع الدولة و ًيا تاًما ، فاخللل ال 
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ينشأ اخللل  ةقة له بالدين الصبيح وال بالدولة الرشيدة ، إنام 

من سوء الفهم لطبيعة الدين أو لطبيعة الدولة أو لطبيعتهام 

 .االمعً 

غري أننا نؤكد  ي َضورة احرتاع دستور الدولة وقوانينها ، 

وإ ةء دولة القانون ، وأال تنشأ يف الدول سلطات موازية 

ا كان مصدر هذه السلطات ، فهو لواء واحد لسلطة الدولة أيً 

له كل اْللوية اْلخرى ، أما أن حتمل كل تنضوي حتته ويف ظ

مؤسسة أو مجا ة أو جهة لواء موازًيا للواء الدولة فهذا خطر 

 .داهم ال يستقيم معه ال أمر الدين وال أمر الدولة

 

*        *        * 
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 حق اجلوار الدولي
 

حق اجلوار حق أصيل يف اإلسةع ، حيث يقول احلق 

وْا "سببانه :  وْا بِِه َشْيًئا َوبِاْلَوالَِدْيِن إِْحَساًنا  اهللَواْ ب د  ك  َوالَ ت رْشِ

اِر  ْرَبى َواجْلَ اِر ِذي اْلق  ْرَبى َواْلَيَتاَمى َواملََْساكنِِي َواجْلَ َوبِِذى اْلق 

ْم إِنَّ  بِيِل َوَما َمَلَكْت َأْياَمن ك  نِب َواْبِن السَّ اِحِب بِاجْلَ ن ِب  َوالصَّ اجْل 

ِب   اهلل وًرا الَ حي  َْتااًل َفخ  ، وقد سأل رجل سيدنا  (0) "َمن َكاَن ُم 

رسول )صي اهلل  ليه وسلم( أن يدله  ي  مل يدخله اجلنة ، 

ِْسنًا " فقال له النبي )صي اهلل  ليه وسلم(: ْن حم  ، َفَقاَل: "ك 

؟ َقاَل:  ِْسن  َك :  َقال وا َفإِنْ  ِجرَياَنَك، َسْل "َكْيَف َأْ َلم  َأينِّ حم   إِنَّ

، ِْسن  َك  حم  ، َفإِنَّ ِْسن  ِِسء   إِنََّك : َقال وا َوإِنْ  حم  ِِسء   َفإِنََّك  ، م  ، (2) "م 

جار  "وكانت العرب قدياًم تعرف حق اجلريان ، ويف أمثاهلم : 

                                                           
 . 71النساء :  (1)

نَائِزِ  كَِتاب  املستدرك  ي الصبيبني للباكم ،  (9) .  1722 رقم حديث ، اجْلَ

طِ  َ َي  َصِبيح   َحِديث   َهَذا »: وقال َجاه   ْيَخنْيِ الشَّ  رَشْ َرِّ  «. ، َومَلْ ُي 
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ا الرجل من خرية اجلريان ، وكان هذ(0)"كجار أيب دؤاد

يعادل  ، كان إذا مات أحد جريانه وداه أي: دفع ْلهله ماجلريانه

 .ن مالهدية رجل ، وإذا ف قد جلاره يشء أخلفه  ليه م

و ندما جاء بعض الناس إم سيدنا رسول اهلل )صي اهلل 

امة ، تصوع النهار  امة قو   ليه وسلم( وذكروا له امرأة صو 

يه وتقوع الليل إال أهنا تؤذي جرياهنا بلساهنا ، قال )صي اهلل  ل

، وقال )صي اهلل  ليه وسلم( : (2) "ِهَي يِف النَّاِر  " وسلم( :

رَياِن ِ ْنَد " ْم لَِصاِحبِِه ، َوَخرْي  اجْلِ ه  َخرْي  اْْلَْصَباِب ِ نَْد اهلل َخرْي 

اِرهِ  ْم جِلَ ه   ا َزاَل المَ "، وقال )صي اهلل  ليه وسلم( : (3) "اهلل َخرْي 

                                                           

املبدثني ، أيب أمحد احلسن بن  بد اهلل بن سعيد بن إسام يل  تصبيفات (1)

هال(. املبقق: حممود أمحد مرية. ط: املطبعة العربية 779العسكري )املتوىف: 

 . 7٣0/ ص  9.ص: 1٣09القاهرة . الطبعة: اْلوم،  –احلديثة 

 . 2121، حديث رقم  ٣91، ص  11مسند أمحد : ج (9)

َلِة ،  سنن الرتمذي ، َأْبَواب  ( 7) َحقِّ اجِلَواِر ، حديث رقم  يِف  َجاءَ  َما َباب  الرِبِّ َوالصِّ

12٣٣. 
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ه   اِر َحتَّى َظنَنْت  َأنَّ يل  ي وِصينِي بِاجْلَ ه  ِجرْبِ ث   .(0) "َسي َورِّ

ْؤِمن   َكانَ  َمنْ " ويقول نبينا )صي اهلل  ليه وسلم(: اهلل بِ  ي 

ْؤذِ  َفَة  اآلِخرِ  َوالَيْوعِ   :، ويقول )صي اهلل  ليه وسلم((2)"َجاَره   ي 

، وَ  اهللوَ  " ْؤِمن  ْؤِمن   اهللاَل ي  ْؤِمن   اهلل، وَ  اَل ي  ِقيَل: َوَمْن َيا  "اَل ي 

وَل  ه  َبَوايَِقه  اهللَرس  ، أي الذي ال (3)"؟ َقاَل: الَِّذي اَل َيْأَمن  َجار 

ره .اليأمن جاره ش

، مرض  دته ، وإن أصابه خري هنأته فمن حق اجلار أنه إذا

وإن أصابته مصيبة  زيته ، وإن استعان بك أ نته ، وإذا 

                                                           

ارِ  الَوَصاةِ  َباب  متفق  ليه: صبيح البخاري ، كَِتاب  اْلدب ،  (1)  حديث ، بِاجْلَ

َلةِ  اْلرِبِّ  كتاب ، مسلم وصبيح. 1011 ارِ  اْلَوِصيَّةِ  َباب   ، َواآْلَداِب  َوالصِّ  بِاجْلَ

ْحَسانِ   . 919٣ رقم حديث ، إَِلْيهِ  َواإْلِ

ْؤِمن   َكانَ  َمنْ : َباب  صبيح البخاري ، كَِتاب  اْلدب ،  (9) َة فَ  اآلِخرِ  َوالَيْوعِ  اهللبِ  ي 

ْؤِذ َجاَره  ، حديث   .1017ي 

،  َباب  صبيح البخاري ، كَِتاب  اْلدب ،  (7) ه  َبَوايَِقه  حديث إِْثِم َمْن اَل َيْأَمن  َجار 

1011. 
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فَّ  نه الرش ال أن تؤذيه أنت بأي  استغاث بك أغثته ، وأن تك 

 أو فعًة ، مع َضورة مرا اة  أ ي من ألوان الرش قواًل لون 

درجات املروءة معه ، وقد جعل سيدنا  مر بن اخلطاب )ريض 

اهلل  نه( شهادة اجلار جلاره أو  ليه من أ ي درجات التزكية أو 

اجلرح ؛ ْلن اإلنسان وإن خدع بعض الناس بعض الوقت فإنه 

 .(0)ال يمكن أن ُيدع جريانه كل الوقت 

: إذا درداء )ريض اهلل  نه( يقول لزوجهوكان سيدنا أبو ال

وَ ْن َأيِب طهيِت طعاًما فأكثري املرق حتى نرسل جلرياننا منه ، 

                                                           

 أبو بكر أمحد: ذكر نبوه ابن قتبة الدينوري يف املجالسة وجواهر العلم، وهو (1)

هال(. املبقق: أبو  بيدة مشهور بن 777مروان الدينوري املالكي )املتوىف:ابن 

أع احلصم(، دار ابن  -الببرين)حسن آل سلامن. ط: مجعية الرتبية اإلسةمية 

طَّاِب  71ص:  ،هال1٣12لبنان(  -حزع )بريوت َمَر ْبِن اخْلَ ل  لِع  ولفظه: َقاَل َرج 

؟ َقاَل: اَل. (َريِضَ اهلل  َ نْه  ) : َهْل َساَفْرَت َمَعه  َمر  . َفَقاَل َله    
ل  ِصْدق  َةًنا َرج  : إِنَّ ف 

؟ َقاَل: اَل. َقاَل: َفَهِل اْئَتَمنَْته  َ َي  َعاَمَلة  ء ؟ َقاَل: فهل كان َبْينََك َوَبْينَه  م  :  َقاَل  يَشْ

ه    َرْأَسه   َيْرَفع  َرَأْيَته   ، َأَراكَ  َفَأْنَت الَِّذي اَل ِ ْلَم َلَك بِهِ  : َقاَل  اَل.  .املَْْسِجدِ  يِف  َوَُيِْفض 
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ول  اهللِ )ريض اهلل  نه(  َذرٍّ  : ( َ َلْيِه َوَسلَّمَ  )َصيَّ اهللَقاَل: َقاَل َرس 

 .(0)"ِجرَياَنَك  َوَتَعاَهْد َماَءَها، َفَأْكثِرْ  ا َذرٍّ إَِذا َطَبْخَت َمَرَقةً َيا َأبَ "

، َأنَّ َ ْبَد 
َاِهد  بَِبْت َله  َشاة  يِف َأْهلِِه،  اهللوَ ْن جم  و ذ  ْبَن َ ْمر 

اِرَناَفَلامَّ َجاَء َقاَل: َأْهَدْيت ْم  ؟َأْهَدْيت مْ  جِلَ وِديِّ ارِ  الَيه  ؟َنا جِلَ وِديِّ  الَيه 

وَل  َسِمْعت   :  (َ َلْيِه َوَسلَّمَ  اهلل َصيَّ ) اهلل َرس  َما َزاَل "َيق ول 

ه   ث  ه  َسي َورِّ يل  ي وِصينِي بِاجَلاِر َحتَّى َظنَنْت  َأنَّ ، حيث إن  (2)"ِجرْبِ

النبي )صي اهلل  ليه وسلم( قد أوصانا ببسن اجلوار  ي 

 إطةقه ، ومعاملة مجيع اجلريان بام يستوجبه حق اجلوار .

 ي أن الذي نؤكد  ليه أن حق اجلوار ليس حًقا لألفراد 

فبسب ، إنام هو حق للدول أيًضا ، فكام أن للجوار الفردي 

                                                           

ْحَساِن  (1) اِر َواإْلِ َلِة َواآْلَداِب ، َباب  اْلَوِصيَِّة بِاجْلَ صبيح مسلم ، كتاب اْلرِبِّ َوالصِّ

 . 9191إَِلْيِه ، حديث رقم 

وِل  (9) َلِة َ ْن َرس   َباب  ،  (َ َلْيِه َوَسلَّمَ  اهللَصيَّ ) اهللسنن الرتمذي ، َأْبَواب  الرِبِّ َوالصِّ

 .12٣7 رقم حديث ، اجِلَوارِ  َحقِّ  يِف  َجاءَ  َما
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حفظ احلدود ، : ا فإن جلوار الدول حقوًقا ، من أمهها حقً 

وحفظ العهود واملواثيق واالتفاقيات ، وأال يؤتى جارك من 

تقوع به الدولة  ِقبلك ، وأن تغيثه إذا استغاث بك ، وهو ما

املرصية يف تعاملها مع سائر جرياهنا ، وال سيام اْلشقاء الليبيني 

الذين هلم أكثر من حق ، فبقهم ال يقف  ند حدود اجلوار إنام 

 يتجاوزه إم حقوق كثرية يعرفها القايص والداين .

 

*        *        *  
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  الوعي صناعة
 

صنا ة الو ي صنا ة ثقيلة أصعب بكثري من مجيع 

الصنا ات احلرفية واملهنية ، وبخاصة إذا كانت صنا ة هذا 

الو ي تتطلب تغيري بعض القنا ات أو املوروثات الفكرية 

واْليدلوجية ، أو تعديل املسار الفكري ، فالتخلية أصعب 

ر بكثري من كل  مليات التبلية ، وأرى أن  ملية تعديل املسا

الفكري وتصبيح املفاهيم اخلاطئة يتطلبان تضافًرا جمتمعًيا 

: الدينية ، والتعليمية ،  كبرًيا بني مجيع مؤسسات صنا ة الو ي

واإل ةمية ، والثقافية ، والفكرية ، والرتبوية ، واْلرسية ، 

بأبنائنا وشبابنا وجمتمعاتنا من حماوالت  الننجو ؛والفنية 

 يب وتزييف الو ي .االختطاف و مليات التغي

أما فيام يتصل بمواجهة  ملية تزييف الو ي فأرى أهنا 

 حتتاج إم أمرين أساسيني :

 اْلول : التكاتف بني مجيع مؤسسات بناء الو ي والتنسيق فيام  
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 بينها ملواجهة  مليات التزييف والتغييب .

اْلمر اآلخر : هو االتصال املبارش ، وهذا الدور يقوع به     

أساسية إماع املسجد سواء يف مسجده أع يف حميطه بصفة 

املجتمعي ، ويقوع به املعلم يف مدرسته وحميطه املجتمعي ، 

وأستاذ اجلامعة يف جامعته وحميطه املجتمعي، كام أن  ي كل 

كاتب ومفكر وإ ةمي ومثقف وأديب أو فنان أال يقترص دوره 

أو درامي  ي حدود ما يكتب أو يقدع من  مل  لمي ، أو فني 

أو غريه ، إنام  ليه أن جيتهد يف أقىص درجات التواصل بينه 

وبني ذويه وحمبيه ومتابعيه ، كام أن للمرأة الوا ية دوًرا كبرًيا يف 

التعاون مع املجلس ذلك ، وهو ما تقوع به وا ظات اْلوقاف ب

، سواء يف دروسهن أع يف حميطهن االجتام ي أع القومي للمرأة

رائدات الريفيات واملرشدات الصبيات من بالتعاون مع ال

 . خةل محةت طرق اْلبواب وغريها

 ةالالحلظرهتا ال يتم بني الالاء ذاكالوإذا كان تشكيل و ي أمة أو بن 
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وأخرى أو بني  شية وضباها ، إنام هو  ملية شاقة ومركبة ، 

فإن اْلصعب هو إ ادة بناء هذه الذاكرة أو ردها إم ما  سى 

أن تكون قد فقدته من مرتكزاهتا ، فام بالكم لو كانت هذه 

الذاكرة قد تعرضت للتشويه أو حماوالت الطمس أو املبو أو 

 ؟!ر لعقود أو لقرونكان ذلك قد استماالختطاف، وال سيام لو 

لقد تعرضت ذاكرة اْلمة  رب تارُيها الطويل ملباوالت 

 ديدة من املبو أو الشطب أو التغيري ، ناهيك  ن حماوالت 

االختطاف وحاالت اخلمول واجلمود ، وأصببنا يف حاجة 

ماسة إم اسرتداد هذه الذاكرة من خةل إ ادة تنشيطها 

مراحل االختطاف وَتليصها مما  لق هبا من شوائب يف 

والتشويه التي قاع هبا أ داء اْلمة ومن وظفوه خلدمتهم من 

 مجا ات التطرف واإلرهاب .

وإذا كان من حاولوا السطو  ي ذاكرة أمتنا قد استخدموا 

املغالطات الدينية والفكرية والثقافية والتارُيية لةستيةء  ي 
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ملغالطات هذه الذاكرة فإن واجبنا مسابقة الزمن لكشف هذه ا

وتصبيح املفاهيم اخلاطئة ، وبيان أوجه احلق والصواب 

باحلجة والربهان من خةل نرش الفكر الوسطي املستنري ، مع 

ا تبار العمل  ي خلق حالة من الو ي املستنري واسرتداد ذاكرة 

اْلمة التي كانت ُمتطفة أولوية املرحلة الراهنة ، مع التكثيف 

 دات هذا الو ي .واإلحلاح املستمر  ي مفر

 ي أن بناء الو ي يتطلب اإلملاع ببجم التبديات التي 

ْلننا دون إدراك هذه التبديات ودون الو ي هبا ال ؛ تواجهنا 

يمكن أن نضع حلوالً ناجبة أو ناجعة هلا ، وإذا كان املناطقة 

يؤكدون أن احلكم  ي اليشء فرع  ن تصوره ، فإن معاجلته أو 

من حتديات ال يمكن أن تتم دون سرب  مواجهة ما يرتبط به

 أغوار وأ امق ما يراد احلكم  ليه أو معاجلته .

 *        *        * 
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 حتويل القبلة بني النص والواقع
 

َفَهاء  ِمَن النَّاِس َما "يقول احلق سببانه :  َسَيق ول  الس 

ْم َ ن ِقْبَلتِِهم  الَّتِي َكان وا َ َلْيَها ق ل  ه  ق  َواملَْْغِرب   هللَوالَّ املَْرْشِ

ْسَتِقيم    م 
اط  ًة * هَيِْدي َمن َيَشاء  إَِم رِصَ ْم أ مَّ َوَكَذلَِك َجَعْلنَاك 

ْم  ول  َ َلْيك  س  وَن الرَّ َهَداَء َ َي النَّاِس َوَيك  ون وا ش  َوَسًطا لَِتك 

نَْت َ َلْيَها إاِلَّ لِ  نَْعَلَم َمْن َيتَّبِع  َشِهيًدا َوَما َجَعْلنَا اْلِقْبَلَة الَّتِي ك 

َّْن َينَْقلِب  َ َي َ ِقَبْيِه َوإِْن َكاَنْت َلَكبرَِيًة إاِلَّ َ َي الَِّذيَن  وَل مِم س  الرَّ

ْم إِنَّ  اهللَوَما َكاَن  اهللَهَدى  وف   اهلللِي ِضيَع إِياَمَنك  بِالنَّاِس َلَرء 

، يف الناسقوة إم خطورة املرجفني ، الفًتا نظرنا ب (0)"َرِحيم  

وبغاة الفتنة والرش ، حيث يقول سببانه يف شأن املنافقني 

ْم إاِلَّ َخَبااًل "ومروجي الشائعات :  وك  ا َزاد  م مَّ وا فِيك  َلْو َخَرج 

ْم وَ  وَن هَل  ْم َسامَّ   م  اْلِفْتنََة َوفِيك  ْم َيْبغ وَنك   اهللَوَْلَْوَضع وا ِخَةَلك 

                                                           

 . 1٣7،  1٣9البقرة :  (1)
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ْ َينَتِه املْ نَافِق وَن  "يقول سببانه : ، و (0)"َ لِيم  بِالظَّاملنِِيَ  لَّئِن ملَّ

مَّ  وَن يِف امْلَِدينَِة َلن ْغِرَينََّك هِبِْم ث  َرض  َواملْ ْرِجف  ل وهِبِم مَّ َوالَِّذيَن يِف ق 

وَنَك فِيَها إاِلَّ َقلِيًة  َاِور   .(2) "اَل جي 

مما جيعلنا نتنبه بقوة إم خطورة الشائعات وخطورة 

مروجيها ، وحتمية االستيثاق من اْلخبار قبل نرشها أو 

َا الَِّذيَن  "إذا تها ، حيث يقول احلق سببانه وتعام :  َيا َأهي 

ْم َفاِسق  بِنََبإ  َفَتَبيَّن وا َأن ت ِصيب وا َقْوًما بَِجَهاَلة   آَمن وا إِن َجاَءك 

وا َ َي َما َفَعْلت ْم َناِدِمنيَ َفت ْص   .(3) "بِب 

َول وا  "ويقول احلق سببانه وتعام :  َلْيَس اْلرِبَّ َأْن ت 

ْغِرِب َوَلكِنَّ اْلرِبَّ َمْن َآَمَن بِ 
ِق َوامْلَ ْم ِقَبَل املَْرْشِ وَهك  ج  َواْلَيْوِع  اهللو 

بِِّه َذِوي  َكِة َواْلكَِتاِب َوالنَّبِيِّنَي َوَآَتى املَْاَل َ َي ح 
اآْلَِخِر َواملََْةئِ

                                                           

 . ٣2التوبة :  (1)

 . 10اْلحزاب :  (9)

 . 1احلجرات :  (7)
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َقاِب  لنَِي َويِف الرِّ
ائِ بِيِل َوالسَّ نَي َواْبَن السَّ

ْرَبى َواْلَيَتاَمى َواملََْساكِ اْلق 

َكاَة َواملْ وف وَن بِعَ  َةَة َوَآَتى الزَّ وا َوَأَقاَع الصَّ ْهِدِهْم إَِذا َ اَهد 

اِء َوِحنَي اْلَبْأِس أ وَلئَِك الَِّذيَن  َّ ابِِريَن يِف اْلَبْأَساِء َوالْضَّ َوالصَّ

م  املْ تَّق ونَ  َك ه 
وا َوأ وَلئِ   (0)."َصَدق 

فالعربة يف شأن القبلة وغريها إنام هي ببسن االمتثال 

حيث  وأال جيدك، ْلوامر هلل ) ز وجل( أن جيدك حيث أمرك 

 . هناك ، وأن تكون دائام  ند مراده سببانه

ومن اخلطأ الفادح أن يكتفى يف اْلمور بشكلها دون فهم 

جوهرها ومضموهنا ، فقد  انينا كثرًيا من أصباب التدين 

الشكيل والتدين النفعي ، سواء هؤالء الذين يركزون  ي 

الشكل واملظهر ولو كان  ي حساب اللباب واجلوهر ، 

املظهر الشكيل اْلولوية املطلقة متناسني أن صاحب وإ طاء 

املظهر الشكيل الذي ال يكون سلوكه متسًقا مع تعاليم اإلسةع 

                                                           
 . 122البقرة :  (1)
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أصباب التدين النفعي  أو ي عد أحد أهم معاول اهلدع والتنفري

فهم الذين يتخذون من الدين وسيلة ومطية للوصول إم 

 ناس السلطة من خةل استغةل العواطف الدينية وحب ال

، وإهيامهم بأن هدفهم من الوصول  -لدينهم -وبخاصة العامة

إم السلطة إنام فقط هو خدمة دين اهلل )  ز وجل( والعمل  ي 

 . نرصته والتمكني له

أما الدرس اْل ظم الذي نستفيده من دروس حتويل القبلة 

، والتبول من اْلنانية إم  هو التبول من الرش إم اخلري

الشح والبخل إم الكرع والسخاء ، ومن التعلق اإليثار ، ومن 

بالدنيا إم االستعداد لْلخرة ، ومن احلقد واحلسد إم حب 

من السخط إم الرضا ، ومن اجلهل إم العلم ، واخلري للناس ، 

من الظلامت ومن اليأس إم اْلمل ، ومن اجلزع إم الصرب ، و

من هجر القرآن إم املداومة  ي تةوته وفهمه وإم النور ، 

من الفبش واخلنا إم  فة اليد ووامتثال أوامره ونواهيه ، 
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من السباب والفسوق إم الكلم الطيب ، ووالنفس واللسان ، 

من يسء اْلخةق إم مكارمها ومن أذى اجلار إم إكرامه ، و

ا من كل ما يغضب اهلل ) ز وجل( إم كل مووحماسنها ، 

 . يرضيه )سببانه( وحيقق لنا السعادة يف الدنيا واآلخرة
 

 *        *        * 
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 حديث القرآن عن األمن
 

 

حتدث القرآن الكريم  ن الرزق واْلمن وربط بينهام يف 

َب "مواضع متعددة ، منها قوله تعام:  َمَثًة َقْرَيًة  اهللَوََضَ

لِّ َمَكان  َفَكَفَرْت  َها َرَغًدا ِمْن ك  نًَّة َيْأتِيَها ِرْزق 
ْطَمئِ َكاَنْت َآِمنًَة م 

ِم  ْوِف باَِم َكان وا  اهللَفَأَذاَقَها  اهللبَِأْنع  وِع َواخْلَ لَِباَس اجْل 

فلام كانت القرية آمنة مطمئنة يتعاضد أبناؤها يف  ،(0)"َيْصنَع ونَ 

احلفاظ  ي أمنها كان يأتيها رزقها رغًدا وفرًيا هانًئا من كل 

مكان ، فلام كفرت بأنعم اهلل ) ز وجل(  ليها وجبدهتا أذاقها 

َوَما "اهلل ) ز وجل( لباس اجلوع واخلوف بام كانوا يصنعون ، 

ْم َوَلكِْن َكان وا أَ  ونَ َظَلْمنَاه  ْم َيْظلِم  َسه   .(2) "ْنف 

َرْيش  * إِيَةفِِهْم  "ويقول سببانه يف سورة قريش :    يَةِف ق   إِلِ

                                                           

 . 119النبل :  (1)

 . 117النبل :  (9)
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وا َربَّ َهَذا اْلَبْيِت * الَِّذي  ْيِف * َفْلَيْعب د  َتاِء َوالصَّ ِرْحَلَة الشِّ

ْم ِمْن َخْوف   وع  َوَآَمنَه  ْم ِمْن ج  ، ويف سورة القصص (0)"َأْطَعَمه 

 قب القرآن الكريم  ي أهل مكة بنعمتي اْلمن والرزق 

ْن "مرتبطتني ببرمة اْلمن ، فيقول سببانه وتعام :  ْ ن َمكِّ َأَومَل

ا َوَلكِنَّ  نَّ  ِرْزًقا ِمْن َلد 
ء  لِّ يَشْ َْبى إَِلْيِه َثَمَرات  ك  ْم َحَرًما َآِمنًا جي  هَل 

ونَ  ْم اَل َيْعَلم   :ويقول سببانه يف سورة اْلنفال ،(2)"َأْكَثَره 

اف وَن َأْن " وَن يِف اْْلَْرِض ََتَ ْسَتْضَعف  وا إِْذ َأْنت ْم َقلِيل  م  ر  َواْذك 

ْم ِمَن الطَّيَِّباِت  ِه َوَرَزَقك  ْم بِنرَْصِ َدك  ْم َوَأيَّ م  النَّاس  َفَآَواك  َيَتَخطََّفك 

ونَ  ر  ْم َتْشك  ، وهذا نبي اهلل إبراهيم ) ليه السةع( (3)"َلَعلَّك 

يد و ربه أن جيعل آلله وذريته حرًما آمنًا وأن يرزق أهله من 

 َبَلًدا َآِمنًا  َوإِْذ َقاَل إِْبَراِهيم  َربِّ اْجَعْل َهَذا "الثمرات ، فيقول : 

                                                           

 . ٣ – 1قريش :  (1)

 . 21القصص :  (9)

 . 91اْلنفال :  (7)
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ْق َأْهَله  ِمَن الثََّمَراِت   . (0)"َواْرز 

املناخ املةئم لةستثامر فالعةقة بني اْلمن والرزق وتوفري 

 ةقة طردية ، فمتى حتقق اْلمن واْلمان واالستقرار تبعه 

النمو واالستثامر والعمل واإلنتاج واتساع أسباب الرزق ، 

ومتى كانت احلروب ، أو التطرف واإلرهاب ، والتخريب 

والتدمري ، والفساد واإلفساد ، كان الشتات والفقر ومشقة 

 . العيش وصعوبة احلياة

هذا وقد ربط القرآن الكريم بني اْلمن واإليامن وشكر 

َلَقْد َكاَن لَِسَبإ  يِف َمْسَكنِِهْم آَية  َجنََّتاِن  "النعم ، فقال سببانه : 

وا َله  َبْلَدة  َطيَِّبة   ر  ْم َواْشك  ْزِق َربِّك  ل وا ِمن رِّ  ك 
َ ن َيِمني  َوِشاَمل 

وا َفَأرْ  ور  * َفَأْ َرض  م َوَربٌّ َغف  ْلنَاه  َسْلنَا َ َلْيِهْم َسْيَل اْلَعِرِع َوَبدَّ

ن ِسْدر  َقلِيل  *  بَِجنََّتْيِهْم َجنََّتنْيِ َذَوايَت   مِّ
ء  ل  ََخْط  َوَأْثل  َويَشْ أ ك 

                                                           

 . 191البقرة :  (1)
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م وَر * َوَجَعْلنَا  َذلَِك َجَزْينَاه  وا َوَهْل ن َجاِزي إاِلَّ اْلَكف  باَِم َكَفر 

ْرَنا فِيَها  ًرى َظاِهَرًة َوَقدَّ َرى الَّتِي َباَرْكنَا فِيَها ق  ْم َوَبنْيَ اْلق  َبْينَه 

امًا آِمننِيَ  وا فِيَها َلَيايِلَ َوَأيَّ رْيَ ِسري   .  (0)"السَّ

، الناس وحياهتمع كل ما هيدد أمن هلذا كله حرع اإلسة

فاملؤمن احلقيقي من أمنه الناس  ي دمائهم وأمواهلم ، يقول 

وَن ِمْن "نبينا )صي اهلل  ليه وسلم( :  املْ ْسلِم  َمْن َسلَِم املْ ْسلِم 

مْ  ِدَمائِِهمْ  َ َي  النَّاس   َأِمَنه   َمنْ  َواملْ ْؤِمن  لَِسانِِه َوَيِدهِ  ، (2)"َوَأْمَواهِلِ

ال إِياَمَن ملَِْن ال َأَماَنَة َله  ، َوال  ":  اهلل  ليه وسلم(ويقول )صي 

 اهللوَ  "، ويقول )صي اهلل  ليه وسلم(:   (3)"ِديَن ملَِْن ال َ ْهَد َله  

، وَ  ْؤِمن  ، وَ  اهللاَل ي  ْؤِمن  ْؤِمن   اهللاَل ي  وَل  "اَل ي  ِقيَل: َوَمْن َيا َرس 

                                                           

 . 17-11سبأ : (1)

ونَ  َسلِمَ  َمنْ  امل ْسلِمَ  َأنَّ  يِف  َجاءَ  َما َباب  سنن الرتمذي ، َأْبَواب  اإليامن ،  (9)  ِمنْ  امل ْسلِم 

 . 9192انِِه َوَيِدِه ، حديث رقم لَِس 

 . 19777، حديث رقم  721، ص  12مسند أمحد : ج  (7)
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ه  َبَوايَِقه  "؟ َقاَل: اهلل ، أي الذي ال يأمن (0) "الَِّذي اَل َيْأَمن  َجار 

 جاره رشه .
 

 *        *        * 

  

                                                           

ه  َبَوايَِقه   َباب  صبيح البخاري ، كَِتاب  اْلدب ،  (1) ، حديث  إِْثِم َمْن اَل َيْأَمن  َجار 

1011. 
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 احلقعن القرآن الكريم حديث 
 

وهلا استعامالت كثرية يف ، كلمة احلق كلمة واسعة الداللة 

كتاب اهلل ) ز وجل( ، فاهلل ) ز وجل( هو احلق ، يقول 

ه  َ َي  اهللَذلَِك بَِأنَّ  "سببانه :  يِي املَْْوَتى َوَأنَّ ْ ه  حي  ق  َوَأنَّ َو احْلَ ه 

 َقِدير  
ء  لِّ يَشْ ق   اهللَذلَِك بَِأنَّ  "، ويقول سببانه : (0)"ك  َو احْلَ ه 

َو اْلَباطِل  َوَأنَّ  ونِِه ه  وَن ِمْن د  َو اْلَعيِل   اهللَوَأنَّ َما َيْد   ه 

وا إَِم  "ول سببانه: ، ويق(2)"اْلَكبرِي   د  قِّ َأاَل  اهللث مَّ ر  م  احْلَ َمْواَله 

اِسبنِيَ  ع  احْلَ َو َأرْسَ ْكم  َوه  َفَتَعاَم  "، ويقول جل شأنه:  (3)"َله  احْل 

ق  اَل إَِلَه إاِلَّ  اهلل َو َرب  اْلَعْرِش اْلَكِريمِ املَْلِك  احْلَ ، فاهلل ) ز (4)"ه 

ى  وجل( هو احلق ، وهو الذي حيق احلق بكلامته ، فقد سم 

                                                           

 . 1احلج :  (1)

 . 19احلج : (9)

 . 19اْلنعاع :  (7)

 . 111املؤمنون : (٣)
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وأمرنا باحلق تعظياًم لشأنه ، ود وة إم حتقيقه يف ، نفسه احلق 

 سائر جوانب حياتنا .

إِنَّ "والقرآن الكريم هو القصص احلق ، يقول سببانه:

ق  َوَما ِمْن إَِله  إاِلَّ  َو اْلَقَصص  احْلَ َو اْلَعِزيز   اهللَوإِنَّ  اهللَهَذا هَل  هَل 

كِيم   ب  الْد كَ الَفقَ  ": ببانهالويقول س،  (0)"احْلَ ا القِّ ملََّ الوا بِاحلَْ ذَّ

مْ  قِّ َوَتَواَصْوا  ":  ، ويقول سببانه(2)"َجاَءه  َوَتَواَصْوا بِاحْلَ

رْبِ   ي رأي من فرس احلق هنا بأنه القرآن الكريم  ،(3)"بِالصَّ

ومن فرس التوايص باحلق بأنه التوايص بأوامر اهلل ) ز وجل( يف 

 القرآن الكريم .   

ويوع اجلزاء ، ويوع العدالة ، ويوع احلق هو يوع القيامة 

َذ إَِم  "اإلهلية ، يقول سببانه :  َ ق  َفَمْن َشاَء اَتَّ َذلَِك اْلَيْوع  احْلَ

                                                           

 . 19آل  مران :  (1)

 . 1اْلنعاع :  (9)

 .  7 العرص : (7)
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ِه َمَآًبا بنَِي  "، ويقول سببانه:(0)"َربِّ ا إِن َكاَن ِمَن املْ َكذِّ َوَأمَّ

الِّنَي  ْن مَحِيم   *الضَّ ل  مِّ َو َحق   *َوَتْصلَِية  َجِبيم   *َفن ز  إِنَّ َهَذا هَل 

َك اْلَعظِيمِ  *اْلَيِقنِي  ، ال ذي ال جمال فيه  (2)"َفَسبِّْح بِاْسِم َربِّ

ك  .  للش 

 :بتة املطابقة للواقع يقول سببانهالثاواحلق هو احلقيقة 

اَم " ْم َفَمِن اْهَتَدى َفإِنَّ ق  ِمْن َربِّك  م  احْلَ ا النَّاس  َقْد َجاَءك  َ ْل َيا َأهي  ق 

ْم  اَم َيِضل  َ َلْيَها َوَما َأَنا َ َلْيك  َتِدي لِنَْفِسِه َوَمْن َضلَّ َفإِنَّ هَيْ

 فيه يقول سببانه :، وهو الصدق الذي ال ريب (3)"بَِوكِيل  

ق  "  حيث يقول سببانه :، ، وهو البيان القاطع (4)"َقْول ه  احْلَ

قِّ "  .(5) "َقال وا اآلَن ِجْئَت بِاحْلَ

                                                           

 . 72النبأ :  (1)

 .21 -29الواقعة : (9)

 . 107يونس :  (7)

 . 27:  اْلنعاع (٣)

 .  21البقرة: (1)



64 

 

 َويِف  "ويف املال حق معلوع ونصيب مفروض ، يقول سببانه:  

وعِ  ِل َواملَْْبر 
ائِ ْم َحقٌّ لِّلسَّ

َوالَِّذيَن ": ، ويقول سببانه(0) "َأْمَواهِلِ

وعِ يِف  ائِِل َواملَْْبر  ْم َحقٌّ َمْعل وع  * لِلسَّ
، ويقول (2)"َأْمَواهِلِ

ْر ": سببانه َبذِّ بِيِل َواَل ت  ه  َواملِْْسكنَِي َواْبَن السَّ ْرَبى َحقَّ َوَآِت َذا اْلق 

 ، فهو حق للفقري  ي الغني .(3) "َتْبِذيًرا

ومن أهم احلقوق التي حثنا القرآن الكريم  ي الوفاء هبا 

َوَقََض َرب َك َأالَّ  ":  حق الوالدين ، حيث يقول احلق سببانه

َغنَّ ِ ْنَدَك اْلكرَِبَ  ا َيْبل  اه  َوبِاْلَوالَِدْيِن إِْحَساًنا إِمَّ وا إاِلَّ إِيَّ َتْعب د 

اَم َقْواًل  ْل هَل  ا َوق  َ اَم أ فٍّ َواَل َتنَْهْرمه  ْل هَل  ا َفَة َتق  َ ا َأْو كَِةمه  َ مه  َأَحد 

اَم َكاَم كَ  ْل َربِّ اْرمَحْه  ِة َوق  مْحَ لِّ ِمَن الرَّ اَم َجنَاَح الذ  ِرياًم َواْخِفْض هَل 

َيايِن َصِغرًيا للجميل ، فنبن نرد بعض ، فهو حق هلام ورد (4)"َربَّ

                                                           

 .12الذاريات:  (1)

 . 91 ، 9٣املعارج :  (9)

 . 91اإلرساء :  (7)

 . 9٣،  97اإلرساء :  (٣)
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احلق وليس كل احلق ، ال يمكن أن يويف إنسان حق والديه  ي 

َم( ، اإلطةق ، فقد أتى رجل إم النبيِّ )صيَّ اهلل     ليِه وسلَّ

فقال: يا رسوَل اهللِ إين أريد  اجلهاَد يف سبيِل اهللِ تعام، فقال: 

َك  َحيَّة  أ"   َفَثمَّ  َهاِرْجلَ   اْلَزعْ ،  َوحْيََك  ": فقال ، قال: نعمْ  "؟أ م 

نَّة    : (2)ويقول أبو فراس احلمداين،  (0)"اجْلَ

َرب الالى َالالن ت 
 َأيالالا أ عَّ اْلَسالالرِي ملِ

  
عور    تِّ الَذوائَِب َوالش   َوَقد م 

 

 إِذا اِبن الالِك سالالاَر يف َبالالرٍّ َوَببالالر  
 

 َفَمن َيالد و َلاله  َأو َيسالَتجري   
 

الالى   باِلالَأيِّ د  الالاِء داِ َيالالة  أ َوق 
 

 َأسالالَتنري   
 باِلالَأيِّ ِضالالياِء َوجالاله 

 

 بَِمالالن ي سالالَتدَفع  الَقالالدَر امل الالَوىف  
 

 بَِمن ي سَتفَتح  اْلَمالر  الَعسالري   
 

                                                           

و َوَله  َأَبَواِن ، حديث رقم ( 1) ِل َيْغز  ج  َهاِد ، َباب  الرَّ سنن ابن ماجه ، كَِتاب  اجْلِ

9271 . 

هو من ديوان أبى فراس احلمداين ، و "َأيا أ عَّ اْلَسرِي َسقاِك َغيث  "قصيدة  (9)

احلارث بن أيب العةء سعيد بن محدان بن احلارث العدوي . قال  نه ابن رشف 

القريواين: فارس هذا امليدان ، إن شئت َضًبا وطعنًا ، وإن شئت لفًظا ومعنى . 

 ع . 122٣ -هال 1٣11 بريوت –ط: دار الكتاب العريب  97٣ص 
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فعي كل منا أن يتفانى يف خدمتهام ، إنه حق الوالدين 

َيايِن َصِغرًيا":  خاصة  ند الكرب وليقل اَم َكاَم َربَّ بِّ اْرمَحْه   .(0)"رَّ

َةِة ِمْن  وكان نبينا )صي اهلل  ليه وسلم( إَِذا َقاَع إَِم الصَّ

ْيِل يقول:  ْمد  ، َأْنَت ن ور  "َجْوِف اللَّ مَّ َلَك احْلَ اَمَواِت الله  السَّ

اَمَواِت َواْْلَْرِض، َوَلَك  ، َأْنَت َقيَّاع  السَّ ْمد  َواْْلَْرِض، َوَلَك احْلَ

 ، ق  ، َأْنَت احْلَ اَمَواِت َواْْلَْرِض َوَمْن فِيِهنَّ ، َأْنَت َرب  السَّ ْمد  احْلَ

ق   ، َوَقْول َك احْلَ ق  َك احْلَ َك َحقٌّ  َوَوْ د  نَّة  ،  ، َولَِقاؤ   ، َحقٌّ  َواجْلَ

اَ ة   ، َحقٌّ  َوالنَّار   مَّ  ، َحقٌّ  َوالسَّ ، َوبَِك  ، َأْسَلْمت   َلَك  الله   آَمنْت 

ْلت   َوَ َلْيَك   َوإَِلْيَك  ، َخاَصْمت   َوبَِك  ، َأَنْبت   َوإَِلْيَك  ، َتَوكَّ

،  ت  َحاَكمْ  ْرت  َوَأْ َلنْت  ، َوَأرْسَ ْرت  ْمت  َوَأخَّ ، َفاْغِفْر يِل َما َقدَّ

ي اَل إَِلَه إاِلَّ َأْنَت َأْنَت   .(2)"إهَِلِ

                                                           

 . 9٣اإلرساء :  (1)

ْيِل صبيح مسلم ، كَِتاب  َصَةِة  (9) َ اِء يِف َصَةِة اللَّ َها ، َباب  الد  املْ َسافِِريَن َوَقرْصِ

 . 212َوقَِياِمِه ، حديث رقم 
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كل ذلك جيعلنا إنام نبرص  ي احلق ، وأخذ احلق ، 

وإ طاء احلق ، وإخراج حق املال من الزكاة والصدقات ، 

والوفاء ببق الوالدين ، وحق اْلبناء ، وحق اجلوار ، وسائر 

 يوع لقاء احلق .، احلقوق والواجبات ، استعداًدا ليوع احلق 

 

     *   *        * 
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 حديث القرآن الكريم عن الصدق 
 

إن من  ظمة الرشيعة اإلسةمية أهنا د ت إم القيم 

النبيلة، واْلخةق الفاضلة التي تقرب اإلنسان إم ربه، وتسهم 

يف بناء املجتمعات الراقية، ومنها: خلق الصدق الذي جاء يف 

القرآن الكريم يف مواضع الترشيف، والتكريم، واإلجةل، وال 

وصف به نفسه، حيث أدل  ي ذلك من أن اهلل سببانه وتعام 

ْل َصَدَق "يقول ) ز وجل(:  َوَمْن "، ويقول سببانه: (0)"اهللق 

 اهللَوَمْن َأْصَدق  ِمَن "، ويقول تعام: (2)"ِقيًة  اهللَأْصَدق  ِمَن 

م  "، ويقول )جل شأنه(:(3)"َحِديًثا ، (4)"َوْ َده   اهللَوَلَقْد َصَدَقك 

ول ه   اهللَوَصَدَق ":  ويقول تعام  .(5)"َوَرس 

                                                           
 .21آل  مران :  (1)

 .199النساء :  (9)

 . 72النساء :  (7)

 . 119آل  مران :  (٣)

 . 99اْلحزاب :  (1)
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وقد بني القرآن الكريم أن الصدق من صفات اْلنبياء 

، فهم املبلِّغون  ن اهلل ) ز وجل(  واملرسلني ) ليهم السةع(

ه  "رساالته، حيث يقول سببانه:  ْر يِف اْلكَِتاِب إِْبَراِهيَم إِنَّ َواْذك 

يًقا َنبًِيا رْ "، ويقول تعام:(0)"َكاَن ِصدِّ يِف اْلكَِتاِب إِْساَمِ يَل  َواْذك 

ه  َكاَن َصاِدَق اْلَوْ دِ  ْر يِف اْلكَِتاِب "، ويقول سببانه: (2)"إِنَّ َواْذك 

يًقا َنبًِيا ه  َكاَن ِصدِّ ف  "، ويقول ) ز وجل(: (3)"إِْدِريَس إِنَّ ي وس 

... يق  دِّ َا الصِّ  . (4) "َأهي 

يف القرآن وقد وصف اهلل تعام نبينا )صي اهلل  ليه وسلم( 

، حيث يقول ) ز وجل(:  بالصدق؛ فقد جاء به، ود ا إليه

َق بِهِ " ْدِق َوَصدَّ َبْل  ": سببانه ، ويقول (5)"َوالَِّذي َجاَء بِالصِّ

                                                           

 . ٣1مريم :  (1)

 . 1٣مريم : ( 9)

 . 11مريم :  (7)

 . ٣1يوسف :  (٣)

 . 77الزمر :  (1)
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قِّ َوَصدَّ ََق املْ ْرَسلِنيَ  ، وقد كان صدقه )صي اهلل (0)"َجاَء بِاحْلَ

رف هبا حتى قبل بعثته ، ولذلك كان   ليه وسلم( سجية   

، وقد جعل )صي اهلل  ليه وسلم(  يلقب بالصادق اْلمني

 الصدق منهج حياة .

كام جعل القرآن الكالريم الصالدق مالن صالفات املالؤمنني، 

إِنَّ املْ ْسلِِمنَي َواملْ ْسلاَِمِت َواملْ الْؤِمننَِي "حيث يقول احلق سببانه : 

الالاِدِقنيَ  الالاِدَقاِت َواملْ ْؤِمنَالالاِت َواْلَقالالانِتنَِي َواْلَقانَِتالالاِت َوالصَّ  َوالصَّ

ِقنَي  اِشالَعاِت َواملْ َتَصالدِّ اِشالِعنَي َواخْلَ ابَِراِت َواخْلَ ابِِريَن َوالصَّ َوالصَّ

ْم  وَجه  الالر  الالافِظنَِي ف  اَمِت َواحْلَ
الالائِ الالائِِمنَي َوالصَّ َقاِت َوالصَّ َواملْ َتَصالالدِّ

اكِِريَن  افَِظاِت َوالذَّ اكَِراِت َأَ دَّ  اهللَواحْلَ ْم َمْغِفالَرًة  اهللَكثرًِيا َوالذَّ هَل 

َقَراِء املْ َهالاِجِريَن الَّالِذيَن "، ويقول سببانه: (2)"َوَأْجًرا َ ظِياًم  لْلف 

الَن  ْم َيْبَتغ وَن َفْضالًة مِّ
وا ِمن ِدَياِرِهْم َوَأْمَواهِلِ َوِرْضالَواًنا  اهللأ ْخِرج 

                                                           

 . 72الصافات :  (1)

 . 71اْلحزاب :  (9)
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وَن الَوَينص   الاِدق ونَ  اهللر  الم  الصَّ الَك ه 
الوَله  أ وَلئِ قالول ، وي (0)"َوَرس 

وا "سببانه:  وا َمالا َ اَهالد  َ َلْيالِه  اهللِمَن املْ الْؤِمننَِي ِرَجالال  َصالَدق 

ل وا َتْبالِديًة *  ْم َمالْن َينَْتظاِلر  َوَمالا َبالدَّ ْم َمْن َقََض َنْبَبه  َوِمالنْه  َفِمنْه 

َب املْ نَالافِِقنَي إِْن َشالاَء َأْو  اهلللَِيْجِزَي  َعالذِّ الاِدِقنَي بِِصالْدِقِهْم َوي  الصَّ

وًرا َرِحياًم  اهللَيت وَب َ َلْيِهْم إِنَّ  اَم "، ويقول تعام: (2) "َكاَن َغف  إِنَّ

وا  اهللاملْ ْؤِمن وَن الَّالِذيَن آَمن الوا باِل الولِِه ث المَّ مَلْ َيْرَتالاب وا َوَجاَهالد  َوَرس 

مْ  ِسِهْم يِف َسبِيِل  بَِأْمَواهِلِ اِدق ونَ  اهللَوَأْنف  م  الصَّ َك ه 
 . (3)"أ وَلئِ

وا "، حيث يقول سببانه: الصدق خري كلهإن  َفَلْو َصَدق 

مْ  اهلل ا هلَّ  ، ويقول نبينا )صي اهلل  ليه وسلم(: (4)"َلَكاَن َخرْيً

نَّ فِيَك " ْنَيا ِمنَ  َفاَتَك  َما َ َلْيَك  َفَة َأْرَبع  إَِذا ك  ، ِحْفظ  :  الد   َأَماَنة 

                                                           

 . 7احلرش :  (1)

 . 9٣،  97اْلحزاب :   (9)

 . 11احلجرات :  (7)

 . 91حممد :  (٣)
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ْسن   ، َحِديث   ْدق  الَوِص  ْعمَ  يِف  ة  الَوِ ف   ، ة  الَخلِيقَ  َوح  ،    (0)"ة  الط 

، حتى إن بعض العلامء قد  والصدق أحد أهم ركائز اإليامن

، فقالوا: اإليامن أن تقول الصدق  ربطوا بني اإليامن والصدق

مع ظنك أن مع ظنك أن الصدق قد يْضك، وأال تقول الكذب 

، ؛ ليقينك أن ما أصابك مل يكن ليخطئك  الكذب قد ينفعك

وما أخطأك مل يكن ليصيبك، كام أن الكذب أبرز صفات 

: َثَةث   امل نَافِِق  آَية    املنافقني، حيث يقول )صي اهلل  ليه وسلم(:

َث َكَذَب إِ  َِن َخانَ  ، َوإَِذا َوَ َد َأْخَلَف  َذا َحدَّ  .  (2)"، َوإَِذا اْؤَت 

لقد جاء الصدق يف القرآن الكريم شامًة لكل أ امل الرب 

َول وا  َلْيَس اْلرِبَّ  " :وتعام واخلري، حيث يقول احلق سببانه َأْن ت 

ِق وَ  ْم ِقَبَل املَْرْشِ وَهك  ج  ْغِرِب َوَلكِنَّ َ اْلرِبَّ و 
َواْلَيْوِع  اهللَمْن آَمَن بِ  امْلَ

                                                           

 . 1119، حديث رقم  977، ص  11مسند أمحد : ج  (1)

. 77 حديث ، امل نَافِِق  َ َةَمةِ  َباب  متفق  ليه: صبيح البخاري ، كَِتاب  اإليامن ،  (9)

 . 102 رقم حديث ، امْل نَافِِق  ِخَصالِ  َبَيانِ  َباب   ، اإليامن كَِتاب   ، مسلم وصبيح
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بِِّه َذِوي نَّ َواْلكَِتاِب َوالاآْلِخِر َواملََْةئَِكِة  بِيِّنَي َوآَتى املَْاَل َ َي ح 

َقاِب  لنَِي َويِف الرِّ
ائِ بِيِل َوالسَّ نَي َواْبَن السَّ

ْرَبى َواْلَيَتاَمى َواملََْساكِ اْلق 

وَن بِ  َكاَة َواملْ وف  َةَة َوآَتى الزَّ وا َوَأَقاَع الصَّ َعْهِدِهْم إَِذا َ اَهد 

اَوالَ  َّ  ِرينَ بِ الصَّ اِء َوِحنَي اْلَبْأِس أ وَلئَِك الَِّذيَن يِف اْلَبْأَساِء َوالْضَّ

م  املْ تَّ  َك ه 
وا َوأ وَلئِ  . (0) "ق ونَ الَصَدق 

وقد وَ د اهلل تعام الصادقني بأ ظم اجلزاء، وأفضل 

 اِدِقنيَ َيْوع  َينَْفع  الصَّ  َهَذا اهللَقاَل  "حيث يقول سببانه: ؛الثواب

ْم  ه  ْم َجنَّ ِصْدق  تَِها اْْلهَْنَار  َخالِِديَن فِيَها َأَبًدا هَل  ِري ِمْن حَتْ ات  جَتْ

وا َ نْه  َذلَِك اْلَفْوز  اْلَعظِيم   ، وجَعل (2)"ريض اهلل  نهم َوَرض 

ديقني بعد مرتبة النبيني،  احلق سببانه وتعام مرتبة الصِّ

وجعلهم يف صببة الشهداء والصاحلني يف اجلنة، يقول تعام: 

وَل َفأ وَلئَِك َمَع الَِّذيَن َأْنَعَم  اهللَوَمْن ي طِِع " َ َلْيِهْم ِمَن  اهللَوالرَّ َس 

                                                           

 . 122البقرة :  (1)

 . 112املائدة :  (9)
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َهَداِء وَ  النَّبِيِّنيَ  يِقنَي َوالش  دِّ َن أ وَلئَِك َوالصِّ نَي َوَحس 
احِلِ الصَّ

و ،(0) "َرفِيًقا ًة َجاَء إَِم النَّبِيِّ  وَ ْن َ ْبِد اهلِل ْبِن َ ْمر  ، َأنَّ َرج 

نَِّة؟ َقاَل:  (َ َلْيِه َوَسلَّمَ  )َصيَّ اهلل وَل اهللِ َما َ َمل  اجْلَ َفَقاَل: َيا َرس 

ْدق   " َدَخَل  آَمنَ  َوإَِذا ، آَمنَ  َبرَّ ا َوإِذَ ،  ، َوإَِذا َصَدَق اْلَعْبد  َبرَّ  الصِّ

نََّة..  . (2)"اجْلَ

وحتدث القرآن الكريم  ن و د الصدق الذي ال و د مثله 

ْم َأْحَسَن َما  "قول احلق سببانه: يف َك الَِّذيَن َنَتَقبَّل  َ نْه 
أ وَلئِ

ْدِق  نَِّة َوْ َد الصِّ َ ِمل وا َوَنَتَجاَوز  َ ن َسيَِّئاهِتِْم يِف َأْصَباِب اجْلَ

ونَ  ، وكام حتدث القرآن الكريم  ن و د (3)"الَِّذي َكان وا ي وَ د 

الصدق حتدث  ن ُمرج الصدق ، ومدخل الصدق ، ومبوأ 

الصدق ، ومقعد الصدق ، ولسان الصدق ، وقدع الصدق ، 

                                                           

 . 12النساء :  (1)

 . 11٣1، حديث رقم  911، ص  11مسند أمحد : ج  (9)

 . 11اْلحقاف :  (7)
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فأما ُمرج الصدق فهو كل ُمرج خرجته هلل ) ز وجل( من 

بيتك أو غريه إم أي مكان ، فإن كان خروًجا إم اخلري فهو 

 رش فهو ُمرج الكذب ، فمن خرج ُمرج صدق ، وإن كان إم

أو إغاثة ملهوف فهو خروج خري ، أو مسا دة فقري ، لطا ة 

وُمرج صدق ، وأما من خرج ْلذى أو إفساد فهو خروج رش 

 وُمرج كذب ، وكذا احلال يف الدخول أيًضا .

وأما مبوأ الصدق ، فهو املنزلة احلسنة يف الدنيا ، حيث 

ْأنَ  "يقول سببانه :  َأ ِصْدق  ا َبنِ َوَلَقْد َبوَّ َبوَّ يَل م 
ائِ ، (0)"ي إرِْسَ

، حيث يقول احلق دق فهو املنزلة العالية يف اجلنةوأما مقعد الص

إِنَّ املْ تَِّقنَي يِف َجنَّات  َوهَنَر  * يِف َمْقَعِد ِصْدق  ِ نَد  "سببانه : 

ْقَتِدر    م 
، وأما لسان الصدق فهو الثناء احلسن ببق يف (2) "َملِيك 

الدنيا ، حيث يقول احلق سببانه  ي لسان سيدنا إبراهيم 

                                                           

 . 27يونس :  (1)

 . 11-1٣القمر :  (9)
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، (0)"َواْجَعل يلِّ لَِساَن ِصْدق  يِف اآْلِخِرينَ ":  ( ليه السةع)

وِن  "ويقول سببانه :  وَن ِمن د  ْم َوَما َيْعب د  َوَهْبنَا  اهللَفَلامَّ اْ َتَزهَل 

تِنَا َله  إِْسَب  مْحَ ن رَّ م مِّ ًة َجَعْلنَا َنبًِيا * َوَوَهْبنَا هَل  اَق َوَيْعق وَب َوك 

ْم لَِساَن ِصْدق  َ لًِيا   .(2) "َوَجَعْلنَا هَل 

، وهو كناية  ن إكراع اهلل هلم  ه  وأما قدع الصدق فهو َمْقدم

ِ الَِّذيَن آَمن وا َأنَّ  "يوع القيامة ، حيث يقول احلق سببانه : َوَبرشِّ

ِْم   ِ نَد َرهبِّ
ْم َقَدَع ِصْدق   .(3) "هَل 

: فقال، بانه  باده املؤمنني بالصدق وقد وىص احلق سب

وا " َا الَِّذيَن آَمن وا اتَّق  اِدِقنيَ  اهللَيا َأهي  ون وا َمَع الصَّ  ، ويقول(4)"َوك 

مْ  " : نبينا )صي اهلل  ليه وسلم( ْدِق  َ َلْيك   ْدَق الالصِّ  َفإِنَّ  ، بِالصِّ

                                                           

 . 7٣الشعراء :  (1)

 . 10-٣2مريم :  (9)

 . 9يونس :  (7)

 . 112التوبة :  (٣)
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نَّةِ  اْلرِبِّ  إَِم هَيِْدي ل   ، َوإِنَّ اْلرِبَّ هَيِْدي إَِم اجْلَ ج  ، َوَما َيَزال  الرَّ

يًقا ْكَتَب ِ نَْد اهللِ ِصدِّ ْدَق َحتَّى ي  ى الصِّ ق  َوَيَتَبرَّ ْم  َيْصد  اك  ، َوإِيَّ

ورِ ، َفإِنَّ اْلَكِذَب  َواْلَكِذَب  ج  وَر هَيِْدي  هَيِْدي إَِم اْلف  ج  ، َوإِنَّ اْلف 

ى اْلَكِذَب َحتَّى  إَِم النَّارِ  ل  َيْكِذب  َوَيَتَبرَّ ج  ، َوَما َيَزال  الرَّ

اًبا ْكَتَب ِ نَْد اهللِ َكذَّ  . (0)"ي 

الصدق حممود  ي كل حال ، يف اْلقوال ويف اْلفعال ، 

ا الَِّذيَن آَمن وا  "ويف اهلمم ، يقول احلق سببانه وتعام :  َ َيا َأهي 

وا  اِدِقنَي  اهللاتَّق  ون وا َمَع الصَّ َوَلَقْد  "، ويقول سببانه : (2) "َوك 

وا َوَلَيْعَلَمنَّ  اهللَفَتنَّا الَِّذيَن ِمن َقْبلِِهْم َفَلَيْعَلَمنَّ  الَِّذيَن َصَدق 

اَم املْ ْؤِمن وَن الَِّذيَن آَمن وا  "، ويقول ) ز وجل( : (3) "اْلَكاِذبنَِي  إِنَّ

                                                           

ْسِن  (1) ْبِح اْلَكِذِب َوح  َلِة َواآْلَداِب ، َباب  ق  صبيح مسلم ، كتاب اْلرِبِّ َوالصِّ

ْدِق َوَفْضلِِه ، حديث رقم   . 9102الصِّ

 . 112التوبة :  (9)

 . 7العنكبوت :  (7)
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ِسِهْم يِف َسبِيِل  اهللبِ  ْم َوَأنف  وا بَِأْمَواهِلِ ولِِه ث مَّ مَلْ َيْرَتاب وا َوَجاَهد  َوَرس 

اِدق ونَ  اهلل م  الصَّ َك ه 
ول نبينا )صي اهلل  ليه ، ويق(0)"أ وَلئِ

ْنَيا: ِحْفظ  "وسلم(: نَّ فِيَك َفَة َ َلْيَك َما َفاَتَك ِمَن الد  َأْرَبع  إَِذا ك 

ْعَمة   ة  يِف ط  ، َوِ فَّ ْسن  َخلِيَقة  ، َوح 
، َوِصْدق  َحِديث   .(2) "َأَماَنة 

اْلفعال واهلمم ما اْلقوال وومن أبرز نامذج الصدق يف 

 َليِه  اهللصيَّ )كان من ذلكم الرجل الذي جاَء إم النَّبيِّ 

بَعه  ف (وسلَّمَ  ، ثمَّ قاَل: أ َهاِجر  َمَعَك؟ َفَأْوىَص النَّبِي   آمَن بِِه واتَّ

َأْصَباَبه  بِِه، َفَلامَّ َكاَنْت َغْزَوة  َخْيرَبَ َأْو  (َصيَّ اهلل  َ َلْيِه َوَسلَّمَ )

ول    َغنَِم َرس 
نَنْي  َشْيًئا َفَقَسَم َوَقَسَم  (َصيَّ اهلل  َ َلْيِه َوَسلَّمَ ) اهللح 

ْم، َفَلامَّ َجاَء  ، َوَكاَن َيْرَ ى َظْهَره  ، َفَأْ َطى َأْصَباَبه  َما َقَسَم َله  َله 

وه  إَِلْيِه،  ول  َدَفع  َصيَّ ) اهللَفَقاَل: َما َهَذا؟ َقال وا: َقَسَمه  َلَك َرس 

د  ، َفَأَخَذه  َفَجاَءه   (اهلل  َ َلْيِه َوَسلَّمَ  َمَّ ، َما َ َي َهَذا  َفَقاَل: َيا حم 

                                                           

 . 11احلجرات :  (1)

 . 1119، حديث رقم  977، ص  11مسند أمحد : ج  (9)
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نَا َوَأَشاَر إَِم َحْلِقِه  َبْعت َك َ َي َأْن أ ْرَمى َها ه  َبْعت َك، َولَكِنِّي اتَّ اتَّ

نََّة، َفَقاَل: بَِسْهم  فَ  َل اجْلَ وَت َوَأْدخ  ِق إِْن »َأم  ْقَك  اهلل َتْصد   «َيْصد 

وا ث مَّ  َقلِيًة، َفَلبِث وا وِّ  ِقَتالِ  يِف  َدَحض  َْمل   بِهِ  َفأ يِتَ  اْلَعد   َأَصاَبه   َوَقْد  حي 

َو : »(َوَسلَّمَ  َ َلْيهِ  اهلل  َصيَّ ) النَّبِي   َفَقاَل  َأَشاَر، َحْيث   َسْهم   َأه 

َو؟ نَه  النَّبِي  « َفَصَدَقه   اهللَصَدَق »َقال وا: َنَعْم، َقاَل: « ه  َصيَّ )َفَكفَّ

َّا َظَهَر ِمْن َصَةتِِه  (اهلل  َ َلْيِه َوَسلَّمَ  َمه  َفَصيَّ َ َلْيِه، َوَكاَن مِم مَّ َقدَّ ث 

َهاِجًرا يِف الله"َ َلْيِه:  َك َخَرَج م  تَِل َشِهيًدا مَّ َهَذا َ ْبد  َسبِيلَِك َفق 

 .(0) "َفَأَنا َ َلْيِه َشِهيد  

 ي أننا نؤكد أن الصدق كام يطلب  ي مستوى اْلفراد 

يطلب  ي مستوى الدول ، فالدول الصادقة هي التي حترتع 

وتفي بعهودها ومواثيقها والتزاماهتا الدولية ، أما الدول 

وال ، ال و ود و، الكاذبة املخاد ة فهي التي ال تفي بعهود 

                                                           

َباَبةِ  َمْعِرَفةِ  كَِتاب   ، للباكم الصبيبني  ي املستدرك (1) مْ  اهلل َريِضَ ) الصَّ  ، (َ نْه 

ادِ  ِذْكر   ادِ  ْبنِ  َشدَّ  . 1192، حديث رقم  (َ نْه   اهلل َريِضَ ) اهْلَ



81 

 

اتفاقيات ، وهذه الدول الكاذبة مآهلا اخلزي والسقوط وإن طال 

تبنى  ي القيم ال ْلن التاريخ يثبت أن الدول التي  ؛اْلمد 

قوطها يف أسس بنائها وأصل مل  وامل سواْلخةق حت

 .قيامها

 *        *        * 
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 حديث القرآن 
 عن ُبغاة الفتنة واملفسدين يف األرض

 

قد أمر القرآن الكريم بكل خري وإصةح، وهنى  ن كالل ل

وا يِف اْْلَْرِض َبْعالَد "رش وإفساد، حيث يقالول تعالام: َواَل ت ْفِسالد 

كام بنيَّ سببانه أنه ال حيب الفساد وال املفسدين،  ،(0)"إِْصَةِحَها

، ويقالالالول (2)"واهلل  ال  حِياِلالالب  الَفَسالالالادَ ":( الالالز وجالالالل)يقالالالول 

ِب  املْ ْفِسِدينَ  اهللإِنَّ "سببانه: ، ويقول نبينالا )صالي اهلل  (3)"اَل حي 

ا َمالن" ليه وسلم(: َمالاَع َوَأْنَفالَق  َفأَمَّ اْبَتَغالى َوْجالَه اهللِ َوَأَطالاَع اإْلِ

ِ ، َوَيالالالارَسَ ال اْلَكِريَمالالالةَ  فالالالإنَّ  ، ، َواْجَتنَالالالَب الَْفَسالالالادَ  َك اليالالالرشَّ

ْبَهه   َنْوَمه   ه   َأْجر   َون  ل  ا ، ك  الْمَعةً  اءً الالالًرا َوِريَ الالالَغالَزا َفْخ  َمنْ  َوَأمَّ  ، َوس 

َماعَ الََوَ ص  .(4)"ه  مَلْ َيْرِجْع بِاْلَكَفاِف يِف اْْلَْرِض، َفإِنَّ  َوَأْفَسَد ،  ى اإْلِ

                                                           
 اْل راف . (1)

 . 901البقرة : (9)

 . 22القصص :  (7)

 . 990٣9، حديث رقم  717،  ص  71مسند أمحد : ج  (٣)
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وإنَّ املتأمل يف القرآن الكريم جيد أنه قد أوم احلديث  ن 

بغاة الفتنة، واملفسدين يف اْلرض  ناية خاصة؛ وذلك لبيان 

ضةهلم، وإظهار خطرهم  ي اْلديان واْلوطان، فقد أخربنا 

سببانه وتعام أن اْلنبياء وأهل الفضل يف كل زمان ومكان 

َوَقاَل "، يقول تعام: ينهون  ن الفساد، وحيذرون من املفسدين

ْفنِي يِف َقْوِمي َوَأْصلِْح َوال َتتَّبِْع َسبِيَل  وَن اْخل  وَسى ْلِخيِه َهار  م 

وِن ِمْن "، ويقول سببانه: (0)"امل ْفِسِدينَ  ر  َفَلْواَل َكاَن ِمَن اْلق 

 َينَْهْوَن َ ِن اْلَفَساِد يِف اْْلَْرضِ 
ْم أ ول و َبِقيَّة   .  (2)"َقْبلِك 

بنيَّ لنا احلق سببانه صفات املفسدين والبغاة، ومنها: وقد 

حيث يقول  ؛ الكذب، والتدليس، وادِّ اء الصةح، واإلصةح

ْشِهد  اهلَل "تعام:  ْنَيا َوي  ْعِجب َك َقْول ه  يِف احَلَياِة الد  َوِمَن النَّاِس َمْن ي 

َو َأَلد  اخِلَصاِع * َوإَِذا تَ  َومَّ َسَعى يِف اْلَْرِض َ َي َما يِف َقْلبِِه َوه 

                                                           

 .  1٣9اْل راف :  (1)

 . 111اْل راف :  (9)
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ِب  الَفَسادَ  ْلَِك احَلْرَث والنَّْسَل َواهلل  ال حي  ،  (0)"لِي ْفِسَد فِيَها َوهي 

اَم ":  ويقول تعام وا يِف اْْلَْرِض َقال وا إِنَّ ْفِسد  ْم اَل ت  َوإَِذا ِقيَل هَل 

ونَ  ْصلِب  وَن  َنْبن  م  م  امْل ْفِسد  َوَلكِْن اَل * َأاَل إهِنَّ ْم ه 

ونَ  ر  يَن َأْ اَماًل  "، ويقول تعام:(2)"َيْشع  ْم بِاْْلَْخرَسِ نَبِّئ ك  ْل َهْل ن  ق 

ِْسن وَن  ْم حَيَْسب وَن َأهنَّ ْم حي  ْنَيا َوه  َيالالاِة الد  ْم يِف احْلَ الَِّذيَن َضلَّ َسْعي ه 

نًْعا  .(3) "ص 

نرش الشائعات ، وبث ، و : اإلرجاف يف اْلوطان االومنه      

 ن طريق وسائل اإل ةع املوجهة، الفتنة والوهن بني الناس 

ْ َينَْتِه "، يقول )جل شأنه(:  ووسائل االتصال احلديثة َلئِْن مَل

وَن يِف املَِْدينَِة  ل وهِبِْم َمَرض  َواملْ ْرِجف  املْ نَافِق وَن َوالَِّذيَن يِف ق 

 َ وَنَك فِيَها إاِلَّ َقلِيًة َلن ْغِرَينََّك هِبِْم ث مَّ اَل جي  وننَِي َأْينَاَم  اِور  * َمْلع 

                                                           

 .901،  90٣ البقرة :  (1)

 . 19 ،11 البقرة : (9)

 .10٣،  107الكهف :  (7)
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تِّل وا َتْقتِيًة  وا َوق  وا أ ِخذ  ِقف  احلق سببانه وتعام يف  ويقول، (0)"ث 

ا ": شأن املنافقني واملرجفني يف اْلرض  م مَّ وا فِيك  َلْو َخَرج 

ْم  ْم إاِلَّ َخَبااًل َوَْلَْوَضع وا ِخَةَلك  وك  ْم َزاد  م  اْلِفْتنََة َوفِيك  َيْبغ وَنك 

ْم وَ  وَن هَل  َقْد " : ، ويقول سببانه(2) "َ لِيم  بِالظَّاملنِِيَ  اهللَسامَّ  

مَّ إَِلْينَا َواَل َيْأت وَن  اهللَيْعَلم   ْخَواهِنِْم َهل  لنَِي إِلِ
ْم َواْلَقائِ ِقنَي ِمنْك  املْ َعوِّ

 .(3) "اْلَبْأَس إاِلَّ َقلِيًة 

والتبالف معهم  ي  ا: التواصل مع اْل داءالالومنه

، أو   حساب الدين والوطن ، والفرح إذا أملَّ بأبناء الوطن رش 

ى فيهم مرض ل وهِبِم  ":  امال، يقول تع تفشَّ ى الَِّذيَن يِف ق  َفرَتَ

ول وَن َنْخَشى َأْن ت ِصيَبنَا َدائَِرة  َفَعَسى  وَن فِيِهْم َيق  َساِر   َرض  ي  مَّ

                                                           

 11،  10اْلحزاب :  (1)

 . ٣2التوبة :  (9)

 . 17اْلحزاب :  (7)
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وا يِف  اهلل وا َ َي َما َأرَس  َأْن َيْأيِتَ بِاْلَفْتِح َأْو َأْمر  ِمْن ِ نِْدِه َفي ْصبِب 

ِسِهْم َناِدِمنيَ  ْم مَلَن لَّي َبطِّئَنَّ "، ويقول سببانه :  (0)"َأْنف  َوإِنَّ ِمنْك 

ِصيَبة  َقاَل َقْد َأْنَعَم  ْم م  ْ َأك ن مَّ  اهللَفإِْن َأَصاَبْتك  ْم َ يَلَّ إِْذ مَل َعه 

َن  َشِهيًدا * ْم َفْضل  مِّ ْم  اهللَوَلئِْن َأَصاَبك  ْن َبْينَك  َلَيق وَلنَّ َكَأْن مَلْ َتك 

وَز َفْوًزا َ ظِياًم  ْم َفَأف  نْت  َمَعه  ة  َيا َلْيَتنِي ك  ، ويقول (2) "َوَبْينَه  َمَودَّ

ْم "تعام:  ْم َوإِْن ت ِصْبك  ْؤه  ْم َحَسَنة  َتس  وا إِْن ََتَْسْسك  َسيَِّئة  َيْفَرح 

ْم َشْيئًا إِنَّ  ه  ْم َكْيد  ك  وا َوَتتَّق وا ال َيْض   ا َوإِْن َتْصرِب  ا البِمَ  اهللهِبَ

يط   ِ  . (3)"َيْعَمل وَن حم 

 ؛ وذلك الفساد الظاهر واحلقد البنيِّ نابع من فساد القلوب

 اجَلَسدِ  يِف   ..َأاَلَوإِنَّ ": قول نبينا )صي اهلل  ليه وسلم(حيث ي

ْضغَ  ه   اجَلَسد   َح الالَصلَ  َبْت الَصلَ  إَِذا:  ةً الم  ل   َد الالَفَس  َفَسَدْت  َوإَِذا ، ك 

                                                           
 . 19املائدة :  (1)

 . 27،  29النساء :  (9)

 . 190آل  مران : (7)
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ه   اجَلَسد   ل   .  (0) "، َأاَل َوِهَي الَقْلب   ك 

إن مواجهة الفساد أحد أهم د ائم احلكم الرشيد ؛ 

قون ملسرية اخلري واإلصةح ِمعول  ، والبغاة فاملفسدون ، واملعوِّ

فهم  ، للمجتمع، وال بد من التصدي هلم بكل حزع وقوةهدع 

َأاَل "حيث يقول نبينا )صي اهلل  ليه وسلم(: ، رشار اخللق

ْم؟ الْ  اِرك  ْم برِِشَ ك  ْخرِب 
وَن بِالنَِّميَمةِ الأ  اء  وَن َبنْيَ  َمشَّ ، املْ ْفِسد 

آِء اْلَعنََت  َ وَن لِْلرب   .  (2) "اْْلَِحبَِّة، اْلَباغ 

وقد بنيَّ القرآن الكريم جزاء بغاة الفتنة واملفسدين يف 

اَم َجَزاء  "الدنيا، ومصريهم يف اآلخرة، حيث يقول سببانه:  إِنَّ

َاِرب وَن  َقتَّل وا  اهللالَِّذيَن حي  وَله  َوَيْسَعْوَن يِف اْْلَْرِض َفَساًدا َأْن ي  َوَرس 

َقطََّع َأْيِدهيِْم َوأَ  ب وا َأْو ت  َصلَّ نَْفْوا ِمَن َأْو ي   َأْو ي 
ْم ِمْن ِخَةف  ه  ل  ْرج 

                                                           
َأ لِِدينِِه، حديث متفق  ليه: (1)  .19 رقم صبيح البخاري، كَِتاب  اإليامن، َفْضِل َمِن اْسَترْبَ

ب َهاِت، حديث رقم  َةِل َوَتْرِك الش   . 1122وصبيح مسلم، كَِتاب  املْ َساَقاِة ، َباب  َأْخِذ احْلَ

 . 92109، حديث رقم  122،  ص  ٣1مسند أمحد : ج ( 9)
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ْم يِف اآْلِخَرِة َ َذاب   ْنَيا َوهَل  ْم ِخْزي  يِف الد  اْْلَْرِض َذلَِك هَل 

وَن َ ْهَد اهلِل ِمْن "، ويقول ) ز وجل(: (0)"َ ظِيم   َوالَِّذيَن َينْق ض 

وَن يِف َبْعِد ِميَثاِقِه َوَيْقَطع وَن َما َأَمَر اهلل  بِِه َأْن ي   ْفِسد  وَصَل َوي 

ارِ  وء  الدَّ ْم س  ْعنَة  َوهَل  م  اللَّ َك هَل 
، وال يظننَّ باغ   (2)"اْلَْرِض أ وَلئِ

أو مفسد أنه إن نجا أو أفلت من حساب الناس فإنه سيفلت 

 من حساب اخلالق ) ز وجل(.

الشائعات واْلكاذيب بغية  وأما املرجفون يف اْلرض مروج      

قوله يف هم اؤزوإحداث هزة أو رجفة هبا فجالدول إسقاط 

ل وهِبِْم َمَرض   " :تعام ْ َينَْتِه املْ نَافِق وَن َوالَِّذيَن يِف ق  َلئِْن مَل

وَنَك فِيَها إاِلَّ  َاِور  وَن يِف املَِْدينَِة َلن ْغِرَينََّك هِبِْم ث مَّ اَل جي  َواملْ ْرِجف 

ِقف   وننَِي َأْينَاَم ث  تِّل وا َتْقتِيًة َقلِيًة * َمْلع  وا َوق   .(3) "وا أ ِخذ 

                                                           

 . 77املائدة :  (1)

 . 91 : الر د (9)

 . 11،  10اْلحزاب :  (7)
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يف قوله تعام : وقد قال بعض املفرسين وأهل العلم    

تِّل وا َتْقتِيًة " وا َوق  هذا خرب فيه معنى الطلب ، بام يعني  "أ ِخذ 

أو  أن خيانة اْلوطان واإلرجاف فيها قصد إسقاطها أو إفشاهلا

الوطنية وهو ما يعرف باخليانة  - التخابر لصالح أ دائها

هو القتل ،  ي أن ذلك إنام يكون وفق ما ينظمه  -الكربى 

، وليس أمًرا مباحا لألفراد أو اجلام ات أو القبائل  قانون الدول

 خارج إطار العدالة والقانون .

فاملفسدون جهًرا خوارج وبغاة ، واملفسدون رًسا هم 

النفاق قائم  ي ُماد ة املجتمع وبث واجلبناء املنافقون ، 

الكذب وإشا ة الفتنة من أخص واْلراجيف بني أبنائه ، 

اخلونة والعمةء والطابور اخلامس خطر وصفات املنافقني ، 

أخطر وداهم يف ظهور أوطاهنم ، ومرض جيب استئصاله ، 

أنواع اخليانة هي اخليانة حتت غطاء الدين ، أو املتاجرة 

كشف اخلونة وَتليص ويعرفها اجلميع ، بشعارات زائفة 
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املجتمع من رشهم واجب رش ي ووطني ، وال غنى  نه 

تسقط دولة  رب التاريخ  فلمللبفاظ  ي أمن الدول وأماهنا ، 

، عض أبنائها أحد أهم  وامل سقوطهاإال كانت خيانة ب

جواسيس اليوع ليسوا كجواسيس اْلمس ، هلم مسوح و

وحتصني الدول يتطلب َتليصها من  الثعالب وجلود الثعابني ،

 رشهم.

كام أن من أهم صفات املنافقني اخلونة والعمةء حماولة 

تعطيل مسرية االقتصاد وإفشال الدولة اقتصادًيا ، فصفات 

هم يف القرآن الكريم ، حيث وجزاؤاملنافقني والبغاة واملفسدين 

ْعِجب َك َقْول ه  يِف "يقول احلق سببانه وتعام :  َوِمَن النَّاِس َمْن ي 

ْشِهد   ْنَيا َوي  َياِة الد  َصاِع * َوإَِذا  اهللاحْلَ َو َأَلد  اخْلِ َ َي َما يِف َقْلبِِه َوه 

ْرَث َوالنَّْسَل وَ  ْلَِك احْلَ  اهللَتَومَّ َسَعى يِف اْْلَْرِض لِي ْفِسَد فِيَها َوهي 

ِب  اْلَفَسادَ  ْم َما "، ويقول ) ز وجل(: (0) "اَل حي  وا فِيك  َلْو َخَرج 

                                                           

 . 901،  90٣البقرة :  (1)
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ْم  م  اْلِفْتنََة َوفِيك  ْم َيْبغ وَنك  ْم إاِلَّ َخَبااًل َوَْلَْوَضع وا ِخَةَلك  وك  َزاد 

ْم وَ  وَن هَل  م  الَِّذيَن  ":، ويقول تعام(0)"َ لِيم  بِالظَّاملنِِيَ  اهللَسامَّ   ه 

وا َ َي َمْن  نِْفق  ول وَن اَل ت  وِل َيق  وا وَ  اهللِ نَْد َرس   هللَحتَّى َينَْفض 

ونَ  اَمَواِت َواْْلَْرِض َوَلكِنَّ املْ نَافِِقنَي اَل َيْفَقه  ، (2)"َخَزائِن  السَّ

ْم َوإِْن  "ويقول سببانه وتعام: ْؤه  ْم َحَسنَة  َتس  إِْن ََتَْسْسك 

ْم  ه  ْم َكْيد  ك  وا َوَتتَّق وا اَل َيْض   ا َوإِْن َتْصرِب  وا هِبَ ْم َسيَِّئة  َيْفَرح  ت ِصْبك 

يط   اهللَشْيًئا إِنَّ  ِ َاِرب وَن  "، (3)"باَِم َيْعَمل وَن حم  اَم َجَزاء  الَِّذيَن حي  إِنَّ

وَله  َوَيْس  اهلل ب وا َأْو َوَرس  َصلَّ َقتَّل وا َأْو ي  َعْوَن يِف اْْلَْرِض َفَساًدا َأْن ي 

نَْفْوا ِمَن اْْلَْرِض َذلَِك   َأْو ي 
ْم ِمْن ِخَةف  ه  ل  َقطََّع َأْيِدهيِْم َوَأْرج  ت 

ْم يِف اآْلِخَرِة َ َذاب  َ ظِيم   ْنَيا َوهَل  ْم ِخْزي  يِف الد   .(4) "هَل 

 *        *        * 

                                                           
 . ٣2التوبة : ( 1)

 . 2املنافقون :  (9)

 . 190آل  مران : (7)

 . 77املائدة :  (٣)
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 القرآن حديث
 عن الزروع والثمار 

 

كانت الزرا ة وال تزال أحد أهم اْل مدة التي تبنى  ليها 

حديث القرآن الكريم  ن الزروع والثامر حديث واحلضارات، 

 ظيم ، ينبئ  ن اهتاممه بالزرا ة والفةحة وما ُيرج من 

ثمرات اْلرض ، وبيان أهنا نعمة من أ ظم نعم اهلل ) ز وجل( 

 ي  باده ، حتى إن القرآن الكريم أطلق  ي ما تنبته اْلرض 

يف من أ ناب ونخيل وزروع وثامر مجلة )جنة( أو )جنات( 

مواضع  ديدة ، فهي جنة الدنيا أو جناهتا، يقول احلق سببانه 

َسَبإ  يِف َمْسَكنِِهْم آَية  َجنََّتاِن َ ن َيِمني  "يف سورة سبأ : 
َلَقْد َكاَن لِ

ور   وا َله  َبْلَدة  َطيَِّبة  َوَربٌّ َغف  ر  ْم َواْشك  ك  ْزِق َربِّ ل وا ِمن رِّ   ك 
َوِشاَمل 

وا َفَأْرَس  م بَِجنََّتْيِهْم َجنََّتنْيِ َفَأْ َرض  ْلنَاه  ْلنَا َ َلْيِهْم َسْيَل اْلَعِرِع َوَبدَّ

م باَِم  َك َجَزْينَاه 
ن ِسْدر  َقلِيل  * َذلِ  مِّ

ء  ل  ََخْط  َوَأْثل  َويَشْ َذَوايَتْ أ ك 



92 

 

ورَ  َجاِزي إاِلَّ اْلَكف  وا َوَهْل ن  ، فعرب النص القرآين  ام (0)"َكَفر 

إحدامها  ن  "جنتني"أفاء اهلل ) ز وجل( به  ليهم بلفظ 

يمني السائر واْلخرى  ن شامله ، وبني أن النعم تدوع بالشكر 

ل وا ِمن رِّ  "واحلفاظ  ليها والعناية هبا وا ك  ر  ْم َواْشك  ك  ْزِق َربِّ

من  فلام أ رضوا كان ذلك إيذاًنا بإهةك ما هم فيه، (2)"َله  

لوا بالزروع والثامر اليانعة اْلثل والشوك ويشء  النعيم ، وب دِّ

ْم َلئِن  "من سدر قليل ، يقول احلق سببانه : َن َرب ك  َوإِْذ َتَأذَّ

ْم َوَلئِن َكفَ  ْم َْلَِزيَدنَّك  ْم إِنَّ َ َذايِب َلَشِديد  َشَكْرت  ، ويقول  (3)"ْرت 

 اهللِ  نَِعمِ  ِجَوارَ َيا َ ائَِشة  َأْحِسنِي  " : نبينا )صي اهلل  ليه وسلم(

َ  (َوَجلَّ  َ زَّ )   عَ الْرجِ الَدْت َأْن تَ َفَكا َبْيت   لِ الَأهْ  َ نْ  َرْت الَنفَ  َما االَفإهِنَّ

                                                           

 . 12 -11سبأ :  (1)

 . 11سبأ :  (9)

 . 2إبراهيم :  (7)
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 .(0)"مْ الالالإَِلْيهِ 

اَمِء َماًء  "ويقول سببانه وتعام :  َو الَِّذي َأنَزَل ِمَن السَّ َوه 

ْخِرج  ِمنْه  َحًبا  ا ن   َفَأْخَرْجنَا ِمنْه  َخِْضً
ء  لِّ يَشْ َفَأْخَرْجنَا بِِه َنَباَت ك 

ْن َأْ نَاب    مِّ
اكًِبا َوِمَن النَّْخِل ِمن َطْلِعَها ِقنَْوان  َدانَِية  َوَجنَّات  رَتَ م 

مَّ  ْيت وَن َوالر  وا إَِم َثَمِرِه إَِذا َأْثَمَر َوالزَّ  انظ ر 
َتَشابِه  ْشَتبًِها َوَغرْيَ م  اَن م 

ْؤِمن ونَ   لَِّقْوع  ي 
ْم آَلَيات  ، ويقول سببانه : (2)"َوَينِْعِه إِنَّ يِف َذلِك 

ْن َأْ نَاب  َوَزْرع  " َتَجاِوَرات  َوَجنَّات  مِّ َويِف اْْلَْرِض ِقَطع  م 

ل  َبْعَضَها َوَنِخيل  ِصنَْوان  َوغَ  ْسَقى باَِمء  َواِحد  َون َفضِّ  ي 
رْي  ِصنَْوان 

ِل إِنَّ يِف َذلَِك آَلَيات  لَِّقْوع  َيْعِقل ونَ  ، فقد (3)"َ َي َبْعض  يِف اْْل ك 

 دَّ احلق سببانه وتعام اخْضار اْلرض نعمة من  ظيم نعمه 

                                                           

، "اجلهاد"شعب اإليامن للبيهقي ، السادس والعرشين من شعب اإليامن (1)

 . ٣971حديث رقم 

 . 22اْلنعاع :  (9)

 . ٣الر د :  (7)
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يف  تقتيض املبافظة  ليها ، كام لفت أنظارنا إم َضورة التأمل

خلقه ، حيث املتجاور من الزرع يف الرتبة الواحدة  واملشرتك 

الرتبة واحدة ، وا وهذا حامًضا ، ترى هذا حلوً ، معه  يف السقي 

يسقى بامء واحد ونفضل ، واملاء واحد ، واملذاق يشء آخر 

 بعضها  ي بعض يف اْل كل .

ويف جمال تعداد نعمه ) ز وجل(  ي خلقه يقول سببانه : 

ا َ َي  " اَمِء َماًء بَِقَدر  َفَأْسَكنَّاه  يِف اْْلَْرِض َوإِنَّ َوَأنَزْلنَا ِمَن السَّ

ن نَِّخيل  َوَأْ نَاب    مِّ
م بِِه َجنَّات  وَن * َفَأنَشْأَنا َلك  َذَهاب  بِِه َلَقاِدر 

ج  مِ  ر  ل وَن * َوَشَجَرًة ََتْ ْم فِيَها َفَواكِه  َكثرَِية  َوِمنَْها َتْأك  ن ط وِر لَّك 

ْهِن َوِصْبغ  لِّْْلكِلنِيَ  ويقول سببانه  ،(0)"َسْينَاَء َتنب ت  بِالد 

 َوَحبَّ  ": وتعام
َباَرًكا َفَأنَبْتنَا بِِه َجنَّات  اَمِء َماًء م  ْلنَا ِمَن السَّ َوَنزَّ

ِصيِد *َوالنَّْخَل بَ  ا َطْلع  نَِّضيد  احْلَ  هلََّ
ملاء نعمة ، فا(2)"اِسَقات 

                                                           

 . 90-17املؤمنون :  (1)

 . 2،10ق :   (9)
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الزرع والنخيل والثامر نعمة أخرى تستبق الشكر ، وإنبات 

 تستبق شكًرا آخر.

كل ذلك يدل داللة واضبة  ي أمهية الزرا ة والفةحة 

واحلرص  ي  امرة الكون ، فبالزرا ة حييا اإلنسان واحليوان ، 

َواْْلَْرَض َبْعَد َذلَِك َدَحاَها *  "حيث يقول احلق سببانه : 

ْم  َباَل َأْرَساَها * َمَتاً ا لَّك  َأْخَرَج ِمنَْها َماَءَها َوَمْرَ اَها *َواجْلِ

ْم   .(0) "َوِْلَْنَعاِمك 

 *        *        * 

  

                                                           

 . 77-70الناز ات :  (1)
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 الدنيـــا حقيقة
 

حتدث العلامء واْلدباء واحلكامء والشعراء  ن الدنيا 

حديث  ارف هبا ، خبري بطبيعتها ، فقال بعضهم : من طلب 

طلب ما مل  -أي الراحة التامة الكاملة الدائمة  -الراحة يف الدنيا

َلَقْد "ُيلق، ومات ومل يرزق ؛ ْلن اهلل ) ز وجل( يقول : 

نَساَن يِف َكَبد    :  (2)، ويقول  أبو البقاء الرندي(0)"َخَلْقنَا اإْلِ

 إذا مالالا تالالم نقصالالان  
 لكالل يشء 

 

 فة ي غر  بطيب العيش إنسالان   
 

ول   ه  َزمالن  سالاَءته  أزمالان    هي اْليالاع  كالام شالاهدهتا د   َمن رَسَّ

                                                           

 . ٣البلد :  (1)

ندى   البقاء أبو (9) أبى احلسن يزيد بن صالح بن رشيف يكنى  بن صالح هو الر 

كنية مشهورة بأبى البقاء، كان مسقط رأسه رنده إم الغرب من مالقة،  ي قمة 

ها وديان، يقول املراكشى إنه  كان خاَتة »جبل سامق يشقها هنر وينابيع وحتف 

وكانت وفاة أبى « اْلدباء باْلندلس بارع الترصف ىف منظوع الكةع ومنثوره

للهجرة. تاريخ اْلدب العريب للدكتور شوقي ضيف .  17٣الرندى سنة البقاء 

 ع1221 -1210: اْلوم، ، طمرص  ،ط: دار املعارف  ، 721، ص  7ج 
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 ج 

 : (0)ويقول البارودي

بى غالد    إذا أحَسنَت يوًما أساءت ض 
 ج
 

َا سْيف  َ َي النَّاِس   َجائِر  َفإِْحَساهن 
 ج
 

 أمالالره   مَّ تالالرب  الفتالالى حتَّالالى إذا َتالال
 

 َدَهْته  َكالالام َربَّ اْلَبِهيَمالةَ  َجالاِزر  
 

العزيز   بد ويقول خامس اخللفاء الراشدين  مر بن

م مل َت  ، َأهَيا النَّاس )ريض اهلل  نه( يف إحدى خطبه :  لقوا إِنَّك 

ينزل اهلل تَبارك َوَتَعاَم  اَوإِنَّ ْ لكم معادً ، َومل ترتكوا سدى ، َ َبثا 

                                                           

، وتنتمي إم  قديم ونسب جاه   ذات جركسية أرسة من،  الباردوي ساميحممود  (1)

ع ، وتيتََّم حممود البارودي صغرًيا، 1770حكاع مرص املامليك، كان مولده  اع 

وتقلب البارودي يف مناصب الدولة، وكان ذا حظوة   ، وهو يف السابعة من  مره

لدى إسام يل باشا، فاَتذه كاتم رسه، وسافر يف رحلتني سياسيتني إم اآلستانة 

ة ، ومكث اث  خاصَّ
نتي  رشة سنة بجوار اخلديوي إسام يل، وهو إماع يف مهمة 

الشعراء املبدثني قاطبة، وباكورة اْل ةع يف دولة الشعر احلديث، وكان أول 

من هنض به وجارى يف نظمه فبول الشعراء املتقدمني؛ فبعث النهضة الشعرية 

لعمر  "يف اْلدب احلديث"من مرقدها بعد طول اخلمود. انظر كتاب 

 ع بترصف .9000 -هال 1٣90:  الطبعة ، ار الفكر العريبالدسوقي، ط: د
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م   َرمْحَة من خرج من وخرس فخاب، لْلبكم فِيِه والفصل َبْينك 

ء كل وسعت الَّتِي اهلل َمَوات  رضَها الَّتِي اجْلنَّة رعَوح  ،  يَشْ  السَّ

ْم يِف أسةب اهلالكني ،  َواْْلَْرض  وسيخلفها، َأال تَرْوَن َأنك 

وَن َحتَّى ترد إَِم خري اْلَواِرثني  يِف كل َيْوع تشيعون  ،بعدكم اْلَباق 

ثمَّ تغيبونه  ،ا قد قَض نببه وانقَض َأجله ا إَِم اهلل ورائًب غاديً 

، يِف صدع من اْلَْرض غري موسد َواَل ممهد قد َفارق اْلحباب 

اب مرهتنً  ، وواجه احْلساب ، وخلع اْلسةب َ ا َوسكن الرت 

 .(0) ا إَِم َما قدع ترك َفِقريً ا َ امَّ َغنِيً  ، بَِعَملِهِ 

، بع  يا ابن آدعويقول اإلماع احلسن البرصي )رمحه اهلل( : 

، وال تبع آخرتك بدنياك  ادنياك بآخرتك ترببهام مجيعً 

                                                           

ابه الالاع مالك بن أنس وأصبالال ي ما رواه اإلم زيز الر بن  بد العالسرية  م (1)

، أبو حممد املرصي )املتوىف:  لعبد اهلل بن  بد احلكم بن أ ني بن ليث بن رافع

لبنان الطبعة السادسة،  –بريوت  -هال( املبقق: أمحد  بيد. ط:  امل الكتب 91٣

 .  7٣ص  ،ع 127٣ -هال 1٣0٣
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يا ابن آدع، إذا رأيت الناس يف اخلري فنافسهم  ،افتخرسمها مجيعً 

،  الثواء ها هنا قليل ، فيه، وإذا رأيتهم يف الرش فة تغبطهم به

، وقد  أمتكم آخر اْلمم وأنتم آخر أمتكم ،والبقاء هناك طويل

هيهات  ، أرسع بخياركم فامذا تنتظرون؟ آملعاينة؟ فكأن قد

 أ ناق يف قةئد اْل امل وبقيت ، بباليها الدنيا ذهبت،  هيهات

 أنه أما! حياة القلوب من وافقت لو مو ظة فياهلا ، آدع بني

أمة بعد أمتكم، وال نبي  بعد نبيكم، وال كتاب بعد  ال واهلل

كتابكم. أنتم تسوقون الناس والسا ة تسوقكم، وإنام ينتظر 

  .(0)بأولكم أن يلبق آخركم

فإن اهلل جعل الدنيا حمفوفة "ويقول  بد احلميد الكاتب : 

فمن  ،وجعل فيها أقساًما ُمتلفة بني أهلها، بالكره والرسور 

                                                           

،  ، الليثي البيان والتبيني للجاحظ ،  مرو بن ببر بن حمبوب الكناين بالوالء (1)

، بريوت  هال( ط: دار ومكتبة اهلةل911أبو  ثامن، الشهري باجلاحظ )املتوىف: 

 . 20، ص  7هال ، كتاب الزهد ، ج1٣97
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 ،وريض هبا ،سكن إليها ،درت له ببةوهتا وسا ده احلظ فيها

و ضته بأنياهبا. وتوطأته  ،ومن قرصته بأظفارها ،وأقاع  ليها

وشكاها  ،قةها نافًرا  نها، وذمها ساخًطا  ليها ،بثقلها

وأرضعتنا  ،وقد كانت الدنيا أذاقتنا من حةوهتا ،ا منهامستزيًد 

وأ رضت  ،ثم شمست منا نافرة ،من درها أفاويق استبليناها

ولية ، نا متنكرة ، وأمر حلوها  ، فملح  ذهبا ،ورحمتنا م 

 ، وقطعتنا  ن اإلخوان ، فمزقتنا  ن اْلوطان ، وخشن لينها

 .(0)"وطرينا بارحة ، فدارنا نازحة

اَم َمَثل  "ويقول رب العزة ) ز وجل( يف حمكم التنزيل:  إِنَّ

َّا  اَمِء َفاْخَتَلَط بِِه َنَبات  اْْلَْرِض مِم  َأنَزْلنَاه  ِمَن السَّ
ْنَيا َكاَمء  َياِة الد  احْلَ

                                                           

، لعبد اهلل بن الطيب بن  بد اهلل بن الطيب بن  العرباملرشد إم فهم أشعار ( 1)

القرآن  ي  أثرهال(، باب 1٣91بن حممد املجذوب )املتوىف:  حممد بن أمحد

 –وزارة اإل ةع الصفاة  -ط: دار اآلثار اإلسةمية ، 91، ص  7البلغاء ، ج 

 ع.1272 -هال  1٣02سنة ، الطبعة: الثانية ، الكويت 
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نَْت  يَّ َفَها َوازَّ ْخر  ل  النَّاس  َواْْلَْنَعاع  َحتَّى إَِذا َأَخَذِت اْْلَْرض  ز  َيْأك 

َنا َلْيًة َأْو هَنَاًرا  َوَظنَّ  وَن َ َلْيَها َأَتاَها َأْمر  َها َأهنَّ ْم َقاِدر  َأْهل 

ل  اآْلَياِت  ْ َتْغَن بِاْْلَْمِس َكَذلَِك ن َفصِّ َفَجَعْلنَاَها َحِصيًدا َكَأن ملَّ

ونَ  ر  ا النَّاس  إِنَّ َوْ َد "، ويقول سببانه : (0)"لَِقْوع  َيَتَفكَّ َ َيا َأهي 

م بِ   َحقٌّ  اهلل نَّك  رَّ ْنَيا َواَل َيغ  َياة  الد  م  احْلَ نَّك  رَّ ور   اهللَفَة َتغ   ،(2)"اْلَغر 

فإنك مفارقه ، فعش ما شئت فإنك ميت ، وأحبب من شئت 

بتخطف املوت  وا مل ما شئت فإنك جمزىٌّ به ، ومن مل يتعظ

 . من حوله فة وا ظ له

، وال حقيقة الدنيا ال تعني ا تزاهلا  ةمع تأكيدنا أن معرف

ترك اْلخذ باْلسباب والتقا س  ن  امرة الكون وصنا ة 

احلياة ، غري أن بعض الناس قد يفهمون الزهد  ي غري وجهه 

احلقيقي ، حيث يرتبط الزهد يف أذهان بعضهم بجوانب شكلية 

                                                           

 . 9٣يونس :  (1)

 . 1فاطر :  (9)
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ال  ةقة هلا ببقيقته ، فيتومهون خطًأ أن الزهد رديف الفقر أو 

حتى الفقر املدقع، فالزاهد يف تصور البعض شخص بالْضورة 

قليل املال ، وربام قليل احليلة ، وربام رث الثياب أو ُمرقها ، 

صوته ال يكاد يبني ، ويده ال تكاد تةمس مصافبها ، ثم تطور 

اْلمر إم سلبية أشد هبجر العمل ، وربام ترك الدراسة العلمية 

روج من الدنيا بالكلية إم  امل أو  دع االكرتاث هبا ، واخل

أقرب ما يكون إم اخلياالت اخلاطئة منه إم دنيا الواقع ، يف 

تعطيل مقيت وغريب و جيب وشاذ لألسباب ، مع أن ذلك 

 كله يشء والزهد يشء آخر .  

وقد قال أهل العلم : ليس الزاهد من ال مال  نده ، إنام 

مثل ما ملك قارون ، الزاهد من مل تشغل الدنيا قلبه ولو ملك 

 )رمحه اهلل تعام( : أيكون الرجل (0)وسئل اإلماع أمحد بن حنبل

                                                           

، ث مَّ  (1) ، املَْرَوِزي  ْيَبايِن  الَبْغَداِدي  ، قال  نه هو َأمْحَد  بن  َحنَْبل  َأب و َ ْبِد اهللِ الشَّ

ِة اْلَ ْ الذهبي َو: اإِلَماع  َحًقا، َوَشْيخ  اإِلْسَةِع ِصْدًقا، َأَحد  اْلَئِمَّ  =الالوق،  َةعِ ال: ه 
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زاهًدا و نده ألف دينار؟ قال : نعم ، إذا كان ال يفرح إذا زادت 

وال حيزن إذا نقصت ، ولذا كان من د اء الصاحلني : اللهم 

 اجعل الدنيا يف أيدينا ال يف قلوبنا .

للفقر ، بل قد يكون قرين ا فالزهد الصبيح ليس قرينً 

فهو زهد الغني ، وليس زهد ، ليملك اإلنسان ثم يزهد ، الغنى

، كام أن الزهد ال يتناىف مع اْلخذ باْلسباب ، فاْلخذ املعدع

 باْلسباب يشء والزهد يشء آخر ، يتكامةن وال يتناقضان .

 

 *        *        * 

 

  
                                                                                                                  

، َفَكْيَف َيضبِط ه َمْن الأمح =  مَلْ َنضبِْطه 
ْوه  َوَسْبَعة  ج  د: َنْبن  َكَتْبنَا احَلِدْيَث ِمْن ِستَِّة و 

ْرَ َة: َأب وَك حَيَْفظ  َألَف  ؟! َقاَل َ ْبد  اهللِ بن  َأمْحََد: َقاَل يِل َأب و ز 
كتبه ِمن َوْجه  َواِحد 

دِريَك  : َوَما ي  . َفِقْيَل َله 
، َفَأَخْذت  َ َلْيِه اْلَْبَواَب. انظر َألِف َحِدْيث  ه  ؟ َقاَل: َذاَكْرت 

 . "بترصف"مؤسسة الرسالة  :. ط 27، رقم 11/122سري أ ةع النبةء 
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 حــرمة املــال العـــام
 

املال أحد الكليات الست واملقاصد الكلية السامية حفظ 

 والصيانة،التي أحاطها ديننا احلنيف بالعناية واحلفظ والر اية 

، عام من أكل أموال الناس بالباطلحيث حيذر احلق سببانه وت

ْم  "فيقول ) ز وجل(:  ل وا َأْمَواَلك  ا الَِّذيَن آَمن وا اَل َتْأك  َ َيا َأهي 

ْم بِالْ  ْم َواَل َتْقت ل وا َبْينَك  اَرًة َ ْن َتَراض  ِمنْك  وَن جِتَ َباطِِل إاِلَّ َأْن َتك 

ْم إِنَّ  َسك  ْلاًم  اهللَأْنف  ْدَواًنا َوظ  ْم َرِحياًم * َوَمْن َيْفَعْل َذلَِك    َكاَن بِك 

، ويقول نبينا (0)"َيِسرًيا اهللَفَسْوَف ن ْصلِيِه َناًرا َوَكاَن َذلَِك َ َي 

ونَ إِنَّ ِرَجااًل  ")صي اهلل  ليه وسلم(:  ض   بَِغرْيِ  اهلل َمالِ  يِف  َيَتَخوَّ

، ، ويقول )صي اهلل  ليه (2)"م  النَّار  َيْوَع الِقَياَمةِ َفَله   َحقٍّ

ْجَرةَ  ": وسلم( م   َيا َكْعَب ْبَن    ه  اَل َيْرب و حَلْ ْبت   ِمنْ  َنَبَت ، إِنَّ  س 

                                                           

 . 70-92النساء:  (1)

ِس ،  (9) م   َخ  َسه   هلل َفَأنَّ }: َتَعاَم  اهلل َقْولِ  َباب  صبيح البخاري ، كَِتاب  َفْرِض اخل 

ولِ  س   .7117 رقم  [ ، حديث٣1: اْلنفال]{َولِلرَّ
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، ويقول )صي اهلل  ليه وسلم( : (0)"َكاَنِت النَّار  َأْوَم بِهِ  إاِلَّ 

ْسلِم  بَِيِمينِهِ " ، َفَقْد َأْوَجَب اهلل  َله  النَّاَر،  َمِن اْقَتَطَع َحقَّ اْمِرئ  م 

نََّة  َع َ َلْيِه اجْلَ : َوإِْن َكاَن َش ، َوَحرَّ ل  وَل َفَقاَل َله  َرج  ْيًئا َيِسرًيا َيا َرس 

 .(2)"َأَراك   ِمنْ  َقِضيًبا؟ َقاَل: َوإِْن اهلل

ع حد الرسقة ، ورشع الضامن ، والكفالة ،         وحلفظ املال رش 

والوكالة ، واحلجر حلق املال ، كام تضالمن حالد احلرابالة حفالظ 

 ، باله والوفاء ، الدين كتابة إم احلنيف الرشع ونبهنا ،املال أيًضا 

َمالْن َأَخالَذ  "( : وسلم  ليه اهلل صي) يقول حيث ، وباْلمانات

ِريالالالد  َأَداَءَهالالالا َأدَّى  ، َوَمالالالْن َأَخالالالَذ  َ نْالالاله   اهللَأْمالالالَواَل النَّالالالاِس ي 

ِريد    اَل  ")صي اهلل  ليه وسلم(: ويقول، (3) "اهلل َأْتَلَفه  ْتَةَفَها إِ ي 

                                                           
كِرَ  َما َباب  سنن الرتمذي، َأْبَواب  السفر،  (1) َةِة، َفْضلِ  يِف  ذ   .11٣ رقم حديث الصَّ

ْسلِم  بَِيِمني  َفاجِ  (9) َرة  صبيح مسلم ، كَِتاب  اإليامن ، َباب  َوِ يِد َمِن اْقَتَطَع َحقَّ م 

 .917بِالنَّاِر ، حديث رقم 

وِن َواحَلْجِر َوالتَّْفلِيسِ صبيح البخاري ، كَِتاب يِف ااِلْستِْقَراِض َوَأَداِء الد   (7)  َباب  ، ي 

ِريد  َأَداَءَها َأْو إِْتَةَفَها ، حديث  َأْمَواَل  َأَخَذ  َمنْ   .9772رقم النَّاِس ي 
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 .(0)"، َواَل ِديَن ملَِْن اَل َ ْهَد َله   إِياَمَن ملَِْن اَل َأَماَنَة َله  

و اقبة احلراع وخيمة يف الدنيا واآلخرة ، فقد ذكر نبينا      

َل  ")صي اهلل  ليه وسلم( ج  َفرَ  ي طِيل   الرَّ ، َأْشَعَث  السَّ د   َأْغرَبَ  َيم 

اَمِء، َيا َربِّ َيَد  ه  َحَراع   ، َيا َربِّ  ْيِه إَِم السَّ ه   ، َوَمْطَعم  ب  ، َوَمرْشَ

ه   ، َوَمْلَبس  َراعِ  َحَراع  َحَراع  ِذَي بِاحْلَ ْسَتَجاب   ، َوغ  ، َفَأنَّى ي 

 . (2)"؟!لَِذلَِك 

غري مرشوع  تتبقق بطريقاحلراع يشمل كل ما واملال 

  أو ميزاًنا ، أو مقياًسا ، وأشد أنواع ، كيًة اًم نوً ا أو ك: لغش كا

الغش حرمة وخطًرا  ي املجتمعات ما يتعلق ببياة الناس 

يف يشء من ذلك  من غشَّ وأقواهتم وغذائهم و ةجهم ، ف

غشه فيه مؤد للقتل فهو قاتل  مًدا ، وإن كان  وهو يعلم أن

                                                           

 .19777، حديث رقم  721،  ص  12مسند أمحد : ج ( 1)

َدَقِة ِمَن اْلكَ  (9) ، ْسِب الطَّيِِّب َوَتْربَِيتَِهاصبيح مسلم ، كَِتاب  الزكاة ، َباب  َقب وِل الصَّ

 . 1011حديث رقم 
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يدرك أنه مْض  بصبة الناس وغري صالح لةستهةك اآلدمي 

 .  فأدى إم القتل ، فهو قاتل قتًة شبه  مد

يتبقق بطريق الرشوة أو  أشد صور احلراع ماومن 

أو أكل حقوق اآلخرين من  امل أو أجري أو ، االختةس 

غريمها ، حيث يقول نبينا )صي اهلل  ليه وسلم( يف احلديث 

:  اهللَقاَل  ":  القديس الذي يرويه  ن رب العزة ) ز وجل(

ْم َيْوَع الِقَياَمةِ  ه  ل  :  َثَةَثة  َأَنا َخْصم  مَّ  يِب  َأْ َطى َرج   ، َغَدرَ  ث 

ل   ًرا َباعَ  َوَرج  ل   ، َثَمنَه   َفَأَكَل  ح   ِمنْه   َفاْسَتْوىَف  َأِجرًيا اْسَتْأَجرَ  َوَرج 

 ْ ْعطِ  َومَل ول  اهلل ": وَ ْن َثْوَباَن َقاَل  ،(0)" َأْجَره   ي  )َصيَّ  َلَعَن َرس 

َم(  ايِشَ اهلل  َ َلْيِه َوَسلَّ ائَِش  َواملْ ْرَتيِشَ  الرَّ : الَِّذي  َيْعنِي "َوالرَّ

اَم   .(2)َيْميِش َبْينَه 

                                                           

ًرا َباعَ  َمنْ  إِْثمِ  َباب  صبيح البخاري ، كَِتاب البيوع ،  (1)  .9992 رقم  حديث ، ح 

 .99722، حديث رقم  71،  ص  72مسند أمحد : ج  (9)
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مع تأكيدنا أن ضياع املال إمهاالً كضيا ه إفساًدا فكةمها 

ضياع  ي كل حال ، فكل  من قرص  يف محاية املال العاع أو 

 . تسبب يف إتةفه أو إفساده أو ضيا ه فهو آثم رشً ا

اال تداء  ي املال العاع أشد إثاًم وجرًما وختاًما نؤكد أن 

لكثرة اْلنفس والذمم املتعلقة به ، ؛ وخطًرا من املال اخلاص 

 .  فاْلمانة فيه أشد ، واملسئولية فيه أ ظم

 

 *        *        * 
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 البالء رفع أسباب
 

 لرفع البةء أسباب من أمهها :      

الناس تصبيح الفهم اخلاطئ ملعنى التوكل ، فبعض  -1

يضعون التوكل يف غري موضعه ، فعندما حتثه  ي اْلخذ 

 ،باْلسباب الوقائية يقول لك : يا أخي ، توكل  ي اهلل ، نعم

 لينا أن نتوكل  ي اهلل ) ز وجل( لكن رشيطة أن نفهم حقيقة 

التوكل ، ونبسن تطبيقه ، فعندما سأل أ رايب سيدنا رسول 

ها اهلل )صي اهلل  ليه وسلم(  ن ناق ل  أو أطلِق  ته : أ ِقل ها وأتَوكَّ

ل  ؟ فقاَل )صي اهلل  ليه وسلم( :  ْل "وأتَوكَّ  .(0)"ا ِقلها وتَوكَّ

ولقد  اب سيدنا  مر  بن اخلطاب )ريض اهلل  نه(  ي  مجا ة 

ةَ من الناس ، كانوا حيجون بة زاد فذمهم ؛  رَّ َعاِوَيَة ْبِن ق  ،  فَعْن م 

                                                           

وِل  (1) َقائِِق َواْلَوَرِع َ ْن َرس   اهللَصيَّ ) اهللسنن الرتمذي ، كتاب ِصَفِة اْلِقَياَمِة َوالرَّ

َوايِن احَلْوِض ، بعد تسعة وثةثني باًبا منه ، أَ  ِصَفةِ  يِف  َجاءَ  َما َباب  ،  (َ َلْيِه َوَسلَّمَ 

 . 9112حديث رقم 
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َمَر ْبَن  طَّاِب، َلِقَي َناًسا ِمْن َأْهِل اْلَيَمنِ َأنَّ    ، َفَقاَل: َمْن َأْنت ْم؟  اخْلَ

ل وَن. َقاَل  اَم  : َبْل َأْنت م  املْ تَّكِل ونَ  َقال وا: َنْبن  املْ َتَوكِّ ل  ، إِنَّ  املْ َتَوكِّ

ْلِقي الَِّذي ل  َ َي  ، اْْلَْرضِ  يِف  َحبَّه   ي   .(0)"اهللَوَيَتَوكَّ

اْلمر اآلخر هو اخلروج من َحْولِنا وقوتنا إم َحوْل اهلل ) ز  -9

وآخًرا هلل ) ز  أواًل وجل( وقوته ، وإدراك أن اْلمر كله 

، فهو القادر  ي إجراء املسببات  ي أسباهبا أو  دع وجل(

رق سيدنا إجرائها ، فمن خاصية النار أن حترق ، لكنها مل حت

ة السكني أن تذبح ، ولكنها ، ومن خاصيإبراهيم ) ليه السةع(

مل تذبح سيدنا إسام يل ) ليه السةع( ، ومن خاصية احلوت 

، لكنه مل هيضم سيدنا يونس ) ليه السةع( ، يبتلعهأن هيضم ما 

، وهو القائل: ا ينبغي أال نغفل  ن قدرة خالقنافمهام بلغ  لمن

                                                           
حممد بن  بيد بن سفيان بن قيس  التوكل  ي اهلل ، ْليب بكر  بد اهلل بن( 1)

هال( حتقيق: 971 البغدادي اْلموي القريش املعروف بابن أيب الدنيا )املتوىف:

لبنان الطبعة  ،، بريوت  مصطفى  بد القادر  طا. ط: مؤسسة الكتب الثقافية

 . 10ع.  ص 1227 -هال  1٣17،  اْلوم
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َفَها  " ْخر  َها َأهنَّ ْم َحتَّى إَِذا َأَخَذِت اْْلَْرض  ز  نَْت َوَظنَّ َأْهل  يَّ َوازَّ

 ْ َنا َلْيًة َأْو هَنَاًرا َفَجَعْلنَاَها َحِصيًدا َكَأن ملَّ وَن َ َلْيَها َأَتاَها َأْمر  َقاِدر 

ونَ  ر  ل  اآْلَياِت لَِقْوع  َيَتَفكَّ  .(0)"َتْغَن بِاْْلَْمِس َكَذلَِك ن َفصِّ

حيث يقول احلق ،  اْلمر الثالث: لزوع الطا ة واالستغفار -7

َقْوا َلَفَتْبنَا َ َلْيِهم "سببانه:  َرى آَمن وا َواتَّ َوَلْو َأنَّ َأْهَل اْلق 

م باَِم َكان وا  ب وا َفَأَخْذَناه  اَمِء َواْْلَْرِض َوَلكِن َكذَّ َن السَّ  مِّ
َبَرَكات 

وا َ َي الطَِّريَقةِ  ": ، ويقول سببانه(2)"َيْكِسب ونَ   َوَأن لَِّو اْسَتَقام 

اًء َغَدًقا م مَّ َواْلَبَلد  الطَّيِّب  ": ، ويقول سببانه(3)"َْلَْسَقْينَاه 

ج  إاِلَّ َنكًِدا َكَذلَِك  ِه  َوالَِّذي َخب َث اَل َُيْر  ه  بِإِْذِن َربِّ ج  َنَبات  َُيْر 

ونَ  ر  ف  اآْلَياِت لَِقْوع  َيْشك  ، ويقول )صي اهلل  ليه (4)"ن رَصِّ

                                                           

 . 9٣يونس :  (1)

 . 21اْل راف :  (9)

 . 11اجلن :  (7)

 . 17اْل راف :  (٣)
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لِّ َهمٍّ َفَرًجا اهللَجَعَل  ااِلْستِْغَفارَ  َلِزعَ َمْن " (:وسلم ،  َله  ِمْن ك 

لِّ ِضيق  َُمَْرًجا، َوَرَزَقه  ِمْن َحْيث  اَل حَيَْتِسب    .(0)"َوِمْن ك 

اْلمر الرابع: التْضع إم اهلل ) ز وجل( حيث يقول احلق  -٣

وا "سببانه :  نَا َتَْضَّ   م َبْأس  ، ولنا يف نبي  (2)"َفَلْواَل إِْذ َجاَءه 

اهلل أيوب ) ليه السةع( أسوة حسنة ، حيث يقول احلق 

:  سببانه وتعام يف كتابه الكريم  ي لسانه ) ليه السةع(

امِحنَِي " نَِي الْض   َوَأنَت َأْرَحم  الرَّ ه  َأينِّ َمسَّ َوَأي وَب إِْذ َناَدى َربَّ

 ٍّ ْم َفاْسَتَجْبنَا َله  َفَكَشْفنَا َما بِِه ِمن َض  َعه  م مَّ  َوآَتْينَاه  َأْهَله  َوِمْثَله 

ْن ِ نِدَنا َوِذْكَرى لِْلَعابِِدينَ  ًة مِّ  .(3)"َرمْحَ

اْلخذ باْلسباب ، فنجمع بني الد اء والدواء ، ويكون  -1

الد اء وسيلتنا يف التْضع إم اهلل ) ز وجل( أن يعمل خاصية 

                                                           

 .7712 رقم حديث ااِلْستِْغَفاِر، َباب   ، اْْلََدِب  َأْبَواب  سنن ابن ماجه ،  (1)

 . ٣7اْلنعاع :  (9)

 . 7٣-77اْلنبياء :  (7)
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،  سببانه القادر  ي ذلك دون سواه الدواء يف إزالة الداء ، فهو

فالطبيب سبب والشايف هو من أمره إذا أراد شيئا أن يقول له 

ه  إَِذا َأَراَد َشْيًئا َأْن  "كن فيكون ، حيث يقول سببانه: اَم َأْمر  إِنَّ

ون   ْن َفَيك   .(0)"َيق وَل َله  ك 

*        *        * 

  

                                                           

 . 79يس :  (1)
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 الطعام إطعام
 

اإلسةع دين اإلنسانية ، دين الرقي ، دين الرتاحم ، دين 

التكافل ، حيث جعل من قضاء احلوائج اْلساسية لإلنسان 

منهًجا ثابًتا ، ويف مقدمتها أساسيات ومقومات احلياة التي ي عد  

، َقاَل: ملََّا  ْبِن َسَةع   اهللفَعْن َ ْبِد إطعاع الطعاع يف القلب منها ، 

ول   املَِدينََة اْنَجَفَل النَّاس   (َ َلْيِه َوَسلَّمَ  اهللَصيَّ ) اهللَقِدَع َرس 

ول   ، َفِجْئت  يِف (َ َلْيِه َوَسلَّمَ  اهللَصيَّ ) اهللإَِلْيِه، َوِقيَل: َقِدَع َرس 

وِل  َ َلْيِه  اهللَصيَّ ) اهللالنَّاِس ِْلَْنظ َر إَِلْيِه، َفَلامَّ اْستََبنْت  َوْجَه َرس 

اب  ِه بَِوْج  َلْيَس َ َرْفت  َأنَّ َوْجَهه   (َوَسلَّمَ  ل   َكانَ فَ  َكذَّ ء   َأوَّ  يَشْ

ا َيا " : َقاَل  َأنْ  بِهِ  َتَكلَّمَ  َ وا ، النَّاس   َأهي  َةعَ  َأْفش  وا ، السَّ  َوَأْطِعم 

ل وَن اجَلنََّة  نَِياع   َوالنَّاس   َوَصل وااْْلَْرَحاَع ،  َوِصل وا ، الطََّعاعَ  َتْدخ 

 . (0)"بَِسَةع  

                                                           
َقائِِق َواْلَوَرِع ،  (1)  ِصَفةِ  يِف  َجاءَ  َما َباب  سنن الرتمذي ، َأْبَواب  ِصَفِة اْلِقَياَمِة َوالرَّ

، وسنن ابن  9٣71و رشين باًبا منه ، حديث رقم  ستة بعد ، احَلْوضِ  َأَوايِن 

 .7911، حديث رقم  الطََّعاعِ  إِْطَعاعِ  َباب  ،  اْْلَْطِعَمةِ  َأْبَواب  ماجه ، 
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فقد ذكر نبينا )صي اهلل  ليه وسلم( يف احلديث أربعة 

أسباب لدخول اجلنة : ثةثة منها تتعلق باجلوانب اإلنسانية ، 

 ،وهي: إفشاء السةع ، وإطعاع الطعاع ، وصلة اْلرحاع 

وواحدة منها تتعلق بعةقة العبد بخالقه ، وهي الصةة بالليل 

 والناس نياع .

َول وا  " ويقول احلق سببانه وتعام: لَّْيَس اْلرِبَّ َأن ت 

ْغِرِب َوَلكِنَّ اْلرِبَّ َمْن آَمَن بِ 
ِق َوامْلَ ْم ِقَبَل املَْرْشِ وَهك  ج  َواْلَيْوِع  اهللو 

بِِّه َذِوي  َكِة َواْلكَِتاِب َوالنَّبِيِّنَي َوآَتى املَْاَل َ َي ح 
اآْلِخِر َواملََْةئِ

َقاِب  لنَِي َويِف الرِّ
ائِ بِيِل َوالسَّ نَي َواْبَن السَّ

ْرَبى َواْلَيَتاَمى َواملََْساكِ اْلق 

َكاَة َواملْ وف وَن بَِعهْ  َةَة َوآَتى الزَّ وا َوَأَقاَع الصَّ ِدِهْم إَِذا َ اَهد 

اِء َوِحنَي اْلَبْأِس أ وَلئَِك الَِّذيَن  َّ ابِِريَن يِف اْلَبْأَساِء َوالْضَّ َوالصَّ

م  املْ تَّق ونَ  َك ه 
وا َوأ وَلئِ وَن "، ويقول سببانه:  (0) "َصَدق  ْطِعم  َوي 

ْم لَِوْجِه اهللِ  ك  ْطِعم  اَم ن  بِِّه ِمْسكِينًا َوَيتِياًم َوَأِسرًيا * إِنَّ الطََّعاَع َ َي ح 

                                                           

 .122البقرة :  (1)
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وًرا ك  ْم َجَزاًء َواَل ش  ِريد  ِمنْك  َفَة "، ويقول سببانه:(0)"اَل ن 

ْو إِْطَعاع  يِف اْقَتَبَم اْلَعَقَبَة * َوَما َأْدَراَك َما اْلَعَقَبة  * َفك  َرَقَبة  * أَ 

َبة   َيْوع  ِذي َمْسَغَبة  * َيتِياًم َذا َمْقَرَبة  *  .(2)"َأْو ِمْسكِينًا َذا َمرْتَ

وليس املقصود بإطعاع الطعاع حرص اْلمر يف  ني الطعاع ، 

إلطعاع واوإنام اْلمر أوسع من ذلك بام يشمل اإلطعاع املبارش 

ا يقوع بطبخه ، وطهيه مم، سواء بإ طاء الفقري  غري املبارش

بمعرفته ، أع بإ طائه النقد ليشرتي ما حيتاج إليه أو تشتهيه 

الطعاع من  لمةنفسه من الطعاع ، إنام يشمل ذلك كل ما تعنيه ك

ا يف صورة وجبات جمهزة تقدع ا مبارًش معان ، سواء أكان إطعامً 

أو تعطى للفقراء واملبتاجني أو هتدى لألصدقاء واجلريان 

 ني ، أع يف صورة  ينية سلًعا أو نقًدا ، والنقد أنفع للفقريواملقرب

 أوسع خلياراته وقضاء حوائجه .، ووأسرت له 

                                                           
 . 2،  7اإلنسان :  (1)

 . 11 -11البلد :  (9)
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ذلك مع  ظم الثواب املرتتب  ي اإلنفاق يف سبيل اهلل ،      

م  اْبتَِغاَء "حيث يقول احلق سببانه : وَن َأْمَواهَل  نِفق  وَمَثل  الَِّذيَن ي 

ا َوابِل   اهللَمْرَضاِت   َأَصاهَبَ
ِسِهْم َكَمَثِل َجنَّة  بَِرْبَوة  ْن َأنف  َوَتْثبِيًتا مِّ

ِصْبَها َوابِل  َفَطلٌّ وَ  ْ ي   َفإِن ملَّ
َلَها ِضْعَفنْيِ باَِم َتْعَمل وَن  اهللَفآَتْت أ ك 

ْزَق ملَِن َيَشاء   "، ويقول سببانه: (0)"َبِصري   ط  الرِّ ْل إِنَّ َريبِّ َيْبس  ق 

َو َخرْي  ِمْن  ه  َوه  لِف  ْ َو ُي   َفه 
ء  ن يَشْ ِ َباِدِه َوَيْقِدر  َله  َوَما َأنَفْقت م مِّ

اِزِقنيَ  َما ِمْن َيْوع  ":  ، ويقول نبينا )صي اهلل  ليه وسلم((2) "الرَّ

ا:  ي صبِح  الِعباد  فِيِه إاِلَّ َمَلَكاِن َينِْزالنِ  َ مه  مَّ َأْ ِط الله، َفَيق ول  َأَحد 

 : نِْفًقا َخَلًفا، َوَيق ول  اآلَخر  ِْسًكا َتَلًفااللهم   .(3)"مَّ َأْ ِط مم 

 *        *        * 

                                                           
 . 911البقرة :  (1)

 . 72سبأ :  (9)

ا}: َتَعاَم  اهلل َقْولِ  َباب  متفق  ليه: صبيح البخاري ، كَِتاب الزكاة ،  (7)  َمنْ  َفَأمَّ

َق  َواتََّقى، َأْ َطى ْسنَى، َوَصدَّ ه   بِاحل  ى َفَسن َيرسِّ  ا ، لِْلي رْسَ  َواْسَتْغنَى، َبِخَل  َمنْ  َوَأمَّ

َب  ْسنَى، َوَكذَّ ه   بِاحل  رْسَ  َفَسن َيرسِّ  . وصبيح 1٣٣7[ ، حديث 1]الليل:  {ىلِْلع 

 . 1010مسلم ، كَِتاب  الزكاة ، َباب  يِف املْ نِْفِق َواملْ ْمِسِك ، حديث رقم 
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 عمارة املساجد 
 شعائر اهلللتعظيم 

 

اَم "يقول احلق سببانه :  ر   إِنَّ  اهللبِ  آَمنَ  َمنْ  اهلل َمَساِجَد  َيْعم 

َةةَ  َوَأَقاعَ  اآْلِخرِ  َواْلَيْوعِ  َكاةَ  َوآَتى الصَّ ْ  الزَّ  َفَعَسى اهلل إاِلَّ  َُيَْش  َومَل

ون وا َأنْ  أ وَلئَِك  ي وت   يِف "، ويقول سببانه:  (0)"املْ ْهَتِدينَ  ِمنَ  َيك   ب 

ْرَفعَ  َأنْ  اهلل َأِذنَ  ْذَكرَ  ت  ه   فِيَها َوي  َسبِّح   اْسم  وِّ  فِيَها َله   ي  د   بِاْلغ 

 .(2)"َواآْلَصالِ 

للمساجد مكانتها وحرمتها وقدسيتها ، يقول احلق ف

وا َمَع  هللَوَأنَّ املََْساِجَد "سببانه :  ، فهي (3) "َأَحًدا  اهللَفَة َتْد  

 َوَمنْ  "بيوته التي ينبغي تعظيم حرمتها ، حيث يقول سببانه : 

                                                           

 .17:  التوبة (1)

 .71:  النور (9)

 . 17اجلن :  (7)
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َماِت  ر  َعظِّْم ح  َو َخرْي  َله  ِ نَْد َربِّ  اهللي   .   (0)"هِ َفه 

أو اإلسهاع يف  ،وال شك أن احلفاظ  ي نظافة املساجد 

نظافتها ، وحرص العاملني هبا  ي نظافتها الدائمة وبذل أقىص 

ما يف وسعهم لذلك ، هو من باب تعظيم حرمات اهلل ، وتعظيم 

َعظِّْم َشَعائَِر  "شعائره  ، يقول احلق سببانه :  َا  اهللَوَمْن ي  َفإهِنَّ

ل    .  (2) "وِب ِمْن َتْقَوى اْلق 

فخدمة بيوت اهلل ) ز وجل( رشف ، وإذا أردت أن تعرف 

 ند اهلل مقامك فانظر فيام أقامك ، فجدد النية وشمر  ن سا د 

 ز وجل(، وحول الوظيفة إم اجلد يف خدمة بيوت اهلل )

ا ، وإذا كان اْلجر  ي ا وال وسعً ، ال تدخر يف ذلك جهًد رسالة

ه  الربكة يف الدنيا ا  ظياًم أجرً خدمة بيوت اهلل ) ز وجل(   حتف 

                                                           

 . 70احلج :  (1)

 . 79احلج :  (9)
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والرمحة يف اآلخرة ، فإن التقصري يف املهاع الواجب القياع هبا 

وخيم العاقبة  ي املقرصين يف ذلك من املكلفني به ، ومن ثمة 

ن رشفه اهلل ) ز وجل( مَ  ن كلِّ وجب التفاين يف العمل مِ 

 بخدمة بيوته  .    

ساجد أن نأتيها يف أحسن ومن َتاع احلفاظ  ي نظافة امل

ا وأكمل وأتم وجوه النظافة والطهارة والبهاء والنقاء ظاهرً 

وا  "استجابة لقول اهلل ) ز وجل( :  ؛ا وباطنً  ذ  َيا َبنِي آَدَع خ 

لِّ َمْسِجد   ْم ِ نَْد ك   .(0)"ِزينََتك 

وقد أثنى رب العزة يف كتابه العزيز  ي املتطهرين من  امر 

ا نبينا )صي اهلل  ليه فقال سببانه وتعام ُماطبً ؛ بيوته وغريهم 

وَع "وسلم( :  ِل َيْوع  َأَحق  َأْن َتق  َس َ َي التَّْقَوى ِمْن َأوَّ ملََْسِجد  أ سِّ

وا وَ  ر  ِب وَن َأْن َيَتطَهَّ ِرينَ  اهللفِيِه فِيِه ِرَجال  حي  ِب  املْ طَّهِّ ، وقال (2)"حي 

                                                           
 . 71اْل راف :  (1)

 . 107التوبة :  (9)
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ِرينَ  اهللإِنَّ  ":  سببانه ِب  املْ َتَطهِّ ابنَِي َوحي  ِب  التَّوَّ ، ويقول (0)"حي 

ر   "ا نبينا )صي اهلل  ليه وسلم( : سببانه ُماطبً  ثِّ ا املْ دَّ َ * َياَأهي 

ْم َفَأْنِذْر  ْ * ق  رْ * َوَربََّك َفَكربِّ ، ويقول نبينا (2)"َوثَِياَبَك َفَطهِّ

ور  َشْطر  ")صي اهلل  ليه وسلم( :  ياَمنِ الط ه   .(3) "اإْلِ

ومل ي عن اإلسةع بمجرد النظافة بل حث  ي الكامل فيها ، 

فعد نبينا )صي اهلل  ليه وسلم( إسباغ الوضوء  ي املكاره مما 

يا، فقال )صي اهلل  ليه يرفع اهلل به الدرجات وحيط به اخلطا

مْ َأاَل  "وسلم( :  ل ك  و َما َ َي  َأد  َطاَيا، بِهِ  اهلل   َيْمب   بِهِ  َوَيْرَفع   اخْلَ

َرَجاِت؟ وَل  َيا َبَي :  َقال وا "الدَّ وءِ  إِْسَباغ  ": َقاَل ،  اهللِ َرس  ض   اْلو 

َطا َوَكْثَرة   ، املََْكاِرهِ  َ َي  َةِة َبْعَد  َواْنتَِظار   ، املََْساِجدِ  إَِم  اخْل  الصَّ

                                                           

 . 999البقرة :  (1)

 . ٣-1املدثر :  (9)

وِء ، حديث رقم  (7) ض   . 997صبيح مسلم ، كَِتاب  الطهارة ، َباب  َفْضِل اْلو 
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َباط   م  الرِّ َةِة، َفَذلِك  اهلل  ليه وسلم( ، كام حثنا )صي (0)"الصَّ

 ي االغتسال يف مواطن  ديدة ، وبخاصة  ند اجلمع 

واجلام ات ، كغسل اجلمعة وغسل العيدين وغريمها ، تأكيًدا 

  ي نظافة اجلسد وطهارته طهارة تامة .

و ني ديننا احلنيف بتكريم من يقومون بخدمة املجتمع 

م  وال سيام يف جما أي  -سجد املْ  ل النظافة، فقد كانت امرأة َتق 

ففقدها رسول اهلل )صي اهلل  ليه وسلم( فسأل  نها،  -تنظفه 

نْت ْم "فقالوا: ماتت ، فقال )صي اهلل  ليه وسلم( :  َأفة ك 

ويِن  ، فدل وه  ي قربها فصي  ليها النبي )صي اهلل  (2)"آَذْنت م 

                                                           

وِء َ َي املََْكاِرِه ،  (1) ض  صبيح مسلم ، كَِتاب  الطهارة ، َباب  َفْضِل إِْسَباِغ اْلو 

 . ٣1حديث رقم 

 َوالتَِقاطِ  املَْسِجدِ  َكنْسِ  َباب  متفق  ليه: صبيح البخاري ، كَِتاب الصةة ،  (9)

. صبيح مسلم ، كَِتاب  اجلنائز ، ٣17 رقم َذى َوالِعيَداِن ، حديثَوالقَ  اخِلَرِق 

َةِة َ َي اْلَقرْبِ ، حديث رقم   . 211َباب  الصَّ
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ا خلدمتها لبيت اهلل ) ز وجل( وحرصها  ليه وسلم( إكرامً 

 تنظيفه .الشديد  ي 

 *        *        * 
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 وللمجتمع هلن ظلم القاصرات زواج
 

،  ي مرا اة مصالح البةد والعبادإن الرشع احلنيف قائم 

 فبيث تكون املصلبة املعتربة فثمة رشع اهلل .

وإذا كان العرف ضابًطا معترًبا لدى الفقهاء فإن العرف ال 

أو ، قرية  أو، أو  زبة ، يقصد به العرف اخلاص لكل قبيلة 

أو جتمع  ي حدة ، إنام هو العرف العاع الذي تعارف ، نجع 

 ليه القوع وإن مل يسنوه قانوًنا ، فام بالكم إذا تعارف  ليه القوع 

وسنوه قانوًنا أو أقرته جمالسهم النيابية يف ضوء الدستور الذي 

تسيري شئون حياهتم وتنظيم اصطلبوا  ليه وارتضوه ل

الرشع من حق احلاكم يف تقييد املباح  ، ناهيك  ام قررهحركتها

للمصلبة املعتربة بام ال يتعارض مع نص رصيح قطعي 

 الثبوت والداللة.

والقضية التي نبن بصددها واحدة من القضايا احلياتية 

التي مل يرد يف بيان حتديد سن الزواج فيها نص قاطع ، ال من 
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رصيح القرآن وال من صبيح السنة ، فصار فيها متسع 

جتهاد والرأي والرأي اآلخر وفق ما تقتضيه املصلبة ،  ي لة

أن فقه املوازنات وحسابات املصالح واملفاسد ، وترجيح ما 

جيب ترجيبه منها يتطلب منا نظرات متأنية ال نظرة واحدة 

قبل أن نصدر أي فتاوى يف هذا الشأن ، بل أرى أن أمر الفتاوى 

ا ًيا للمؤسسات املعتربة يف مثل هذه القضايا حيتاج اجتهاًدا مج

ال اجتهاد اْلشخاص أو اْلفراد ، وال سيام إذا كان بعض 

هؤالء اْلشخاص أو اْلفراد بمعزل  ن استيعاب قضايا 

العرص ومستجداته ، فام بالك إذا كانوا أو كان بعضهم بمعزل 

 ن قوا د اإلفتاء وأصوله أصًة؟ بل فام بالكم إن كان من 

أو حتى من غري ، ن غري املتخصصني يفتي يف الشأن العاع م

الدارسني لألصول الرش ية  ي وجهها املطلوب إن مل يكن من 

 غري الدارسني هلا أصًة.

 ن أن تستند الاوى ال يمكالوال شك أن إصدار مثل هذه الفت
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فقط إم حمصولنا مما قرره بعض الفقهاء يف  صور وظروف 

زماننا ومكاننا وبيئتنا ، وبيئات تغريت طبيعتها تغيرًيا كبرًيا يف 

وأصبح من يتصدر لإلفتاء يف مثل هذه اْلمور والقضايا 

املعارصة يف حاجة ملبة إم أن يلم إم جانب أصول وقوا د 

فقه اْلحكاع بفقه العرص والواقع ومستجداته وتدا ياته 

وحتدياته وظروفه االجتام ية واالقتصادية والصبية ؛ بام 

آراء اخلرباء املختصني من اْلطباء يتطلب َضورة االستئناس ب

و لامء النفس واالجتامع ، بل إننا قد نكون بباجة ماسة لنظرة 

أوسع نبو ما يدور حولنا يف ُمتلف دول العامل والتزامات 

الدول وتعهداهتا يف ضوء ما وقعت  ليه من مواثيق دولية ؛ 

ْلن االستطا ة كام ينظر فيها إم حال اْلفراد ينبغي أن ينظر 

 فيها أيًضا إم أحوال وقدرات الدول.

وإذا كان الفقهاء قد حتدثوا  ن الباءة وهي القدرة  ي 

الوفاء ببق الزواج فإن اْلمر بة شك ال يمكن أن حيرص أو 
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يقرص يف القدرة والطاقة اجلنسية ، إنام هو القدرة العامة  ي 

قيادة سفينة احلياة الزوجية بام تقتضيه وتتطلبه من تبعات 

قتصادية ومسئوليات اجتام ية نظلم أبناءنا وبناتنا ظلاًم كبرًيا ا

إن محلناهم إياها دون احتامهلم هلا أو قدرهتم  ي هذا االحتامل 

أو حتى جمرد إدراكهم ملا يقتضيه واجب كل من الزوجني جتاه 

اآلخر من حقوق وواجبات ومسئوليات ، وما مل هنيئ هلم ما 

تقدير نجاح هذا االرتباط ، وإال يغلب  ي الظن معه  ي أقل 

فام رس حاالت الطةق املرتفعة بني الشباب املتزوجني حديًثا إن 

مل يكن  دع تأهيلهم وهتيئتهم بالقدر الكايف وإدراك كل منهم 

ملا تتطلبه وتقتضيه حقوق بناء اْلرسة السوية كأساس لبناء 

جمتمع سوي متامسك قادر  ي صنع احلضارة واقتباع  باب 

 ياة الصعبة.احل

وال شك أن الزواج مسئولية كبرية ، وميثاق غليظ ، رش ه 

اإلسةع ليسكن كل من الزوجني إم بعضهام البعض يف مودة 
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ْم  "ورمحة ، حيث يقول احلق سببانه :  َوِمْن َآَياتِِه َأْن َخَلَق َلك 

ن وا إَِلْيَها َوَجَعَل َبْينَك   ْم َأْزَواًجا لَِتْسك  ِسك  ًة إِنَّ ِمْن َأْنف  ًة َوَرمْحَ ْم َمَودَّ

ونَ  ر   لَِقْوع  َيَتَفكَّ
، فةبد من التأكد من أن كًة  (0)"يِف َذلَِك آَلََيات 

من الرجل واملرأة يف سن قادر  ي حتمل أ باء وتبعات هذه 

العةقة الزوجية سواء يف مسئولية كل منهام جتاه اآلخر أع يف 

 ان به من الولد .حتملهام مًعا واجبهام جتاه ما قد يرزق

والذي ال شك فيه أن زواج القارصات ظلم هلن ، وملا قد 

، وظلم للمجتمع بام يرتتب  ي  ينتج  ن هذا الزواج من أبناء

  ام يرتتب  ي هذا الزواج من آثار وتبعات اجتام ية ، فضًة 

 .  ي الفتاة صبيةوزواج القارص من آثار نفسية 

 

 *        *        * 

  

                                                           

 . 91الروع :  (1)
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 أجبديات احلوار

 

ْكَمِة  "يقول احلق سببانه :  اْدع  إَِم َسبِيِل َربَِّك بِاحْلِ

َو َأْ َلم   َك ه  م بِالَّتِي ِهَي َأْحَسن  إِنَّ َربَّ َسنَِة َوَجاِدهْل  َواملَْْوِ َظِة احْلَ

َو َأْ َلم  بِاملْ ْهَتِدينَ  : ، ويقول سببانه (0)"بَِمن َضلَّ َ ن َسبِيلِِه َوه 

اِدل وا َأْهَل اْلكَِتاِب إاِلَّ بِالَّتِي ِهَي َأْحَسن  " َ ، ويقول  (2)"َواَل جت 

 َبْينَنَا "سببانه : 
ْل َيا َأْهَل اْلكَِتاِب َتَعاَلْوا إَِم َكلَِمة  َسَواء  ق 

ْم َأالَّ َنْعب َد إاِلَّ  َك بِِه َشْيًئا َواَل َيتَّ  اهللَوَبْينَك  نَا َواَل ن رْشِ ِخَذ َبْعض 

وِن  ا  اهللَبْعًضا َأْرَباًبا ِمْن د  وا بَِأنَّ ول وا اْشَهد  َفإِْن َتَولَّْوا َفق 

ونَ  ْسلِم   . (3)"م 

فا لة، يقتضيان  احلوار  ي زنة فِعال ، واملباورة  ي زنة م 

املشاركة ، وال يقعان من طرف واحد، يقال: حتاور حممد و يل، 

                                                           

 . 191النبل :  (1)

 . ٣1:  بوتكالعن (9)

 . 1٣آل  مران :  (7)
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تطاو ا ، أي حاور ، أو وافق ، أو  أو توافقا ، أو تشاركا ، أو

ر أن حياور  شارك ، أو طاوع كل منهام صاحبه ، وال ي تصوَّ

 . اإلنسان نفسه

و ليه فاحلوار يقتيض أن ت عامل اآلخر بام حتب أن ي عاملك        

به ، وأن تنصت إليه قدر ما حتب أن ينصت إليك ، وأن تأخذ 

نبوك ، وإال فباور إليه اخلطوات التي تنتظر منه أن ُيطوها 

نفسك ، واسمع صوت نفسك ، وال تنتظر أن يسمع اآلخرون 

 صوتك.

احلوار الناجح هو القائم  ي احلق ، املبني  ي الصدق ، ال        

 ي الكذب ، وال التزييف ، وال السفسطة ، وال املغالطة ، وال 

 جمرد املغالبة لذات املغالبة.

وال يمت للعصبية العمياء بصلة،  فاحلوار ال يعني الشقاق ،      

وال جيعل من املتغريات ثوابت ، وال يقدس غري املقدس، وال 

يرمي الناس باإلفك والبهتان ، وال ُيرج  ن املوضو ية إم 
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غريها قصد إحراج املباَور ، أو إسكات صوته بالباطل ، كأن 

حياور شخص شخًصا آخر يف قضية فكرية فإذا هو يتبول إم 

  ليه ، أو  ي أرسته ، أو قبيلته ، أو حزبه ، أو هجوع شخيص

دولته ،  جًزا منه  ن مقار ة احلجة باحلجة ، وهروًبا من 

املوضو ية التي ال ِقَبل له هبا إم السباب والفبش الذي  قد ال 

 جييد غريمها.

كل ذلك يشء واحلوار يشء آخر ، أمل يقل احلق سببانه 

اْذَهَبا إَِم "هام السةع( : وتعام لسيدنا موسى وهارون ) لي

ر  َأْو َُيَْشى ه  َيَتَذكَّ واَل َله  َقْواًل لَّيِّنًا لََّعلَّ ه  َطَغى * َفق  ، (0)"فِْرَ ْوَن إِنَّ

فأمرمها احلق سببانه وتعام أن يقابة طغيان فر ون باحلكمة 

واملو ظة احلسنة ، والقول اللني احلسن ، وأال يقابة طغيان 

 فعله أو لغته.جربوته بمثل 

 وانظر إم أدب أيب اْلنبياء سيدنا إبراهيم ) ليه السةع( يف 

                                                           
 . ٣٣-٣7طه :  (1)
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نََّك ":  أبوه، حيث يقول ْلبيه حماورته  َ ْ َتنَتِه َْلَْرمج  ن ملَّ
َلئِ

ْريِن َملًِيا ، فيجيبه سيدنا إبراهيم ) ليه السةع( يف (0)"َواْهج 

ه  َكاَن َسَةع  َ َلْيَك َسَأْسَتْغفِ "غاية الرب واْلدب :  ر  َلَك َريبِّ  إِنَّ

، ويف احلوار الذي دار بينه وبني نمرود بن كنعان  (2)"يِب َحِفًيا

َ الَِّذي "كام حكى القرآن الكريم  ي لسانه :  َقاَل إِْبَراِهيم  َريبِّ

ِميت  َقاَل َأَنا أ ْحيِي َوأ ِميت   يِي َوي  ْ ، وهنا مل يرد  ليه سيدنا  (3)"حي 

إبراهيم ) ليه السةع( بالنفي املبارش ، إنام انتقل إم أمر آخر 

ا ِمَن املَْْغِرِب  اهللَفإِنَّ "قائًة :  ِق َفْأِت هِبَ ْمِس ِمَن املَْرْشِ َيْأيِت بِالشَّ

إن كنت حتيي وَتيت حًقا : وكأنه يقول له  "َفب ِهَت الَِّذي َكَفرَ 

الشمس من املغرب بدل املرشق ، فبهت الذي كام تقول فأت ب

 كفر.

                                                           

 . ٣1مريم :  (1)

 . ٣2مريم :  (9)

 . 917البقرة :  (7)
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وهذا نبي اهلل سيدنا  يسى ) ليه السةع( ينتقي ألفاظه 

ْلت ه  َفَقْد َ لِْمَته  "انتقاًء فيقول :  نت  ق   ، مل أقله :ومل يقل (0) "إِن ك 

 تأدًبا مع ربه ) ز وجل(.

ومن أبجديات احلوار حسن االستامع لْلخر ، و دع 

ة يف سام ه ، أو التأفف من إبداء  دع الرغبمقاطعته ، أو 

، هار التربع منه غمًزا ، أو ملًزا، أو اإلشاحة يف وجهه ، وإظكةمه

أو سخرية ، أو هتكاًم إشارًيا ، أو حتى تبساًم ساخًرا ينم  ن 

 دع تقدير املباور ، أو إظهار  دع االقتناع بام يقول هتوينًا 

واشتداد الصخب واجللبة ، لشأنه ، ناهيك  ن ارتفاع الصوت 

 فضًة  ن سوء اْلدب يف احلوار.

احلوار اهلادف ينأى بصاحبه  ن كل أشكال اجلمود 

واالستعةء ، وحيمله  ي احرتاع الرأي اآلخر وتقديره،  ي 

                                                           

 . 111املائدة :  (1)
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حد قول اإلماع الشافعي )رمحه اهلل( : رأيي صواب حيتمل 

 اخلطأ ، ورأي غريي خطأ حيتمل الصواب.

أبعد من ذلك فنرى أن كة الرأيني قد  بل إننا لنذهب

يكونان  ي صواب ، غري أن أحدمها راجح واآلخر مرجوح، 

فاْلقوال الراجبة ليست معصومة ، كام أن اْلقوال املرجوحة 

ليست مهدومة ، طاملا أن لصاحبها حًظا من النظر واحلجة 

 والدليل املعترب.

والنفعية؛ وإن أخطر ما يعوق احلوار أمران مها : اْلدجلة 

فأما اْلدجلة فإن العامل أو الكاتب أو املباور املؤدلج حتمله 

 صبيته العمياء للجام ة التي ينتمي إليها إما  ي  دع رؤية 

احلق ، وإما  ي التعامي  نه ، إذ يمكن ْلحدهم أن حياورك أو 

جيادلك أو يقبل نقاشك يف مفهوع آية من كتاب اهلل ) ز وجل( 

سنة سيدنا رسول اهلل )صي اهلل  ليه أو حديث صبيح من 
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وسلم( ، وال يقبل منك أن حتاوره أو تناقشه أو تراجعه يف كةع 

 مرشده املقدس لديه.

وأما النفعيون واملتاجرون باْلديان والقيم واملبادئ فة 

يدافعون أبًدا  ن احلق، وال ينتظر منهم ذلك ، إنام يدافعون  ن 

 آخر. مصاحلهم ومنافعهم فبسب وال يشء

وبام أن اجلزاء يف الدنيا واآلخرة من جنس العمل ، لقي 

سيدنا إبراهيم ) ليه السةع( من أدب ولده إسام يل ) ليه 

،  ي نبو ما صوره لنا القرآن  أبيهالسةع( ما فاق أدبه هو مع 

، حيث د ا سيدنا إبراهيم ) ليه  "الصآفات"الكريم يف سورة 

صالح َفمنَّ  ليه احلق سببانه السةع( ربه أن يرزقه الولد ال

وتعام بسيدنا إسام يل ) ليه السةع( ، ثم برشه بسيدنا 

إسباق ، ويف شأن ولده إسام يل ) ليه السةع( يقول احلق 

َربِّ َهْب  "سببانه  ي لسان سيدنا إبراهيم ) ليه السةع( : 
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َةع  َحلِيم  * فَ  َناه  بِغ  ْ نَي * َفَبرشَّ احِلِ ْعَي يِل ِمَن الصَّ َلامَّ َبَلَغ َمَعه  السَّ

َك َفاْنظ ْر َماَذا َتَرى َقاَل َيا  نَيَّ إيِنِّ َأَرى يِف املَْنَاِع َأينِّ َأْذَبب  َقاَل َيا ب 

يِن إِْن َشاَء  ْؤَمر  َسَتِجد  ا اهللَأَبِت اْفَعْل َما ت   .(0)"بِِرينَ ِمَن الصَّ

ونةحظ أن سيدنا إسام يل ) ليه السةع( قد خاطب 

والده بنفس اللفظ واْلدب الذي خاطب به سيدنا إبراهيم 

، فهاًم كام قال احلق سببانه :  "َيا َأَبِت  " أباه) ليه السةع( 

َها ِمْن َبْعض  " ًة َبْعض  يَّ رِّ ، ويف اْلثر : افعل ما ِشئَت كام (2) "ذ 

 َتدين  ت دان  .

*        *         * 
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