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  ، بأي شكل من أشكال التداول جزى اهللا خًريا من أعان على طبعه وتداوله جماًنا
    بأي شكل من أشكال االستخدام  أو اإلساءة؛وال أجيز استخدامه للتجارة
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   وأستاذي العالمة األصويل املؤرخ األديبمهدى إىل أيب
  لشيخ الدكتور عبد العظيم الديب ا

  وإىل والدي الكرميني
  عليهم سحائب الرمحة والرضوان
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 :مقدمة
احلمد هللا رب العاملني، وأصلى على سيدي سيد األولني واآلخرين، وآله الغر، وأصحابه 

  .ا كثًرياأهل الطهر، ومن تبعه وما بدل تبديالً، وسلم تسليًم
 وبعد، فهذه دراسة عن عرش الرمحن تبارك وتعاىل، وأهل ظله، آمل أن تكون غري 
مسبوقة من حيث رؤيتها، ومنهاجها، ومباحثها، وأن يدخرها اهللا تعاىل يل يف الدنيا 

  .واآلخرة؛ مغفرة وأجًرا عظيًما
احلديث ولقد اطلعت على أهم ما كتب السلف يف املوضوع، وشقّقت زوايا جديدة يف 

وعزوت النصوص،  - خصوًصا عرش الرمحن تبارك وتعاىل، وأهل ظله - عن العروش
، وتتبعت كالم العلماء ما وسعين، وقللت من  قدر جهديحاديثوراعيت الصحة يف األ

تدخلي ألقل حد، وركزت على النصوص القرآنية واحلديثية بشكل رئيسي، حىت تكون 
  .قدر ما يتدخل البشر يأيت االضطراب والوهم واخللل، فبال شوب فيهاالرؤية نبوية صافية 

واهللا وحده املعني، واملوفق، وأسأله تعاىل أن جيعل هذه الدراسة سديدة، مقبولة، خالصة 
  .التوفيق واالستعانةسبحانه وبه ، لوجهه الكرمي؛ فإنه سبحانه خري مسؤول

  عبد السالم البسيوين
  1432غرة رمضان املعظم 
 2011غرة أغسطس 
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
نا رسول اهللا علمنا ا سيدأَأو نزل ا قرآن كرمي عن يوم القيامة،       من احلقائق اليت
 ألا من عطايا وبركات القرآن والسنة - ، مجلة غيبيات نسلم اصلى اهللا عليه وسلم

  ..أسوقها تقريًبا للصورة الذهنية لقارئي الكرميوحقائق  –الصحيحة 

  :الًأو
: 48:  غري األرض والسموات، لقوله تعاىل يف سورة إبرهيم اليت نعرفهاستبدل األرض

)يوم تبدل األرضاألرض  غري 
حد  وبرزوا هللا الوا،والسموات

 ا أرض كالفضة  وتبدل)القهار
البيضاء نقية، مل يسفك فيها دم، ومل 
يعمل عليها خطيئة، ينفذهم البصر، 
ويسمعهم الداعي، حفاة عراة كما 
  !خلقوا، قياًما حىت يلجمهم العرق

 أرضه -وقد ورد تبديل الكون 
 يف سور -ومسائه وجباله ومعامله 

: وآيات كثرية من القرآن الكرمي
-102:طهيف سورة تعاىل يقول 

 ال ترى ِفيها . فَيذَرها قَاًعا صفْصفًا.اويسأَلونك عِن الِْجباِل فَقُلْ ينِسفُها ربي نسفً: (108
ع صوات ِللرحمِن فَال تسمأل يومِئٍذ يتِبعونَ الداِعي ال ِعوج لَه، وخشعِت ا.ِعوًجا وال أَمًتا

   .) همًساالَِّإ
   .)وترى الِْجبالَ تحسبها جاِمدةً وِهي تمر مر السحاِب: (88-النملويف سورة 

    .) وتِسري الِْجبالُ سيًرا.يوم تمور السماُء موًرا: (10-9:ويقول تعاىل يف سورة الطور
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 إذا . خافضة رافعة. ليس لوقعتها كاذبة.إذا وقعت الواقعة: (7-1ويف سورة الواقعة 
  ......). . وكنتم أزواًجا ثالثة. فكانت هباء منبثا. وبست اجلبال بسا.رجت األرض رجا

وِإذَا الِْجبالُ  *كَدرتوِإذَا النجوم ان* ِإذَا الشمس كُورت (:14-1ويف سورة التكوير 
تريس* طِّلَتع ارِإذَا الِْعشو* تِشرح وشحِإذَا الْوو* ترجس ارِإذَا الِْبحو*  فُوسِإذَا النو
تجوز* ِئلَتةُ سُءودوِإذَا الْمذَن *و ِبأَيٍب قُِتلَت* تِشرن فحِإذَا الصاُء  *ومِإذَا السو
كُِشطَت* ترعس ِحيمِإذَا الْجِإ *ووِلفَتةُ أُزنذَا الْج* م فْسن تِلمعترضا أَح* !( 

 وإذا البحار . وإذا الكواكب انتثرت.إذا السماء انفطرت: (5-1ويف سورة االنفطار 
  ..وغريها كثري).. . علمت نفس ما قدمت وأخرت. وإذا القبور بعثرت.فجرت

  :  يكون القيامة وتبديل األرض والسموات يوم:قال يف التحرير والتنوير
o وإبطال النظم املعروفة فيها يف احلياة الدنيا،صاف اليت كانت هلاوإما بتغيري األ ..  
o وات أخرى يف العامل األخروي ومس ووجدان أرٍض،وإما بإزالتها..  

  !استبدال العامل املعهود بعامل جديد: وحاصل املعىن

  :ًياــثان
عن أرضنا الشمس  تبعد 

ون هذه ثالثة وتسعني ملي
أو حنو مائة ومخسني / ميل

وال  متر،ومليون كيل
تستغرق ذروة أشعتها أكثر 

 ساعات يوميا على من مثان
سطح األرض، خالل 

ومع هذا فإن . الصيف
 فوقارتفعت  واحلرارة ل

 فإن الناس الً درجة مث60
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ٍت زادت أكثر فرمبا انعدمت حيوات كائنا وول.. لن يطيقوا العيش، وكذا احليوان والنبات
  .. كثرية على ظهرها

قدار مباشرة فوق الرؤوس؛ وستدنو منا مب الشمس أما يف اآلخرة فاألمر أشد؛ إذ ستكون
أو مبقدار ميل الكحل، الذي ال !  متر1600ي بتقديراتنا اوالذي يس وميل أرضي، وه

  !ويا هلول األمر! يزيد على عشرة سنتيمترات بأي حال
تدىن الشمس يوم القيامة من : ( اهللا عليه وسلمعنه صلىورد يف مسلم وغريه،       

؟ بامليلفواهللا ما أدري ما يعين :  قال سليم بن عامر)ميلاخللق، حىت تكون منهم كمقدار 
  ؟! الذي تكتحل به العنيامليلأمسافة األرض، أم 

 على أبعد التفسريات - أرضي كيف ستقترب من الرؤوس مبقدار ميل:  يسألالًولعل سائ
م، ، وتتبخر أجساده  جلودهمعندئٍذ  حتترقيتحملها الناس؟ وكيف ال وكيف س-

  ؟ويصريون غاًزا متصاعًدا كما يقول العلم واحلس
 ستكون مؤهلة لذلك، وسيقف اإلنسان هذا املوقف دون  األجسادنواجلواب املباشر أ

مدة مخسني ألف سنةرتفق بهماء، وال طعام، وال ظل، وال أي شيء مما ي ،!  
  : يف فتاواهل العالمة الشيخ حممد بن عثيمني رمحه اهللاقا      

 ومل؟ ال يسأل عنها بكيف وأ،القبول والتسليم :الغيب إن وظيفة املؤمن فيما ورد من أخبار
 ،حنن بين آدمتصوره ن ألن هذا أمر فوق ما ؛وهذه قاعدة جيب أن تبىن عليها عقيدتنا

من اخلالئق  وآمنا بأن الشمس تدن قنا،آمنا وصد: قولنسلم ونقبل ون أن نافالواجب علي
      .من البدع ووما زاد على ذلك من اإليرادات فه يوم القيامة مبقدار ميل،

كيف : على العرشتبارك وتعاىل عن استواء اهللا  سئل اإلمام مالك رمحه اهللا وهلذا ملا     
  !السؤال عنه بدعة: استوى؟ قال

  .وموقف اإلنسان منها القبول والتسليم ا بدعة،السؤال عنه: هكذا أيًضا كل أمور الغيب
إن  : فإننا نقول؛من اخلالئق يوم القيامة الشمس وجواب الشق الثاين بالنسبة لدن     

 من النقص وعدم - عليها يف الدنياهي الصفة اليت   ال على؛األجسام تبعث يوم القيامة
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 س يوم القيامة يوًما مقداره مخسون تاما، وهلذا يقف الناالًتبعث بعثًا كام  بل- التحمل
 ،الشمس منهم وألف سنة، ال يأكلون وال يشربون، وهذا أمر ال حيتمل يف الدنيا، فتدن

وأجسامهم قد أعطيت من القوة ما يتحمل دنوها، ومن ذلك ما ذكرناه من الوقوف 
هلا شأن  إىل طعام وال شراب، فاألجسام يوم القيامة  البشر فيهاألف سنة ال حيتاج مخسني

 .شأا يف هذه الدنيا آخر غري

  :ثًاـالـث
كما  ويتخلل عرقهم األرض، ون يف املوقف،الناس يعرق      ورد يف السنة الصحيحة أن 

، نسأل اهللا تعاىل رمحته تة؛ حسب ذنوماوها، حىت يقف اخلالئق فيه مبقادير متفيعلو
  : وعافيته

يعرق : (عنه صلى اهللا عليه وسلم ،ه رضي اهللا عن هريرةأيبسيدي عن  يف البخاري= 
 حىت يذهب عرقهم إىل األرض سبعني ذراًعا، ويلجمهم حىت يبلغ ؛الناس يوم القيامة

  ).آذام
: عنه صلى اهللا عليه وسلمعن سيدي املقداد بن األسود رضي اهللا عنه، مسلم ويف = 

ه، ومنهم من فمنهم من يكون إىل كعبي:  أعماهلم يف العرققدرفيكون الناس على ...(
وأشار ) يكون إىل ركبتيه، ومنهم من يكون إىل حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إجلاًما

  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بيده إىل فيه
عن سيدي املقداد بن األسود ، وصحيح سنن الترمذي ،ويف املعجم الكبري للطرباين= 

؛  العبادمنوم القيامة أدنيت الشمس ا كان يإذ: (عنه صلى اهللا عليه وسلمرضي اهللا عنه، 
ال أدري أي امليلني عىن، أمسافة : قال سليم بن عامر. حىت تكون قيد ميل أو اثنني

 بقدر العرق فيكونون يف ،، أم امليل الذي تكتحل به العني ؟ فتصهرهم الشمساألرض
 يأخذه إىل من ومنهم،  يأخذه إىل ركبتيهمن ومنهم،  يأخذه إىل عقبيهمنفمنهم : أعماهلم 
هللا عليه وسلم يشري بيده إىل فرأيت رسول اهللا صلى ا. )اإجلاًم يلجمه من ومنهم، حقويه
  .اإجلاًم يلجمه: فيه، أي
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  :ًعاــراب 
مقاييس الزمان واملكان واألشياء لن تكون ككل شيء يف الكون يتغري يوم الدين، فإن 

 - فاليوم ليس كأيامنا ؛ كحاهلا يف الدنيا
 بل سيكون -ن ساعة أربًعا وعشري

  .أطول أيام اآلخرة
وقد ورد يف السنة الصحيحة أن القيام 
بني يدي رب العاملني سيطول يف يوم كان 

 : من أيام الدنيامقداره مخسني ألف سنة
يوم هم باِرزونَ، ال يخفَى علَى اللَِّه (

 الْملْك الْيوم؟ ِللَِّه ِمنهم شيٌء، ِلمِن
  !16: غافر) الْقَهاِرالْواِحِد

ما من صاحب : ( صلى اهللا عليه وسلم، عنهرضي اهللا عنه عنهعن أيب هريرة مسلم ففي = 
ا جنباه وجبينه، كرت ال يؤدي زكاته إال أمحي عليه يف نار جهنم، فيجعل صفائح، فيكو ى

 إما إىل اجلنة رى سبيله، مث يسنة ألف مخسنيحىت حيكم اهللا بني عباده، يف يوم كان مقداره 
  .احلديث.........) وإما إىل النار

عنه صلى  ، أيب هريرة رضي اهللا عنه سيدنا صحيح عندالترغيب والترهيب بإسناويف = 
، سنة ألف مخسنيمقدار نصف يوم من } يوم يقوم الناس لرب العاملني{: اهللا عليه وسلم

أي أقل من نصف  ؛}فيهون ذلك على املؤمن؛ كتديل الشمس للغروب إىل أن تغرب
 !ساعة

عنه  والعارضة وصحيح الترمذي، عن سيدي ابن عمر رضي اهللا عنهما، ويف املسند= 
 ألف مخسنييف يوم كان مقداره } {يوم يقوم الناس لرب العاملني{: صلى اهللا عليه وسلم

  !يف الرشح إىل أنصاف آذام} سنة
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  :ًساــخام
  :الً املرحومني قصًريا سهومع طول هذا اليوم فإنه سيكون على املؤمنني

عنه صلى اهللا عليه ، رضي اهللا عنه أيب هريرة  سيديفقد روى احلاكم يف مستدركه عن= 
  .)يوم القيامة كقدر ما بني الظهر والعصر: (وسلم

 عنه، رضي اهللا عنه أيب هريرة  سيدين، ع وغريمهاصحيح الترغيب الصحيحة، وويف= 
 ألف مخسني مقدار نصف يوم من ؛يوم يقوم الناس لرب العاملني (:صلى اهللا عليه وسلم

عة  أي حنو نصف سا) فيهون ذلك على املؤمن كتديل الشمس للغروب إىل أن تغربسنة،
  !من ساعات الدنيا

  .آمني.. اللهم اجعلنا من هؤالء، وممن ال حيزم الفزع األكرب، يا منان يا رمحن
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  !ما الظل وما العرش؟

لكوننا نتكلم عن ظل عرش 
وهو الرمحن تبارك وتعاىل، 

موضوع عقدي، له حساسيته 
 أن حندد ألفاظنا، نايلزموأمهيته، 

لشرعية، من وجوهها اللغوية وا
ونعرف ما الظل وما العرش، كما 
وردا يف اللغة، والكتاب الكرمي، 

  !والسنة املشرفة

نقص الضوء احلاصلُ من : الظل يف اللغة: جاء يف اللسان، واحمليط، ومعجم الفروق اللغوية
 ظالويسمى  .تر ِبحاِجٍز ماشعاِع الشمِس ِعندما يسضوُء : أوحاجز بينك وبني الشمس، 

 من شجٍر ما أَظَلَّ املرَء:  الظُّهِر إىل املساء؛ والظُّلَّةُ منفيئًامن الصباح ِإىل الظُّهر، ويسمى 
كالبيوِت اليت تصنع من أغصاِن ،  يستتر به من احلر والربدشيُءغريه؛ والأو سحاٍب أو 

 :قال الشاعر. األشجار

   الفيء من برد العِشي تذوقوال....فال الظِّلَ من برِد الضحى تستطيعه

ِإنسانٌ خفيف : ، ويقال، أي لزمهتبعه كظله: ويضرب به املثل يف اللزوم وااللتصاق، يقال
وعكسه السِمج اململ، الذي يثقُل وجوده على أي مِرح، نشيطٌ، خفيف الروِح، : الظِّلِّ
  .النفس

 وقْت القَيِظ، ؛ أَي مشيت يف منتصِف النهاِر:مشيت علَى ِظلِّيأو نتعلْت ِظلِّي، وا
  .ما أَظلَّك من سحاٍب وغريه: والظِّاللُ
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  :الظل يف الرؤيا

 باإلسالم - يف الرؤيا –وقد أُول الظل 
والقرآن، كما ورد يف صحيح مسلم 

ابن عباس رضي اهللا عنهما، سيدي عن 
ول اهللا صلى اهللا عليه  أتى رسالًأن رج
 إين أرى :يا رسول اهللا: قالوسلم ف
 ،تنطف السمن والعسل لةظُالليلة 

 من السماء إىل الًا واصوأرى سبًب.  فاملستكثر واملستقل؛فأرى الناس يتكففون منها بأيديهم
 مث ، مث أخذ به رجل آخر فعال،الع مث أخذ به من بعدك فَ، فأراك أخذت به فعلوت،األرض

  ! له فعالً مث وصل،أخذ به رجل آخر فانقطع به
  .  واهللا لتدعين فألعربا، بأيب أنتيا رسول اهللا: رضي اهللا عنهبكر  وقال أب

  . اعربها:قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
 وأما الذي ينطف من السمن والعسل ، فظلة اإلسالمالظلةأما : رضي اهللا عنه بكر قال أبو

لك فاملستكثر من القرآن ذ وأما ما يتكفف الناس من -ته ولينه و حال-فالقرآن 
 تأخذ به ؛ء إىل األرض فاحلق الذي أنت عليه وأما السبب الواصل من السما،واملستقل

مث ، به مث يأخذ به رجل من بعدك فيعلو ،به مث يأخذ به رجل من بعدك فيعلو ،فيعليك اهللا به
  .به  مث يوصل له فيعلو،ر فينقطع بهيأخذ به رجل آخ

  ؟  أصبت أم أخطأت:أيب أنتسول اهللا بفأخربين يا ر
رسول فواهللا يا :  قال)ا وأخطأت بعًض،اأصبت بعًض: (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
   ).ال تقسم: (اهللا لتحدثين ما الذي أخطأت؟ قال

 -  خمتلفة دنيوية وأخرويةمبعاٍن -وردت كلمة الظل يف املصحف الشريف وقد 
  :نتأملها -لدنيا واآلخرة  يف ا-وارد عدة ، مبتسًعا وثالثني مرة
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  :الظل يف الدنيا
 شاَء وولَ ،الظِّلَّ تر ِإلَى ربك كَيف مد أَلَم(: يقول تعاىل :منة من اهللا تعاىل ونعمة هو= 

وجعل لكم الً، ِظال جعلَ لَكُم ِمما خلَق واللَّه(: ويقول تعاىل .45:الفرقان) ؟!لَجعلَه ساِكًنا
  .81:النحل )من اجلبال أكناًنا

 ناوظَلَّلْ: ( قال عز من قائل مبا آتاهم،ِه عليهم مث من،ويف ذكره تعاىل لتيه بين إسرائيل
اممالْغ كُملَيأَن،عو كُملَيا علْنى ـزلْوالسو ن57: البقرة )الْم.  

مشًسا بال سحاب حيجبها، وحرارة بال ظل يفيء املرء إليه، وهلًبا يطارد : وختيل معي الدنيا
  !فسبحان الذي مد الظل، ولو شاء جلعله ساكًنا! اإلنسان حيث كان

   : احلر الشديد يف مقابلةويظهر فضله= 
وال  الظِّلُّ وال.  وال النوروال الظلمات. وما يستوي األعمى والبصري(: يقول تعاىل
ورراإلميان :  ولعل املقصود به هنا.22-19:فاطر)  وال األمواتألحياُءوما يستوي ا. الْح

  .، مع اعتبار املعىن الظاهريف مقابلة الكفر
. 24: القصص)الظِّلِّ  ثُم تولَّى ِإلَى،لَهما فَسقَى(: يقول تعاىل :راحة للنفس والبدن وهو= 

   .كأن اهللا تعاىل يذكرنا بفضله يف خلق الظل، املذِهب للعناء، املريح لألعضاء
  : يسجد أو يشري إىل سجود الكائنات لرا تعاىلالظل و= 

 -عِن الْيِمِني والشماِئِل  ِظاللُه يتفَيأُ مل يروا إىل ما خلق اهللا من شيءأو(:      يقول تعاىل
رب تعاىل عن عظمته خي: قال اإلمام ابن كثري. 48: النحل)؟!وهم داخرون - سجًدا ِللَِّه

 -  ودانت له األشياء واملخلوقات بأسرها ،وجالله وكربيائه الذي خضع له كل شيء
تفيأ  فأخرب أن كل ما له ظل ي-مجادها وحيواا، ومكلفوها من اإلنس واجلن واملالئكة 

: قال احلسن . فإنه ساجد بظله هللا تعاىل-بكرة وعشيا :  أي-ذات اليمني وذات الشمال 
  !)4/630الدر املنثور ( ظلك فيسجد هللا، وأما أنت فتكفر به أما

 وِظاللُهم اَألرِض طَوًعا وكَرًهايسجد من ِفي السمواِت و وِللَِّه: (ومثلها قوله تعاىل     
داِل وِبالْغاآلصفإن امتنع هؤالء الذين : يف تفسريها  قال اإلمام ابن كثري.15:الرعد) و
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 من إفراد الطاعة واإلخالص بالعبادة له -ثان واألصنام هللا شركاء ويدعون من دون اهللا األ
ا، طوًع  ومن يف األرض من املؤمنني به،م فلله يسجد من يف السموات من املالئكة الكرا-

ا ا حني يكرهون على السجود، ويسجد أيًضفأما الكافرون به فإم يسجدون له كرًه
  .ا بالغدوات والعشاياا وكرًهظالل كل من سجد طوًع

عن عبد اهللا بن      ففي حديث البخاري ، واستخدم الظل يف الكناية عن الزم اجلهاد= 
 ،ن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف بعض أيامه اليت لقي فيهاأ: عنهماىف رضي اهللا أوأيب 

أيها الناس، ال تتمنوا لقاء العدو،  (: مث قام يف الناس خطيًبا قال،انتظر حىت مالت الشمس
: مث قال.  السيوفظاللوسلوا اهللا العافية، فإذا لقيتموهم فاصربوا، واعلموا أن اجلنة حتت 

  ). وجمري السحاب، وهازم األحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهماللهم مرتل الكتاب، 
 ومنها الدبابات والطائرات والرشاشات –     وظالل السيوف هنا أدوات احلرب عامة 

 يف مواجهة من يهددون دين اهللا تعاىل، ويعتدون على عباده -اآلن، وما جيد بعد اآلن 
ال دفْع اِهللا الناس بعضهم ببعٍض ولو: (اآلمنني، فمواجهتهم فريضة، ومدافعتهم ضرورة
  .251:البقرة)! لفسدت األرض، ولكن اهللا ذو فضل على العاملني

 وتعاىل  ظل األشياء فوق الرؤوس سوط عذاب ضد املاردين على اهللا تبارككانولقد = 
  : يف الدنيا

يقول :      ففي حكاية بين إسرائيل حني عصوا أمر موسى عليه السالم، وأبوا إجابته
  .171:األعراف )ظُلَّةٌ نتقْنا الْجبلَ فَوقَهم كَأَنه وِإذْ(: عاىلت

 فَكَذَّبوه(: يقول تعاىل يب عليه السالمويف حكاية أصحاب األيكة مع نيب اهللا شع     
  .189:الشعراء) الظُّلَّة فَأَخذَهم عذَاب يوِم

لَه  دعوا اللَّه مخِلِصني كَالظُّلَِل غَِشيهم موج وِإذَا(:  يقول تعاىل     ويف املشركني عموًما
يناليت هي -فكانت الظلة والظلل . السحابقطع الظلل، أي كك .32:لقمان) الد 

  ! بالًء وعذاًبا، وسبًبا لالستئصال والفناء-السحاب املظلِّل 
  



 17

  تنويعات يف ظل الدنيا
  ): ى صلى اهللا عليه وسلم أن يقعد املرء بني الظل والشمس= (

 صلى ى(:      يف صحيح سنن ابن ماجه، والسلسلة الصحيحة عن بريدة رضي اهللا عنه
والشمس، والس  الظلفجلوس بني : ، فأما السان عن جملسني وملبسني عليه وسلماهللا

أن تصلي يف ثوب وال : أحدمها:  أن حتتيب يف ثوب يفضي إىل عورتك، وامللبسان:اآلخر
      ).  ليس عليك رداء؛يلاوأن تصلي يف سر:  واآلخر،توشح به

ى أن جيلس (: ى اهللا عليه وسلم     ويف الصحيحة عن رجل من أصحاب رسول اهللا صل
  !) جملس الشيطان:قال، والظلبني الضح و

   :ى صلى اهللا عليه وسلم عن قضاء احلاجة يف ظل الناس= 
الرباز يف : اتقوا املالعن الثالث(:      ففي صحيح أيب داود، عن معاذ رضي اهللا عنه

   )!والظلاملوارد، وقارعة الطريق، 
  !فها الدنيا قبل حممد صلى اهللا عليه وسلموهي ملسة حضارية مل تعر

   :إنشاء املكان الظليل ليأوي إليه العابرون من أعظم القربات= 
    ففي صحيح سنن الترمذي، بسند حسن، عن عدي بن حامت، وأيب أمامة رضي اهللا 

 فسطاط يف سبيل اهللا، ومنيحة ظل: أفضل الصدقات(: عنهما، عنه صلى اهللا عليه وسلم
  ).طروقة فحل يف سبيل اهللاأو سبيل اهللا، خادم يف 

  : الظل البارد من نعيم الدنيا الذي سنسأل عنه= 
 -هذا ( :    فقد ورد يف صحيح اجلامع عن عدد من الصحابة، عنه صلى اهللا عليه وسلم

  .) وماء بارد، ورطب طيب، باردظل :سألون عنهمن النعيم الذي ت -الذي نفسي بيده و
  : قرة ظلة حىت يف الدنياكرامات سورة الب= 

يقرأ من الليل سورة  وبينما ه( :ن أسيد بن حضري رضي اهللا عنهع البخاريففي      
البقرة، وفرسه مربوط عنده، إذ جالت الفرس، فسكت فسكتت، فقرأ فجالت الفرس، 

ا منها، فسكت وسكتت الفرس، مث قرأ فجالت الفرس، فانصرف، وكان ابنه حيىي قريًب
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 يا رسول اهللا أن تطأ حيىي، وكان منها قريبا، فرفعت رأسي فانصرفت إليه، فأشفقت: قال
 فيها أمثال املصابيح، فخرجت حىت ال أراها، الظلةفرفعت رأسي إىل السماء، فإذا مثل 

قرأت  وتلك املالئكة دنت لصوتك، ول(:  قال،ال:  قال.)وتدري ما ذاك؟: (قال
 ).مألصبحت ينظر الناس إليها، ال تتوارى منه

  : ظل القمر= 
ظالم و  وال ه،نور ساطعو فال هالذي يتصف بأنه غري قوي؛ ولعل املراد به ضوؤه،     

 صلى  فإذا رسول اهللاخرجت ليلة من الليايل: (يف مسلم عن أيب ذر رضي اهللا عنه: دامس
 ، فظننت أنه يكره أن ميشي معه أحد، ليس معه إنسان،اهللا عليه وسلم ميشي وحده

  : فقال، فالتفت فرآين، القمرظلي يف فجعلت أمش
  . يا أبا ذر تعاله:  قال. جعلين اهللا فداءك؛أبو ذر: من هذا؟ فقلت

 إال من أعطاه اهللا ؛املكثرين هم املقلون يوم القيامةإن :  فقال،فمشيت معه ساعة: قال
  .ا، وعمل فيه خًريفنفح فيه ميينه ومشاله، وبني يديه ووراءها، خًري
: فقال يل، ارة فأجلسين يف قاع حوله حج،جلس ههناا:  فقال،ه ساعةفمشيت مع: قال
  .جلس ههنا حىت أرجع إليكا

: يقول مقبل وهو ين مسعته وهوإ مث ، فلبث عين فأطال اللبث،ة حىت ال أراهر فانطلق يف احلَ
كلم  من ت:جعلين اهللا فداءك! يا نيب اهللا:  جاء مل أصرب فقلتفلما:  قالوإن سرق وإن زىن

   !ارجع إليك شيئًا ييف جانب احلرة؟ ما مسعت أحًد
ات ال يشرك باهللا بشر أمتك أنه من م:  فقال،ذاك جربيل عرض يل يف جانب احلرة: قال

  . شيئا دخل اجلنة
. نعم: وإن سرق وإن زىن؟ قال: قلت. نعم: وإن سرق وإن زىن؟ قال! يا جربيل: فقلت
  !مر اخلوإن شرب. نعم: وإن سرق وإن زىن؟ قال: قلت

 
 



 19

  :  رضي اهللا عنهعاصم بن ثابتظلة الدبـر، وكرامة الصحايب = 
بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عشرة (:  الصحيح عن أيب هريرة رضي اهللا عنه    يف

 رضي اهللا  جد عاصم بن عمر،ر عليهم عاصم بن ثابت األنصاري وأم،ارهط سرية عيًن
 ذكروا حلي من ،بني عسفان ومكة و وه،كانوا باهلداة فانطلقوا حىت إذا ،عنهم أمجعني

 ؛ فاقتصوا آثارهم،ا من مائيت رجل كلهم راٍم فنفروا هلم قريًب،حليان و يقال هلم بن،هذيل
 فلما ، فاقتصوا آثارهم، هذا متر يثرب: فقالوا،ا تزودوه من املدينةحىت وجدوا مأكلهم متًر

 انزلوا وأعطونا : فقالوا هلم، م القوم وأحاط،رآهم عاصم وأصحابه جلؤوا إىل فدفد
  . ا وال نقتل منكم أحًد، ولكم العهد وامليثاق،بأيديكم

 اللهم أخرب ، أما أنا فواهللا ال أنزل اليوم يف ذمة كافر:قال عاصم بن ثابت أمري السرية     
 ،مليثاق فرتل إليهم ثالثة رهط بالعهد وا،ا يف سبعة فرموهم بالنبل فقتلوا عاصًم،عنا نبيك

  . ورجل آخر، وابن دثنة،منهم خبيب األنصاري
ل أو هذا : فقال الرجل الثالث،ثقوهمأوتار قسيهم فأوفلما استمكنوا منهم أطلقوا      
 على أن ؛ فجرروه وعاجلوه-  يريد القتلى-  إن يف هؤالء ألسوة، واهللا ال أصحبكم،الغدر

حىت باعومها مبكة بعد وقعة بدر، فابتاع فأىب فقتلوه، فانطلقوا خببيب وابن دثنة  ،يصحبهم
قتل احلارث بن عامر  واحلارث بن عامر بن نوفل ابن عبد مناف، وكان خبيب ه وا بنخبيًب

  ..ايوم بدر، فلبث خبيب عندهم أسًري
أم حني اجتمعوا استعار منها : أن بنت احلارث أخربته: فأخربين عبيد اهللا بن عياض     

فوجدته جملسه على : ا يل وأنا غافلة حني أتاه، قالته، فأخذ ابًنموسى يستحد ا فأعارت
ختشني أن أقتله؟ ما : ب يف وجهي، فقالفخذه واملوسى بيده، ففزعت فزعة عرفها خبي

ا يوًم واهللا لقد وجدته ا من خبيب،ا قط خًريواهللا ما رأيت أسًري: قالت. كنت ألفعل ذلك
 إنه : وكانت تقول! مبكة من مثراحلديد، ومايأكل من قطف عنب يف يده، وإنه ملوثق يف 

  !الرزق من اهللا رزقه خبيًب
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 فتركوه ، ذروين أركع ركعتني: قال هلم خبيب،فلما خرجوا من احلرم ليقتلوه يف احلل  
   :ا اللهم أحصهم عدًد، لوال أن تظنوا أن ما يب جزع لطولتها: مث قال،فركع ركعتني

   كان هللا مصرعيى أي شقٍّعل * اسلًمل مقتولست أبايل حني أٌ
  ممزع و شلصاِلأو على يبارك* وذلك يف ذات اإلله وإن يشأ 

 فاستجاب ،ا الركعتني لكل امرئ مسلم قتل صًربسن و فكان خبيب ه،فقتله ابن احلارث
 فأخرب النيب صلى اهللا عليه وسلم أصحابه خربهم وما ،اهللا لعاصم بن ثابت يوم أصيب

ر قريش إىل عاصم حني حدثوا أنه قتل ليؤتوا بشيء منه وبعث ناس من كفا. أصيبوا
 من الظلة فبعث على عاصم مثل ، من عظمائهم يوم بدرالً وكان قد قتل رج،يعرف
الدا فلم يقدروا على أن يقطعوا من حلمه شيئً، فحمته من رسوهلم)النحل والزنابري (رـب!  
   :شؤم الزناظلة = 

:  أيب هريرة رضي اهللا عنه، عنه صلى اهللا عليه وسلم    يف صحيح الترغيب وأيب داود عن
 ). فإذا أقلع رجع إليه اإلميان،كالظلة فكان عليه ،إذا زىن الرجل خرج منه اإلميان(
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  :الظل ملعرفة الوقت
ولقد استخدم الظل زمًنا طويالً يف معرفة الوقت، بالنظر، أو بالساعات الشمسية اليت 

  ..  يف كل أحناء العاملظلت تستخدم قروًنا
وقد ورد يف السنة املشرفة استخدام الظل يف حتديد 

  : مواقيت الصالة، من طرق عديدة، منها
     ما رواه الترمذي وأمحد يف مسنده، عن ابن عباس 

أمين (: رضي اهللا عنهما، عنه صلى اهللا عليه وسلم
 ؛ فصلى يب الظهر حني زالت الشمس،جربيل عند البيت

 مث صلى يب املغرب ، كل شيء مثليهظل مث صلى يب العصر حني كان ،در الشراكفكانت بق
 حني حرم ، مث صلى يب الفجر، مث صلى يب العشاء حني غاب الشفق،حني أفطر الصائم

 مث صلى ، كل شيء مثلهظل مث صلى الغد الظهر حني كان ،الطعام والشراب على الصائم
 مث صلى يب ،صلى يب املغرب حني أفطر الصائم مث ، كل شيء مثليهظليب العصر حني صار 

 هذا :يا حممد:  فقال، مث التفت إيل، مث صلى يب الفجر فأسفر،لوالعشاء إىل ثلث الليل األ
  ).  الوقت فيما بني هذين الوقتني؛وقت األنبياء من قبلك

  :وفيما يلي مناذج للساعات الشمسية اإلسالمية اليت استفادت من حركة الظل
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  :توسيع مفهوم الظل
 الذي حيمي األرض  اجلوي،ذلك الغالفأو هل يشمل الظل أيًضا الظل الكوين،     ترى 

يازك،  املهلكة، والنشعةمن األ
ة؟ والشهب، واألجرام املتساقط

حبكم كونه يظل األرض، 
وحيجب عنها الكثري من أسباب 
اهلالك والتدمري؛ لطفًا من 

  اللطيف اخلبري؟
التدبر فريضة  (نةوقرأت يف مد

 إن الكوكب األرضي :)إسالمية
يتمتع مبيزة يفتقدها العديد من 

 ال ينتبه  اليتعظمىالمهية األ ذوالغالف ذلك . هي الغالف اجلوي ،الكواكب األخرى
 فوق شعة كانت هذه األ سواًء؛شعة الضارة وهي محاية األرض من األ،إليها الكثريون

ية األرض وسكاا من الشهب اليت تسقط على  محاكذا و، كونية أشعةمأ ،بنفسجية
 حبيث ؛ وامتصاص زمخها، فيعمل الغالف اجلوي على تربيدها قبل وصوهلا إلينا،األرض

   .تصل األرض بطيئة باردة
 من -ظلها ب –عنا نوذه احلقائق يتضح لنا أن الغالف اجلوي يعمل كاملظلة اليت مت     

 . عنده مبقداريٍءسبحان اهللا الذي كل شف!  ومترر كل ما ينفعنا،كل ما يضرنا
نه مد األرض إ حيث ؛لسطح األرضا واهللا تعاىل مد هذا الغالف حبيث يكون موازًي      

يقول .  وهذا ال يتحقق إال بالسطح املغلق،ا إىل ايةتنتهي الرحلة عليها أبًد أيًضا حبيث ال
 وأَنبتنا ِفيها ِمن ، وأَلْقَينا ِفيها رواِسي،واَألرض مددناها: (19:سورة احلجريف تعاىل اهللا 

  ).كُلِّ شيٍء موزوٍن
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 أنه غاز وهذا الغاز إن مل يكن له طاقة ي وه،وتوجد خاصية فيزيائية للغالف اجلوي     
 تتغلب ا على - تعترب الشمس من أهم مصادرها و– كانت ساكنةأو  كافية حركة

 وملاتت كل الكائنات ، لسقطت جزيئات الغاز كلها على سطح األرض،اجلاذبية األرضية
   .)شاء لَجعلَه ساِكًنا وولَ (ااختناقً

النتصار على  متكنه من ا،فاحلمد هللا الذي جعل جزيئات هذا الغالف اجلوي يف حركة دائبة
  .اجلاذبية األرضية

وتوجد خاصية أخرى      
 أنه ال :عجيبة للغالف اجلوي

يظهر تأثريه التشتييت للضوء 
األزرق الذي جيعل السماء 
تتلون باللون األزرق يف 

 إال عندما تكون ؛النهار
أمل تر إىل  (:الشمس بازغة

ربك كيف مد الظل ولو 
ثُم جعلْنا  ،شاء جلعله ساكًن

 )لشمس علَيِه دِليالا
 فلوال الشمس ،45:الفرقان

  . من خالل زرقته يف النهار) الظل(ما رأينا هذا الغالف اجلوي 
 منا استخدمنا النظر فقط ملا متكن ووالدليل على هذا أننا بالليل نرى الفضاء مباشرة ول

يت ال متتلك لكواكب ال أن اا ونالحظ أيًض!التعرف على وجود الغالف اجلوي بالليل
كالقمر  -ا غالفًا جوي- ألن ؛رة للشمس يف النهار باللون األسودواتظهر فيه السماء ا 

  ! ولكن ال يوجد غالف جوي تدل عليه الشمس يف ار الكوكب،الشمس موجودة
  .وأنعم علينا بنعمه ظاهرة وباطنة. فسبحان اهللا الذي منح الكرة األرضية مقومات احلياة
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  : منهاآلخرة على مواردوالظل يف ا

  
  :الغمام واملالئكةظُلل من  يف سبحانه جلبارجميء ا= 

  . 210: البقرة)ِمن الْغماِم ظُلٍَل  يأِْتيهم اللَّه ِفيرونَ ِإال أَنظُين هلْ: (يقول تعاىل
يوم القيامة، لفصل القضاء بني األولني جميئه سبحانه : يعين:  اإلمام ابن كثري يف تفسريهاقال

وقضي : (ا فشر، وهلذا قالا فخري، وإن شر، إن خًريواآلخرين، فيجزي كل عامل بعمله
 ،وجاء ربك .اا دككال إذا دكت األرض دك: (كما قال )األمر وإىل اهللا ترجع األمور

وامللك صفالفجر   )وأىن له الذكرى،  يومئذ يتذكر اإلنسان،وجيء يومئذ جبهنم .اا صف :
 أو يأيت بعض آيات ، أو يأيت ربك،هل ينظرون إال أن تأتيهم املالئكة: (، وقال23 - 21

  . 158:  األنعام،اآلية ...)ربك يوم يأيت بعض آيات ربك
 أيب هريرة هاهنا حديث الصوِر بطوله، عن بن جريرا ذكر اإلمام: ابن كثرياإلمام قال 

أن الناس إذا اهتموا ملوقفهم يف  : وفيه،رضي اهللا عنه، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
 حممد فكلهم حييد عنها؛ حىت ينتهوا إىل ،العرصات، تشفعوا إىل رم باألنبياء واحًدا واحًدا

  . )أنا هلا، أنا هلا(: وا إليه قالؤعليه، فإذا جاصلوات اهللا وسالمه 
عند اهللا يف أن يأيت لفصل  فيذهب صلى اهللا عليه وسلم فيسجد هللا حتت العرش، ويشفع

القضاء بني العباد، فيشفعه اهللا تعاىل، ويأيت يف ظلل من الغمام، بعد ما تنشق السماء الدنيا، 
الثالثة إىل السابعة، ويرتل محلة العرش ويرتل من فيها من املالئكة، مث الثانية، مث 

ويرتل اجلبار، عز وجل، يف ظلل من الغمام واملالئكة، وهلم زجلٌ من : والكروبيون، قال
سبحان ذي امللك وامللكوت، سبحان رب العرش ذي اجلربوت، : تسبيحهم يقولون

      .إخل... سبحان احلي الذي ال ميوت
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  :اجلنـةيف ظـل ال
عيم من النعيم، يستروح الظل يف اجلنة ن

املؤمن فيه روح الرضوان، وجيد فيه منة 
الرمحن، وينسى به حر الدنيا، وألواءها، 

  . وعناءها؛ اللهم ال حترمناه يا كرمي
وقد ذكر النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  : أشياء منها
   :عظم شجر اجلنة، وعظم ظلها= 

سيدي  عن  وغريهيف البخاري فقد ورد
 عنه صلى ،ضي اهللا عنهأنس بن مالك ر
إن يف اجلنة لشجرة، : (اهللا عليه وسلم

 مائة عام ال ظلها يفيسري الراكب 
 ). يقطعها

 سهل بن سعدسيدنا عن يف البخاري و= 
إن يف اجلنة لشجرة، يسري الراكب اجلواد : ( عنه صلى اهللا عليه وسلم،رضي اهللا عنه

  .)املضمر السريع مائة عام ما يقطعها
  :ل نعيم من نعيم اجلنة ورفاهيتهاوهذا الظ=  

كانت :  اهللا عنه قالي أنس بن مالك رض سيديعن ،يف مسند أمحد بسند حسنو      
 اهللا صلى اهللا عليه قال نيبف. طريق الناس  فعزهلا عن، فأتاها رجل، الناسيشجرة تؤذ

  !) اجلنةيف  ظلهافلقد رأيته يتقلب يف: (وسلم
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  :ومن خصائص ظل اجلنة
  : جزء من النعيم احلسي ألهل اجلنة أنه= 

 هم. ِإنَّ أَصحاب الْجنِة الْيوم ِفي شغٍل فَاِكهونَ(: يقول تعاىل، على سبيل املن وتعداد النعم
   56-55:يس )علَى اَألراِئِك متِكئُونَ ِظالٍل وأَزواجهم ِفي
كلوا واشربوا هنيئًا؛ مبا . وفواكه مما يشتهون. وعيوٍن ِظالٍل يالْمتِقني ِف ِإنَّ(: ويقول تعاىل
  43-41:املرسالت )كنتم تعملون

   :ظل ممدود طويلوأنه = 
   .30: الواقعة)ممدوٍد وِظلٍّ(: كما قال تعاىل عنه .دائم ال تنسخه الشمسأي 

  أيب هريرة سيدناويف صحيح مسلم عن.  ممدود:والعرب تقول للشيء الذي ال ينقطع
إن يف اجلنة شجرة يسري الراكب يف ظلها مائة  (:رضي اهللا عنه،  عنه صلى اهللا عليه وسلم

    .) ال يقطعها،عام
   :ظل ظليل أنهو= 

مبالغة يف  57:النساء )الًظَِلي الًِظ  وندِخلُهم،ِفيها أَزواج مطَهرةٌ لَهم(: كما قال تعاىل عنه
   . ووفرتهكناية عن غضارة العيشاية، والنعمة، واحلم

وصف بأنه ظليل؛ ألنه ال  :احلسن وقال. ا ال مشس فيهكثيفً) ظليالً(: قال اإلمام القرطيب
  .ذلكو وحن،موم والس، من احلر،يدخله ما يدخل ظل الدنيا

  :  ظل دائمأنهو= 
ِمن تحِتها  تجِريوعد املتقون، مثلُ اجلنِة اليت : (ككل نعيم الدنيا وبركاا، يقول تعاىل

ارهاَألن،اِئما دا  أُكُلُهِظلُّهيزول وظلها ال ،مثرها ال ينقطع؛ أي إن 35: الرعد)و.  
   : داٍن قريبأنهو= 

فال يعنّي  14:ناإلنسا )وذُلِّلَت قُطُوفُها تذِْليال ا،ِظاللُه علَيِهم وداِنيةً(: كما قال تعاىل عنه
   !املؤمن نفسه طلًبا لظل، أو هرًبا من حر
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   :وأنه خاٍل من أية حرارة أو أذًى= 
إن لك أال جتوع فيها وال ): (119-118:طه( كما قال تعاىل حكاية عن آدم يف اجلنة

تربز للشمس فتجد ال أي  :ضحىوال تومعىن ) وأنك ال تظمؤ فيها وال تضحى. تعرى
، كما بني طلوع الفجر إىل طلوع ظل ممدود إذ ليس يف اجلنة مشس، إمنا هو ؛حرها

     .، كما قال القرطيب رمحه اهللا يف تفسريهاالشمس
   :جحيمهاال يقارن حبرور النار وأنه و= 

وال  الظِّلُّ وال. وال الظلمات وال النور. وما يستوي األعمى والبصري(: كما قال تعاىل عنه
ورروبضدها تتميز األشياء،   22-19:فاطر) حياء وال األمواتوما يستوي األ. الْح

  .ويعرف الفضل
:  منعمني متكئني- أو الرجل وأشباهه وأحبابه –  ظالل جتمع الرجل وأهله مجيًعاوأنه= 

  .56:يس) هم وأزواجهم يف ظالل على األرائك متكئون: (كما قال تعاىل
  .. فردوسية بديعة لوحة– مع منظومة بصرية أخرى -وتشكل هذه الظالل = 

الظالل، والكثافة، والدنو، واألرائك، والعيون واألار اجلارية، :  والعنيمرحية للنفسوهي 
  .. وألوان الثمار الدانية، واألشجار الضخمة، والقطوف املتدلية، والتجمع اإلنساين املنعم

ة، اجلميلة خبلوها  مع طبيعة النفس املطمئن- بسالمها وروعتها وجتها -كما تتناغم متاًما 
من الغل، وأدران الدنيا كلها، ليكون اإلنسان كائًنا راضًيا مرضًيا، حبق؛ فاللهم ال حترمنا 

  !يا منان يا جواد يا عظيم
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  : والعياذ بالرمحن الرحيمنارـاليف ل ـظال
وعلى عكس ظالل اجلنة اليت هي من النعيم، فإن ظالل اجلحيم من حيموم، ومن العذاب 

وقد وردت تنويعات عنه يف . رمحن الرحيم من عذاب اجلحيم ال حيتمل، نعوذ بالالذي
  :القرآن الكرمي، منها

   :ظل اجلحيم عذاب=  
) ال بارد وال كرمي.  يحموٍمِمن وِظلٍّ(: كما قال تعاىل عنه

  . 43:الواقعة
 ،الشديد السواد: اليحموم يف اللغة :قال اإلمام القرطيب

! الشحم املسود باحتراق النار و وه، من احلميفعولٌ ووه
 :الضحاك وقال. الفحم ومم وهاملأخوذ من احلَ وه: وقيل

ليس طيب ! أسودفيها  وكل ما ، وأهلها سود،النار سوداء
  ! وال حسن املنظر،اهلبوب

فوقهم، ومن أسفل من : وألهل النار ظالن ال ظل واحد= 
       :مضاعفة لعذام؛ منهم
 وِمن ِمن الناِر ظُلَلٌ  فَوِقِهمنمِّ لَهم(: كما قال تعاىل     

ِتِهمحا ؛ظُلَلٌ تِبِه ِعب اللَّه فوخي ذَِلكههلم من جهنم (:  قال تعاىلماوك  !16:الزمر )د
يوم يغشاهم العذاب من : ( سبحانهقالكما ، و41: األعراف ) ومن فوقهم غواٍش،مهاد
  .55: العنكبوت  ) ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون، ومن حتت أرجلهم،فوقهم

ون عن لو يعلم الذين كفروا حني ال يكف" وقال تعاىل ....: قال اإلمام ابن كثري رمحه اهللا
 وهذا أبلغ يف ، فالنار تغشاهم من سائر جهام..اآلية" وجوههم النار وال عن ظهورهم

ديد وتقريع وتوبيخ وهذا " ونقول ذوقوا ما كنتم تعملون" وقوله تعاىل !العذاب احلسي
 ذوقوا ؛يوم يسحبون يف النار على وجوههم: " كقوله تعاىل،عذاب معنوي على النفوس

ون إىل نار يوم يدع ": وقال تعاىل،49-48: القمر"دريء خلقناه بق إنا كل ش.مس سقر
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اصلوها . أفسحر هذا أم أنتم ال تبصرون. هذه النار اليت كنتم به تكذبون.اجهنم دع 
يدل  .16-13: الطور". أو ال تصربوا سواء عليكم إمنا جتزون ما كنتم تعملون،فاصربوا
 وإمنا يدفعون أهلها ، خزنتها ال يقربون منها ألن والعياذ باهللا تعاىل؛ نار جهنم هول على

  . يقربوا  وهم ال، ويلقوم فيها،إليها من بعيد
      :وهو ظل متشعب شامل= 

 طَِلقُواان(: كما قال تعاىل عنه: فليس ساكًنا بارًدا هادئًا؛ بل متحركًا صاخًبا عنيفًا منتشًرا
 ال يفيد أي ؛31-30: املرسالت) يغين من اللهبال ظليل وال . ِذي ثَالِث شعٍب ِظلٍّ ِإلَى

  . را عن احل يف كونه واقًي؛فائدة الظل
 ،ين الدخان الذي يرتفع يع، ذي ثالث شعبأي دخاٍن:     قال اإلمام القرطيب يف تفسريه

مث وصف  -  وكذلك شأن الدخان العظيم إذا ارتفع تشعب- مث يتشعب إىل ثالث شعب
 أي ال ، وال يغين من اللهب، أي ليس كالظل الذي يقي حر الشمس:ال ظليل: الظل فقال

على النار إذ اضطرمت، من أمحر وأصفر وواللهب ما يعل. ايدفع من هلب جهنم شيئً
  !باهللا من النار وعذاا وجحيمها وظلها ودخاانعوذ . وأخضر

 من الظلمة، واللهب األسود، وظل اليحموم من –وتتناغم هذه الصورة احلسية البشعة = 
 مع احلالة النفسية ألهل النار، -أعلى أهل النار وأسفلهم، وشعبه الثالث املرعبة 

  !نعوذ باهللا من النار! صوصراخهم، وسوء حاهلم، واستفاثام، وندمهم، والت حني منا
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   ؟عرشما هو ال
  :ولنتأمل هنا معىن كلمة العرش ودالالا
، كما قال تعاىل يف سرير امللك: العرش يف اللغة: جاء يف حميط احمليط، واللسان، وغريمها

ها  ولَ، كُـلِّ شيٍء وأو تيت ِمن،مرأَةً تمِلكهماإني وجدت : (بلقيس احلاكمة الشورية
ِظيمع شر23:النمل) ع .  

 يعِني )كالِقنِديِل املُعلَِّق بالعرِشأو ( ):الضعيف (سقْفُه، ومنه احلَِديثُ: العرش ِمن البيِتو
رِديٍث آخويف ح ،قْفلَى ( :السع لَّمه وسلَيلَّى اُهللا عول اِهللا صسقراَءةَ ر عمأَس تكُن

  .)يف احللية عن أم هانئ بسند ضعيف.. ( سقِْف بيِتي أَي)عرِشي
  ..والعرش السقف، ويف عاميتنا املصرية كنا نسمي السقف اخلشيب عرًشا

   .والعرش من أمساء مكة املكرمة
 ا اعِتباًراسمي مجِلس السلْطَاِن عرًش: قالَ الراِغبوالعرش كناية عن اململكة والقوة، 

لُووجلَِّبع زا( : يف النمله، وقالَ عِشهرأِْتيِني بعي كُما:قال( و)أَيهشرا عوا لَهكِّرلَيق( و) ن :
ثُلَّ : وِقوام اَألمِر، وِمنه قَولُهم.  به عن الِعز والسلْطَاِن واملَملَكَِةين وكُ)أَهكذا عرشِك

ا هم ِدمأَي ع ،هشرِه من وعلَيِرِه، وِقيلَعاِم أَمِقو :هوِقيلَىو ،هره:  أَمِعز بذَه.   
، 45:احلج) يةٌ على عروِشهااوفكأَين من قرية أَهلكناها وهي ظاملة فهي خ( : تعاىلوقوله

  .ا خلَت وخرت على أَركاااملعىن أَ: قال الزجاج
قد العرب  ةحنيفية، ما يفيد أن وابن كثري يف البداية والنهاي) العرش(أورد الذهيب يف و

 ،نشد عند النيب شعر أمية بن أيب الصلت أُذكرا أنو. مفهوم العرش قبل اإلسالم واعرف
  :وهو،  آمن شعره وكفر قلبه: صلى اهللا عليه وسلمفقال

ربنا اهللا يف السماء أمسى كبريا... جمدوا اهللا فهو للمجد أهل   
ى فوق السماء سريراوسو... بالبناء األعلى الذي سبق اخللق   

ترى دونه املالئك صورا... ا ما يناله بصر العني شرجًع  
  . وسند هذا النص منقطع ال يثبت شيئًا
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  هل العرش هو الكرسي؟
انطالقًا من أفكار الفالسفة يالت باطنية، أوعرش والكرسي تالل الشيعة والرافضة أويت     

الذين ناقشهم شيخ اإلسالم ابن 
 تعاىل يف كتابه عن تيمية رمحه اهللا

  .العرش
، وجيعلهما النصارى شيئًا واحًدا

  .وسيأيت
الكرسي؛ يف منظور  فهل العرش هو

  أهل السنة واجلماعة؛ أم مها خمتلفان؟ 
جاءت السنة الصحيحة واضحة يف 
هذا األمر متاًما، حبيث ال تدع مسوغًا 

ل، أو خللط جاهل، أو أويل متأولت
  :الجتهاد جمتهد

سيدنا ابن عباس رضي ، عن عمدة التفسرييف مقدمة أمحد شاكر  ج الشيخفقد أخر      
 كرسيهوسع {:  تبارك وتعاىلصلى اهللا عليه وسلم سئل عن قول اهللا أنه ،اهللا عنهما

 موضع قدميه، والعرش ال يقدر قدره إال اهللا، عز كرسيه(: قال} ات واألرضوالسم
   ).وجل
 رضي اهللا  ذر الغفاريعن أيبة لأللباين، طحاوي، وختريج الالسلسلة الصحيحةويف       

 كحلقة ملقاة بأرض  إالالكرسيما السموات السبع يف : (عنه، عنه صلى اهللا عليه وسلم
    ؟) كفضل تلك الفالة على تلك احللقةالكرسيفالة، وفضل العرش على 

 بسند حسن، ويف صحيح الترغيب، وحادي العرشيف الذهيب وأخرج اإلمام       
جيمع اهللا : ( رضي اهللا عنه، عنه صلى اهللا عليه وسلماهللا بن مسعود عبد عن األرواح،
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 ، شاخصة أبصارهم إىل السماء- أربعني سنة - مليقات يوم معلوم ،لني واآلخرينواأل
  ).  يف ظلل من الغمامالكرسيينظرون إىل فصل القضاء، فيرتل اهللا من العرش إىل 

 بسند صحيح، عنه صلى اهللا عليه ،مة رضي اهللا عنه عن أيب أما،ويف اجلامع الصغري      
، وخواتيم البقرة، الكرسيأم الكتاب، وآية : أربع أنزلن من كرت حتت العرش: (وسلم

  ).والكوثر
  :  )باختصار مين (قال العالمة األلباين يف خترجيه للعقيدة الطحاوية

 والكرسي .255: قرةالب) وسع كرسيه السموات واألرض: (وأما الكرسي ففيه قوله تعاىل 
 الكرسي موضع   :ا عليه من قوله    وقد صح عن ابن عباس موقوفً      ،هو الذي بني يدي العرش    

 والعرش ال يقدر قدره إال اهللا تعاىل، ومل يصح فيه مرفوعا سوى قوله عليه الصالة                ،القدمني
 وفضل العـرش    ،ما السموات السبع يف الكرسي إال كحلقة ملقاة بأرض فالة         (: والسالم

ا تأويل الكرسـي  وذلك مما يبطل أيًض. )لكرسي كفضل تلك الفالة على تلك احللق    اى  عل
                     .بالعلم

 ؛ مستغن عن العرش وما دونه، غناه سبحانه عن العرش وما دون العرش             سبحانه وهو    
 . بل له يف ذلك حكمـة اقتـضته        ؛ليبني أن خلقه العرش الستوائه عليه ليس حلاجته إليه        

 مـع محلـه     ؛ فهو فوق العرش   ؛لرب تعاىل أعظم شأنا وأجل من أن يلزم من علوه ذلك          فا
 وعـدم   ،وإحاطته بـالعرش  ،   وفقر العرش إليه   ، وغناه عن العرش   ، ومحلته ،بقدرته للعرش 

واألمر يف ذلك كمـا قـال       .  وعدم احلصر للعرش له    ، وحصره للعرش  ،إحاطة العرش به  
، 53:األعـراف ) مث استوى على العـرش    : (ه تعاىل اإلمام مالك رمحه اهللا ملا سئل عن قول       

  !  والكيف جمهول،االستواء معلوم: ؟ فقالكيف استوى: وغريها
  

معتقد أهل احلق، جعلنا اهللا منـهم،        وهذه النصوص توضح متاًما كوما خمتلفني، كما هو       
              .ولعل يف هذه األدلة كفاية
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  العرش عند الشيعة والرافضة
  :ة باطنيا، كعادم يف أمور كثرييالًأوة والرافضة العرش والكرسي تيؤول الشيع

  .العرش والكرسي مقامات باطنية غيبية من مقامات الربوبية واأللوهيةأن فريون  -
 ! أن الكرسي حيتوي الكون كله يف جوفه خال العرشو -
 ) ؟(!دود  والكرسي العلم احمل،العلم املطلقو أن العرش هأو  -
   !باب العلم الظاهر، والعرش باب العلم الباطنن الكرسي أو أ -

عليهم  حممدو ،نوح، وإبراهيم، وموسى، وعيسىكما تأولوا محلة العرش الثمانية بأم 
فجعلوا عليا واحلسن واحلسني ! الصالة والسالم، وعلي واحلسن واحلسن رضي اهللا عنهم

  !رضي اهللا عنهم مع اخلمسة أويل العزم من الرسل
 أجاب  املقصود بكلّ من الكرسي والعرش عنعلي احلائريللمرجع الشيعي  ففي سؤال 

  ):باختصار مين(
 مقام السلطنة اإلهلية، واملقام الربويب للباري تعاىل الذي به يقوم ما لكرسيبالعل املقصود 

ها مملوكة له، ومدبرة من قبله، ومعلومة بعلمه الواسع، إن من حيث ؛يف السموات واألرض
 أو العلم ، سواء العلم بذواا؛رتبة من مراتب علم اهللا تعاىل بالكائناتفالكرسي م
عن قول ) عليه السالم( سألت اإلمام الصادق : فقد روى حفص بن غياث قالخبواصها،

وأما  »علمه«:  قال،255/البقرة} ِسع كُرِسيه السمواِت واَألرضو{: اهللا عزوجلّ
، ومرتبة أخرى مقام آخر سلطوي إهلي للباري تعاىلاملقصود به أيًضا لعل  وفه» العرش«

  . أعظم من الكرسي ومن مراتب العلم اإلهلي، وه
العلم احملدود  العلم غري احملدود الذي ال يقدر أحد قدره، بينما الكرسي هو هو: فالعرش

ات  واملوجود،وسع هذا العامل احملدود:  أي،الذي وسع السموات واألرض وما بينهما
:  قال،فقد روي عن حنان بن سدير عن اإلمام الصادق عليه السالم. احملدودة الثابتة فيه
إنّ للعرش صفات كثرية «: اهللا عليه السالم عن العرش والكرسي فقال سألت أبا عبد

 والكرسي هومها بابان من أكرب أبواب الغيوب، ومها مجيًعا غيبان، : إىل أنّ قال ...خمتلفة
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الباب  هر من الغيب الذي منه مطلع البدع، ومنه األشياء كلّها، والعرش هوالباب الظا
  .  »...الباطن

 أيًضا قريبة مما قلناه؛ فإنّ مرتبة العلم املقدر احملدود أقرب إىل عاملنا اجلسماين ةوهذه الرواي
 –سي الكر:  أي-ل واملقدر احملدود من مرتبة العلم الذي ال قدر له وال حد، ولذا فاأل

   . الباب الباطن و ه–العرش :  أي-الباب الظاهر لنا من الغيب، بينما الثاين  وه
وأمثاهلما »الكرسي«و» العرش«: ويف آخر هذه الروايه إشارة إىل أنّ هذه األلفاظ أي ،

  . نما هي أمثال يضرا اهللا تعاىل للناس، وما يعقلها إلّا العاملونإ
كلّ شيء خلق اهللا يف جوف الكرسي «: صادق عليه السالمويف روايه أخرى عن اإلمام ال

   . »خال عرشه؛ فإنه أعظم من أن حييط به الكرسي
ه ءطلع اهللا عليه أنبياأالعلم الذي  هووقد جند يف بعض الروايات ما يدلّ على أنّ الكرسي 

   .العلم الذي مل يطلع عليه أحًدا ورسله، والعرش هو
  : قال الداماد يف بعض تعليقاته على الفقيه :ويف حبار األنوار للمجلسي 

 ألن الفلك يتعني له ؛افلك االفالك، وإمنا حكم عليه السالم بكونه مربًع والعرش ه
باحلركة املنطقة والقطبان، وكل دائرة عظيمة منصفة للكرة، والفلك يتربع مبنطقة احلركة 

فلك الثوابت  و وه–لكرسي  وا-الفلك األقصى  و وه–والدائرة املارة بقطبيها، والعرش 
  !إخل...  يتربعان مبعدل النهار ومنطقة الربوج والدائرة املارة باألقطاب األربعة-

 واعتقادنا يف العرش أنه مجلة مجيع اخللق، والعرش يف وجه آخر ه: ويف العقائد للصدوق
) الرمحن على العرش استوى(وسئل الصادق عليه السالم عن قول اهللا عزوجل . العلم
مجلة  و، وأما العرش الذي هيء، فليس شئ أقرب منه من شيءاستوى من كل ش: فقال

 أعني، كل عني طباق الدنيا، واحد انية من املالئكة، لكل واحد مثانمجيع اخللق فحملته مث
منهم على صورة بين آدم يسترزق اهللا تعاىل لبين آدم، وواحد منهم على صورة الثور 

سد يسترزق اهللا تعاىل  وواحد منهم على صورة األ (!) كلهايسترزق اهللا تعاىل للبهائم
للسباع، وواحد منهم على صورة الديك يسترزق اهللا تعاىل للطيور، فهم اليوم هؤالء 
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العلم فحملته أربعة من  و وأما العرش الذي ه! فإذا كان يوم القيامة صاروا مثانية!ربعةاأل
لني فنوح، وإبراهيم، وموسى، وعيسى ون األربعة ملني وأربعة من اآلخرين، فأما األواأل

ربعة من اآلخرين فمحمد، وعلي، واحلسن، واحلسني عليهم عليهم السالم، وأما األ
ئمة عليهم السالم يف العرش ومحلته،  عن األ)الصحيحة(سانيد السالم، هكذا روي باأل

قبل نبينا حممد صلى نبياء الذين كانوا ن األالعلم، أل ووإمنا صار هؤالء محلة العرش الذي ه
إبراهيم، وموسى، وعيسى عليهم ونوح، : لنيواهللا عليه وآله على شرائع االربعة من األ

كذلك صار العلم بعد حممد صلى وربعة صارت العلوم إليهم، السالم، ومن قبل هؤالء األ
  (!)ئمة عليهم السالماهللا عليه وآله وعلي واحلسن واحلسني إىل من بعد احلسني من األ

 *!ال تعليق؛ إذ يكفينا هذا إشارة؛ فلم أقصد هنا االستيفاء بل اإلمياءو

 
 
 

--------   
* http://www.rafed.net/research/index.php?option=com_content&view=article&id=760:2009-07-

15-23-46-25&catid=223:2009-07-15-23-38-50&Itemid=1333  
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  عند اليهود والنصارىالكتاب املقدسالعرش يف  

يف الكتـاب   هناك خلـط    
ــدس  ــرش املق ــني الع ب

والكرسي، فهما فيه شيء    
جاء : واحد، وهلما تنويعات  

يف موقع كنيسة القـديس     
قاموس الكتـاب   (ال يف   تك

  : ما يلي) املقدس

املُلك أو سرير    العرش هو 
  .)أي كرسي امللك(املُلك 

 :العرش يف العهد القدمي   ) أ(
 )ِكسا(والكلمة يف العربية    

 ، كـسا  :من الفعل العربي  
وهونفس الكلمة   (،يكسو

، وقـد   ) ومعىنً االعربية لفظً 
يكون يف ذلك إشارة إىل أن      

 أو  ،العرش كـان يكـسى    
  .طَّى مبظلةيغ

تترجم هـذه الكلمـة     ) ترمجة فانديك (ويف غالبية املواضع يف العهد القدمي باللغة العربية         
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وتستخدم يف سـفر    .  حيث تترجم إىل عرش    1: 10،  26: 1فيما عدا حزقيال    (بكرسي  
) 20: 5دانيـال   (، وتترجم إىل  كرسي      )كما يف العربية  (دانيال كلمة أرامية هي  كرسي       

  ).9: 7نيال دا(وإىل  عروش 

 للقوة  ا، رمزً )1: 6إش  ( على كرسي عاٍل ومرتفع      ا جالسً )السيد(وقد رأى إشعياء النيب     
مـز  (، ألنه قدوس    )إخل.. 2: 97،  4: 9مز   (الًوالسلطان، حيث جيلس الرب قاضًيا عاد     

  ).17: 3إرميا ( كرسي الرب أورشليم، وستكون )3: 6، إش 28: 47

وقد وعد  ). 13: 1 مل   1،  10: 3 صم   2(واجللوس على الكرسي أو العرش يعين املُلك        
، إرميا  36: 89، مز   45: 2 مل   1( أمام الرب إىل األبد      ًتااهللا داود أن كرسيه يكون ثاب     

33 :17( .  

 إسرائيل للحمل والنقل، فقد جلس ملك       الً قاب – كرمز للسلطان    –وكان كرسي العرش    
وقـد   .)10: 22 مل   1 (السامرةوملك يهوذا، كل منهما على كرسيه عند مدخل باب          

مدخل أبـواب   أنذر إرميا النيب أن ملوك الشمال، سيأتون ويضعون كل واحد كرسيه يف             
عنـد بـاب بيـت       سيضع كرسيه    نبوخذ نصر ملك بابل   ، وأن   )15: 1إرميا   (أورشليم

  ). 10: 43إرميا (فرعون يف حتفنحيس 

كراسي امللوك كراسي فاخرة، فقد وجد يف أطالل قصر سـنحاريب           أو   ،وكانت العروش 
ـ  اكما أن سليمان عمل كرسي    . يف نينوى عرش من الصخر البلوري       ، مـن عـاج    ا عظيًم

ورأس مستدير من ورائه، ويدان من هنـا        . لكرسي ست درجات  ول. بريزإوغشاه بذهب   
 واقفـة   ا على مكان اجللوس، وأسدان واقفان جبانب اليدين، واثنا عشر أسدً          ،ومن هناك 

وكانت قاعة العرش   ). 20 - 18: 10 مل   1( من هنا ومن هناك      ،على الدرجات الست  
  ).7: 7 مل 1( رواق القضاء :تسمى
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 وكل جند السماء    ، على كرسيه  ا جالسً )تعاىل (إنه رأى  الرب    !ويقول النيب ميخا بن ميلة    
). 11: 5، رؤ   4: 11 مـز    ا، انظر أيضً  19: 22مل  ( عن ميينه وعن يساره      ،وقوف لديه 

إش ( هيكله   أو  ،  )49: 7 أع   ا، انظر أيضً  1: 66إش  (وتوصف السماء بأا كرسي اهللا      
، )26: 1حـز    (ا جمازي اويصف حزقيال النيب كرسي اهللا وصفً     ). 7 و 6: 43، حز   1: 6

  ).6 - 3: 4رؤ (وكذلك يوحنا يف رؤياه 

الـذي يقـيم     و، وه )4: 9مز  (الً   عاد اويقول املرمن إن الرب جلس على الكرسي قاضيً       
وكرسيه منذ األزل وإىل ). 22: 2حجي (الذي يبيدهم    و، وه )7: 36أي  (ملوك األرض   

  ).19: 103مز ( تسود ، ومملكته على الكل)19: 5، مراثي 2: 93مز (األبد 

: 6زك ( ويتسلط على كرسـيه   ،وجيلس،   الغصن بأنه سيبين هيكله    املسياويتنبأ زكريا عن    
ألوف ألوف ختدمه، وربوات ربـوات وقـوف        ، وسيجلس قدمي األيام على عرشه و      )13

  ).10 و9: 7دانيال (قدامه 

تستخدم يف العهد اجلديد كلمتان يونانيتان للداللـة علـى   : العرش يف العهد اجلديد ) ب(
  : العرش أو الكرسي، مها

ـ  19: 27مت  (، وتستخدم للداللة على كرسي الوالية       )bema(  بيما    – 1 : 19و، ي
، )21: 12أع  (، وكرسي امللـك     )17 و 10 و 6: 25،  17 و 16 و 12: 18، أع   13

  ).10: 5و ك2، 10: 14ور(وكرسي املسيح 

اليت أُخذت منها الكلمـة اإلجنليزيـة       ) thronos( والكلمة الثانية هي  ثرونس       – 2
)throne (مبعىن عرش .  

 فحينئذ جيلس على كرسي ،ويقول الرب يسوع املسيح إنه عندما يأيت ابن اإلنسان يف جمده      
مـىت  : وكما يقول لتالميـذه   ). 32 و 31: 25مت  ( وجيتمع أمامه مجيع الشعوب      ،جمده
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تـدينون   ،ا جتلسون أنتم أيًضا على اثين عشر كرسي       ،جلس ابن اإلنسان على كرسي جمده     
  ).28: 19مت ( االثين عشر إسرائيلأسباط 

: 7، أع   22: 23،  34: 5مت  ( للداللة على عرش اهللا      )ثرونس(وتستخدم نفس الكلمة    
: 4عب  (، وعلى عرش النعمة     )إخل.. 10 و 2: 4،  4: 1، رؤ   1: 12،  8: 1، عب   49
 ،)17: 7،  21: 3رؤ  (، وعـرش املـسيح      )1: 8،  3: 1عـب   (عرش العظمة   و) 16

: 11،  4: 4رؤ  (، وعروش القديسني يف السماء      )30: 2، أع   32: 1ول (داودوكرسي  
، 13: 2رؤ   (الشيطان، وكرسي   )11: 20رؤ  (والعرش العظيم األبيض    ). 4: 20،  16

وقد تكرر استخدام نفس الكلمـة      ). 1: 16رؤ  (وعرش الوحش   ) 16: 1وانظر أيًضا ك  
  *.يف سفر الرؤيا وحده أكثر من أربعني مرة

  :معامل العرش يف اإلجنيل

: 1: 66سفر إشعياء  ففي :السموات هي كرسي الربوقد وردت نصوص تقول إن 
الْبيت الَِّذي تبنونَ ِلي؟  أَين. واَألرض موِطئُ قَدمي كُرِسيي، السماوات :الرب هكَذَا قَالَ
  راحِتي؟ وأَين مكَانُ
أَي بيٍت . موِطئٌ ِلقَدمي ِلي، واَألرض كُرِسيٌّ السماُء: 49 :7سفر أعمال الرسل وجاء يف 

 راحِتي؟ وأَيٌّ هو مكَانُ الرب، تبنونَ ِلي؟ يقُولُ
 الرب، كُرِسي يمِفي ذِلك الزماِن يسمونَ أُورشِل :17: 3سفر إرميا   :وهو أورشليم

ِمعتجيِم وِم، ِإلَى اسا كُلُّ اُألمهِإلَي ،باِد قَلِْبِهِم ِإلَى الراَء ِعنرو دعونَ ببذْهالَ يو ،ِليمشأُور 
 .الشريِر

، عايلوسكنت يف األ :7: 24سفر يشوع بن سرياخ ففي  :العرش يف عمود الغمامو
  .الغمام يف عمود عرشي وجعلت
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 عِظيًما عرًشا ثُم رأَيت :11: 20سفر رؤيا يوحنا الالهويت فقد جاء يف  :والعرش أبيض
ضِت اَألربرِهِه هجو ِه، الَِّذي ِمنلَيع اِلسالْجو ،ضيأَب ِضعوا مملَه دوجي لَماُء، ومالسو! 

كُنت أَرى أَنه وِضعت عروش، وجلَس : 9: 7سفر دانيال  جاء يف :والعرش هليب نار
اِم الْقَِدميوِف. اَأليأِْسِه كَالصر رعشكَالثَّلِْج، و ضيأَب هاسِلب ،ِقيالن هشرعاٍر،  ون لَِهيب
  .متِقدةٌ راته ناروبكَ

وجاَء مالَك آخر  :3: 8سفر رؤيا يوحنا الالهويت جاء يف  :وأمام العرش مذبح ذهب
هعمِح، وذْبالْم دِعن قَفوو عم همقَدي وًرا كَِثًريا ِلكَيخب ِطيأُعٍب، وذَه ةٌ ِمنرخاِت  ِمبلَوص

امِب الَِّذي أَمِح الذَّهذْبلَى مع ِميِعِهمج يِسنيِش الِْقدرالْع. 
وأَراِني نهًرا صاِفًيا ِمن ماِء حياٍة : 1: 22سفر رؤيا يوحنا الالهويت : وخيرج من العرش ر

 .والْخروِف اِهللا عرِش كَبلُّوٍر، خاِرًجا ِمن الَِمًعا
وكَانَ الْجاِلس ِفي : 3: 4سفر رؤيا يوحنا الالهويت جاء يف : وحول العرش قوس قزح
 .الْمنظَِر ِشبه الزمرِد ِفي الْعرِش والْعِقيِق، وقَوس قُزح حولَ الْمنظَِر ِشبه حجِر الْيشِب

ِمنِش ورالْع خيوقرب جر ودعر5: 4سفر رؤيا يوحنا الالهويت   جاء:و ِمنِش ورالْع 
وقرب جرخي اتوأَصو ودعرو .  

امأَمِش ورةُ الْععبس اِحموةُ أَرعبس ةٌ، ِهيِقدتاٍر ماِبيِح نسفر رؤيا يوحنا الالهويت يف : اِهللا ص
 خروف : وِفي وسِط الشيوِخ،اِت اَألربعِةوالْحيوان ،الْعرش ورأَيت فَِإذَا ِفي وسِط: 6: 5

هكَأَن اِح قَاِئموةُ أَرعبس ٍن، ِهييأَع عبسوٍن وةُ قُرعبس لَه ،وحذْبلَةُ ِإلَى كُلِّ  مسراِهللا الْم
 .اَألرِض

: 2: 12رسالة بولس الرسول إىل العربانيني  فيف: ويسوع نفسه جيلس يف ميني عرش اهللا
،وعسِلِه يكَمماِن وِئيِس اِإلميِإلَى ر اِظِرينلَ  نمتاح ،هاموِع أَمضووِر الْمرِل السأَج الَِّذي ِمن

ِليبالص ِمِنيمِفي ي لَسِي، فَجِهيًنا ِبالِْخزتِش سراِهللا ع. 
 عرِشي، من يغِلب فَسأُعِطيِه أَنْ يجِلس مِعي ِفي: 21: 3سفر رؤيا يوحنا الالهويت ويف 

 .عرِشِه كَما غَلَبت أَنا أَيًضا وجلَست مع أَِبي ِفي
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رسالة بولس الرسول إىل جاء يف : الربوسيجلس القديسون يف ميني العرش جبانب 
 ِمثْلَ هذَا،قَد جلَس ِفي يِمِني أَنَّ لَنا رِئيس كَهنٍة: وأَما رأْس الْكَالَِم فَهو: 1: 8لعربانيني ا

 . ِفي السمواِت الْعظَمِة عرِش
 الْعرِش وحولَ: 4: 4سفر رؤيا يوحنا الالهويت جاء يف  : شيًخا24وحول العرش جيلس 

أَربعةً وِعشِرين شيًخا جاِلِسني متسرِبِلني  ورأَيت علَى الْعروِش ا، عرًش وِعشرونَ أَربعةٌ
 . ِمن ذَهٍبوعلَى رؤوِسِهم أَكَاِليلُ ِبِثياٍب ِبيٍض،

ونظَرت : 11: 5سفر رؤيا يوحنا الالهويت  يف :وحول العرش مالئكة وحيوانات وشيوخ
عددهم  والْحيواناِت والشيوِخ، وكَانَ رِشالْع وسِمعت صوت مالَِئكٍَة كَِثِريين حولَ

أُلُوفاٍت ووباِت روبأُلُوٍف، ر 
أَحد أَنْ  رت وِإذَا جمع كَِثري لَم يستِطعبعد هذَا نظَ: 9: 7سفر رؤيا يوحنا الالهويت ويف 

الْخروِف،  وأَمام الْعرِش واَأللِْسنِة، واِقفُونَ أَمام يعده، ِمن كُلِّ اُألمِم والْقَباِئِل والشعوِب
فعس ِديِهمِفي أَياٍب ِبيٍض وِبِثي ِبِلنيرستِل مخالن 

وهم يصرخونَ ِبصوٍت عِظيٍم : 10: 7سفر رؤيا يوحنا الالهويت : ميجد الربواجلمع 
قَاِئِلني :»الَصلَى الْخاِلِس عا الْجِش ِإلِهلنرالْع ِللْخوِفورباب، كما اخلروف هو رب األ (.ر

 والْخروف الْخروف، هؤالَِء سيحاِربونَ :14: 17سفر رؤيا يوحنا الالهويت جاء يف 
غاِبيباَألر بر هَألن ،مهونَ ِلبارتخمونَ ووعدم هعم الَِّذينلُوِك، والْم ِلكمونَ وِمنؤمو.( 

َألنَّ الْخروف الَِّذي  :17: 7سفر رؤيا يوحنا الالهويت  ففي :واخلروف يف وسط العرش
 حيٍة، ويمسح اُهللا كُلَّ دمعٍة ِمن يرعاهم، ويقْتادهم ِإلَى يناِبيِع ماٍء الْعرِش ِفي وسِط
وِنِهمييرمزون باخلروف للرب جل وعز وتعاىل. (ع( 

______________________  

 :س تكال، معجم اإلجنيل املقدس بالعربيةيالقدمؤسسة تباسات املاضية من موقع كل االق

* http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-
Dictionary/  
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 :عرش إبليس لعنه اهللا
 : وإلبليس لعنه اهللا عرش على املاء     
جابر رضي سيدنا روى مسلم من حديث      

إن عرش : ( عنه صلى اهللا عليه وسلم،اهللا عنه
إبليس على البحر، فيبعث سراياه فيفتنون 
الناس؛ فأعظمهم عنده مرتلة أعظمهم فتنة، 

فعلت كذا وكذا، : جييء أحدهم فيقول
مث جييء أحدهم ! ما صنعت شيئًا: فيقول
 )! نعم؛ أنت أنت: ما تركته حىت فرقت بينه وبني امرأته، فيدنيه منه ويقول: فيقول
إن إبليس يضع : (قوله  : شرح مشكاة املصابيح،قال املباركفوري يف مرعاة املفاتيح     
ويف رواية على البحر، ومعناه أن مركزه البحر، ومنه ) على املاء(أي سرير ملكه ) عرشه

يبعث سراياه يف نواحي األرض، فالصحيح محله على ظاهره، ويكون من مجلة مترده 
ا ليغتر بأن له عرًشا؛  عليه استدراًجاجعله اهللا تعاىل قادًر  عرشه على املاء،نه وضعوطغيا

، ويغر بعض 7:يونس} وكان عرشه على املاء{:  كما يف قوله تعاىل،كعرش الرمحن
ويؤيده قصة ابن صياد حيث قال لرسول اهللا صلى اهللا ، السالكني اجلاهلني باهللا أنه الرمحن

   .ترى عرش إبليس:  فقال له صلى اهللا عليه وسلم،على املاءا أرى عرًش: عليه وسلم
  !وتسلطه على إضالهلم ذه العبارة، عرب عن استيالئه على إغوائه اخللق :وقيل

وال ينبغي أن يلتفت لقول بعضهم إن عرشه يف مثلث برمودا، وهو هناك يظهر للبحارة، 
  .ه، وال اجتهاد فيه، واهللا أعلمويغرق السفن، ويهلك الطائرات؛ فهذا مما ال دليل علي

وللملوك القدامي واملعاصرين عروش يظهرون عليها عظمتهم الزائلة 
على أو الزائفة، يف شكل قاعات وأاء تأخذ األبصار من ائها وترفها، 

  :ومن هذه العروش! كراسي ذهبيةأو ية، اوهيئة مكاتب بيض
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  :عرش نيب اهللا سليمان عليه  السالم
 فوق املاء، وقد جعل بالطه من  من العروش املدهشة، اليت ال تضارع؛ فقد كانوهو       

زجاج رقيق، شديد 
الصفاء والقوة والنعومة، 
حىت إن السائر عليه 
ليظن أنه غري موجود، 
بل إن ملكة سبأ ملا 
جاءت ملقابلة سيدنا 
سليمان عليه السالم 

ادخلي : قيل هلا(
 وهو واهللا -) الصرح

لذي كان أعلم القصر ا
فلما  ( –فيه العرش 

رأته حسبته جلة، 
وكشفت عن ساقيها، 

إنه صرح ممرد من : قال
رب إين : قوارير، قالت

ظلمت نفسي، وأسلمت 
، فقد اعتقدت أا ستخوض جلة ماء، فرفعت ثوا، 44:النمل) مع سليمان هللا رب العاملني

 املاء، داللة على حضارة عصر ال تفعلي؛ فإنه ليس ماًء ختوضينه، بل عرًشا على: فقيل هلا
سيدنا سليمان عليه السالم، واقتدار نيب اهللا يف تسخري اإلنس واجلن والسنن، إلبداع ملك 

  .ال ينبغي ألحد من بعده، عليه وعلى أنبياء اهللا السالم
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  :سليمان عليه السالم مزايا مل يؤا أحد، منهاسيدنا وقد توفر ل

السنن تسخري اجلن والطري والريح و= 
الكونية، وامتالك قدرة عسكرية ال قبل 

  :ألحد ا

بسبب نوعية اجلنود املسخرين خلدمته، 
مثلهم نيب أو رسول أو  والذين مل يؤت

 خصوصيةً لسليمان عليه -ملك 
السالم؛ إذ هم من املُلك الذي ال ينبغي 
ألحد من بعده، وال يعرف ألحد من 

واإلنس   ومنهم الشياطني واجلن-! قبله
 وحِشر: (يقول تعاىل: لطري والريحوا

  . 17:النمل)  فَهم يوزعونَ،ِلسلَيمانَ جنوده ِمن الِْجن واِإلنِس والطَّيِر

كُلَّ بناٍء  والشياِطني. الريح تجِري ِبأَمِرِه رخاًء حيثُ أَصاب فَسخرنا لَه: (ويقول تعاىل
) فَامنن أو أَمِسك ِبغيِر ِحساٍب هذَا عطَاؤنا. مقَرِنني ِفي اَألصفَاد ِرينوآخ. وغَواص

   .38-36:ص

 :   قدرة خمابراتية وتصنتية هائلة، حىت إنه ليسمع كالم النمل= 

كما ) دبة النملة(خابرات أن تسمع موهو ما ال تقدر عليه خمابرات الدنيا كلها، وأىن لل
أَتوا  حتى ِإذَا. شر لسليمانَ جنوده من اجلنِّ، واإلنس، والطري، فهم يوزعونوح(؟ !يقال

 ال يحِطمنكُم سلَيمانُ ؛مساِكنكُم  يأَيها النملُ ادخلُوا:علَى واِدي النمِل قَالَت نملَةٌ
هودنجون،ورعشال ي مهو  .مسبفَت اِحكًا ماضِلهقَالَ،ن قَوِني أَ: وأوِزع بر  كُرنْ أَش
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 ،وأَدِخلِْني ِبرحمِتك  وأَنْ أَعملَ صاِلًحا ترضاه،، وعلَى واِلدي،الَِّتي أَنعمت علَي ،ِنعمتك
اِلِحنيالص اِدك19-17: النمل )ِفي ِعب .  

 : لتجسسحىت الطيور يف ا، وكذا تسخري الكائنات

 ، أَحطت ِبما لَم تِحطْ ِبِه: فَقَالَ،بِعيٍد فَمكَثَ غَير: (كما حصل مع اهلدهد، يقول تعاىل
 ولَها عرش ، وأوِتيت ِمن كُلِّ شيٍء،امرأَةً تمِلكُهم ني وجدتإ. يِقٍني وِجئْتك ِمن سبٍإ ِبنبٍإ

ِظيممبا مل يعلم من أخبار) املخرب( اهلدهد اءهجفقد . 23-22: النمل)ع!  

 :    والتحكم ا بشكل خارق،قدرة تقنية غري عادية لنقل األشياء= 

 على –فقد كانت لديه عليه السالم إمكانات فوق العادية، أو مل يصل إليها العلم املعاصر 
  :   كحاله حني أراد أن ينقل عرش بلقيس رضي اهللا عنها من اليمن–األقل 

من  قَالَ ِعفْريت.  أَيكُم يأِْتيِني ِبعرِشها قَبلَ أَن يأْتوِني مسِلِمنيُألالْم  يأَيها:قَالَ: (قول تعاىلي
الِْجن:قَاِمكِمن م قُوملَ أَن تِبِه قَب ا آِتيكي، أَنِإنو  ِه لَقَِويٌّ أَِمنيلَيقَالَ الَِّذي. ع ِعلْم هِعند 

 هذَا ِمن : فَلَما رآه مستِقرا ِعنده قَالَ،طَرفُك  أَنا آِتيك ِبِه قَبلَ أَن يرتد ِإلَيك:من الِْكتاِب
ي  ومن كَفَر فَِإنَّ رب،ِلنفِْسِه  ومن شكَر فَِإنما يشكُر،ِليبلُوِني أَأَشكُر أَم أَكْفُر ؛فَضِل ربي
40-38:النمل ).غَِنيٌّ كَِرمي.  

 :  قدرة كبرية على السيطرة واإلخفاء والتمويه واالستدراج= 

بلقيس رضي اهللا عنها إىل صرح سيدنا سليمان عليه السالم،  يقول تعاىل واصفًا وصول
ونُ ِمن الَِّذين  أَم تكُ، أَتهتِدي: ننظُر؛لَها عرشها  نكِّروا:قَالَ: (وعجزها عن معرفة عرشها

 ،قَبِلها  وأوِتينا الِْعلْم ِمن، كَأَنه هو: قَالَت؟ أَهكَذَا عرشِك:ِقيلَ فَلَما جاَءت. ؟ال يهتدونَ
  .42-41:النمل) وكُنا مسِلِمني
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 : البذخ والفخامة واإلار يف االستقبال، تأثًريا يف القادم، وتوجيًها لتفكريه= 

 : قَالَ، وكَشفَت عن ساقَيها،فَلَما رأَته حِسبته لُجةً،  ادخِلي الصرح:ِقيلَ لَها: (ل تعاىليقو
هِإن اِريرن قَوم درمم حرص،قَالَت : بانَ ِللَِّه رملَيس عم تلَمأَسفِْسي،ون تي ظَلَمِإن بر 

الَِمني44:النمل) الْع    .  

سيدنا سليمان كان األترف، وعرشه كان أبذخ  هلذه األسباب كلها أعتقد أن كرسي
  .العروش وأاها وأزهاها يف تاريخ اإلنسانية كلها

 

  

  

  

  

  

  

 

  



 49

  عرش فرعون

عني حترسين  سأخطو )!اهلالكني(ملك الكون، ال أحتاج أن أثبت ذايت للفانني  أنا اإلله،(
!             )عرشي ستنحنون أمامي، وتتوسلون إيلّ أال أستعبدكم وذريتكماإلله، وحينما أستلم 

  !آمون عنخ توت

 جمرد حاكم، بل كان يف نظر نفسه وشعبه إهلًا معبوًدا،           – أي فرعون    –مل يكن فرعون         
وكان حولـه دوًمـا مـن       ) آمون(وابن الشمس   

ويؤهلونه، ويسجدون له، ويقدمون له     ) يفرعنونه(
 ويستجيبون لدعواه بأنه معبـود، وأنـه        القرابني،

وحده اجلدير بالتأليه والتعظيم؛ بل طلب من أحد        
رجاله أن يقيم له صرًحا عاليا، يرى من فوقه إلـه           

  ! موسى
 يف حديثه عن -وقد أشار القرآن الكرمي     

 أنه اندهش ملا جاء موسى لقومه -فرعون موسى 
: ن أن قالداعًيا إىل عبادة اهللا رب العاملني، فكا

) ما علمت لكم من إله غريى) (أنا ربكم األعلى(
وأصر ) ! فأوقد يل يا هامان على الطني، فاجعل يل صرًحا، لعلي أطلع إىل إله موسى(

  !وعاند ودافع عن مرتلته كإله، حىت أهلكه اهللا
 فقد كان صاحب عرش عظيم باذخ، جيلس - كما أقنع نفسه -    وألن فرعون ملك إله

عنخ آمون، الذي كان عرشه وكرسيه   توت الفرعونكم شعبه، وكذلك كانعليه ليح
  !من أى قطع األثاث امللوكية، اليت تليق حقا مبلك على مر األزمان

وقد عثر على عرشه وكرسيه وكنوزه الباهرة، عند اكتشاف مقربته يف وادي امللوك      
 ومنها -موجودة ، وكنوزه هوارد كارترثار الربيطاين عامل اآل، على يد 1922مبصر عام 
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 يف املتحف املصري -العرش 
ويتكون من قطع من . بالقاهرة

اخلشب مثبتة مجيًعا بشكل فين، 
، أو الذهبمصفحة برقائق من 

صبغت بسائله، وغطيت تفاصيله 
بأحجار شبه كرمية، وقطع من 
الزجاج امللون، وهو موجود بكامله 
غري قطعة وحيدة منه مفقودة، 

اإلله توت عنخ / وحيمل اسم امللك
أو (آمون، وزوجته عنخ سني آمون 

  ).عنخ سني باتن
وعلى ظهر هذا العرش حفرت     

صورة توت عنخ وزوجته، وهي 
طر، وقد تقلد قالدة تدلكه بالع

) كرسي قصري(عريضة، ولبس باروكة قصرية، واعتمر التاج، واستقرت قدماه على مسند 
  !كتب عليه أمساء أعدائه؛ يف كناية أنه يدوسهم حىت وهو جالس مطمئن

الكرسي جسمت كوبراوان جمنحتان، حاميتان للملك اإلله، على ) ذراعي(وعلى مسندي 
  ! ملصر العليا، وعلى األخرى تاج ذهيب ميثل مصر السفلىرأس إحدامها تاج فضي يرمز 

 القدمي، تاريخ مصر يف ةاألسرة املصرية الثامنة عشر فراعنةتوت عنخ أمون أحد وكان 
   !، واغتيل يف شبابهالدولة احلديثة يف عصر .م. ق1325 إىل 1334 من مصروحكم 

 وحسبنا إيراد صورة عرشهوللفراعنة عروش كثرية ليس هذا البحث جمال حصرها، 
 متعفًنا متفحًما، بعد أن كان يقول إنه - هو – ، وصورته األطول منه عمًرا وبقاًءالذهيب

  !رب العاملني
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  :عرش بلقيس ملكة سبأ رضي اهللا عنها

 عـرش   23: اليت حتدث عنها القرآن الكرمي يف سورة النمـل         ومن العروش الباذخة        
، اليت آمنت بنيب اهللا سليمان عليـه الـسالم،          ، ملكة اليمن العاقلة   رضي اهللا عنها   بلقيس

والذي نقـل مـن     ) وهلا عرش عظيم  : (عنه) املخِبر(وكان عرشها مميًزا؛ حىت قال اهلدهد       
اليمن لفلسطني بطريقة خارقة، حيث جيء به إىل قاعة املُلك يف قصر سليمان عليه السالم               

 به قبل أن يرتد إليك طرفك؛   أنا آتيك : قال الذي عنده علم من الكتاب     : (قبل طرفة العني  
وقد دخلت الصرح،   . 40:النمل.......) هذا من فضل ريب   : فلما رآه مستقرا عنده قال    

وكشفت عن ساقيها، ملا رأت عرش سليمان عليه السالم، فانبهرت، وارتبكـت لروعـة           
.. حىت قيل هلا إنه صرح كرستايل باذخ      ! وعظم ما ترى، وظنت أنه عرش على املاء مباشرة        

  .اهللا أعلى وأعلمو

  ورة من بقايا عرش بلقيس رضي اهللا عنهاص
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   إيوان كسرى/ عرش كسرى

     ومن العروش الباذخة اليت تردد وصف فخامتها يف التاريخ، عرش كسرى، أو إيوان 
 وعلى جدرانه رمست )القصر األبيض (مقر امللك يف فارسكسرى، الذي كان قلب 

  . والروممعركة أنطاكية اليت دارت بني الفرس

، بعد احلملة )الروِح اخلالدة(ل، املعروف بأنوِشروان ويوان يف عهد كسرى األاإلناء بدأ ب
املبىن نفسه، والقوس : ن جزئني أساسينيتكون مو. م540العسكرية على البيزنطيني عام 

من  وهوا، متًر50ا وارتفاعه  متًر26ا وعرضه  متًر37بلغ ارتفاع القوس . الذي جبانبه
 اليت يتوقع أن تكون حتت -غرفة العرش وكانت . ألبنية من نوعه يف ذلك العصرأعظم ا

 . ا متًر84 طوهلا وا متًر24  وعرضها،ا متًر30 تفع أكثر من تر-خلف القوس أو 

  : املشهورةهيوان كسري يف سينيت إتريالبح وصف وقد
  ، بعد عرِساًمـلَت فيِه مأتــجع.....ايلـَمت أن اللّيــتراه علو لَ
  يانُ فيهم بلَبِســال يشاب الب.....يك عن عجاِئِب قَوٍمــينبو هو

 رسِ  روٍم وفُ بنيتـة ارتعـــكي.....اــورة أنطـت صـإذا ما رأيــف
  اجليوش حتت الِدرفسِ ي يزج.....وشروانَــواثلٌ وأنــنايا مـاملو
 يف خفوٍت منهم وإغماض جرسِ .....هــراك الرجال بني يديــوِع

بعامل رمٍحيٍح يهوـشيمن م .....رسِ ـنان بتـّن السـليٍح مـوم 
 مسِ ـ بليداــراهم يــتقـت..... حىترتيايبام ـ فيهيلــيغت

نع جنٍّ إلنسِ ــنوه أم صـسك.....ع إنٍس جلنٍّدرى أصنليس ي 
 ِ ير ِحسـ آختـــإذا ما بلغ.....مراتب والقومـ أرى الفكأين

 !من وقوٍف خلف الزحام وخنس.....وكأن الوقوف ضاحني حسرى
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  :1937 سنة ي يف زيارة لهاوكتب عنه العالمة البليغ املُطرب الشيخ عليه الطنط

أغمضت عيين 
وفتحت قليب، 
فرأت البصرية ما 
: ال يراه البصر

رأيت أين قد 
 ذهبت أختطى
 ،ونأعناق القر

وأطوي سجلَّ 
الزمان، وأدير 

هذه اجلدران العارية وأخذت زينتها، عادت  ازخرفت. ابفكري دوالب الفلك فيكر راجًع
والديباج، وحتلَّت هذه السقوف بالصور  يهذه األبواب فأسدلت عليها ستر الوش

  ! ؤاملرصعة باللؤل  وتدلت منها سالسل الذهب حتمل الثريات،والنقوش

 وحلَّت احلياة ،السلطان ، وقام يف صدره سرير أنوشروان، ورجع اد وعادعاش اإليوان
، فنمت يف اونبتت منها نباًت ،ايف هذه الصحراء فنبعت املدائن والقصور من األرض نبًع

 فعادت ،الكاحلة بألوان الزهر رقت وعلت واستطالت، ولون اخليالُ هذه الربيةأوحلظة و
املدن وقصورها أفخم القصور،  دائن كاإلطار، فرأيتها أعظمحدائق وبساتني كانت هلذه امل

  !  وأعلى ذُراها،واإليوان أجلَّ صروحها

احلُجاب، ووقفت دوا  والذئاب، قد قام عليها فتحةً للرياحاملاألبواب  ورأيت هذه
واجلدران اليت كانت عارية مصدعة قد مشخت وبذت ! اد امللوك، وحلَّ على أعتاا

حتوم يف مسائهاأو  ،ختشى أن تطري فوقها ت، حىت غدت والطريوعز.   
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يف البادية بعيدة، بعيدة عن اإليوان معرضة عنه،  ورأيت دجلة اليت كانت منذ ساعة جتري
ساقية متشي خاضعة وسط املدائن، وتنحين لتعقد على  ال تلتفت إليه وال تأبه له، قد غدت
لقصور، وهي تستنقع فيها يف ها لتضم ظالل هذه اصدر كتفَيها القناطر واجلسور، وتفتح

  ! احلارة ات الصيفأمسي

صاحبه  و كما يعن،لإليوان وورنوت بعيين إىل هناك، إىل احلرية، فإذا اخلَورنق السامق يعن
جتيء وتروح خالل الضباب،  لربه، ورميت ببصري إىل بعيد، إىل اجلزيرة، فإذا فيها أشباح

وميشي ا مد وجزر، ولكن  ،  وكأن خيامها سفائن حيملها املو،متوج كأا يف حبر واسع
، وانية، واإليوان مشمخر عاٍت  مث ترتد ضعيفة،هذه األمواج تنكسر على صخرة اإليوان

  !وال إنسان أعز من ربه ال ملك أكرب من ملكه، وال سلطان أعظم من سلطانه،

! وتز، إن فيافيها تتمخض باحلياة ضطرب، إا تا جديًداإن يف البادية لشيئً! مه... ولكن
 ،كالربق اخلاطف بني قصور املدائن ذا النور يشق الضباب الكثيف، حىت يلمع وها ه

وسلم صخرة اخلندق فأضاءت  لقد ضرب حممد صلى اهللا عليه؛ وحتت أقبية اإليوان
  . هذا الطريق: املعجزة اإليوان، فوعد أتباعه وقال هلم

 هذه القرية امللتفة يف أحلفه الرمل، النائمة على صخور احلرة،ن إ! للعجب العجاب يا
  ! املتوسدة سفح أحد وجوانب ِسلع، تريد أن تأكل املدائن

 وأعرض ، فعبس وبسرجاء كسرى الكتاب بلغ كسرى اخلرب فضحك وسخر، مث
  !واستكرب، ومزق كسرى كتاب سيد العامل

  !)هللا ملك كسرىليمزقن ا: (سيد العامل باحلكم النافذ لقد نطق
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  :ملك امللوك/ شاهنشاه/ شاه جهان/ ومنها عرش الطاووس

 مطعمة بنوادر   ،باذخة مترفة ضخمة فخمة،    كانت هلم عروش     )املتأهلني( امللوك   وبعض      
مثـل عـرش    .. اجلواهر

) ملك امللوك (الشاهنشاه  
الصفوي، املسمى شـاه    

 كان يـسمى  إيراه، الذي   
عرش أو  ،  )وساوختت ط (
 كما   –وامسه   ،وساوالط

 -جاء يف موقع املعرفـة      
 حيـث   ؛مشتق من شكله  

 واألمحـر  باليـاقوت األزرق    ني مرصع ، ينتشر ذيالمها  ،وسنياوظهر العرش على شكل ط    
ـ     .  وأحجار كرمية أخرى من األلوان     ،اللؤلؤ و والزمرد ـ  اووقد صنع عـرش الط  اوس أولً

ـ سابع عشر، حيـث يل    للبادشاه املغويل شاه جهان يف القرن ال        يف عاصـمته     الرعيـةَ  ىق
 . دهليمرباطورية اإل

 العرش بأنـه     هذا 1665 الذي زار دهلي عام      ،اجلواهرجي الفرنسي تاڤرنييه  وقد وصف   
 62 - 50 ارتفاعها مـن     ، أرجل ة قائم على أربع   ، سم 120×  سم   180  مساحته سرير
أعداد كبرية من اللؤلؤ واوهرات     و زمردة،   116 ، محراء كبرية  واقيت ي 108وفيه  . سم

   !فقط) بليون دوالر(و احلالية بنحتهقيم History Channelوتقدر . األخرى

 ومعه عرش   ،1739عاد إىل فارس عام      ،1738 غزا اهلند يف     نادر شاه  شاهنشاهوملا غزا   
  . حممد شاه رباطور املغولإم من كخراجوس ونفائس كثرية أخرى اوالط
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  ؟يواقيت عرشه املمرد من ؟ وأين!أين ذهب) الشاهنشاه(ملك امللوك 
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  ومنها عرش الكاوبوي، أو الظامل األكرب، أو فرعون العصر

 الذي ينـشر سـطوته      - أي رئيس    – مكتب الرئيس األمريكي     وهذا العرش العظيم هو   
 The Oval Office: سمى املكتب البيـضاوي لعامل، من خالل عرشه املته عرب اوجربو

 اجلناح الغريب   عة من توس  اجزًء 1909أنشئ عام   . للرئاسة األمريكية رمسي  الكتب   امل وهو
الرئيس السابع والعشرين للواليـات     ،  وليم هوارد تافت   حكم خالل   ،البيت األبيض يف  

 ويعرف كذلك   - ته ومن ذلك كان تسمي    - ويةائة بيض هي الغرفة على    املتحدة، وصممت 
  .سم املكتب األزرقاب

ومنه خرجت األوامر بإشعال احلروب العاملية، وضرب اإلسالم يف فلـسطني والعـراق             
 !وأفغانستان والشيشان والبلقان وحول العامل، إلزهاق أرواح مئات املاليني مـن البـشر            

 !قاتلهم اهللا أىن يؤفكون
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   تبارك وتعاىلالرمحنعرش 

اآلن لنطرح أرباب العروش،     
من اهلالكني املتأهلني الزائفني 
 الزائلني، الذين دودوا، مث 
جيفوا، مث رموا، مث صاروا تراًبا، 
وكان بود أحدهم لو أن له ما يف 

جتنب األرض مجيًعا، ومثله معه، لي
اهلالك، وليضيف على عمره 
عمًرا، لكن األمر ليس باألماين؛ 
  !  فكلهم هلكى أبناء هلكى، ليتمحض البقاء واخللد واألبدية والسرمدية هللا الواحد القهار

ت أثًرا ، اليت صارا ومقاييسنا تلكم العروش احلائلة الزائلة    ولنطرح من عقولنا وخيالن
د أن كانت سلطاًنا باذًخا، وأساطري يزاد عليها، ويبالغ فيها، ، وتارخيًا دارًسا بعبعد عًني

  .. وختفى حقائقها، حىت تستبني بني يدي رب العاملني
  ! العرش العظيم الكالم عنولندلف إىل

عليه استوى اجلليل الرمحن، ذو امللك وامللكوت، والعز والرمحوت، واجلالل      
الذي بيده وحده األمر .. ة، واملن واحلكمةواجلمال، والبهاء والكمال، والعدل والرمح

يدبر اَألمر، ما ِمن ( .11:الشورى) ليس كمثله شيء، وهوالسميع البصري(والتدبري، 
يعلَم ما يِلج ِفى اَألرِض، وما يخرج ِمنها، وما يِرتلُ ِمن  (3: يونس)شِفيٍع ِإال ِمن بعِد ِإذِْنِه

اِء، ومالسها، وِفيه جرعا يوم ما كُنتم نأَي كُمعسبحانه سبحانه؛ ما أجل 54: احلديد)م 
 !وأعظم شانه

الصديقني، األولياء املخبتني، ورغبة األتقياء      مهوى أفئدة األنبياء واملرسلني، ومأوى 
 وأمل ، ومراح أرواح الشهداء،الناجنياحملظوظني الصاحلني، ومالذ األنقياء وسترة 

  .العلماء؛ اللهم ال حترمنا ظله وأمنه يا رب العاملني
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وحوله التسبيح والزجل، والرجاء والوجل، واملالئكة حافِّني، والكروبيون مسبحني،     
، ويف ظله يستفيء أهل الكرامة، الذين سيحلون وفوقه كتاب الرمحة، وحتته كنوز احلكمة

  .قامةبفضل الغفور الشكور، دار املُ
  حجمه وشكلهال يعرففهو ال حيد حده، وال يقدر قدره؛ وق التصور، والتخمني، وهو فو
 أن نلغي من فال مفر من ، أو قدره وجالله وعظمته؛ ارتفاعه وثباته وماهيته، أوومادته

عقولنا صور العروش الدنيوية التافهة اليت أوردنا مناذج منها، وقد بادت، وصارت 
مث إىل (وصار أهلها جيفًا قد أرمت، وعظاًما قد بليت، ! اطقًاحكايات وتارخيًا صامًتا، أو ن

  !108:األنعام...) رم مرجعهم
كل ما يف اآلخرة ال يشبه شيئًا يف الدنيا إال يف أن فيما تعلمنا من العقيدة، واألصل 
. ،كما ذكر سيدنا ابن عباس رضي اهللا عنهما، وصححه األلباين يف صحيح الترغيباالسم

تعاىل نَّ موعود اللَِّه إ: ( يف الفتاوى الكربىشيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللاله ومثله ما قا
موِر أل الذَّهِب والْحِريِر والْخمِر واللَّبِن تخاِلف حقَاِئقُه حقَاِئق هِذِه اِفي الْجنِة ِمن

  )..الْموجودِة ِفي الدنيا
 وعرش اِهللا ِمما ال يعلَمه البشر ِإالّ باالسِم ال على احلَِقيقَة، ولَيس :ويف املُفْردات للراِغِب

  !هام العامِةأوكَما تذْهب ِإلَيه 
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  :عقيدتنا يف العرش
    بعد اجلولة السالفة يف العروش الدنيوية، ويف املعتقد اليهودي والنصراين والشيعي، يف 

ته، وجب تقدمي مفهوم أهل السنة واجلماعة، وعقيدم يف عرش العرش ومكانته ودالال
هل هو معىن جتريدي عقلي؟ هل هو شيء حسي؟ ما معىن : الرمحن تبارك وتعاىل، ما هو

  :االستواء؟ ما معامل هذا العرش؟ ما حكم اإلميان به؟ فتعال أخي نتأمل مًعا
   :)باختصار مين كثري (قال الشيخ ابن باز رمحه اهللا تعاىل

مذهب أهل السنة      
  وهم الصحابة،واجلماعة

، أصحاب رضي اهللا عنهم
 النيب صلى اهللا عليه وسلم

  وهو،وأتباعه بإحسان
عليهم ا قول الرسل مجيًع
ن اهللا إ :الصالة والسالم

فوق العرش، تبارك وتعاىل 
 )ِش استوىالرحمن علَى الْعر(: وعلمه يف كل مكان سبحانه وتعاىل، كما قال عز وجل

 ثُم ، ِفي ِستِة أَياٍم، الَِّذي خلَق السمواِت واَألرض،ِإنَّ ربكُم اللّه(: وقال سبحانه. 5:طـه
أنه  ذكر سبحانه يف سبعة مواضع يف كتابه العظيم. 54: األعراف)استوى علَى الْعرِش

فوق العرش، قد عال عليه واستقر أنه تعاىل  )على العرش(فوق العرش جل وعال، ومعىن 
  .. عال وارتفع/ على العرش يعين استوى عليه:فوقه سبحانه وتعاىل، هكذا قال أهل السنة

  هذا قول أهل احلق..أعالها، واهللا فوقه سبحانه وتعاىل والعرش فوق املخلوقات، وهو
    .اعهم بإحسانوأتب  من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم؛، وأمجع عليه سلف األمةامجيًع

 وأن يرته سبحانه عن ، بال متثيلا إثباًت صفات اهللا تبارك وتعاىلالواجب إثباتو      
  .هـ.أ.  بال تعطيلامشاة خلقه ترتيًه
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وحسبنا هنا أن نقبس قبسات مما ورد فيه يف الكتاب والسنة، عن عرش اجلليل تبارك 
  :وتعاىل

  ماذا يقول القرآن والسنة يف العرش؟
 يف تعشرين مرة، ووردإحدى و – مبعناها الشرعي –لمة العرش مع ضمائرها ردت كو

  : هذا بعضها، كثريةً مواردةالسنة املشرف

o كان اهللا تعاىل ومل يكن شيء، وخلق العرش على املاء:  
 عن سيدنا عمران بن حصني رضي اهللا عنه،  تعاىل اهللارمحهأخرج اإلمام البخاري،      
اقبلوا : (فقال بين متيم  إذ جاءه قوم من؛ى اهللا عليه وسلمصل كنت عند النيب :لقا

أهل   فدخل ناس من– مرتني – بشرتنا فأعطنا/ بشرتنا فأعطنا: قالوا) بين متيم البشرى يا
قبلنا، جئنا لنتفقه : قالوا )ممتي بنو إذ مل يقبلها ؛أهل اليمن اقبلوا البشرى يا: (فقال، اليمن

كان اهللا ومل يكن : صلى اهللا عليه وسلم مر ما كان؟ قاللك عن هذا األ، ولنسأيف الدين
 وكتب يف الذكر كل ،وات واألرض مث خلق السم، وكان عرشه على املاء،شيء غريه

 فإذا هي ،طلبها، فانطلقت أذهبت أدرك ناقتك فقد عمران يا:  فقال، مث أتاين رجل)شيء
  !قموامي اهللا لوددت أا قد ذهبت ومل أ! يقطع دوا السراب

o الرمحن على العرش استوى:  
ورد الكالم عن استواء اجلليل على عرشه، يف سبع آيات تتعلق كلها باخللق، وتدبري       

األمر، وتقدير األقدار، وربوبية اخلالئق، وتأمر بإفراده عز وجل بالوحدانية والربوبية، 
  :وتذكر أنه تبارك وتعاىل استوى على عرشه، بعد خلق اخلالئق

ِإنَّ ربكُم : (، مؤكًدا على جانيب الربوبية واحلاكمية54: تعاىل يف سورة األعرافقال - 1
 يغِشى اللَّيلَ ، ثُم استوى علَى الْعرِش،أَياٍم  ِفى ِستِة،رض الَِّذى خلَق السمواِت واَأل،اُهللا

ارهالن،هطْلُبِثيثًا  يِرِه،حاٍت ِبأَمرخسم ومجالنو رالْقَمو سمالشو ،ر  أَال لَهاَألمو لْقالْخ،ُ 
الَِمنيالْع باُهللا ر كاربت .(   
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صدق الرسالة بصدق الرب مؤكًدا على جانيب  ،3-1:عاىل يف سورة يونسوقال ت - 2
أَكَانَ . الر ِتلْك آيات الِْكتاِب الْحِكيِم(:  والوحدانية املطلقة يف اآلخرةاملرسل سبحانه،

 آمنواْ أَنَّ لَهم قَدم ِصدٍق الناس وبشِر الَِّذين ِللناِس عجًبا أَنْ أَوحينا ِإلَى رجٍل منهم أَنْ أَنِذِر
ِهمبر ونَ ؟!ِعندقَالَ الْكَاِفر:ِبنيم اِحرـذَا لَسِإنَّ ه .  كُمباِت   الَِّذى،اُهللاِإنَّ رومالس لَقخ

 ، بعِد ِإذِْنِه ما ِمن شِفيٍع ِإال ِمن، يدبر اَألمر،الْعرِش  ثُم استوى علَى،واَألرض ِفى ِستِة أَياٍم
ذَِلكُم كُمباُهللا ر،وهدبونَ؛ فَاعذَكَّرأَفَال ت  .(   

حقية الرسالة، ووضـوحها،    ، مؤكًدا على جانيب     2-1:وقال تعاىل يف سورة الرعد     - 3
 والَِّذي أُنـِزلَ    ،املر ِتلْك آيات الِْكتابِ   (: واألدلة عليها وعلى ربوبية الرب اجلليل سبحانه      

قالْح كبِمن ر كونَ،ِإلَيِمنؤاِس الَ يالن أَكْثَر لَِكناِت . وومالس فَعـٍد   اُهللا الَِّذى رمِر عيِبغ
سمالش رخسِش، ورلَى الْعى عوتاس ا، ثُمهنورـ  ت ى، يمسٍل مِرى َألججكُلٌّ ي ،رالْقَمو ربد

  .   )لَعلَّكُم ِبِلقَاِء ربكُم توِقنونَ اَألمر، يفَصلُ األياِت؛

-1: وقال تعاىل يف سورة طه     - 4
مواساة حممد  ، مؤكًدا على جانيب     5

 صلى اهللا عليه وسلم والتسرية عنه،     
. طـه (:  للمِلك احلق  لك املطلق واملُ

ِإالَّ . ىما أَنزلْنا علَيك الْقُرآنَ ِلتشقَ    
 ِممـن   تِرتيالً .تذِْكرةً لِّمن يخشى  

. خلَق اَألرض والسمواِت الْعلَـى    
لَه ما . الْعرِش استوى الرحمن علَى

 ِفى السمواِت، وما ِفى اَألرِض، وما
  ). بينهما، وما تحت الثَّرى
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 واإلحاطـة   علـم الجوانـب   مؤكًدا على   ،  59-58: نالفرقا تعاىل يف سورة     وقال - 5
 وكَفَى ِبِه ِبـذُنوِب ِعبـاِدِه       ، وسبح ِبحمِدهِ  ،وتوكَّلْ علَى الْحي الَِّذي ال يموت     (: والقدرة
، ى علَى الْعـرشِ  ثُم استو، ِفى ِستِة أَياٍم،واَألرض وما بينهما الَِّذى خلَق السمواِت. خِبًريا

  . )الرحمن فَاسأَلْ ِبِه خِبًريا

 حقية القرآن، وعلو العلي     جوانبمؤكًدا على    5-1:السجدةوقال تعاىل يف سورة      - 6
أَم .  ِمـن رب الْعـالَِمني  ، ال ريب ِفيِه،تِرتيلُ الِْكتاِب. امل( :القهار، واإلميان باليوم اآلخر

 ِلتنِذر قَوًما ما أَتاهم من نِذيٍر من قَبِلـك لَعلَّهـم            ؛ بلْ هو الْحق ِمن ربك     !راه افْت :يقُولُونَ
واَألرض وما بينهما ِفى ِستِة أَياٍم، ثُم اسـتوى علَـى    اُهللا الَِّذى خلَق السمواِت. يهتدونَ

 يدبر اَألمر ِمن السماء ِإلَـى       .ن دوِنِه ِمن وِلى وال شِفيٍع، أَفَال تتذَكَّرونَ       الْعرِش، ما لَكُم مِ   
  !؟)  ِفي يوٍم كَانَ ِمقْداره أَلْف سنٍة مما تعدونَ، ثُم يعرج ِإلَيِه،اَألرِض

،  املطلقة، واإلحاطةالعلم املطلقمؤكًدا على  54-:وقال تعاىل يف سورة احلديد - 7
 ،الْعرِش ثُم استوى علَى ،واَألرض ِفى ِستِة أَياٍم الَِّذى خلَق السمواِت وه: (البقاء املطلقو

  وهو،يعرج ِفيها  وما،لُ ِمن السماِء وما يِرت، وما يخرج ِمنها،يِلج ِفى اَألرِض يعلَم ما
 وِإلَى اِهللا ترجع ،لَه ملْك السمواِت واَألرِض. بِصري  واُهللا ِبما تعملُونَ،تممعكُم أَين ما كُن

   .)موراأل
 : وفيهبسند صحيححديث االستواء ورد  البن القيم اجتماع اجليوش اإلسالميةويف      

  .)العرش استوى على ،من خلق ما أحب جل جالله فلما فرغ (
ن اليهود أتت النيب أ ،عبد اهللا بن عباسويف تفسري الطربي بسند صحيح، عن سيدنا       

ق اهللا األرض يوم خل:  فقال،صلى اهللا عليه وسلم فسألته عن خلق السموات واألرض
، وخلق اجلبال يوم الثالثاء وما فيهن من منافع، وخلق يوم األربعاء الشجر ثننياألحد واال

 قل أئنكم لتكفرون بالذي(: قال] مث[واملاء واملدائن والعمران واخلراب، فهذه أربعة، 
وجعل فيها رواسي من * خلق األرض يف يومني وجتعلون له أندادا ذلك رب العاملني 



 68

وخلق : قال.  ملن سأل) سواء للسائلني، وقدر فيها أقواا يف أربعة أيام، وبارك فيها،فوقها
 النجوم والشمس والقمر واملالئكة، إىل ثالث ، وخلق يوم اجلمعةيوم اخلميس السماء
 من حييا ومن :الساعات اآلجالق يف أول ساعة من هذه الثالث ، فخلساعات بقيت منه

آدم خلق ة على كل شيء مما ينتفع به الناس، ويف الثالثة ، ويف الثانية ألقى اآلفميوت
مث :  وأخرجه منها يف آخر ساعة، مث قالت اليهود،سجود له، وأمر إبليس بالوأسكنه اجلنة

مث استراح، : قد أصبت لو أمتمت، قالوا: قالوا، العرش على استوىمث : ماذا يا حممد؟ قال
 ،ولقد خلقنا السموات واألرض(: فرتل، اا شديًد عليه وسلم غضًبفغضب النيب صلى اهللا

  )فاصرب على ما يقولون*  وما مسنا من لغوب م، يف ستة أيا،وما بينهما
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  ؟!ليس له مكانيف كل مكان، أم ) تعاىل وجل وعال(هل ربنا 

 فال معىن الضطراب – جبالله وقيوميته – سلمنا أنه تبارك وتعاىل مستٍو على عرشه وإذا
  :بعض العامة، وبعض املتعلمني لألسف، وختبطهم

o  يف كل مكان) عز وجل وعال(من يقول إنه بني..  
o  ليس له مكان) عز وجل وعال(وبني من يقول إنه !  

وص اآليات السبع اليت أوردنا على ما بني القولني من اضطراب وتناقض، ومفارقٍة لنص
  !قبل، وخمالفة ما جاء يف احلديث الشريف لفظًا ومعىن

 يف كل مكان، فهذا أمر مسلَّم ال – بعلمه وإحاطته وقيوميته –فأما إنه تعاىل معنا *** 
 وكما قال عز من ،4: احلديد)معكم أينما كنتم ووه(: كما قال تعاىل. اختالف فيه وال مماراة

وكما قال حممد صلى ، 46:طه) إنين معكما أمسع وأرى: ( عليهما السالم وهارونملوسىقائل 
 فهذه معية النصرة، 40: التوبة)ال حتزن إن اهللا معنا: (اهللا عليه وسلم للصديق؛ إذ مها يف الغار

  .والعلم، والتأييد
 .سبحان رب السموات واألرض رب العرش عما يصفون(وأما إنه تبارك وتعاىل *** 

 ويف ،وهو الذي يف السماء إله. القوا يومهم الذي يوعدونفذرهم خيوضوا ويلعبوا حىت ي
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ما وما بينه،وتبارك الذي له ملك السموات واألرض . وهو احلكيم العليم،األرض إله ،
؛ فهذه حقيقة ال شك فيها، فهو 85-82:الزخرف)  وإليه ترجعون،وعنده علم الساعة

  :تبارك وتعاىل املألوه أو املعبود فيهما عز وجل
  .هو املستحق للعبادة يف السماء واألرضأي : اهللاقال اإلمام القرطيب رمحه  •
هو إله من يف السماء، وإله من يف األرض، : وقال اإلمام ابن كثري رمحه اهللا تعاىل •

 . يعبده أهلهما، وكلهم خاضعون له، أذالء بني يديه
رض ، ويف األالذي له األلوهة يف السماء معبودواهللا : وقال اإلمام الطربي رمحه اهللا •

: هتعاىل ذكر يقول. يء سواه تصلح عبادته، ال شكما هو يف السماء معبودمعبود 
  . فأفردوا ملن هذه صفته العبادة ، وال تشركوا به شيئا غريه

وأما أن يكون ذلك بذاته فال دليل على ذلك يقاوم ما جاء يف الكتاب الكرمي من *** 
  !آيات، والسنة الصحيحة من دالئل بينات

شاهد لكم أيها  ووه :يقول  )معكُم أَينما كُنتم ووه: (محه اهللا تعاىلي رقال اإلمام الطرب
على عرشه فوق  و يعلمكم، ويعلم أعمالكم، ومتقلبكم ومثواكم، وه، أينما كنتم؛الناس

 !مسواته السبع
 واهللا مبا ،أين ما كنتم؛ بقدرته وسلطانه وعلمه: يعين معكم ووه :وقال اإلمام القرطيب

   . وال خيفى عليه شيء منها،هايبصر أعمالكم ويرا :تعملون بصري
وفيما كتبنا من اآليات داللة على إبطال قول : قال اإلمام البيهقى ىف األمساء والصفاتو

 ووه: (وجلمن زعم من اجلهمية أن اهللا سبحانه وتعاىل بذاته يف كل مكان، وقوله عز 
 :مجيع ذلكإمنا أراد به بعلمه ال بذاته، مث املذهب الصحيح يف  ،)معكم أين ما كنتم

 ،وإىل هذا ذهب املتقدمون من أصحابنا. االقتصار على ما ورد به التوقيف دون التكييف
 يف غري آية، ،االستواء على العرش قد نطق به الكتاب:  وقالوا،ومن تبعهم من املتأخرين

ووردت به األخبار الصحيحة، فقبوله من جهة التوقيف واجب، والبحث عنه وطلب 
 .ائزالكيفية له غري ج
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 ال شبهة ااعتقاًد -جيب على املؤمن أن يعتقد بقلبه : وقال العالمة ابن عثيمني رمحه اهللا تعاىل
 - وكيف يعقل عاقل يء،وأنه نفسه جل وعال فوق كل ش اهللا تعاىل فوق كل شيء، بعلو –فيه 

  !اإلنسان يف كل مكان  أن يكون اهللا تعاىل مع- فضلًا عن مؤمن
 ، إذا كان يف املرحاض،معه أن اإلنسان إذا كان يف احلمام يكون اهللا أميكن أن يتوهم عاقل ب

 يكون ،وآخر من الناس يف املسجد ، إذا كان واحد من الناس يف احلجرة يف بيته،يكون اهللا معه
   ؟حد أم متعددآهللا وا! اهللا هنا وهناك

 إما أن يعتقد أن :مايقول اهللا يف كل مكان بذاته يلزمه أحد أمرين ال ثالث هل إن اإلنسان الذي
  ال هذا، وحاشاه من ذلك؛ وإما أن يعتقد أنه أجزاٌء حبسب األمكنة،متعدد حبسب األمكنة اهللا

  !وال هذا
 ال حيصره ،يف السماء  بأن اهللا تبارك وتعاىلا جازًماكل مؤمٍن باهللا أن يعتقد اعتقاًد  إنين أدعو

 فيكون ، أن يلقى اهللا على هذا احلال،أن اهللا يف كل مكان من يعتقدأن  وإين أخشى ،مكان
  !املستقيم  للصواب والصراطاجمانًب
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  :نسبةُ الربِّ العرش لذاته العلية، تكرًميا له وتشريفًا
ب اهللا تعاىل العرش  نس

لذاته العلية، كما نسب هلا  
 كالرسل ،بعض خملوقاته

والصراط ) حممد رسول اهللا(
 )وأن هذا صراطي مستقيًما(

هذا كتابنا ينطق (والقرآن 
واجلنة ) عليكم باحلق

  .وغري ذلك مما هو يف القرآن والسنة) فادخلي يف عبادي وادخلي جنيت(
/ رب العرش/ ذو العرش: العرش، فجاء يف الكتاب والسنة: ومما شرفه اجلليل بالنسبة إليه

  .وهكذا.. عرش الرمحن
    ..)الْعِظيم الْعرِش رب توكَّلْت وهو علَيِه(: 129:قال تبارك وتعاىل يف سورة التوبة= 
 كَما يقُولُونَ -آِلهةٌ كَانَ معه  وقُل لَّ(: 43-42:وقال تبارك وتعاىل يف سورة اإلسراء -
  ). لوا كبًرياع سبحانه، وتعاىل عما يقولون . إذن البتغوا إىل ذي العرش سبيلًا-

 يلقي الروح ،العرش  ذو،الدرجاترفيع : (16-15وقال تبارك وتعاىل يف سورة غافر= 
اهللا  ال خيفى على ،يوم هم بارزون.  لينذر يوم التالق، على من يشاء من عباده،من أمره

   .)؛ ملن امللك اليوم هللا الواحد القهارمنهم شيء
 رب السمواِت واَألرِض رب سبحانَ: (82:قال تبارك وتعاىل يف سورة الزخرفو= 

  .)يِصفُون عما الْعرِش
ذي قوة عند . إنه لقول رسول كرمي (:21-19:وقال تبارك وتعاىل يف سورة التكوير= 

  .)مطاع مث أمني. ذي العرش مكني
 .)الْمِجيد الْعرِش ذُو (16-15: وقال تبارك وتعاىل يف سورة الربوج= 
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من آمن باهللا : ( عنه عنه صلى اهللا عليه وسلمويف البخاري عن أيب هريرة رضي اهللا= 
هاجر يف سبيل ؛ا على اهللا أن يدخله اجلنةورسوله، وأقام الصالة، وصام رمضان، كان حق 

:  أفال ننبئ الناس بذلك؟ قال:يا رسول اهللا: قالوا). اهللا، أو جلس يف أرضه اليت ولد فيها
 سبيله، كل درجتني ما بينهما كما بني إن يف اجلنة مائة درجة، أعدها اهللا للمجاهدين يف

السماء واألرض، فإذا سألتم اهللا فسلوه الفردوس، فإنه أو سط اجلنة، وأعلى اجلنة، وفوقه 
 ).، ومنه تفجر أار اجلنةالرمحن عرش
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o محلة العرش مثانية من املالئكة العباد املكرمني:  
قال تبارك  مثانية من املالئكة، –تساعه وجالله  على ا–حيمل عرش الرمحن تبارك وتعاىل 

           .)ماِنيةٌربك فَوقَهم يومِئٍذ ثَ عرش ويحِملُ: (17:وتعاىل يف سورة احلاقة
 كحلقة ملقاة يف - إىل عرش الرمحن تبارك وتعاىل -فإذا كانت السموات واألرضون 

فالة، وإذا كان الكرسي إىل العرش كذلك، فإن العقل سيقف عاجًزا متاًما عن تصور قوة 
هؤالء النفر من املالئكة محلة العرش، وحجمهم، وهيئام، وسيقف كذلك عاجًزا عن 

مسعنا وأطعنا؛ : (فال منلك إال أن نقول! هل هم أكرب املالئكة حجًما، وأعظم طولًا: ةمناقش
  )! غفرانك ربنا، وإليك املصري

  :ومن صفام ِعظم اخللقة بشكل فوق التصور*** 
 عن سيدنا جابر  وغريهم،تفسري ابن كثريأيب داود، والصحيح املسند للوادعي، ورد يف 

أذن يل أن أحدثكم عن ملك من : ( بسند جيد عليه وسلم،رضي اهللا عنه، عنه صلى اهللا
  !) بعد ما بني شحمة أذنه وعنقه خمفق الطري سبعمائة عام:العرشمحلة 
  : وهم يف حالة تسبيح دائم*** 

 ،ِبحمِد ربِهم ومن حولَه يسبحونَ الْعرش يحِملُونَ الَِّذين: (7:يقول تبارك وتعاىل؛ غافر
ربنا وسعت كل شيء رمحة وعلًما؛ فاغفر للذين : ويؤمنون به، ويستغفرون للذين آمنوا

ن وم.....(ضعفون عن العبادة، ، وهم ال ي) وقهم عذاب اجلحيم، واتبعوا سبيلك،تابوا
)! يسبحون الليلَ والنهار ال يفترون .وال يستحسرون ،عنده ال يستكربون عن عبادته

  .20-19:األنبياء
ابن عباس رضي اهللا عنهما، عن سيدنا يف صحيح مسلم ورد  ن تسبيحهم ونشاطهموع

ا سبح محلة قضى أمًرولكن ربنا، تبارك وتعاىل امسه، إذا (.... :عنه صلى اهللا عليه وسلم
 مث . حىت يبلغ التسبيح أهل هذه السماء الدنيا، مث سبح أهل السماء الذين يلوم،العرش

 فيستخرب :ماذا قال ربكم؟ فيخربوم ماذا قال: العرش حلملة العرشقال الذين يلون محلة 
 فتخطف اجلن السمع،  حىت يبلغ اخلرب هذه السماء الدنيا؛ابعض أهل السموات بعًض
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ولكنهم يقرفون فيه ، به على وجهه فهوحق فما جاءوا ؛ويرمون به، ليائهمأو فيقذفون إىل 
  )!ويزيدون

  :؛ اللهم اجعلنا منهم يا رب العاملنيوهم حيبون بعض أهل الدنيا*** 
له، ويف معجم الشيوخ البن عساكر، ) العلو(، ويف لإلمام الذهيب رمحه اهللا) العرش(ففي 
ا ا أحب اهللا عبًدإذ: ( صحيًحاعنه صلى اهللا عليه وسلم ،رضي اهللا عنه عن أيب هريرة كلهم

 فيسمع أهل ،العرش محلة  فينوه ا جربيل يف،إين أحب عبدي فأحبوه:  فقال،نادى جربيل
اء السابعة، مث مساء مساء، حىت يرتل إىل السماء ، فيحبه أهل السمالعرشالسماء لفظ محلة 

  )!يحبه أهل األرض، فالدنيا، مث يهبط إىل األرض
   :استشهاد محلة العرش بالوحدانية؛ صبح كل اليوم*** 
 صححه عنه صلى اهللا عليه وسلم، بسند ، رضي اهللا عنهخرج احلاكم عن أيب هريرةأ

 ، ومحلة عرشك، وأشهد مالئكتك، اللهم إين أشهدك:من قال(:  قال،األلباين يف الصحيحة
 ،شريك لك  وحدك ال،إله إال أنت ال ،هللا أنك أنت ا،وأشهد من يف السموات واألرض

 ومن قاهلا مرتني ،عتق اهللا ثلثه من النار من قاهلا مرة أَ؛ا عبدك ورسولكأن حممًد وأشهد
 ).ا أعتق اهللا كله من النار ومن قاهلا ثالثً،ثلثيه من النار أعتق
  :اهتزاز العرش أو محلته ملوت سيدنا سعد بن معاذ رضي اهللا عنه*** 
  : عنه صلى اهللا عليه وسلم ،خاري عن جابر رضي اهللا عنهيف الب

 اللغويني بأن املراد هنا نعش امليت،فسره بعض )  الرمحن ملوت سعد بن معاذعرشاهتز (
عرش اللَّه تعاىل؛ ِكنايةٌ عن ارتياِحه  وه: وقيل! واهتزازه فَرحه حبمل سعد عليه ِإىل مدفِنه

اهتز أَهل : على حذف مضاٍف تقديره هو: لى ربه، وقيلبروحه حني صِعد به لكرامته ع
  ! وكرامته عنده،ا من مرتلتهأو ملا ر تعاىل؛العرش لقدومه على اللَّه
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  : الرمحن تبارك وتعاىلشعرمعامل 
 أن نرسم صورة تقريبية ملعامل أو - من خالل السنة الصحيحة –بات ممكًنا إذن      

ىل، ماذا فوقه، وحتته، وعن ميينه، وجبانبه، وغري ذلك مما جغرافيا عرش الرمحن تبارك وتعا
أشارت إليه السنة املشرفة، فتأمل معي بعني البصرية، تاركًا خلفك مقاييس الدنيا، 

 عن تصور ما ال عني رأت، وال أذن هوماديتها، معتًربا حمدودية العقل اإلنساين، وعجز
  !مسعت، وال خطر على قلب بشر

  :حجم العرش*** 
 كانت تصوراتنا قاصرة عن درك ما هو حتت السماء الدنيا من مشوس وأقمار، إذا

  ..وجمموعات، وجمرات، وثقوب سوداء، وغريها مما يف الفضاء أعالنا
 وسلم ذا العلم املعاصر -وإذا كان القرآن الكرمي يقول لنا إن السموات تتسع وتتسع 

بالنسبة إليه،  ا مبا فيه-  السماء الدنيا، فما بالنا مبا تعد هذه47: كما جاء يف الذاريات–
 -  والكرسي إىل العرش)  خامت ملقًى يف صحراء(كحلقة ملقاة يف فالة وهو الكرسي، 

  ؟!هل ميكن أن يتصور حجمه)  خامت ملقًى يف صحراء(كحلقة ملقاة يف فالة 
يا أبا : (عنه صلى اهللا عليه وسلمسلسلة الصحيحة، عن سيدي أيب ذر رضي اهللا عنه، يف ال
 على العرش وفضل ، ما السموات السبع مع الكرسي إال كحلقة ملقاة بأرض فالة:ذر

   ).الكرسي كفضل الفالة على احللقة

  :موقع العرش
  : العرش على املاءكان = 

 أخرج الذهيب  ،7:هود) الًعم علَى الْماِء ِليبلُوكُم أَيكُم أَحسن عرشه وكَانَ: (قال تعاىل
بن اعبد اهللا سيدي عن ة بسند صحيح، خمتصر الصواعق املرسليف العرش، وابن القيم يف 

ما بني السماء القصوى والدنيا مخسمائة عام، وبني الكرسي (:  قالرضي اهللا عنهمسعود 
  ).، ال خيفى عليه شيء من أعمالكمالعرش فوق املاء، واهللا فوق والعرشواملاء كذلك، 
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   :العرش فوق اجلنة= 
ختريج صحيح اجلامع، وصحيح الترمذي، والبخاري، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه، ويف 

: عنه صلى اهللا عليه وسلم عن عبادة رضي اهللا عنه ، وغريها،ياوأحاديث املصابيح للمن
 والفردوس أعالها ، ما بني كل درجتني ما بني السماء واألرض،يف اجلنة مائة درجة(

 فإذا سألتم اهللا فاسألوه ،العرش ومن فوقها يكون ،ة األربعة منها تفجر أار اجلن،درجة
 ).الفردوس

  :فوق العرش*** 
ملا قضى اهللا  (:عنه صلى اهللا عليه وسلم ، أيب هريرة رضي اهللا عنه سيدييف البخاري عن

عنده فوق  و فه، رمحيت غضيب- سبقت :قالأو  - غلبت :ا عنده كتب كتاًب،اخللق
 و فه،ملا قضى اهللا اخللق كتب يف كتابه (:وصححهو،  خمتصر العلروى األلباين يفو )العرش

ا قبل أن خيلق إن اهللا كتب كتاًب(:  ويف لفظ،)إن رمحيت سبقت غضيب: العرشعنده فوق 
ملا خلق اهللا اخللق (:  ويف لفظ آخر)العرشعنده فوق  وإن رمحيت سبقت غضيب، فه: اخللق

  !)إن رمحيت تغلب غضيب: العرشوق فده عن و فه، كتبه على نفسه،كتب يف كتاب

  :حتت العرش*** 

لنيب صلى اهللا عليه كنا مع ا : قال،أيب هريرة رضي اهللا عنهسيدنا  عن ،يف البخاري= 
أنا سيد (: ، وقال فنهس منها سة- وكانت تعجبه - ، فرفع إليه الذراعوسلم يف دعوة
، فيبصرهم خرين يف صعيد واحد األولني واآل؟ جيمع اهللا، هل تدرون مبالقوم يوم القيامة

أال ترون إىل ما أنتم : منهم الشمس، فيقول بعض الناس لداعي، وتدنو ويسمعهم ا،الناظر
  : تنظرون إىل من يشفع لكم إىل ربكم، فيقول بعض الناس؟ أال فيه، إىل ما بلغكم

من يا آدم أنت أبوالبشر، خلقك اهللا بيده، ونفخ فيك : أبوكم آدم، فيأتونه فيقولون
 أال ترى ما ؟روحه، وأمر املالئكة فسجدوا لك، وأسكنك اجلنة، أال تشفع لنا إىل ربك

ا مل يغضب قبله مثله، وال يغضب ريب غضب غضًب:  عليه السالمحنن فيه وما بلغنا؟ فيقول
  ! اذهبوا إىل نوح،بعده مثله، واين عن الشجرة فعصيته، نفسي نفسي، اذهبوا إىل غريي
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ا ، ومساك اهللا عبًد أهل األرضل الرسل إىلأو، أنت يا نوح: فيقولون، ا فيأتون نوًح
ريب :  أال ترى إىل ما بلغنا، أال تشفع لنا إىل ربك؟ فيقول؟ا، أما ترى إىل ما حنن فيهشكوًر

 ائتوا النيب ،ا مل يغضب قبله مثله، وال يغضب بعده مثله، نفسي نفسيضب اليوم غضًبغ
  !صلى اهللا عليه وسلم

 . )، واشفع تشفع، وسل تعطه ارفع رأسك:يا حممد: ، فيقالالعرشفأسجد حتت  ،فيأتوين
كلمة من أال أدلك على : (ويف الصحيحة وغريها عن أيب هريرة رضي اهللا عنه يرفعه= 

أسلم عبدي :  تعاىلال قوة إال باهللا، فيقول اهللا وحولال :  من كرت اجلنة؟ تقول،العرشحتت 
  ).استسلمو

: عنه صلى اهللا عليه وسلمسند للوادعي عن أيب ذر رضي اهللا عنه ويف الصحيح امل= 
 ،أمرين حبب املساكني:  بسبعله وسلمأمرين خليلي رسول اهللا صلى اهللا عليه وعلى آ(

فوقي، وأمرين أن أصل  و وال أنظر إىل من ه،دوين و وأمرين أن أنظر إىل من ه،منهمووالدن
 -ا وإن كان مر -ا، وأمرين أن أقول باحلق  شيئًاالرحم وإن أدبرت، وأمرين أال أسأل أحًد

فإن  وال قوة إال باهللا، حولال : وأمرين أال أخاف يف اهللا لومة الئم؟ وأمرين أن أكثر من
  ).العرشمن كرت حتت 

أعطيت هذه اآليات من آخر : (عنه صلى اهللا عليه وسلم ،يف جممع الزوائد للهيثميو= 
  .)ها نيب قبلي مل يعطَ،رشالعمن كرت حتت  ،سورة البقرة

 عن عنه صلى اهللا عليه وسلم بسند حسن، ، ويف ختريج أحاديث املشكاة البن حجر=
 القرآن حياج : يوم القيامةالعرشثالث حتت : (سيدنا عبد الرمحن بن عوف رضي اهللا عنه

قطعين  ومن ، أال من وصلين وصله اهللا: والرحم تنادي، واألمانة، له ظهر وبطن،العباد
  ......).قطعه اهللا

عن عقبة بن عامر واهليثمي يف امع،  ،لذهيب يف العلووروى السيوطي يف اجلامع، وا= 
خر سورة آمن قرأ باآليتني من : (عنه صلى اهللا عليه وسلمرضي اهللا عنه بسند صاحل 

  .)العرشأعطانيهما من حتت  فإن اهللا ؛البقرة
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عنه صلى اهللا عليه  ، بسند رواته ثقات،نهللذهيب عن أيب ذر رضي اهللا عو ويف العل= 
  ). مل يؤما نيب من قبلي،العرشأوتيتهن من حتت إن اآليتني من آخر سورة البقرة : (وسلم

  :ميني العرش*** 
ل أوأنا (: يف اجلامع الصحيح عن أيب هريرة رضي اهللا عنه، عنه صلى اهللا عليه وسلم= 

 ليس أحد من العرش، ميني عننة، مث أقوم فأكسى حلة من حلل اجلعنه، من تنشق األرض 
  )!اخلالئق يقوم ذلك املقام غريي

املقسطون : (عنه صلى اهللا عليه وسلم مسلم عن ابن عمرو رضي اهللا عنهما،روى و= 
  ). وما ولوا، وأهليهم، الذين يعدلون يف حكمهم:العرش عن ميني ،على منابر نور

إن هللا : (عنه صلى اهللا عليه وسلم ،نهماويف صحيح الترغيب عن ابن عباس رضي اهللا ع
، على منابر من نور، وجوههم من ميني، وكلتا يدي اهللا العرش ميني عنجلساء يوم القيامة 

هم : من هم؟ قال! يا رسول اهللا:  قيل،وال صديقني، ليسوا بأنبياء وال شهداء نور
  ).املتحابون جبالل اهللا تبارك وتعاىل

  :جانب العرش*** 
استب رجل من : عنه صلى اهللا عليه وسلم ، عن أيب هريرة رضي اهللا عنهنييحيف الصح= 

ا صلى اهللا عليه وسلم على والذي اصطفى حممًد: املسلمني ورجل من اليهود، فقال املسلم
والذي اصطفى موسى على العاملني، فرفع : العاملني، يف قسم يقسم به، فقال اليهودي

، ، فذهب اليهودي إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فلطم اليهودي،املسلم عند ذلك يده
 فإن الناس ؛ال ختريوين على موسى: (فأخربه الذي كان من أمره وأمر املسلم، فقال

فيمن ، فال أدري أكان العرشل من يفيق، فإذا موسى باطش جبانب أويصعقون، فأكون 
  . )صعق فأفاق قبلي، أو كان ممن استثىن اهللا
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  :حول العرش*** 
إن مما تذكرون من جالل اهللا؛ : (يف صحيح الترغيب عنه صلى اهللا عليه وسلمو= 

، هلن دوي كدوي النحل، تذكر العرش حولالتسبيح والتهليل والتحميد، ينعطفن 
  ).ال يزال له من يذكِّر بهأو أما حيب أحدكم أن يكون له . بصاحبها

عنه صلى اهللا  عنهما، رضي اهللا عن النعمان بن بشري ،بسند صحيح وويف خمتصر العل= 
 هلن دوي كدوي ،العرش حوليتعاطفن ( يف التسبيحة والتحميدة والتهليلة عليه وسلم

  ).النحل، يذكرن بصاحبهن، أال حيب أحدكم أن ال يزال له عند الرمحن ما يذكر به؟

  : العرشعند*** 
إن  (:ه وسلميف صحيح اجلامع عن النعمان بن بشري رضي اهللا عنهما، عنه صلى اهللا علي= 

إنه ، والعرش عند، وهو ا قبل أن خيلق السموات واألرض بألفي عاماهللا تعاىل كتب كتاًب
 فيقرا -  ثالث ليال- ال يقرآن يف دارأنزل منه آيتني، ختم ما سورة البقرة، و

 ). الشيطان
 يف كنا: قال: ويف الروح البن القيم، بسند ثابت، عن الرباء بن عازب، رضي اهللا عنه= 

ن املؤمن إذا إ( : فقال، ومعنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم،جنازة رجل من األنصار
وأتاه ، فجلس عنده لقبض روحه،ا وأطيبه رًحي،ضر أتاه ملك املوت يف أحسن صورةاحت 

 فاستخرج ملك املوت روحه من جسده . وكانا منه على بعد،ملكان حبنوط من اجلنة
 فحنطاها حبنوط من ، املوت ابتدرها امللكان فأخذاها منه فإذا صارت إىل ملك؛ارشًح
 وتستبشر ، فتفتح له أبواب السماء، مث عرجا به إىل اجلنة، وكفناها بكفن من اجلنة،اجلنة

؟ ويسمى طيبة اليت فتحت هلا أبواب السماء ملن هذه الروح ال: ويقوالن،املالئكة ا
 فإذا صعد ا إىل ، هذه روح فالن: فيقال،اء اليت كان يسمى ا يف الدنيابأحسن األمس

 فيخرج عملها من ،العرش عندحىت توضع بني يدي اهللا  ،السماء شيعها مقربو كل مساء
 وخيتم . اشهدوا أين قد غفرت لصاحب هذا العمل: فيقول اهللا عز وجل للمقربني،عليني

 فإين وعدم أن ؛ ردوا روح عبدي إىل األرض: فيقول اهللا عز وجل،كتابه فريد يف عليني
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 ،ا نعيدكم وفيه،منها خلقناكم{: ول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم مث قرأ رس،أردهم فيها
 ،فإذا وضع املؤمن يف قربه فتح له باب عند رجليه إىل اجلنة} ومنها خنرجكم تارة أخرى

 فيقال ، ويفتح له باب عند رأسه إىل النار، انظر إىل ما أعد اهللا لك من الثواب:فيقال له
 فليس شيء أحب إليه ، من قرير العني: مث يقال له، انظر ما صرف اهللا عنك من العذاب:له

  .احلديث). من قيام الساعة

  : العرشوائمق*** 

الناس يصعقون : (روى البخاري عن أيب سعيد رضي اهللا عنه عنه صلى اهللا عليه وسلم= 
، فال أدري العرش من قوائم ائمةبقل من يفيق، فإذا مبوسى آخذ أو فأكون ،يوم القيامة

  ).؟!أفاق قبلي، أم جوزي بصعقة الطور
بينما رسول اهللا : (البخاري عن أيب سعيد رضي اهللا عنه، عنه صلى اهللا عليه وسلمويف = 

يا أبا القاسم، ضرب وجهي رجل من : صلى اهللا عليه وسلم جالس جاء يهودي، فقال
صلى اهللا عليه  رجل من األنصار،  قال: ال ق؟من: صلى اهللا عليه وسلم أصحابك، فقال

والذي اصطفى موسى على : مسعته بالسوق حيلف: قال. أضربته: فقال. ادعوه: وسلم
أي خبيث، على حممد صلى اهللا عليه وسلم؟ فأخذتين غضبة ضربت وجهه، : البشر، قلت

ن يوم القيامة، ال ختريوا بني األنبياء، فإن الناس يصعقو(: فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم
، فال أدري العرش من قوائم بقائمةل من تنشق عنه األرض، فإذا أنا مبوسى آخذ أوفأكون 

  .)ىلوأكان فيمن صعق، أم حوسب بصعقة األ

  :ظل العرش وأسفله*** 
 بالعرش معلقة الرحم(: يف مسلم عن عائشة رضي اهللا عنها، عنه صلى اهللا عليه وسلم = 
  ).، ومن قطعين قطعه اهللامن وصلين وصله اهللا: تقول

: صلى اهللا عليه وسلمويف صحيح اجلامع عن أيب هريرة وابن عمرو رضي اهللا عنهم، = 
  ). بالعرشمعلقة شجنة الرحمعنه (
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إن : (عنه صلى اهللا عليه وسلم  رضي اهللا عنهما،ابن عباس عن، اصحيًح داودأيب ويف = 
 معلقة يف ظل ،قناديل من ذهبي إىل أو ت،أرواحهم يف أجواف طري خضر أحد شهداء
 .)العرش

ملا : (عنه صلى اهللا عليه وسلم ، عن ابن عباس رضي اهللا عنهماو داود،أخرج أبو= 
 تأكل من ، ترد أار اجلنة، جعل اهللا أرواحهم يف جوف طري خضر،أصيب إخوانكم بأحد

كلهم  فلما وجدوا طيب مأ،العرش معلقة يف ظل ،ي إىل قناديل من ذهبأووت، مثارها
 لئال يزهدوا يف ؛ من يبلغ إخواننا عنا أنا أحياء يف اجلنة نرزق:ومشرم ومقيلهم قالوا

تبارك  فأنزل : قال، أنا أبلغهم عنكم: فقال اهللا سبحانه؟ وال ينكلوا عند احلرب،اجلهاد
   .إىل آخر اآلية) وال حتسنب الذين قتلوا يف سبيل اهللا (:وتعاىل

 يفاملتحابون : (ذ رضي اهللا عنه، عنه صلى اهللا عليه وسلمويف صحيح الترغيب عن معا= 
ولقيت : قال. والشهداء، يغبطهم مبكام النبيون ظله إال ظل يوم ال العرش ظل يفاهللا 
ارك مسعت رسول اهللا يقول عن ربه تب: ادة بن الصامت فحدثته حبديث معاذ، فقالعب

، وحقت حمبيت يفعلى املتناصحني ، وحقت حمبيت يفحقت حمبيت على املتحابني (: وتعاىل
  ). والصديقونوالشهداء، يغبطهم النبيون ، وهم على منابر من نوريفعلى املتباذلني 

 ،عنه صلى اهللا عليه وسلم، عن عبادة بن الصامت رضي اهللا عنه، اجلامعصحيح يف و= 
يوم ال ظل  ، يوم القيامةالعرشحقت حمبيت على املتحابني، أظلهم يف ظل : قال اهللا تعاىل(

  ).إال ظلي
ملتحابون يف ا(: ويف صحيح املوارد، عن معاذ رضي اهللا عنه، عنه صلى اهللا عليه وسلم= 

 .احلديث. )يغبطهم مبكام النبيون والشهداءاهللا يف ظل العرش يوم ال ظل إال ظله، 
  .، إن شاء املوىل عز وجلوسيأيت تفصيل أكثر عن الظل وأهله
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  :من يدنو من العرش
عنه صلى يف صحيح النسائي وصحيح اجلامع وغريمها، عن ابن عباس رضي اهللا عنهما، = 

جييء املقتول بالقاتل يوم القيامة ناصيته ورأسه بيده وأوداجه تشخب ( :اهللا عليه وسلم
 )!العرش منسل هذا فيم قتلين؟ حىت يدنيه ! يا رب: دًما، فيقول

  : العرشيفضي إىلمن 
عنه صلى  اجلامع وغريمها، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه، يف صحيح الترغيب وصحيح= 

قط خملًصا؛ إال فتحت له أبواب السماء، ) ال إله إال اهللا: (ما قال عبد( :اهللا عليه وسلم
 ). ؛ ما اجتنبت الكبائرالعرش إىلحىت يفضي 

  :زنة العرش*** 
قدره؛قله، ر ِثعرش الرمحن ثقيل جليل، ال يقد حىت إن النيب صلى اهللا  عظم القدر، ال يقد

  :عليه وسلم جعل ثقله معياًرا ملا يستكثر به من األعمال الصاحلة
أن النيب صلى اهللا ( يف صحيح النسائي ،فعن أمنا جويرية بنت احلارث رضي اهللا عنها= 

 ما: ا من نصف النهار، فقال هلاسلم مر عليها وهي يف املسجد تدعو، مث مر ا قريًبعليه و
سبحان اهللا عدد خلقه، :  أعلمك كلمات تقولينهنأال: قال! نعم:  قالت؟الكزلت على ح

سه، سبحان اهللا رضا ، سبحان اهللا رضا نفسبحان اهللا عدد خلقه، سبحان اهللا عدد خلقه
 عرشه، سبحان اهللا زنة عرشه، سبحان اهللا زنةاهللا ، سبحان نفسه، سبحان اهللا رضا نفسه

  )ته، سبحان اهللا مداد كلماته، سبحان اهللا مداد كلماته عرشه، سبحان اهللا مداد كلمازنة
 أن رسول اهللا صلى ،صحيح مسلم يف عن أمنا جويرية بنت احلارث رضي اهللا عنهاو= 

زلت  ما: فقال هلا. ، أو بعدما صلى الغداةاهللا عليه وسلم مر ا حني صلى صالة الغداة
سبحان اهللا عدد  (:؟ولينهن أعلمك يعين كلمات تقأال: قال! نعم:  قالت؟على حالك

  .)سبحان اهللا مداد كلماته.  عرشزنةسبحان اهللا . سبحان اهللا رضا نفسه. خلقه
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  :مدح ذي العرش العظيمفضل 
 ال شك أن هناك بركة وثواًبا بتالوة اآليات املتضمنة لذكر العرش، وهي عشرون آية، 

حتوي مة العرش؛ وهناك أحاديث ا يدعو به املسلم، متضمًنا كلمموكذا األذكار املأثورة 
  :منهابعض هذه األذكار واآلثار، 

أن نيب اهللا صلى اهللا عليه  ، عن سيدنا ابن عباس رضي اهللا عنهما،يف مسلمما ورد = = 
 العرش ال إله إال اهللا رب ،ال إله إال اهللا العظيم احلليم: (وسلم كان يقول عند الكرب

  ). الكرميالعرش ورب ، ورب األرض، ال إله إال اهللا رب السموات،العظيم
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان  ،ويف املسند عن ابن عباس رضي اهللا عنهما= = 

 ال إله ، الكرميالعرش ال إله إال اهللا رب ،ال إله إال اهللا احلليم العظيم(: إذا حزبه أمر قال
 العرش ورب ،ب األرض ور، ال إله إال اهللا رب السموات، العظيمالعرشإال اهللا رب 

  .. مث يدعو)الكرمي
 :من قال إذا أصبح وإذا أمسى: ( عن أم الدرداء رضي اهللا عنهاداودويف سنن أيب = = 

كفاه اهللا  - سبع مرات -  العظيمالعرشرب و وه، عليه توكلت،حسيب اهللا ال إله إال هو
   )!اكاذًبأو  ،ا كان ا صادقً؛ما أمهه
د بإسناد صحيح، عن سيدنا أنس رضي اهللا عنه، عنه صلى اهللا وورد يف سنن أيب داو= = 

 ،عرشك محلة وأشهد ، اللهم إين أصبحت أشهدك:حني يصبح من قال: (عليه وسلم
 وأن ، وحدك ال شريك لك، ال إله إال أنت، أنك أنت اهللا: ومجيع خلقك،ومالئكتك

وإن قاهلا حني ميسي  ، إال غفر له ما أصاب يف يومه ذلك من ذنب،ا عبدك ورسولكحممًد
  ).غفر له ما أصاب تلك الليلة

ويف سنن أيب داود بإسناد صحيح، عن سيدنا أنس رضي اهللا عنه، عنه صلى اهللا عليه = = 
 ،عرشك محلة وأشهد ، اللهم إين أصبحت أشهدك:ميسيأو  حني يصبح ؛من قال(: وسلم

 ،ا عبدك ورسولكمًد وأن حم، ال إله إال أنت، أنك أنت اهللا: ومجيع خلقك،ومالئكتك
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ا أعتق اهللا ثالثة  ومن قاهلا ثالثً، فمن قاهلا مرتني أعتق اهللا نصفه،أعتق اهللا ربعه من النار
  )!ا أعتقه اهللا من النار فإن قاهلا أربًع،أرباعه

ويف صحيح اجلامع عن سيدنا ابن عباس رضي اهللا عنهما، رضي اهللا عنه، عنه صلى اهللا 
ال إله إال اهللا احلليم الكرمي، ال إله إال اهللا العلي العظيم، ال : كلمات الفرج: (عليه وسلم
  ). الكرميالعرش رب السموات السبع، و ربإله إال اهللا 

عليه عنه صلى اهللا  ،ويف صحيح األدب املفرد، عن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه
 السموات رباللهم : إذا كان على أحدكم إمام خياف تغطرسه أو ظلمه فليقل: (وسلم

 العظيم، كن يل جارا من فالن ابن فالن وأحزابه من خالئقك؛ أن العرش ربالسبع و
  ).يفرط علي أحد منهم، أو يطغى، عز جارك، وجل ثناؤك، وال إله إال أنت

من : (ويف سنن أيب داود عن سيدنا ابن عباس رضي اهللا عنهما، عنه صلى اهللا عليه وسلم
 العظيم أن العرش ربأسأل اهللا العظيم : ل عنده سبع مرارعاد مريضا مل حيضر أجله فقا

  ).يشفيك؛ إال عافاه اهللا من ذلك املرض
سيدنا ابن عباس رضي اهللا عنهما، كان النيب صلى اهللا ، عن الصحيح املسند للوادعيويف 

: -سبع مرار  - مث قال ،وسلم إذا عاد املريض جلس عند رأسهوصحبه عليه وعلى آله 
  .فإن كان يف أجله تأخري عويف من وجعه)  العظيم أن يشفيكالعرش ربالعظيم أسأل اهللا (

من قال : (عنه صلى اهللا عليه وسلم ،ح الترغيب، عن أيب الدرداء رضي اهللا عنهصحيويف 
 - العظيم العرش رب حسيب اهللا ال إله إال هو عليه توكلت وهو :إذا أصبح وإذا أمسى

  ).دقا كان أو كاذبا كفاه اهللا ما أمهه صا- سبع مرات
  
  
  
  
  



 87

  ؟!هل الظل يف اآلخرة ظل العرش وحده
 أخرى تظلل العبد املؤمن يوم القيامة، من الشمس الدنية، وحرها، ظلالًال شك أن هناك 

  :ومن هذه الظلل.. وتقي الواقفني حتتها مشقتها وألواءها
   :الزهراوان ظُـلَّتان= 

:  عنه صلى اهللا عليه وسلم، عنه وأرضاه عن أيب أمامة رضي اهللا،يف صحيح مسلم      * 
  ..ا ألصحابه فإنه يأيت يوم القيامة شفيًع؛ القرآن اقرؤوا(

 فإما تأتيان يوم القيامة كأما - البقرة وسورة آل عمران - وينا اقرؤوا الزهر
  .. حتاجان عن أصحاما، أو كأما فرقان من طري صواف،غيايتان أو كأما ،غمامتان
  ).ة وال يستطيعها البطل، وتركها حسرة، فإن أخذها بركة؛ؤوا سورة البقرة اقر

 عنه صلى ، رضي اهللا عنه وأرضاهالنواس بن مسعان الكاليبيف صحيح مسلم عن و      * 
 تقدمه سورة ،امة وأهله الذين كانوا يعملون بهيؤتى بالقرآن يوم القي(: اهللا عليه وسلم

 ما نسيتهن ، رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ثالثة أمثال وضرب هلما.البقرة وآل عمران
قان من طري فر أو كأما ، بينهما شرق، أو ظلتان سوداوان،غمامتان كأما : قال؛بعد

  ). حتاجان عن صاحبهما،صواف
   :الصدقات ظلل= 
: صلى اهللا عليه وسلمعنه حسن  بسند صحيح الترغيبيف 

 حىت :أو قال ،قضى بني الناس حىت ي؛ صدقتهظل يفكل امرئ (
   )حيكم بني الناس

وفيه عن عقبة بن عامر رضي اهللا عنه بسند حسن عنه صلى اهللا 
 عن أهلها حر القبور، وإمنا ئإن الصدقة لتطف: (عليه وسلم

  ).صدقته ظل يفيستظل املؤمن يوم القيامة 
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 هل الظل ظل الرب تبارك وتعاىل أم ظل العرش؟
؟ فهل )ظل العرش(وورد بعضها بصيغة ) ظله(ورد أكثر نصوص احلديث وأصحها بصيغة 

   جيوز إعمال الصيغتني؟ أو ، أم مها واحد، أم ترجيح،مث تناقض يف ذلك
  : فلنتأمل، ومعرفة آراء العلماء فيها،أسئلة ال بد من طرحها

  :النصوص الواردة: أوالً
 وابن ، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه،يف البخاري رمحه اهللا تعاىل )يف ظله( :عبري ت جاء–أ 

 عن أيب اليسر كعب بن عمرو ، وأمحد شاكر يف عمدة التفسري،حجر اهليتمي يف الزواجر
 وابن عبد الرب يف التمهيد عن أيب ، وصحيح النسائي، والسيوطي يف اجلامع،رضي اهللا عنه

 وصحيح الترغيب عن أسعد بن زرارة ، امللقن يف البدر املنري وابن،سعيد رضي اهللا عنه
يف ظله سبعة يظلهم اهللا يوم القيامة : (كحديث:  عنه صلى اهللا عليه وسلم،رضي اهللا عنه

 ورجل ذكر اهللا يف خالء ، وشاب نشأ يف عبادة اهللا،إمام عادل: ظله إال ظل ال يوم
 ورجل دعته امرأة ذات ،ن حتابا يف اهللا ورجال، ورجل قلبه معلق يف املسجد،ففاضت عيناه

 ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حىت ال تعلم ،إين أخاف اهللا: منصب ومجال إىل نفسها فقال
  ).مشاله ما صنعت ميينه

 بسند حسن ، واألمايل املطلقة البن حجر،يف الترمذي )ظل العرشيف ( :تعبري وجاء –ب 
 ، وصحيح املوارد،وصحيح الترغيب ، والزواجر للهيتمي، واجلامع الصغري،غريب

 عنه ،ماهريرة ومعاذ رضي اهللا عنه عن أيب ، والصحيح املسند للوادعي،وخمتصر العلو
املتحابون يف اهللا يف ظل : (مثل حديث املوارد عن معاذ رضي اهللا عنه: صلى اهللا عليه وسلم

  .....) يغبطهم مبكام النبيون والشهداء،ظله إال ظل ال يومالعرش 
 عنه صلى اهللا عليه ،عن ابن عباس رضي اهللا عنهماوصحيح اجلامع  داوديب أويف  ==
 ،ترد أار اجلنة ،ملا أصيب إخوانكم بأحد جعل اهللا أرواحهم يف جوف طري خضر: وسلم

 فلما وجدوا طيب ،العرش ظلي إىل قناديل من ذهب معلقة يف أو  وت،تأكل من مثارها
 لئال يزهدوا ؛من يبلغ إخواننا عنا أنا أحياء يف اجلنة نرزق :مأكلهم ومشرم ومقيلهم قالوا
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  فأنزل اهللا: قال؛ أنا أبلغهم عنكم: فقال اهللا سبحانه؟ وال ينكلوا عند احلرب،يف اجلهاد
  .إىل آخر اآلية) وال حتسنب الذين قتلوا يف سبيل اهللا  ( :سبحانه

 عنه صلى اهللا عليه ، عنهويف شرح السنة للبغوي عن أيب قتادة األنصاري رضي اهللا== 
  ،) يوم القيامةالعرش ظل كان يف ، عنها حمأو  ،همن نفس عن غرمي: (وسلم
قال : ( عنه صلى اهللا عليه وسلم،ويف اجلامع بسند صحيح عن عبادة رضي اهللا عنه== 

 يوم ال ظل إال ، يوم القيامة،العرش ظل أظلهم يف ،حقت حمبيت على املتحابني: اهللا تعاىل
  .)ظلي

  ؟ يف ذلكماذا قال علماء األمةوفهل الظل ظل اهللا تبارك وتعاىل أم ظل العرش؟ 
  :اختلفت أنظار العلماء يف ذلك

o  فمنهم من قال إنه ال مانع أن يكون هللا تبارك وتعاىل ظل يليق جبالله، ويكون صفة له
  .سبحانه، نقبلها كما هي، وال نؤوهلا كشأن السلف مع الصفات كلها

o ا بعض عباده يف املوقفومنهم من قال إنه رمحة اهللا تعاىل اليت يرحم . 
o ومنهم من قال إن املراد به ظل األعمال الصاحلة.  
o  ومنهم من قال إنه ظل خيلقه اهللا تعاىل يف هذا املقام، وإضافته إليه سبحانه إضافة

   .تشريف، أو إضافة ملك
o وهاك البيان.. ا ظلهومنهم من قال إنه ظل العرش، والعرش خملوق هللا تعاىل، وكذ:     
تعاىل إضافة الظل إىل اهللا : قال عياض ": املباركفوري يف حتفة األحوذي شرح سنن الترمذيقال

كذا قال، وكان حقه أن يقول إضافة تشريف، ليحصل . إضافة ملك، وكل ظل فهو ملكه
  .  مع أن املساجد كلها ملكه؛ بيت اهللا:امتياز هذا على غريه، كما قيل للكعبة

 فالن يف ظل امللك، وهو قول عيسى بن :كما يقالسبحانه،  املراد بظله كرامته ومحايته :وقيل
  . وقواه عياض،دينار
سبعة  ": املراد ظل عرشه، ويدل عليه حديث سلمان عند سعيد بن منصور بإسناد حسن:وقيل

ر من كوم فذكر احلديث، وإذا كان املراد ظل العرش استلزم ما ذك "يظلهم اهللا يف ظل عرشه
  .. فهو أرجح، وبه جزم القرطيب، من غري عكس،يف كنف اهللا وكرامته
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يف روايته عن عبيد اهللا رمحه اهللا  كما صرح به ابن املبارك ،ا تقييد ذلك بيوم القيامةويؤيده أيًض
املراد : وهو عند املصنف يف كتاب احلدود، وذا يندفع قول من قالرضي اهللا عنه، بن عمر ا

  . م بعد االستقرار يف اجلنة ألن ظلهما إمنا حيصل ثَ؛ أو  ظل اجلنة،ظل طوىب
 كما يف موقعه، هل هللا تبارك وتعاىل ظل؟ فأجاب: ل الشيخ ابن باز رمحه تعاىلئسو      

  : وفتاواه
 :الصحيحنييف لكن  )هظل عرش يف: (نعم كما جاء يف احلديث، ويف بعض الروايات     

واحد   مثل سائر الصفات، الباب، ال نعلم كيفيته،به سبحانه فهو له ظل يليق )ظله يف(
  .وهو واهللا أعلم كالم سديد. هـ.أ. عند أهل السنة واجلماعة

  ففي؛، أنه ظل خاص خيلقه اهللا تعاىل يوم القيامة لبعض عبادهالشيخ ابن عثيمني رمحه اهللاويرى 
  : يح البخاريكتاب الرقاق من صح  باب البكاء من خشية اهللا عز وجل منهشرح

، هذا من باب إضافة املخلوق إىل خالقه، »يف ظله«الرسول صلى اهللا عليه وسلم  اعلم أن قول
الناس   خيلقه اهللا، ال يبنيه اآلدميون بالسقوف والعروش وما أشبه ذلك، يف الدنيا يبينظلٌّ : يعين

 ،خملوق فهو ظل ، إال ظل اهللا عز وجل الذي خلقهليس مثفيها ما يظلهم، لكن يف اآلخرة 
  . وليس ظل اخلالق عز وجل

هذا أن يكون هناك شيء فوق، يكون اهللا  فلو قدر أن هذا هو ظل اهللا نفسه لزم من: (وقال
الًأنه منكر، فاحلديث ال يدل على هذا أص  دونه، ودون اخلالئق، وهذا ال شكتعاىل ظال.  

 فضل البكاء من :باب، نيشرح أحاديث رياض الصاحل: وقال الشيخ رمحه اهللا تعاىل يف
  : ا إليهخشية اهللا تعاىل وشوقً

 وليس ، يظلل فيه من شاء من عباده، ظل خيلقه اهللا عز وجل يوم القيامة:واملراد بالظل هنا
 ال وال ميكن أن يكون اهللا ظ، ألن اهللا نور السموات واألرض؛املراد ظل نفسه جل وعال

 ، ومن فهم هذا الفهم فهو بليد؛ وبني اخللق وهو بينها، فتكون الشمس فوقه،من الشمس
 مث هو نور ، فهو العلي األعلى،ألنه ال ميكن أن يكون اهللا عز وجل حتت شيء من خملوقاته

  . السموات واألرض
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 ألن املعروف أن العرش أكرب من ؛حىت الرواية اليت وردت يف ظل عرشه فيها نظر
ن السبع بالنسبة وت السبع واألرض السموا:لسموات واألرض والشمس والقمر والنجوما

 وفضل العرش على الكرسي كفضل الفالة ،للكرسي كحلقة ألقيت يف فالة من األرض
  !؟ فكيف يكون العرش حتت الشمس يظل الناس،على هذه احللقة

 ، واهللا عز وجل على كل شيء قدير،الً رمبا يكون طرف العرش مث:لو صح احلديث لقلنا
 إما ؛ والصواب أنه ظل خيلقه اهللا عز وجل يف ذلك اليوم، نظرلكن هذه اللفظة يف صحتها

 لكنه ظل يستر اهللا به من شاء من عباده حر ، اهللا أعلم، من غري ذلكأو من الغمام 
  . الشمس
 ونستظل ، ألننا يف الدنيا نستظل بالبناء الذي نبنيه؛)يوم ال ظل إال ظله (:وإمنا قال

 نستظل بأشياء ، وبغري ذلك، وباجلدران،اجلبال ونستظل بسفوح ،باألشجار اليت تغرس
 قال اهللا ،لكن يف اآلخرة ليس هناك ظل؛ حنن نصنعها بأيدينا وبأشياء خلقها اهللا عز وجل

، كل اجلبال تنسف 105:طـه) اقُلْ ينِسفُها ربي نسفًويسأَلونك عِن الِْجباِل فَ (:تعاىل
 :  تطري يف اجلوا، هباًء منثوًر،الً تكون رم؛فمهما عظمت، أكرب اجلبال وأعظمها تنس

 ) صنع اللَِّه الَِّذي أَتقَن كُلَّ شيٍء، وِهي تمر مر السحاِب،وترى الِْجبالَ تحسبها جاِمدةً(
  .  تطري يف اهلواء وإن كنت تظنها جامدة ال تتحرك،88:النمل

 يظل به من ، إال الظل الذي خيلقه اهللا عز وجل:أي )يوم ال ظل إال ظله (املهم أن قوله
  . وهذا هو الشاهد. شاء من عباده 

   :، وهو أوضح مما سبق من التعليقات2/503قال الشيخ الرباك يف تعليقه على الفتح و
املتبادر أن املراد بالظل هنا ما يستظل به ويتقى به من احلر، ": سبعة يظلهم اهللا يف ظله: "قوله

احلائل املانع من شعاع الشمس، والظاهر أن املراد بالظل املضاف إىل اهللا عز وجل يف وهو أثر 
 يوم تدنو الشمس من رؤوس اخلالئق، وهو أثر أعماهلم ،احلديث هو ما يظل به عباده الصاحلني

  ..."كل امرئ يف ظل صدقته حىت يفصل بني الناس: "الصاحلة كما يف احلديث
 كما قال عياض -  وإضافته إىل اهللا سبحانه إضافة ملك وتشريف،وعلى هذا فهذا الظل خملوق
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 ؛إن لذات اهللا ظال:  وليس إضافة صفة إىل موصوف؛ فال يقال- واحلافظ رمحهما اهللا تعاىل
، "أمل تر إىل ربك كيف مد الظل: "أخذًا من هذا احلديث؛ ألن الظل خملوق كما قال سبحانه

يعين يوم " يوم ال ظل إال ظله: "ى اهللا عليه وسلمواملخلوق ليس صفة للخالق، وقوله صل
 جيعل اهللا له به ،ليس ألحد ما يستظل به من حر الشمس إال من له عمل صاحل: ومعناه. القيامة
ة، وذلك من ثواب اهللا املعجل يف عرصات القيامظال .  

أو  خملوق، هذا ومل أقف ألحد من أئمة السنة على تفسري للظل يف هذا احلديث، وهل هو صفة 
  .وما ذكرته هو ما ظهر يل، واهللا أعلم بالصواب

  : وقال يف املوسوعة العقدية يف الدرر السنية
  .  إىل العرشا وتارة مضافً، إىل اهللا تعاىلااعلم رمحين اهللا وإياك أنَّ الظل جاء تارة مضافً

ل اهللا قال رسو:  ومسلم؛ من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه؛ قال،البخاري: فقد روى
  .)سبعة يظلهم اهللا يف ظله يوم ال ظل إال ظله(: صلى اهللا عليه وسلم

أين املتحابون جباليل؟ اليوم أظلهم يف (: وروى مسلم من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه
   .)ظلي يوم ال ظل إال ظلي

 أو  امن أنظر معسًر(: ا من حديث أيب اليسر رضي اهللا عنه مرفوًعاوروى مسلم أيًض
يف حديث أيب ) ظل العرش( وستأيت اإلضافة مفسرة بـ )عنه؛ أظله اهللا يف ظلهوضع 

   .هريرة رضي اهللا عنه عند اإلمام أمحد والترمذي
 وابن حبان من حديث معاذ بن جبل رضي اهللا ، والطـرباين، واحلاكم،وروى اإلمام أمحد

  .)املتحابون يف اهللا يف ظل العرش يوم ال ظل إال ظله(: عنه
حقت حمبيت للمتحابني (:  وابن أيب الدنيا؛ من حديث عبادة بن الصامت،إلمام أمحدوروى ا

  .) يوم ال ظل إال ظله، يف ظل العرش، واملتحابــون يف اهللا على منابر من نور،يفَّ
 والبغوي؛ من ، والدارمي،وروى اإلمــام أحـمد): صحيح اجلامع(وقال األلباين يف 

 حما عنه؛ كان يف ظل العرش يوم أومن نفَّس عن غرميه (: حديث أيب قتادة رضـي اهللا عنه
  ) صحيح اجلامع( وصححه األلباين يف )القيامة
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وروى اإلمام أمحد يف املسند والترمذي  واللفظ له؛ من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه 
 ظلَّ  يوم ال، وضع له؛ أظلَّه اهللا يوم القيامة حتت ظل عرشهأو  ا،من أنظر معسًر(: امرفوًع
   ).الصحيح املسند مما ليس يف الصحيحني(رده الوادعي يف أو و)إال ِظلُّه
بيان آخر يدل على : قال احلافظ أبو عبد اهللا بن منده: الوارد يف األحاديث) الظل(معىن 

 مث ذكر بسنده إىل أيب هريرة رضي اهللا ،أن العرش ظل يستظل فيه من يشاء اهللا من عباده
أين املتحابون : إن اهللا يقول يوم القيامة(:  اهللا صلى اهللا عليه وسلمقال رسول: عنه؛ قال
سبعة يظلهم اهللا (: رد حديثأو مث ،) اليوم أظلهم يف ظل عرشي يوم ال ظل إال ظلي،جباليل

 وكأنه رمحه اهللا يشري إىل أنَّ الظل يف حديث السبعة هو ظل ،)يف ظله يوم ال ظل إال ظله
  .تحابني يف اهللالعرش الوارد يف حديث امل

سبعة يف ظل اهللا يوم ال ظل إال ( :رد حديثأو نأبعد ) التمهيد( وقال ابن عبد الرب يف 
 قال اهللا عز ، ومن رمحة اهللا اجلنة، واهللا أعلم،والظل يف هذا احلديث يراد به الرمحة: )ظله
ِفي (:  وقال،30:الواقعة )وٍدوِظلٍّ ممد(:  وقال،35:الرعد )أُكُلُها داِئم وِظلُّها(: وجلَّ

يف شرح ) 2/355شرح السنة ( وقال البغوي يف . اهـ41:املرسالت )ِظالٍل وعيوٍن
إدخاله إياهم يف رمحته : ؛ معناه)يظلهم اهللا يف ظله(: يف قولـه: قيل: حديث السبعة

    .املراد منه ظل العرش اهـ:  وقيل،ورعايته
عند كالمه على علُو اهللا فوق عرشه ) القبولمعارج (وقال الشيخ حافظ احلكمي يف 

 ا وإضافته غالًب،ومن ذلك النصوص الواردة يف ذكر العرش وصفته: ووصف العرش؛ قال
وفيه عن النيب :  إىل أن قال، مث ذكر بعض اآليات واألحاديث،إىل خالقه تبارك وتعاىل فوقه
  . اهـ)وم ال ظل إال ظلهسبعة يظلهم اهللا تعاىل يف ظله ي(: صلى اهللا عليه وسلم قال

   .فأنت ترى أنَّ سياق الكالم يدل على أنَّ الظل عنده من صفات العرش
؛ قال )يف ظله(: قولـه: عند شرح حديث السبعة) الفتح(وقال احلافظ ابن حجر يف 

 وكان حقه أن ، وكل ظل؛ فهو ملكه كذا قال،إضافة الظل إىل اهللا إضافة ملك: عياض
 مع أنَّ ،بيت اهللا: يحصل امتياز هذا على غريه؛ كما قيل للكعبةإضافة تشريف؛ ل: يقول
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فالن يف ظل امللك وهو : كرامته ومحايته؛ كما يقال: املراد بظله: املساجد كلها ملكه وقيل
املراد ظل عرشه ويدل عليه حديث سلمان عند :  وقواه عياض وقيل،قول عيسى بن دينار

 وإذا كان ،)فذكر احلديث(هم اهللا يف ظل عرشه سبعة يظل: سعيد بن منصور بإسناد حسن
املراد ظل العرش؛ استلزم ما ذكر من كوم يف كنف اهللا وكرامته من غري عكس؛ فهو 

 القيامة؛ كما صرح به ابن املبارك، تقييد ذلك بيوم ا ويؤيده أيًض، وبه جزم القرطيب،أرجح
ن ظلهما إمنا حيصل هلم بعد  ظل اجلنة؛ ألأواملراد ظل طوىب : وذا يندفع قول من قال

 والسياق يدل على امتياز ، مث إنَّ ذلك مشترك جلميع من يدخلها،االستقرار يف اجلنة
  . اهـ. فريجح أنَّ املراد ظل العرش،أصحاب اخلصال املذكورة
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  :مقتضى وجود بعض املؤمنني يف ظل العرش
  :أسئلة ال بد منها

وجود سها بهناك مجلة أسئلة تفرض نف
 يف – على ما سيأيت –طوائف من املسلمني 

ظل عرش الرمحن تبارك وتعاىل، نتأملها، 
 اهللا تعاىل التوفيق ال اإلجابة عنها، سائلًواوحن

والصواب، وأعوذ باهللا تعاىل، أن أتأىل على 
  :أضلأو أستدرج، أو اهللا سبحانه، 

o  هل كون بعض الناس يف ظل العرش
ومون، ومن يقتضي أم مجيًعا مرح

  أهل اجلنة؟ 
نعم، : واجلواب واهللا تعاىل أعلى وأعلم

؛ ألن ربنا تبارك وتعاىل أجل  مجيًعاسريمحون
وأكرم وأرحم من أن يؤمِّنهم مث يروعهم 
ويعذم، وألنه قد ورد يف بعض النصوص 

كالعبد الذي كان ينظر الناس فغفر اهللا له، والنصوص اليت وردت : أم سيدخلون اجلنة
 فضل العدل، والعفاف، واالرتباط باملسجد، والنفقة، واحلب يف اهللا، والبكاء من يف

وال جمال حلصر هذه الناس ومجعها يف . خشيته تعاىل، وكلها حترم النار على من فعل ذلك
  .هذا املقام

o يهم يف الدرجة؟اوهل وجودهم يف ظل العرش يقتضي تس 
قطًعا، ولن يتساووا يف النعيم، فلكلِّ مقام  جلنةلن يتساووا يف الدرجات يف اواهللا أعلم، ال، 

معلوم، ومرتلة مناسبة، فثم مقامات ألويل العزم، وأخرى للصديقني، وللعلماء، وللشهداء، 
وهكذا، وقد صح أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ذكر أن يف اجلنة .. وللصاحلني، وللناجني
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، وفيها طوىب، وذكر أن أهل اجلنة درجات، وأن فيها أسفل وأعلى ووسطًا، وفيها فردوس
: يتراءون أهل الغرفات، ففي مسلم عن أيب سعيد رضي اهللا عنه عنه صلى اهللا عليه وسلم

كما تتراءون الكوكب الدري الغابر من ، إن أهل اجلنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم(
 ،ك منازل األنبياءتل  يا رسول اهللا: قالوا، لتفاضل ما بينهم،املغربأو من املشرق ، األفق

  ). وصدقوا املرسلني، رجال آمنوا باهللا، والذي نفسي بيده، بلى: قال؟ال يبلغها غريهم
أنا زعيم (: ويف أيب داود والصحيحة عن أيب أمامة رضي اهللا عنه عنه صلى اهللا عليه وسلم

 ترك  ملن،وببيت يف وسط اجلنة -ا وإن كان حمق - ملن ترك املراء ،ببيت يف ربض اجلنة
    .وهكذا). هقخل نس ملن ح،وببيت يف أعلى اجلنة - اوإن كان مازًح- الكذب
o هل املستظلون بظل العرش سبعة فقط كما يشيع؟ 

الظاهر واهللا أعلم، أن العدد هنا ليس نصا يف داللته، وأن املستظلني بظل العرش أكثر، 
غريهم، فقصر العدد على كالذي ينظر الناس، والشهداء، وقبلهم املرسلون والنبيني، و

، ورمحة اهللا تبارك وتعاىل أرحب وأرحم وأرجى، وقد رفع اإلمامان  وتضييقالسبعة حتكم
ورفعها ابن حجر العسقالين والسيوطي العدد إىل سبعني طائفة تستظل بظل عرش الرمحن؛ 

 وإن كانت النصوص فيها ضعيفة  يفاحلافظ السخاوي إىل أربعة وتسعني صنفًا من الناس، 
 .جمموعها، كما سيأيت

o هل كلهم ذكور كما يف النصوص؟ 
رجل ذكر اهللا / رجل قلبه معلق باملساجد: (لوحظ أن النصوص تبدأ دائًما، بلفظ رجل

وقد وردت النصوص هكذا من باب التغليب، ال من ) إخل.... رجل دعته امرأة/ خالًيا
 أا للرجال والنساء على ،باب احلصر كما مر، فإن األصل يف األحكام الشرعية، وجزائها

 - أُنثَىأو مِّن ذَكٍَر  - أَنِّي الَ أُِضيع عملَ عاِمٍل مِّنكُم فاستجاب لَهم ربّهم(: السواء
  : قال يف التحرير والتنوير. 195:آل عمران) بعضكُم مِّن بعٍض

 ، على ألسنة رسله هلن يف حتقيق الوعد الذي وعد اهللاخيف أن يتوهم أن النساء ال حظّ
ين الرجال، وهن هلن وا فهن يف اإلميان واهلجرة يس؛فدفع هذا بأن للنساء حظهن يف ذلك



 97

، ين الكلمى، ويسقني اجليشاو ويد، يقمن على املرضى ألن،حظهن يف ثواب اجلهاد
ال يقصر عن القتال الذي به إتالف  و، فه نفوس املسلمنيوذلك عمل عظيم به استبقاء

  .املؤمنني ونفوس عد
 . وشبه ذلك، والنصرة، واألحكام، يف الثواب؛بعضكم من بعض: وقال اإلمام القرطيب

رجالكم شكل نسائكم يف الطاعة، ونساؤكم شكل رجالكم يف الطاعة، : الضحاك وقال
   ).لياء بعضأوواملؤمنون واملؤمنات بعضهم : (نظريها قوله عز وجل

  
o هؤالء النفر؟ما القواسم املشتركة اليت مجعت بني   

إن مثة مجلة من القواسم اجلامعة ألمر هؤالء امليامني، الذين يكرمهم اهللا تعاىل ذا اإلكرام 
  : منها

/ وعلو أمر الدين يف نفوسهم/  النفس عن اهلوىوي/ خوف مقام اهللا تبارك وتعاىل
ورغبتهم فيما عنده / وتطويعهم ذوام لألمر الشرعي/ وتعظيمهم شعائر اهللا تعاىل وحرماته

  : وكفى ذه القواسم توفيقًا وتسديًدا.. عز وجل
  : طريق اهلجرتني قال اإلمام ابن القيم رمحه اهللا يف

بل  ( يوم ال ظل إال ظله،هللا عز وجل يف ظل عرشه السبعة الذين يظلهم اإنك إذا تأملت
إمنا نالوا ذلك الظل مبخالفة   وجدم)كل من صحت فيهم النصوص من غري السبعة أيًضا

   ؛اهلوى
o مبخالفة هواه فإن اإلمام املسلط القادر ال يتمكن من العدل إال،   
o على ذلك دروالشاب املؤثر لعبادة اهللا على داعي شبابه لوال خمالفة هواه مل يق ،  
o له إىل  والرجل الذي قلبه معلق باملساجد إمنا محله على ذلك خمالفة اهلوى الداعي

  ، أماكن اللذات
o على ذلك واملتصدق املخفي لصدقته عن مشاله لوال قهره هلواه مل يقدر،   
o وخالف هواه،والذي دعته املرأة اجلميلة الشريفة فخاف اهللا عز وجل ،   
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o صله إىل ذلك أوا ففاضت عيناه من خشيته إمنا  خالًياهللا عز وجل والذي ذكر
 . خمالفة هواه

اللهم أكرمنا بكرامام يا ! يكن حلر املوقف وعرقه وشدته سبيل عليهم يوم القيامة فلم
  .كرمي يا منان

 

o م الفزع األكرب: (هل يدخل هذا يف إطار قوله تعاىل؟)ال حيز 
مبتدئه ملنتهاه، خصوًصا حني يكون يف إدبار ال شك أن رمحة اهللا تعاىل تشمل املسلم من 

  :من الدنيا، وإقبال من اآلخرة، ويتجلى هذا أحوال منها
  : يهيئ له قبل موته عملًا صاحله ميوت عليه– 1

كأن يكون ساجًدا، أو صائًما، أو حاجا، أو تالًيا للقرآن، أو جماهًدا، أو يف درس علم؛ 
  . ليبعث على هيئته اليت مات عليها

إذا أحب (:  عن عمرو بن احلمق، عنه صلى اهللا عليه وسلم،في صحيح الترغيب وغريهف
ا بني يدي رحلته،  صاحلًايوفق له عملً(: ه يا رسول اهللا؟ قاللَما عس: قالوا) ا عسلهاهللا عبًد

  .)من حوله(قال أو ) حىت يرضى عنه جريانه
: ه صلى اهللا عليه وسلمويف رواية أخرى عند أمحد والترمذي وغريمها بسند صحيح عن

)لَهمعتًرا اسيٍد خبِبع اللَّه ادولَ اللَِّه: فَِقيلَ.ِإذَا أَرسا ري ِملُهعتسي فٍل : قَالَ؟ كَيمِلع فِّقُهوي 
  ).صاِلٍح قَبلَ الْموِت

   : تبشريه مبقعده يف اجلنة حىت يطمئن ويهش للقاء اهللا تعاىل- 2
 وال ، تترتل عليهم املالئكة أال ختافوا، ربنا اهللا مث استقاموا:إن الذين قالوا (:تعاىليقول 
 ، ويف اآلخرة،لياؤكم يف احلياة الدنياأوحنن . اليت كنتم توعدون  وأبشروا باجلنة،حتزنوا

 30 :فصلت )رحيم  من غفورانزلً.  ولكم فيها ما تدعون،ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم
- 32.  
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من أحب لقاء اهللا : (عنه صلى اهللا عليه وسلم عنها يف الصحيحني عن عائشة رضي اهللاو
يا نيب اهللا؛ أكراهية املوت؟ : فقلت. )أحب اهللا لقاءه، ومن كره لقاء اهللا كره اهللا لقاءه

ليس كذلك، ولكن املؤمن إذا بشر برمحة اهللا ورضوانه وجنته (: فقال. فكلنا نكره املوت
 ،إذا بشر بعذاب اهللا وسخطه كره لقاء اهللا فأحب اهللا لقاءه، وإن الكافر ،أحب لقاء اهللا
      ).وكره اهللا لقاءه

  :ضمة القرب عليهوين  - 3
: عنه صلى اهللا عليه وسلم ،عن عائشة رضي اهللا عنها، بسند صحيحففي املسند وغريه 

  .)عاٍذكَانَ أَحد ناِجًيا ِمنها نجا ِمنها سعد بن م و ولَ،ِإنَّ ِللْقَبِر ضغطَةً(
هذه الضمة ليست من عذاب القرب يف شيء، : "قال احلافظ الذهيب رمحه اهللا تعاىل يف السري

 فقد ولده ومحيمه يف الدنيا، وكما جيد من أمل مرضه،  أمر جيده املؤمن كما جيد أملَيبل ه
ه من وأمل خروج نفسه، وأمل سؤاله يف قربه وامتحانه، وأمل تأثره ببكاء أهله عليه، وأمل قيام

فهذه األراجيف كلها قد تنال . ذلك وقربه، وأمل املوقف وهوله، وأمل الورود على النار، وحن
العبد، وما هي من عذاب القرب، وال من عذاب جهنم قط، ولكن العبد التقي يرفق اهللا به 

وأنذرهم يوم : (قال اهللا تعاىل. كله، وال راحة للمؤمن دون لقاء ربهأو يف بعض ذلك 
 وفنسأل اهللا تعاىل العف) وأنذرهم يوم اآلزفة إذ القلوب لدى احلناجر: ( وقال،)احلسرة

   .واللطف اخلفي

  :  تنعيمه يف قربه– 4

عنه صلى اهللا  ، عن الرباء بن عازب رضي اهللا عنهبسند صحيح، ففي مسند أمحد وغريه
 فَانتهينا ، اَألنصاِر ِفي ِجنازِة رجٍل ِمنلَّمخرجنا مع النِبي صلَّى اللَّه علَيِه وس(: عليه وسلم
 - فَجلَس رسولُ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم وجلَسنا حولَه -ولَما يلْحد  -ِإلَى الْقَبِر 

لَى ركَأَنَّ عؤو را الطَّيِض -وِسنِفي اَألر كُتني ودِدِه عِفي يفَ،و هأْسر فَعفَقَالَ،ر : 
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 استِعيذُوا ِباللَِّه ِمن عذَاِب ، استِعيذُوا ِباللَِّه ِمن عذَاِب الْقَبِر،استِعيذُوا ِباللَِّه ِمن عذَاِب الْقَبِر
  ..الْقَبِر

 اآلِخرِة نزلَ ِإلَيِه قْباٍل ِمن وِإ، الدنيا ِإذَا كَانَ ِفي انِقطَاٍع ِمن ِإنَّ الْعبد الْمؤِمن:ثُم قَالَ 
، ِة معهم كَفَن ِمن أَكْفَاِن الْجن، كَأَنَّ وجوههم الشمس، ِبيض الْوجوِه،مالِئكَةٌ ِمن السماِء

 الْموِت علَيِه  ثُم يِجيُء ملَك، حتى يجِلسوا ِمنه مد الْبصِر،وحنوطٌ ِمن حنوِط الْجنِة
 اللَِّه  اخرِجي ِإلَى مغِفرٍة ِمن: أَيتها النفْس الطَّيبةُ:فَيقُولُ، حتى يجِلس ِعند رأِْسِهالسالم 
ها لَم اخذَ فَِإذَا أَ،هاا فَيأْخذ، فَتخرج تِسيلُ كَما تِسيلُ الْقَطْرةُ ِمن ِفي السقَاِء: قَالَ.وِرضواٍن

 ويخرج ِمنها ، وِفي ذَِلك الْحنوِط، فَيجعلُوها ِفي ذَِلك الْكَفَِن؛يدعوها ِفي يِدِه طَرفَةَ عيٍن
   . وِجدت علَى وجِه الْأَرِض،كَأَطْيِب نفْحِة ِمسٍك

 ما هذَا : ِإال قَالُوا-  الْمالِئكَِةا علَى مٍإل ِمنيعِني ِبه - فَلَا يمرونَ ، فَيصعدونَ ِبها:قَالَ
بالطَّي وحقُولُونَ؟الرفُالٍن : فَي نا ِفي  - فُالنُ بِبه هونمسوا ياِئِه الَِّتي كَانمِن أَسسِبأَح

 فَيشيعه ِمن كُلِّ ، فَيفْتح لَهم،ونَ لَه فَيستفِْتح، حتى ينتهوا ِبها ِإلَى السماِء الدنيا- الدنيا
 فَيقُولُ اللَّه عز . حتى ينتهى ِبِه ِإلَى السماِء الساِبعِة، الَِّتي تِليها،سماٍء مقَربوها ِإلَى السماِء

 وِفيها ، فَِإني ِمنها خلَقْتهم،لَى اَألرِض وأَِعيدوه ِإ،اكْتبوا ِكتاب عبِدي ِفي ِعلِّيني(وجلَّ 
مهى،أُِعيدرةً أُخارت مهِرجا أُخهِمنو .(  

 ربي : فَيقُولُ؟ من ربك: فَيقُوالِن لَه، فَيجِلساِنِه،فَيأِْتيِه ملَكَاِن، فَتعاد روحه ِفي جسِدِه: قَالَ
قُوال.اللَّهفَي ِن لَه:كا ِدينقُولُ؟ مفَي :الماِإلس ِديِني .قُوالِن لَهِعثَ : فَيلُ الَِّذي بجذَا الرا هم 
؟ِفيكُمقُولُ هو فَيلَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَِّه صسر.قُوالِن لَهفَي :كا ِعلْممقُولُ؟ وفَي : أْتقَر 

 )...يثَبت اللَّه الَِّذين آمنوا: (ك قَولُ اللَِّه عز وجلَّ فَذَِل.ت ِبِه وصدقْت فَآمن،ِكتاب اللَِّه
 ، وأَلِْبسوه ِمن الْجنِة، فَأَفِْرشوه ِمن الْجنِة،أَنْ صدق عبِدي( : فَيناِدي مناٍد ِفي السماِء،اآليةُ

  ، ه ِفي قَبِرِه مد بصِرِه ويفْسح لَ، فَيأِْتيِه ِمن روِحها وِطيِبها: قَالَ)لَى الْجنِةوافْتحوا لَه باًبا ِإ
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 ؛ أَبِشر ِبالَِّذي يسرك: فَيقُولُ، طَيب الريِح، حسن الثِّياِب، ويأِْتيِه رجلٌ حسن الْوجِه:قَالَ
الَِّذي كُن كموذَا يهدوعت ت.قُولُ لَهِر: فَييِجيُء ِبالْخي هجالْو كهجفَو تأَن نقُول، مفَي :ُ 
اِلحالص لُكما عقُولُ،أَناِلي: فَيمِلي وِإلَى أَه ِجعى أَرتةَ حاعالس أَِقم باحلديث... ر !( 

  : يبعث يوم القيامة على اهليئة اليت مات عليه– 5
ملبًيا، أو ساجًدا، أو تالًيا للقرآن أو حنو ذلك، ففي مسلم عن : ملؤمن يبعث يف حال موتهفا

وهذا ) علَى ما مات علَيِه كُلُّ عبٍد يبعثُ: (عنه عنه صلى اهللا عليه وسلمجابر رضي اهللا 
  .دليل رمحة، وإكرام، وبشارة عاجلة باجلنة

   :يظل بظل عرش الرمحن يف املوقف - 6
  .كما يف أحاديث هذه الدراسةوال يروع، فال يتأذى، 

 اللهم ال يظمأ بعدها أبًدا؛يشرب من حوض احلبيب صلى اهللا عليه وسلم شربة  – 7
  : اجعلنا منهم ومعهم يا كرمي

نا فَرطُكُم أ: ( عنه صلى اهللا عليه وسلم،ففي حديث البخاري عن أيب سعيد رضي اهللا عنه
 ، ومن شرب منه مل يظمأ بعده فمن ورده شرب منه؛ض على احلو- أي أتقدمكم -
  ).......اأبًد
  : ههنه وبوجي نوره بني يديه وبيمىيعط - 8

يسعى نورهم بين يوم ترى الْمؤِمِنني والْمؤِمناِت : (12 -احلديد يف سورة يقول تعاىل
ِديِهماِنِهمأَيمِبأَي؛ وّنج موالْي اكُمرشِري بجت اراتو ذلك ه؛ خالدين فيها، من حتتها األ 

  ) الفوز العظيم
يسعى بين   نورهم،يوم ال يخِزي اللَّه النِبي والَِّذين آمنوا معه...: (8:يف سورة التحرميو

اِنِهممِبأَيو ِديِهمقُولُونَ،أَيا: يلَن ِمما أَتنبا  رنورا، نلَن اغِْفرو،ٍء قَِديريلَى كُلِّ شع كِإن (.  
ِإنَّ : (أنه قالَ عن أِبي هريرةَ رِضي اُهللا عنه، عن النِبي صلَّى اُهللا عليِه وسلَّمويف الصحيحني 

يِطيلَ  تطَاع ِمنكُم أَنْ ِمن آثَاِر الْوضوِء، فَمن اس،غُرا محجِلني أُمِتي يدعونَ يوم الِْقيامِة
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الِْحلْيةُ  تبلُغُ: (خِليِلي صلَّى اُهللا عليِه وسلَّم يقولُ مسعت: (ويف لفٍظ ِلمسلٍم) غُرته فَلْيفْعلْ
 ).الْوضوُء  حيثُ يبلُغُ،ِمن الْمؤِمِن

ى اهللا ويف السلسلة الصحيحة ورد حديث ابن مسعود الطويل الذي فيه يقول النيب صل
فمنهم من يعطى نوره مثل :  وقال،فيعطون نورهم على قدر أعماهلم(.....: عليه وسلم

اجلبل بني يديه، ومنهم من يعطى نوره فوق ذلك، ومنهم من يعطى نوره مثل النخلة 
بيمينه، ومنهم من يعطى نوره دون ذلك بيمينه، حىت يكون آخر من يعطي نوره على إام 

  .) وإذا أطفئ قام،أ مرة إذا أضاء قدم قدمه ويطف،قدمه، يضيء مرة
   :يلقى عليه الرمحن كنفه ويستره – 9

أحدكم من  ويدن: (صلى اهللا عليه وسلمر رضي اهللا عنه، عنه ابن عم عن ففي البخاري
 ويقول عملت ، نعم: فيقول؟ أعملت كذا وكذا:فيقول ، حىت يضع كنفه عليه تعاىل،ربه

 وأنا أغفرها لك ،إين سترت عليك يف الدنيا : مث يقول، فيقرره، نعم: فيقول؟كذا وكذا
  ).اليوم
   : يتلقى كتابه بيمينه– 10

إين   .يت كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيهأوفأما من : (24-19: احلاقة: يقول تعاىل
كلوا  .قطوفها دانية . يف جنة عالية . يف عيشة راضية وفه .ظننت أين مالق حسابيه

   ). مبا أسلفتم يف األيام اخلالية؛اواشربوا هنيئً
يدىن : (ويف صحيح ابن ماجه، عن ابن عمر رضي اهللا عنهما، عنه صلى اهللا عليه وسلم

هل ( : سبحانه فيقول: مث يقرره بذنوبه،املؤمن من ربه يوم القيامة حىت يضع عليه كنفه
إين ( : سبحانه قال، حىت إذا بلغ منه ما شاء اهللا أن يبلغ؟ يا رب أعرف: فيقول)؟تعرف

 كتابه مث يعطى صحيفة حسناته أو : قال)وأنا أغفرها لك اليوم، سترا عليك يف الدنيا
هؤالء الذين كذبوا على (: وس األشهادؤ وأما الكافر أو املنافق فينادى على ر: قال.بيمينه

  .)رم أال لعنة اهللا على الظاملني
   : يهون اهللا تعاىل مروره على الصراط– 11
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ففي حديث ابن مسعود الطويل الذي رواه احلاكم وغريه بسند صحيح، يقول النيب صلى 
 فيقال -  مزلةوالصراط كحد السيف، دحض -وميرون على الصراط (: اهللا عليه وسلم

  :امضوا على قدر نوركم: هلم
الريح، ومنهم من مير كالطرف، فمنهم من مير كانقضاض الكوكب، ومنهم من مير ك

، فيمرون على قدر أعماهلم، حىت مير الذي نوره اومنهم من مير كشد الرجل، يرمل رملً
 ختر يد، وتعلق يد، وختر رجل، وتعلق رجل، وتصيب جوانبه النار، ،على إام قدمه

طانا اهللا ما  لقد أع،احلمد هللا الذي جنانا منك بعد أن أراناك: فيخلصون، فإذا خلصوا قالوا
عط أحدمل ي.(  

   : ال يسمع صوت النار، وال حيس هلبها- 12
، )مسعوا هلا تغيظًا  وزفًرياإذا رأم من مكان بعيد ( :12:يقول تعاىل يف سورة الفرقان

لئك عنها أوإن الذين سبقت هلم منا احلسىن ( :102-100:األنبياءيف سورة  ويقول تعاىل
حيزم الفزع   ال. وهم يف ما اشتهت أنفسهم خالدون، ال يسمعون حسيسها.مبعدون
  .) هذا يومكم الذي كنتم توعدون: وتتلقاهم املالئكة،األكرب

ماجه، وصحيح الترغيب، وصحيح اجلامع، ويف صحيح سنن الترمذي وصحيح سنن ابن 
للشهيد عند اهللا ست : ( رضي اهللا عنه، عنه صلى اهللا عليه وسلمبعن املقدام بن معديكر

يغفر له يف أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من اجلنة، وجيار من عذاب القرب، : خصال
يشفع يف سبعني  وحيلى حلة اإلميان، ويزوج من احلور العني، واألكرب، الفزعويأمن من 

  ).إنسانا من أقاربه
  : ألنه سيكون هناك متايز يكون مع مجاعة املؤمنني،- 13

عن متايز املؤمنني عن الكافرين عن املنافقني، يقول اإلمام ابن كثري يف تفسري قوله تعاىل يف 
ا عما يؤول إليه حال الكفار يوم خمًرب) وامتازوا اليوم أيها ارمون(: 59:سورة يس
: املؤمنني يف موقفهم، كقوله تعاىل يتميزون عن:  من أمره هلم أن ميتازوا، مبعىن؛القيامة

  ) فزيلنا بينهم، مكانكم أنتم وشركاؤكم: مث نقول للذين أشركوا،اويوم حنشرهم مجيًع(
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يومئذ ( ،14: الروم )ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون( :، وقال تعاىل28: يونس
 ،احشروا الذين ظلموا( فرقتني، أو يصريون صدعني:  أي43 :الروم )يصدعون
 :الصافات ) فاهدوهم إىل صراط اجلحيم، من دون اهللا. وما كانوا يعبدون،وأزواجهم

22، 23.  
  :األليم  والنجاة من العذاب،ول جنات النعيمويف اآلخرة متام البشرى بدخ - 14

 خالدين فيها . منه ورضوان وجنات هلم فيها نعيم مقيميبشرهم رم برمحة(: يقول تعاىل
بيان للدرجة : ، قال يف التحرير والتنوير22-21:التوبة) ا إن اهللا عنده أجر عظيمأبًد

 هي عناية اهللا تعاىل م بإدخال فتلك الدرجة )أعظم درجة عند اهللا( :هيف قولالعظيمة اليت 
، ومبا أعد هلم من املسرة عليهم، وحتقيق فوزهم، وتعريفهم برضوانه عليهم، ورمحته م

  .الدائمالنعيم 
منقلبهم إىل اجلنة يكونون أبصر ا من دورهم يف الدنيا؛ يقول اإلمام القرطيب بل إم عند 
أي إذا دخلوها  ،6:حممد) مفها هلويدخلهم اجلنة عر: ( يف تفسري قوله تعاىل،رمحه اهللا تعاىل

.  تفرقوا إىل منازلكم، فهم أعرف مبنازهلم من أهل اجلمعة إذا انصرفوا إىل منازهلم:يقال هلم
  . وأكثر املفسرين جماهد قال معناه

: ، قالرضي اهللا عنه أيب سعيد اخلدري ل عنما يدل على صحة هذا القو البخاري ويف
 فيحبسون على قنطرة بني ،خيلص املؤمنون من النار :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 إذا هذبوا  حىت- يف الدنيا مظامل كان بينهم - فيقص لبعضهم من بعض ،اجلنة والنار
بيده ألحدهم أهدى مبرتله يف اجلنة منه  حممد  فوالذي نفس، أذن هلم يف دخول اجلنة،ونقوا

  !مبرتله يف الدنيا
عرفها  :ما قاله سيدنا ابن عباس رضي اهللا عنهما )فها هلمعر(يل قوله تعاىل أوومن لطيف ت 

  . الرائحة الطيبة وطيبها هلم بأنواع املالذ، مأخوذ من العرف، وه: هلم أي
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   العرش؟يف ظلن سيكون م
، ، طوائف خمتلفة األداء، كل منها عبد اهللا تعاىل مبا حيـسنه           املستظلون بظل عرش الرمحن   

  :ومنهم

توفر ل،  يف ظل العرشاألمم وصاحلووأنصارهم نبياء واملرسلون األ: أولًا
  :فيهمكل اخلصال 

 لكوم –ألن املرسلني واألنبياء خنبة املصطفني األخيار، الذين مجعوا احملامد والكماالت 
 فهم يف ظل العرش، وقد مجعوا الصفات املؤهلة –صنعوا على عني اهللا تبارك وتعاىل 

التوحيد، والعفاف، واخلوف، : ن تعاىل يوم ال ظل إال ظلهلالستظالل بظل عرش الرمح
 يف ظل عرش الرمحن تبارك - ال شك –والعدل، والصدقات، وسائر اخلصال؛ فهم 

وال يوجد نص يفيد أن ظل العرش  مقصور على أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم . وتعاىل
  :رشوحدها، بل جاء ما يفيد غري ذلك، من وجود األنبياء يف ظل الع

الناس : (عنه صلى اهللا عليه وسلم عن أيب سعيد رضي اهللا عنه ،في صحيح البخاري      ف
، فال العرش من قوائم بقائمةل من يفيق، فإذا مبوسى آخذ أويصعقون يوم القيامة، فأكون 

   )!أدري أفاق قبلي، أم جوزي بصعقة الطور

أمامة الباهلي رضي اهللا عنه، بسند      ويف جممع الزوائد، والعلو لإلمام الذهيب، عن أيب 
خرج علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعد صالة : (جيد، عنه صلى اهللا عليه وسلم

 حىت ، إين رأيت رؤيا هي حق فاعقلوها، أتاين رجل فأخذ بيدي فاستتبعين: فقال،الصبح
 فجعلت كلما ، إين سأسهله لك:فقال.  ال أستطيع:قلت. هارقَ: ا فقال يل وعًراأتى جبلً

 فانطلقنا فإذا حنن برجال ، حىت استوينا على سواء اجلبل،رفعت قدمي وضعتها على درجة
ا  فذكر خًرب،هؤالء يقولون ما ال يفعلون: قال ما هؤالء؟ : قلت!ونساء مشققة أشداقهم

أبوك :  قالقلت ما هؤالء؟! العرشمث رفعت رأسي فإذا ثالثة نفر حتت :  يقول فيهاطويلً
   ! وهم ينتظرونك، وعيسى، وموسى،يمإبراه
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  :حممد صلى اهللا عليه وسلم خاصة: ثانًيا •
 كنا مع النيب صلى اهللا عليه :  عن سيدي أيب هريرة رضي اهللا عنه، قالالصحيحيف      

وكانت  - وسلم يف دعوة، فرفع إليه الذراع
أنا سيد : ( فنهس منها سة، وقال- تعجبه

ن مب؟ جيمع اهللا القوم يوم القيامة، هل تدرو
لني واآلخرين يف صعيد واحد، و األ

 وفيبصرهم الناظر ويسمعهم الداعي، وتدن
أال ترون : منهم الشمس، فيقول بعض الناس

إىل ما أنتم فيه، إىل ما بلغكم؟ أال تنظرون 
  !إىل من يشفع لكم إىل ربكم

أبوكم آدم، فيأتونه : فيقول بعض الناس
، خلقك اهللا البشر ويا آدم أنت أب: فيقولون

بيده، ونفخ فيك من روحه، وأمر املالئكة 
  فسجدوا لك، وأسكنك اجلنة، أال تشفع لنا إىل ربك، أال ترى ما حنن فيه وما بلغنا؟ 

ا مل يغضب قبله مثله، وال يغضب بعده مثله، واين عن الشجرة ريب غضب غضًب: فيقول
  !فعصيته، نفسي نفسي، اذهبوا إىل غريي، اذهبوا إىل نوح

ا ل الرسل إىل أهل األرض، ومساك اهللا عبًدأويا نوح، أنت : ا، فيقولونفيأتون نوًح
  : ا، أما ترى إىل ما حنن فيه، أال ترى إىل ما بلغنا، أال تشفع لنا إىل ربك؟ فيقولشكوًر

ا مل يغضب قبله مثله، وال يغضب بعده مثله، نفسي نفسي، ائتوا ريب غضب اليوم غضًب
يا حممد ارفع رأسك، : ، فيقالالعرش حتته وسلم، فيأتوين فأسجد النيب صلى اهللا علي

  !       )واشفع تشفع، وسل تعطه
 البخاري ومسلم، وبعضه يف صحيح سنن الترمذي، وصحيح سنن ابن ماجه،       ويف
ا فيأتون حممًد: (...... عنه صلى اهللا عليه وسلم، أيب هريرة رضي اهللا عنه سيدنا عنكلهم
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يا حممد أنت رسول اهللا، وخامت األنبياء، وقد غفر اهللا لك : ه وسلم فيقولونصلى اهللا علي
  ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إىل ربك، أال ترى إىل ما حنن فيه؟ 

ا لريب عز وجل، مث يفتح اهللا علي من حمامده وحسن ، فأقع ساجًدالعرش حتتفأنطلق فآيت 
يا حممد ارفع رأسك، سل تعطه، واشفع : لي، مث يقالالثناء عليه شيئا مل يفتحه على أحد قب

يا حممد أدخل من أمتك من : أميت يا رب، أميت يا رب، فيقال: تشفع، فأرفع رأسي فأقول
ال حساب عليهم من الباب األمين من أبواب اجلنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك 

  ..بمن األبوا
ه، إن ما بني املصراعني من مصاريع اجلنة والذي نفسي بيد:  صلى اهللا عليه وسلم مث قال

  ).كما بني مكة وبصرى: أو كما بني مكة ومحري، 
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  :الشهداء يف ظل العرش: ثالثًا •
والشهداء عند رم هلم أجرهم ونورهم، وهلم متيزهم ومرتلتهم، وهلم كرامتهم وشرفهم،   
  :وحسبك من كرامتهم أن أرواحهم معلقة حتت العرش.. مما هو معروف 

: عنه صلى اهللا عليه وسلما صحيًحرضي اهللا عنهما  ابن عباس عن داود     فقد روى أبو 
 معلقة يف ،ي إىل قناديل من ذهبأو  ت،أرواحهم يف أجواف طري خضر أحد إن شهداء(

   ).عرشظل ال
رضي اهللا عنهما، وكذا يف مسند الوادعي، عنه صلى  ابن عباس عن داود     وروى أبو 
 ترد ،ملا أصيب إخوانكم بأحد جعل اهللا أرواحهم يف جوف طري خضر: اهللا عليه وسلم

   .العرش ظل معلقة يف ،ذهبي إىل قناديل من أو وت، تأكل من مثارها،أار اجلنة
 من يبلغ إخواننا عنا أنا أحياء يف اجلنة :مشرم ومقيلهم قالوافلما وجدوا طيب مأكلهم و

 أنا أبلغهم : فقال اهللا سبحانه؟ وال ينكلوا عند احلرب، لئال يزهدوا يف اجلهاد،نرزق
   .اآلية)  حتسنب الذين قتلوا يف سبيل اهللاوال(: تعاىل فأنزل اهللا : قال.عنكم

:  عليه وسلم عن عتبة بن عبد السلمي    ويف صحيح الترغيب بسند حسن عنه صلى اهللا
قاتلهم حىت  ورجل مؤمن جاهد بنفسه وماله يف سبيل اهللا؛ حىت إذا لقي العد: القتلى ثالثة(

، ال يفضله النبيون إال بفضل درجة عرشه حتتيقتل، فذلك الشهيد املمتحن يف جنة اهللا 
وماله يف سبيل اهللا، حىت ق على نفسه من الذنوب واخلطايا، جاهد بنفسه ورجل فِر. النبوة

اء  إن السيف حم- صمصة حمت ذنوبه وخطاياهمقاتل حىت يقتل، فتلك م وإذا لقي العد
دخل من أي أبواب اجلنة شاء؛ فإن هلا مثانية أبواب، وجلهنم سبعة أبواب،  وأُ- للخطايا

 قاتل يف وورجل منافق جاهد بنفسه وماله، حىت إذا لقي العد. وبعضها أفضل من بعض
  .النفاق وسبيل اهللا عز وجل حىت يقتل، فذلك يف النار؛ إن السيف ال ميح
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  وعد اهللا الذين آمنوا وعملوا الصاحلات هلم مغفرة وأجر عظيم
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  :من أنظر معسًرا، أو وضع عنه، أو حما: رابًعا •
ومن أعظم مستحقي 
االستظالل بظل العرش ذلك 
املسلم الدائن الرحيم، الذي 

 معسًرا عاجزا عن جيد مدينه
السداد، فيعذره، ويؤجل 
الدفع، أو ينقص من الدين 

يلغي الدين كله لوجه ختفيفًا، أو 
  ..اهللا تعاىل

o كان تاجر : (يف البخاري عن أيب هريرة رضي اهللا عنه، عنه صلى اهللا عليه وسلم
ز عنا، اووزوا عنه، لعل اهللا يتجاجت: ، فإذا رأى معسرا قال لفتيانهالناس يداين

 ).وز اهللا عنهاتجف
o من : (رضي اهللا عنه، عنه صلى اهللا عليه وسلم أيب اليسر وغريه عن مسلم وروى

  ). يوم ال ظل إال ظله، أظله اهللا يف ظله،ا، أو وضع عنهأنظر معسًر
o إين معسر:  فقال، مث وجده،ا له فتوارى عنهأن أبا قتادة طلب غرًميمسلم  وروى، 

 من (: مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقولفإين: قال. أهللا: آهللا؟ قال: فقال
  ). يوم القيامة فلينفس عن معسر، أو يضع عنهكرب من اهللا ينجيه أن سره

o  ويف السلسلة الصحيحة، وصحيح الترغيب، وسنن الترمذي، وغريها، عن أيب
إن أول الناس : (اليسر، كعب بن عمرو، رضي اهللا عنه، عنه صلى اهللا عليه وسلم

ا، أو تصدق عليه ا حىت جيد شيئً معسًر ررجلٌ أنظ اهللا يوم القيامة لَظل يفيستظل 
   ).وخيرق صحيفته،  ابتغاء وجه اهللا؛مايل عليك صدقة:  يقول،مبا يطلبه

o  عليه عنه صلى اهللا  أيب قتادة األنصاري احلارث بن ربعيعن  شرح السنةويف
   ). يوم القيامةالعرش ظلمن نفس عن غرميه، أو حما عنه، كان يف  (:وسلم
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o  امعسًر فلينظرمن سره أن ينجيه اهللا من كرب يوم القيامة : (صحيح ابن ماجهويف، 
  ).ليضع عنهأو 

o )فإذا حل الدين فأنظره ؛ قبل أن حيل الدين،صدقة يوم بكل فلها من أنظر معسًر 
  ).صدقة مثليه يوم بكل فله

  :وهنا وقفة ضرورية لتحرير هذه اخلصلة الكرمية
  :لوالقسم األ: املعسرون قسمان

 هناك معسرون فقراء، يكدون من أجل لقمة العيش، وكثًريا ما ال جيدون ما ال -أ 
 واحلياء ،يكفيهم، فيضطرون لالقتراض، وإراقة ماء وجوههم، وهم بني احلياء من اهللا تعاىل

مل يستدينوا، وينوون السداد بصدق، فهؤالء أهلٌ  وم أن ليودون من قلومن الناس، و
  :ألن يرمحهم الدائن، ويرفق م يف السداد، وهوخمري بني ثالثة أمور كلها خري

 .يؤجل هلم السداد إذا عسر عليهم/ بني أن ينظرهم .1
 . يتنازل هلم عن بعض الدين تيسًريا عليهم/ وبني أن يضع عنهم .2
 .كله، ويتنازل ابتغاء وجه اهللا تبارك وتعاىلأو أن ميحوعنهم الدين  .3

  :كثري، أعطاه اهللا إياه، فاقرأ واسعديف هذه األمور الثالثة يف خري  وهو
   :من يتجاوز يتجاوز اهللا عن سيئاته، ويغفر له     = 

 يداين رجلكان : (عنه صلى اهللا عليه وسلم ،يف البخاري عن أيب هريرة رضي اهللا عنه
: ز عنا، قالاوز عنه، لعل اهللا أن يتجاوا فتجإذا أتيت معسًر:  لفتاه، فكان يقولالناس

  ).ز عنهاوفلقي اهللا فتج
  : ينفس اهللا كربه، وييسر أمره، ويستره يف الدنيا    = 

 عن سنفّ من(: عنه صلى اهللا عليه وسلم ، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه،ففي مسلم وغريه
ومن يسر على . كرب يوم القيامة من كربة هعن اهللا نفس،  كرب الدنيامنمؤمن كربة 

. سلم، ستره اهللا يف الدنيا واآلخرةومن ستر م. يسر اهللا عليه يف الدنيا واآلخرة، معسر
  ).......... العبد ما كان العبد يف عون أخيهواهللا يف عون
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   :من كُرب القيامة، ويستظل بظل العرش ينجو    = 
من سره أن : (عنه صلى اهللا عليه وسلم اهللا عنه في صحيح الترغيب عن أيب قتادة رضيف

  )!امعسًر نظرـفلي ، وأن يظله حتت عرشه،ينجيه اهللا من كرب يوم القيامة
   :من تنازل عن بعض الدين كان يف ظل العرش يوم القيامة= 

من : ( صحيًحا يف صحيح الترغيبعنه صلى اهللا عليه وسلمعن أيب هريرة رضي اهللا عنه 
  )!ظله إال ظل، يوم ال عرشه ظل، أظله اهللا يوم القيامة حتت وضع لهأو  ،أنظر معسًرا

   :من تنازل عن الدين كله كان يف ظل العرش يوم القيامة= 
: وعن أيب قتادة رضي اهللا عنه يف صحيح اجلامع، وشرح السنة، والزواجر، بسند صحيح

  .) يوم القيامةالعرش ظلكان يف حما عنه، أو س عن غرميه، من نفّ(
   :من أجل استيفاء الدين فكأنه كلَّ يوم يتصدق مبثل قيمته، أو مبثليها= 

ا من أنظر معسًر: ( عن بريدة رضي اهللا عنهعنه صلى اهللا عليه وسلمويف صحيح الوادعي 
).  صدقة مثليه يوم بكلا له من أنظر معسًر: ، قال مث مسعته يقول)صدقة مثله يوم بكل فله

 مث مسعتك صدقة، مثله يوم بكل فلها من أنظر معسًر:  تقولقلت مسعتك يا رسول اهللا
، قبل أن حيل صدقة يوم بكلله : ( قال)!صدقة مثليه يوم بكل فلها ًرتقول من أنظر معس

  ).صدقة مثليه يوم بكل فلهالدين، فإذا حل الدين فأنظره، 
، وانظر بعض فانظر فضل إنظار املدين املعسر، وكرامة من يفعل ذلك عند اهللا تعاىل      

  : أفعالنا يف واقعنا الكنود، فتجدنا نرفع الفتات خالية من التسامح واملروءة
  !اليوم بفلوس وبكرة شكك/ مرفوعالشكك ممنوع والزعل / الدين ممنوع(

الكمبيالة الصبح يف / الشيك معايا/ الدفع أو احلبس: وإذا جاءنا املدين معتذًرا هددناه
  !احملكمة

ورمبا اضطررناه ليبيع شيئًا غالًيا عليه سداًدا !  وشهرنا به، وأسأنا إليهورمبا فضحناه،
 وكسرنا عينه ليعمل لنا، مع – من خالل هذا الدين –للدين، ورمبا استخدمناه وانتفعنا به 
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): على ضعفها(أنه صلى اهللا عليه وسلم قاهلا لنا واضحة يف أحاديث يشهد بعضها لبعض 
  .)رباو فهمنفعة جركل قرض (

عن ابن سريين كلها مينع ابتزاز املدين ) ضعيفة(ويف سنن البيهقي أسانيد منقطعة 
سئل (: واالستفادة منه مقابل الربا، مروية عن سيدنا ابن مسعود رضي اهللا عنه وأرضاه

عن رجل استقرض من رجل دراهم، مث إن املستقرض أفقر املقرض ظهر دابته، فقال عبد 
إين استسلفت من رجل : قال رجل البن مسعود) (رباوفهه ما أصاب من ظهر دابت: اهللا

جاء رجل إىل ) (رباوفهمنه ما أصاب : مخسمائة على أن أعريه ظهر فرسي، فقال عبد اهللا
أو إين أسلفت رجال مخسمائة درهم ورهنين فرًسا فركبتها : عبد اهللا بن مسعود فقال

 حدثين زكريا عن الشعيب :ل، وعن سفيان قارباوفهما أصبت من ظهرها : أركبتها، قال
  ).يغرم لصاحب اجلارية قيمة إرضاع اللنب: يف رجل ارن جارية فأرضعت له قال: أنه قال

  
  : الغين املماطل أو املتعاسر:القسم الثاين من املعسرين

وهناك أغنياء يستدينون وميطلون، ويسوفون ويعتذرون، مع أن عندهم ما يسدون به 
  .. واألمثان األخرىالدين، من املال والعقار

ية، كالسفر، واحلفالت، وتغيري ِفرـكماليات واستهالكيات توغريهم يستدينون يف 
  !ملؤسساتأو سواء ألفراد .. مث يزعم أحدهم العسر والعجز.. السيارات، وما شابه

، ففي م وحماسبتهم، وجتوز مقاضام وعن مطلهم، جيوز الكالم عنهون آمثونمماطلهؤالء و
 ظلم، ومن أتبع على الغين مطل: (عنه صلى اهللا عليه وسلموغريه عن أيب هريرة البخاري 
  )!ملي فليتبع

 يلُّ: (، بسند حسنعنه صلى اهللا عليه وسلم داودوعن الشريد بن سويد يف صحيح أيب 
  ).هحيبس: وعقوبته يغلظ له، :عرضه حيل: قال ابن املبارك. وعقوبته عرضه حيل الواجِد

  !وال كرامة.... الدفع أو احلبس/ الدين ممنوع: ع له شعاروهذا ميكن أن يرف
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  :احلزين يف ظل اهللا: خامًسا •
احلزن عاطفة نبيلة، ال جيوز أن يستهان ا، وال رفضها والسخرية منها، وال صناعة قلوب 

احلزن اإلجيايب، الذي ال يكسر  واحلزن املراد هنا هو .. قاسية صدئة ال تز وال تقشعر
ل ينهضه، وال يِهيض القلب بل يثبته، وال خيلخل اإلميان بل يقويه، وال يدفع اإلنسان، ب

  : للمعصية بل يعني على الطاعة
تدمع العني، : (عنه صلى اهللا عليه وسلمأنس رضي اهللا عنه يف صحيح اجلامع عن      

  )! ن، واهللا إنا بفراقك يا إبراهيم حملزونوالرب يرضي ما إال نقول والوحيزن القلب، 
  ! من بكاء العني أحب إيلّبكاء العمِل: ية بن قرةاومعقال 

 ال يريد احلزن السليب، الذي  يريد بكاء العمل، وال يريد النواح والصياح،إن اإلسالم
ريد احلزن اإلجيايب اإلنساين، الذي ال يأنف يًدا وغما ودموًعا ومواجع، بل  يقلب احلياة نك

 السرور، ولكنه يف الوقت ذاته بصري، ال يعميه هذا ، وال يستنكف أحياًنامن الفرح
) لكيال تأسوا على ما فاتكم، وال تفرحوا مبا آتاكم (:الفرح، وال ينسيه قدره وحقيقته

  .23:احلديد
بقدر اهللا تعاىل، ليذكِّره اهللا  وسيكون احلزن إجيابيا إذا أيقن املؤمن أن ما يصيبه إمنا هو     

ففي البخاري عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عنه صلى اهللا عليه : تها، ويكفر عنه من سيئا
 –  وال أذى وال غم، وال هم وال حزن، من نصب وال وصبما يصيب املسلم(: وسلم

  .)إال كفر اهللا ا من خطاياه –حىت الشوكة يشاكها 
 ،لك فحزن : احلزن حزنان:قال إبراهيم بن أدهم: جاء يف كتاب احلزن البن أيب الدنياو

 وواحلزن الذي ه، اآلخرة وخريها  حزنك على:لك و فاحلزن الذي ه،وحزن عليك
  . حزنك على الدنيا وزينتها:عليك

فقال  !ا؟يل أراك مغتم  ما:قال موىل لعمر بن عبد العزيز له حني رجع من جنازة سليمانو
يف شرق وال  – اهللا عليه وسلم  ليس أحد من أمة حممد صلى!غتم ملثل ما أنا فيه ي:عمر

  !ه مين وال طالب،فيه  إيلّ كاتٍب غري؛دي إليه حقهؤإال وأنا أريد أن أ –غرب 
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  . األبدت سرور جر مهٍة فلرب؛ك على طول احلزن حبسبك حزن:قال بعض العبادو
 : عنه صلى اهللا عليه وسلم، عن أيب ذر رضي اهللا عنه،صحيح بسندغريه يف املستدرك، وو
) موعظة بليغة، وصلِّو ا فإن معاجلة جسد خ؛ا اآلخرة، واغسل املوتىزر القبور تذكر 

قال  ).، يتعرض لكل خري اهللا يوم القيامةظل يففإن احلزين  لعل ذلك حيزنك، ؛على اجلنائز
  .)ههذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجا /هذا حديث رواته عن آخرهم ثقات: (احلاكم

 صحيح الترغيب عن ابن مسعود احلزن السليب، ففي وقد جعل اهللا تعاىل لنا خمارج من     
اللهم : ( فقالحزنوال ما أصاب أحد قط هم : ( عنه صلى اهللا عليه وسلم،رضي اهللا عنه

 حكمك، عدل يف قضاؤك، بيدك، ماض يفَّإين عبدك، وابن عبدك، وابن أمتك، ناصييت 
ا من مته أحًدعلأو أنزلته يف كتابك، أو لك مسيت به نفسك،  وأسألك بكل اسم ه

استأثرت به يف علم الغيب عندك، أن جتعل القرآن ربيع قليب، ونور صدري، أو خلقك، 
: قالوا.  فرحاحزنهإال أذهب اهللا عز وجل مهه، وأبدله مكان  )، وذهاب مهيحزينوجالء 

ينبغي ملن مسعهن أن ! أجل: ينبغي لنا أن نتعلم هؤالء الكلمات؟ قال! يا رسول اهللا
  ).يتعلمهن

ورد يف اجلامع الصغري، وجممع الزوائد، وعمدة التفسري ألمحد شاكر رمحه اهللا، عن أمنا و
 ابتاله ،ومل يكن له ما يكفرها من العمل، إذا كثرت ذنوب العبد: (عائشة رضي اهللا عنها

  ). ليكفرها عنهباحلزن اهللا
 ،كُم ِبشيٍء ِمن الْخوِفولَنبلُون: (؛ يقول تعاىلمنهي عنه ألنه خالف الصرب سليبالزن واحل

 مالَِّذين ِإذَا أَصابته. الصاِبِرين  وبشِر، والثَّمراِت، والْأَنفُِس، ونقٍْص ِمن الْأَمواِل،والْجوِع
ةٌ قَالُوامونَ:ِصيباِجعِه را ِإلَيِإنا ِللَِّه ومأو.  ِإنلئك أو و، ورمحة،لئك عليهم صلوات من ر

  . 157-155:البقرة) هم املهتدون
  .76: القصص)ال تفرح إن اهللا ال حيب الفرحني: (ويقول تعاىل حكاية عن ناصح قارون

 )قل بفضل اهللا وبرمحته فبذلك فليفرحوا: (وقال تعاىل يف الفرح الالئق الصحيح 
  .واهللا أعلى وأعلم. 58:يونس
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  :لثالثةمن أعان أحد هؤالء ا: سادًسا وسابًعا وثامًنا •
 ااهد الغازي – 6

  .يف سبيل اهللا تعاىل
  . الغارم املعسر- 7
 املكاتب الذي - 8

  .يريد األداء
ابن امللقن يف روى 

واجلهاد  ،البدر املنري
البن أيب عاصم، 

 عنه صلى اهللا عليه وسلم صحيحرضي اهللا عنه بسند عن سهل بن حنيف واالستذكار، 
 إال ظل يوم ال ،ظله أظله اهللا يف ،ا يف كتابتهًبـــمكاتأو  ،اغازًيأو  ،امن أعان غارًم(

  ).ظله
رضي اهللا عنه سهل بن حنيف مايل املطلقة ابن حجر يف األالسيوطي يف اجلامع، و ىورو

 ،ا يف رقبتهًبمكاتأو  ،ا يف عسرتهغارًمأو  ،ا يف سبيل اهللامن أعان جماهًد: (بسند حسن بلفظ
  ).ظله  إالظل يوم ال ؛ظلهأظله اهللا يف 

  :             فأما ااهد الغازي يف سبيل اهللا تعاىل
فأما ااهد الغازي يف سبيل اهللا تعاىل، فقد ورد فيه أحاديث كثرية ترفع من قدره وقدر 

  :من جهزه وأكرمه، ومنها
من (: عنه صلى اهللا عليه وسلميف البخاري عن زيد بن خالد اجلهين رضي اهللا عنه     ** 
  ). يف سبيل اهللا خبري فقد غزاغازيا فقد غزا، ومن خلف  يف سبيل اهللااغازيجهز 

: عنه صلى اهللا عليه وسلمويف صحيح الترغيب عن زيد بن ثابت رضي اهللا عنه     ** 
 يف أهله خبري، وأنفق على اغازًيومن خلف ،  يف سبيل اهللا؛ فله مثل أجرهغازيامن جهز (

  ).؛ فله مثل أجرهأهله
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عن أيب هريرة رضي اهللا عنه،  حة، وصحيح الترغيب والترهيب، وغريمها،الصحيويف ** 
،  له أجر احلاج إىل يوم القيامةا فمات كتب اهللامن خرج حاج: (عنه صلى اهللا عليه وسلم

 ، فماتاغازًيومن خرج ،  له أجر املعتمر إىل يوم القيامةا فمات كتبومن خرج معتمًر
  .)امة إىل يوم القي،كتب له أجر الغازي

: عنه صلى اهللا عليه وسلم ، رضي اهللا عنه، عن أيب أمامة الباهليداودويف سنن أيب    ** 
ضامن على اهللا  و فه، يف سبيل اهللااغازًي رجل خرج :ثالثة كلهم ضامن على اهللا عز وجل(

 و فه، ورجل راح إىل املسجد.من أجر وغنيمةيرده مبا نال أو  ، فيدخله اجلنة،حىت يتوفاه
 ورجل دخل .يرده مبا نال من أجر وغنيمةأو  ، فيدخله اجلنة، على اهللا حىت يتوفاهضامن

  ! )ضامن على اهللا عز وجل و فه،بيته بسالم
عنه صلى اهللا عليه  ،عن معاذ رضي اهللا عنه ،بسند صحيح ،ويف اجلامع الصغري     ** 
 ،اغازًيخرج أو ، امن عاد مريًض: ل واحدة منهن كان ضامنا على اهللامخس من فع: (وسلم

سلم من أو قعد يف بيته فسلم الناس منه، وتوقريه، أو دخل على إمامه يريد تعزيره و
  ).الناس
 امرأة أتتإن   عن معاذ بن أنس اجلهين،ويف صحيح الترغيب بسند صحيح لغريه   ** 

، وكنت أقتدي غازياانطلق زوجي ! يا رسول اهللا:  فقالتالنيب صلى اهللا عليه وسلم،
أتستطيعني : قال هلا. خربين بعمل يبلغين عمله حىت يرجع، فأته إذا صلى، وبفعله كلهبصال

. ي اهللا تعاىل وال تفتري حىت يرجع؟، وتذكرأن تقومي وال تقعدي، وتصومي وال تفطري
شر من ؛ ما بلغت العوالذي نفسي بيده لوطوقتيه: فقال! رسول اهللاما أطيق هذا يا : قالت
  !)عمله

بن  عن كعب ،بسند صحيح ،يح أسباب الرتول للوادعينن الترمذي وصحويف س   ** 
ا أطيب منه، إن يف البيت متًر: أتتين امرأة تبتاع مترا، فقلت: ( رضي اهللا عنه، قالوعمر

: فدخلت معي يف البيت، فأهويت إليها، فقبلتها، فأتيت أبا بكر، فذكرت ذلك له؟ قال
 : فقال،لم أصرب، فأتيت عمر، فذكرت ذلك له ف.ااستر على نفسك وتب، وال خترب أحًد
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يت رسول اهللا صلى اهللا عليه ، فأت فلم أصرب.ااستر على نفسك وتب، وال خترب أحًد
 أنه مل  حىت متىن؟ يف سبيل اهللا يف أهله مبثل هذاغازياأخلفت :  فقال،وسلم، فذكرت له

 رسول اهللا صلى اهللا وأطرق: قال. يكن أسلم إال تلك الساعة، حىت ظن أنه من أهل النار
 إن ،ا من الليلوزلفً، وأقم الصالة طريف النهار{: حىت أو حي إليه، سلم طويلًاعليه و

لي ، فقرأها عفأتيته: قال أبواليسر}  ذلك ذكرى للذاكرين؛احلسنات يذهنب السيئات
؟ يا رسول اهللا، أهلذا خاصة أم للناس عامة: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال أصحابه

  !)بل للناس عامة: قال
إمنا : ( فقال تعاىل،فقد جعله اهللا من أهل الزكاة ومصارفها :             وأما الغارم املعسر

 ،والغارمني ، ويف الرقاب، واملؤلفة قلوم، والعاملني عليها، واملساكني،الصدقات للفقراء
  .26: التوبة)، وابن السبيلويف سبيل اهللا

ا له فتوارى أن أبا قتادة طلب غرًمي(سلم عن عبد اهللا بن أيب قتادة ويف صحيح م        = 
فإين مسعت رسول اهللا صلى : قال. أهللا: ؟ قالآهللا: فقال. معسرإين : فقال. مث وجده. عنه

أو ، معسرمن سره أن ينجيه اهللا من كرب يوم القيامة فلينفس عن  (:اهللا عليه وسلم يقول
  ). يضع عنه

مسعت النيب صلى اهللا : (عنه صلى اهللا عليه وسلمزمية رضي اهللا عنه ويف البخاري عن خ= 
كنت أبايع الناس، فأجتوز عن املوسر، : مات رجل، فقيل له، قال (:عليه وسلم يقول

  ).  فغفر له،املعسروأخفف عن 
 املالئكة روح رجل ممن كان تلقت: (وجاء يف مسلم عن حذيفة رضي اهللا عنه بلفظ= 

 ،كنت أداين الناس: قال. تذكر: قالوا. ال: ا؟ قالعملت من اخلري شيئًأ: فقالوا، قبلكم
جتوزوا عنه: قال اهللا عز وجل: قال.  ويتجوزوا عن املوسر،املعسرنظروا فآمر فتياين أن ي.(  

عنه  ،ويف صحيح ابن خزمية وابن ماجه وإرواء الغليل عن أيب سعيد رضي اهللا عنه    = 
رجل اشتراها أو للعامل عليها، : ل الصدقه لغين إال خلمسةال حت: (صلى اهللا عليه وسلم

  ).مسكني تصدق عليه فأهدى منها لغينأو  ،غاز يف سبيل اهللاأو  غارم،أو مباله، 
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العبد الذي يريد أن يشتري حريته مبال،  وفه :          وأما املكاتب الذي يريد األداء
: أعظم األجر والصدقات، قال اهللا تعاىلهذا من ؛ إذن إن يعينه املسلم لينال هذه احلريةف
  .33:النور) فكاتبوهم إن علمتم فيهم خًريا، وآتوهم من مال اهللا الذي آتاكم(

فك . وما أدراك ما العقبة. فال اقتحم العقبة: (، يقول تعاىل13-11:ويف سورة البلد
  ).رقبة

  : وقد حض النيب صلى اهللا عليه وسلم على ذلك، وفعله بنفسه
رضي اهللا ن الفارسي اسلمعن  حيح عن ابن عباس،حمللى البن حزم بسند صفي اف== 
 فلم أزل ، فسألت صاحيب ذلك.)كاتب( : قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم:عنهم

   !قية من ذهبأو وبأربعني ،به حىت كاتبين على أن أحيي له ثالمثائة خنلة
فإذا أردت أن ، ر هلااذهب ففقِّ( : فقال يل،فأخربت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بذلك

   .) فأكون أنا الذي أضعها بيدي،ين فتؤذن،تضعها فال تضعها حىت تأتيين
 وجاء كل رجل ، وأعانين أصحايب حىت فقرت هلا سرا ثالمثائة سرية،قال فقمت بتفقريي
يسوي  و، مث جاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فجعل يضعه بيده،خلنمبا أعانين به من ال

  ! حىت فرغ منها،ك ويربِّ،عليها تراا
  . وبقيت الذهب!ن بيده ما ماتت منها وديةاسلم فوالذي نفس 

 ،فبينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذ أتاه رجل من أصحابه مبثل البيضة من ذهب
 ؟املكاتب ما فعل الفارسي املسكني : فقال عليه الصالة والسالم،أصاا من بعض املعادن

 وأين : فقلت.)اذهب ذه فأدها مبا عليك من املال( : فقال، فجئت، فدعيت،دعوه يلا
 : قال،)إن اهللا سيؤدي عنك ما عليك من املال( : فقال؟تقع هذه يا رسول اهللا مما علي

  !فيته الذي عليأو حىت ،قيةأوفوالذي نفسي بيده لقد وزنت له منها أربعني 
 كما يف ختريج أحاديث املشكاة أنه جاءه رضي اهللا عنه بسند حسنعن على و== 
أال أعلمك كلمات علمنيهن رسول : قال. فأعين، إين عجزت عن كتايب: فقال،بمكات 
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اللهم : ( قل؟ا أداه اهللا عنككان عليك مثل جبل ثبري ديًن ول؛ اهللا عليه وسلم صلى اهللا
  !)غنين بفضلك عمن سواكأ و،اكفين حباللك عن حرامك

 بسند عنه صلى اهللا عليه وسلمامع وغريه عن أيب هريرة رضي اهللا عنه يف صحيح اجلو== 
 يريد الذي املكاتبااهد يف سبيل اهللا، و: ثالثة حق على اهللا تعاىل عوم: (صحيح
  ). العفافيريد، والناكح الذي األداء

فكاك األسرى، ودفع ديات العاجزين عن دفعها، وليس هذا جمال : ولعل يف حكمهم
  .لك، واهللا أعلمتفصيل ذ
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 : الواردون يف حديث: من التاسع حىت اخلامس عشر •
  : يوم ال ظل إال ظله،يف ظلهسبحانه سبعة يظلهم اهللا 

 عن أيب هريرة رضي اهللا عنهما، عنه – واللفظ للبخاري –ورد يف الصحيحني        
اإلمام العادل، وشاب : يوم ال ظل إال ظله ظله يف اهللا يظلهم سبعة(: صلى اهللا عليه وسلم

 ، اجتمعا عليه؛يف اهللا، ورجالن حتابا نشأ يف عبادة ربه، ورجل قلبه معلق يف املساجد
 إين أخاف اهللا، ورجل تصدق، :، فقالورجل طلبته امرأة ذات منصب ومجال، وتفرقا عليه

ففاضت ا الًي ذكر اهللا خ، ورجلحىت ال تعلم مشاله ما تنفق ميينه) بصدقة فأخفاها(خفى أ
  .)عيناه

  ).، إذا خرج منه حىت يعود إليهورجل معلق باملسجد: ويف رواية: (وزاد يف رواية ملسلم
هذا احلديث املبارك من أكثر األحاديث اشتهاًرا وشيوًعا؛ حىت إن عامة الناس ال       

 هؤالء السبعة لذا سيكون لنا مع. يعرفون أحاديث للمستظلني بعرش الرمحن تعاىل غريه
  .وقفات نسأل اهللا تعاىل أن يعيننا عليه

  
  :تنبيه مهم

/ مكاتب/شاب/ رجل: بكلمة: وردت نصوص األحاديث مصدرة بألفاظ تدل على املذكر
  .. إخل.. معسر

 -إذا كانت عامة  -واألحكام تسري على الرجال والنساء؛ فإن ألفاظ الشريعة كلها 
وتوبوا إىل اهللا : (للمؤمنني أمجعني؛ فإذا قال اهللا تعاىلوردت للمذكر على التغليب، واألمر 

ربنا أفرغ علينا : (، مشل األمر املؤمنات، وإذا قال تعاىل31:النور...) مجيًعا أيها املؤمنون
يا بين آدم ال : (وإذا جاء.. تا، مشل األمر املسلم250:البقرة) صًربا وتوفنا مسلمني
 إال ما جاء موجًها ؛وهكذا...  مشل بنات آدم،27: األعراف....) يفتنـنكم الشيطان
  .واهللا أعلى وأعلم.. بقرينة للنساء وحدهن، نصا، أو للرجال وحدهم، أو
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  : إمام عادل-9
احلاكم الذي /  اإلمام العادلومن أهم الذين يظلهم اهللا تعاىل يف ظله يوم ال ظل إال ظله

   :م، ويسوسهم مبا يرضي اهللا تعاىليتقي اهللا تعاىل يف رعيته، ويعدل فيهم، ويسوي بينه
 مشهًدا من مشاهد القيامة، حني يأيت ملك من – بعني البصرية -وقبل البدء ختيل معي 

شاه جاهان،  جهاجنري، أو شاهنشاه، أو سلطان، أو أمري، أو رئيس، أو  أو–ملوك الدنيا 
ؤمنني وحضرة صاحب جاللة وفخامة وجناب وأمري امل( ممن محلوا ألقاًبا مثل –إمرباطور  أو
ممن جِهلوا ونسوا، وظَلموا وأساؤوا، ) إخل... وملك ملوك...  وعميد الزعماء،...الـ

سيقوا إىل وتعسفوا واحتجنوا، وسرقوا وبوا، وضربوا وعذبوا، وقتلوا وشنقوا، مث 
 سيحاسبهم ؛مكبلني خبطاياهم اليت متأل الدنيا، وقد تأكدوا أم أمام رب عادلاملوقف، 

 وال أموال وال منعة، وقد محلوا على ، النقري والقطمري، وأم بال جند وال أحراسعلى
ظهروا ما سرقوا واحتجنوا، وأمسك بأعناقهم من جلدوا وعذبوا، وأشارت إليهم األيدي 

هؤالء هم الطغاة الكذبة، وعلى أستاههم علقت رايات : باإلدانة، واألصوات بالصياح
ة، يف يوم كان مقداره مخسني ألف سنة، حىت يؤمر م إىل حيث عليها أم الغدرة الفجر

  !يقتص منهم
ني ساكننني راضني، ئمطم – وإن كانوا قلة -ختيل هذا، مث ختيل مقابلهم حكاًما عدوالً 

 مطمئنة، نفوسواثقني، ال حيزم الفزع األكرب، وال يؤذيهم ظل الشمس فوق الرؤوس، ب
  ! ائف بيض؛ بعد أن بشرم مالئكة الرمحن بالعافيةوجباه منرية، وألسنة شاكرة، وصح

  من عذاب اهللا، وهول املوقف، ورعب القيامة؟) فأي الفريقني أحق باألمن(
 إم من حكموا فعدلوا، – مبعناها الشامل -) الذين آمنوا ومل يلبسوا إميام بظلم(إم 

منها أطهار الذيول، بريئي وا فما احتجنوا، وخرجوا وقالوا فصدقوا، ووعدوا فوفوا، وعفُّ
  !النفوس، بيض األيادي

   :ولنقف أمام األلفاظ قليالً، لعل يف التدقيق اللغوي إضافات تنفع يف هذا املقام
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  ما اإلمام، وما العدل؟
، ومهما كان امسه االصطالحي غريه و من رئيس أ،م به قوم كل ما ائت: يف املعاجماإلمام

واجعلنا ( : تعاىلقال .كانوا ضالني و أ،كانوا  املستقيم على الصراطغريه، يف عصرنا أو
  .74: الفرقان)اللمتقني إماًم

  .  املصلح له،قيم األمر: واإلمام
 )وإما لبإمام مبني( :79: يف سورة احلجر وبه فسر قوله تعاىل،الطريق الواسع: اإلمامو

  .أي بطريق يؤم
 -لَة دالً وعدالةً وعدولةً ومعدلوايل عوعدل القاضي وا.  املُنصف الذي ال جيور:والعادل

  .   أنصف، ضد جار-بفتح الدال وكسرها 
  .حمظور و باالجتناب عما ه؛االستقامة على طريق احلق: والعدالة مصدر، وهي شرًعا

  . والعدل ضد اجلور، وما قام يف النفوس أنه مستقيم
يف األصل مصدر، وذا االعتبار ال  ووه.  الشهادةورجلٌ عدلٌ أي عادل ورضي ومقْنع يف

نساٌء  وامرأَتان عدلٌ، ورجالٌ أ وامرأَةٌ عدلٌ، ورجالن أ ورجلٌ أ: يثنى وال يجمع؛ يقال
رجالن عدالن، وقوم : يقال. وباعتبار ما صار إليِه من النقل للذات يثنى ويجمع. عدلٌ
  .  عدولٌ

، وغلب صوابه، ومل يصر على الصغاِئر، اجتنب الكبائرلفقهاِء من والعدل يف اصطالح ا
  . كاألكل يف الطريق، والبولواجتنب األفعال اخلسيسة

/ من يقود الناس/ من يؤمت به وفلنعتمد هنا الداللة اللغوية والشرعية كلتيهما؛ بأن اإلمام ه
  .من يسمعون له ويطيعون

 الذي ال يظلم وال جيور، املستقيم على طريق احلاكم :والعادل ه والعدل ألنقل إن اإلمام و
 ه وغلب صواب، ومل يصر على الصغاِئر، اجتنب الكبائرالذيحمظور،  واحلق، اتنب ملا ه

  .رئيس/ أمري/  اليت ال تليق بإمام واجتنب األفعال اخلسيسةخطأه،
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  ) العادل/ اإلمام: (ولننظر كذلك يف موارد اللفظتني

  :عاىل، مث يف السنة املشرفةيف كتاب اهللا ت

 مرات، ووردت جمموعة سبع  يف املصحف الشريف مفردة)إمام(وردت كلمة  :اإلمام

  :التايل ومخس مرات، موافقة للمعاين اللغوية اليت مرت، على النح) أئمة(

أن  و، سأل سيدنا إبراهيم عليه السالم ربه عز وجل الربكة يف أبنائه124: يف البقرة=  
وإذ ابتلى إبراهيم ربه : ( فاستثىن اهللا تعاىل منهم الظاملنيالنبوة،/ اإلمامةتكون فيهم 

 ال ينال عهدي :وِمن ذُريِتي؟ قال: ِإماًما، قَالَ اِسِإني جاِعلُك ِللن :بكلمات فأمتهن، قالَ
ليس على   فكأن كل جائر من احلكام ليس من ولد إبراهيم على السالم، أو؛)الظاملني
    !هسنتهديه و

  :سؤال ورجاء املؤمنني عباد الرمحن يف ذريامذاته  وهو= 
  واجعلْنا ِللْمتِقني،أَزواِجنا وذُرياِتنا قُرةَ أَعيٍن ِمنربنا هب لنا : (وهم يضرعون له سبحانه

  .74 : الفرقان)ِإماًما
  :  الناسايؤمولللموحدين الصادقني املستضعفني ويأىب اهللا تعاىل إال أن ميكن = 
 )هم الْواِرِثنيونجعلَ ،أَِئمةً ونجعلَهم ونريد أن منن على الذين استضعفوا يف األرض،(

  .5:القصص

   : إذا متكن مكّن لدين ربه تعاىلواإلمام العدل= 

 وأمـروا ، وا الزكاة وآت،الصالة الذين إن مكناهم يف األرض أقاموا(: يقول تبارك وتعاىل
  .41: احلج) وهللا عاقبة األمور،وا عن املنكر وَ،باملعروف

  : كما يأمر اجلليل عبادة أال يتهاونوا مع رؤوس الضالل، وأئمة الكفر= 
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  .12:التوبة) لَعلَّهم ينتهونَ الْكُفِْر ِإنهم ال أَيمانَ لَهم أَِئمةَ فَقَاِتلُوا(
، كما تبعوه يوم القيامة، يتبعونه  العدل أو الفرعونل أمة بإمامهم كواهللا تعاىل سيدعو=  

  : يف الدنيا
فمن كان إمامه من الصاحلني . 71:اإلسراء) ِبِإماِمِهم ندعوا كُلَّ أُناٍس يوم(: يقول تعاىل
 وجعلْنا. (73: األنبياء )يهدونَ ِبأَمِرنا أَِئمةً وجعلْناهم: (معه؛ كما قال تعاىل والعدول، فه

مهةً ِمنوا أَِئمربا صا لَمِرنونَ ِبأَمده24: السجدة)ي.  

  : يف حني أن بعض األئمة يف الدنيا يدعون قومهم إىل النار= 

. 41: القـصص )ال ينصرونَ  ويوم الِْقيامِة،يدعونَ ِإلَى الناِر أَِئمةً وجعلْناهم(: يقول تعاىل
 يقْدم قَومه. نَ ِبرِشيٍدوما أَمر ِفرعو: (، يقول تعاىلم إىل سواء اجلحيموويف اآلخرة يقود

ارالن مهدرِة فَأَوامالِْقي موي،ودروالْم دالِْور ِبئْسواْ ِفي . وِبعأُتِة وامالِْقي مويةً ونِذِه لَع؛ه ِبئْس 
فُودرالْم فْد99-97:هود) الر.  

 اثنيت عشرة  الشريف املصحفيففقد وردت  – ضد الظلم – العدل  لفظةأما :لعدلا

  : منها،، على مواردمرة
، ِبالْعدِل مراللَّه يأْ ِإنَّ: (بالعدل منهًجا وفريضة، يلزمنا اهللا تعاىل 90:النحليف ** 

  ). واملنكر، والبغي،، وينهى عن الفحشاء الْقُربى  وِإيتاِء ِذي،واِإلحساِن
: العدل يف كل شيء؛ حىت مع أعداء اهللا وأعدائنايأمرنا تعاىل أن نتحرى  ،8:املائدةويف ** 

   ). واتقُوا اللَّه،أَقْرب ِللتقْوى وه اعِدلُواوال جيرمنكم شنآن قوم على أال تعدلوا؛ (
، وأحكامنا مستقيمة وفق يأمرنا تعاىل أن يكون قضاؤنا عادالً ،58: النساءويف ** 

 حكَمتم بين الناِس أَنْ تحكُموا وِإذَاأن تؤدوا األمانات إىل أهلها، إن اهللا يأمركم : (الشرع
  ...).ِبالْعدِل
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؛ ألنه تعاىل حيب أهل نصلح بني املتخاصمني بالعدلتعاىل أن يأمرنا  ،9:احلجراتويف ** 
  ).؛ إن اهللا حيب املقسطنيِسطُواوأَقْ ِبالْعدِل فَاَءت فَأَصِلحوا بينهما فَِإنْ: (العدل

 ِدلُوافَاع قُلْتم وِإذَا (:بالعدل يف القول والشهادةيأمرنا تبارك وتعاىل  152:األنعامويف ** 
  ).كَانَ ذَا قُربى وولَ

 مرتني يف )الظلم وهو( واإلقساط ، مخًسا وعشرين مرة)العدل وهو(القسط لفظة ووردت 
  :وفق املوارد التاليةأتناول منها ما يتعلق باحلكم واإلمامة،  ؛املصحف

  : أمر سبحانه باحلكم بالعدل مطلقًا= 
 يهايأَ( /135:النساء) شهداَء ِللَِّه، ِبالِْقسِط يها الَِّذين آمنوا كُونوا قَواِمنيأَي(: يقول تعاىل

 بينهم حكَمت فَاحكُم وِإنْ( /8:املائدة )ِبالِْقسِط الَِّذين آمنوا كُونوا قَواِمني ِللَِّه شهداَء
          )42:املائدة) الْمقِْسِطني  ِإنَّ اللَّه يِحب؛ِبالِْقسِط

   : بإبالغ الناس بأن العدل من أمر اهللا تعاىلأمر سبحانه= 
               .29:األعراف) ِبالِْقسِط أَمر ربي: قُلْ(: يقول تعاىل

   :العدل والرب مع املخالف يف الدين؛ ما مل يكن حربيالزوم = 
ن يخِرجوكُم مِّ  ولَم،ينهاكُم اللَّه عِن الَِّذين لَم يقَاِتلُوكُم ِفي الديِن ال(: يقول تعاىل
اِركُمأَن؛ِدي موهربقِْسطُوا ، تتِإلَ وِهم8: املمتحنة)ي.  

   :اهللا تعاىل حيب العدل والعادلني= 
  .8:نة املمتح )الْمقِْسِطني  ِإنَّ اللَّه يِحب.(...: يقول تعاىل

  : اهللا تعاىل شهد على نفسه العلية بالعدل، وكذا املالئكة والعلماء= 
 آل )ِبالِْقسِط  قَاِئًما؛الِْعلِْم و وأُولُ، والْمالِئكَةُ، هواللَّه أَنه ال ِإلَه ِإال شِهد(: يقول تعاىل
  .18:عمران

   :اهللا تعاىل أرسل الرسل باحلق والعدل= 
 )ِبالِْقسِط  ِليقُوم الناس؛معهم الِْكتاب والِْميزانَ ـزلْناوأَن.........(: يقول تعاىل

             .25:احلديد
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   :اهللا تعاىل يزن األعمال يوم القيامة؛ عدالة منه وفضالً= 
 وقُِضي(: يقول تعاىلو/ 47: األنبياء)ِليوِم الِْقيامِة الِْقسطَ الْمواِزين ونضع(: يقول تعاىل

مهنيِط بونَ ِبالِْقسظْلَمال ي مه54:يونس )و.                     
   :اهللا تعاىل سيحاسب الذين يقتلون العدول واآلمرين بالعدل= 

ويقْتلُونَ الَِّذين  ،ِبيني ِبغيِر حق ويقْتلُونَ الن،يكْفُرونَ ِبآياِت اللَِّه ِإنَّ الَِّذين(: يقول تعاىل
الَِّذين حِبطَت أَعمالُهم ِفي الدنيا  أُولَِئك. ِبعذَاٍب أَِليٍم  فَبشرهم،يأْمرونَ ِبالِْقسِط ِمن الناِس

  .22-21 :آل عمران )ناِصِرين وما لَهم من ،واآلِخرة
   :لفئات املسلمة املتناحرةالعدل يف الزوم  =

  .9:احلجرات) ِطنيالْمقِْس  ِإنَّ اللَّه يِحب، وأَقِْسطُوا،بينهما ِبالْعدِل فَأَصِلحوا(: يقول تعاىل
 حىت وإن كان كافًرا، والظامل ؛يكون نعمة من اهللا تعاىل على أمتهالعادل  ماموهذا اإل= 

قال يف صليا، ورحم اهللا شيخ اإلسالم الذي وحًدا مالباطش بالء على قومه وإن كان م
 ؛دل كرميةإن الناس مل يتنازعوا يف أن عاقبة الظلم وخيمة، وعاقبة الع ):رسالة يف احلسبة(

 ، وال ينصر الدولة الظاملة- وإن كانت كافرة - إن اهللا ينصر الدولة العادلة :وهلذا يروى
  !وإن كانت مؤمنة

 عن ابن جرير، يف حديثه عن اإلمام الذهيب يف السري، نقالًويشبهه قول العالمة احلافظ 
  : ح أليب العباس السفا نصرةً، وغدراته، ومظامله،بطش أيب مسلم اخلراساين

قُلْت : لَِكنِهم، وِر ِإلَيِر اَألمِصيا ِبماِهللا -فَِرحنوِل - ويس ى ِمنرا جى؛ ِلمرا جا ماءنس 
 مع اَألمِن -  فَالدولَةُ الظَّاِلمةُ- فَِإنا ِهللا وِإنا ِإلَيِه راِجعونَ -الدماِء، والسبِي، والنهِب 

قِن الدحاِءولُ؟- مدا العى لَهأَنو ،اِرما املَحهنود كهنتادلَةً تلَةً عوالَ دلَةً  وود تلْ أَتب 
  !أَعجِميةً خراساِنيةً جبارةً، ما أَشبه اللَّيلَةَ ِبالباِرحِة
  فماذا قال صلى اهللا عليه وسلم عن اإلمام العادل؟



 129

  : منظور السنة النبويةاإلمام العادل يف

  :أوردت السنة النبوية املشرفة تنويعات عن اإلمام العادل، منها
  :النيب صلى اهللا عليه وسلم أمنوذج اإلمام العادل*** 

، ن يوم حننيملا كا :يف البخاري عن ابن مسعود رضي اهللا عنه، عنه صلى اهللا عليه وسلم
 ، فأعطى األقرع بن حابس مائة من اإلبل،سمةا يف القآثر النيب صلى اهللا عليه وسلم أناًس

 قال ، فآثرهم يومئذ يف القسمة،ا من أشراف العرب وأعطى أناًس،وأعطى عيينة مثل ذلك
 واهللا ألخربن النيب :فقلت.  وما أريد ا وجه اهللا، فيهادلع واهللا إن هذه القسمة ما :رجل

 رحم اهللا ، إذا مل يعدل اهللا ورسولهفمن يعدل : فقال، فأتيته فأخربته،صلى اهللا عليه وسلم
  .  قد أوذي بأكثر من هذا فصرب،موسى

إين ( :رضي اهللا عنه، عنه صلى اهللا عليه وسلمعن النعمان بن بشري الصغري ويف اجلامع 
  ).عدل ال أشهد إال على عدل،
  :إمنا جعل اإلمام ليؤمت به*** 

 اهللا عليه وسلم عن فرس  رسول اهللا صلىخر: روى البخاري عن أنس رضي اهللا عنه
إمنا جعل  و أ– اإلمامإمنا ( : مث انصرف فقال،ا فصلينا معه قعوًد،ا فصلى لنا قاعًد،شِحجفَ
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 مسع : وإذا قال، وإذا رفع فارفعوا، وإذا ركع فاركعوا، فإذا كرب فكربوا، ليؤمت به- اإلمام
   .) وإذا سجد فاسجدوا، ربنا ولك احلمد: فقولوا،اهللا ملن محده

  .شر، بسبب شيء أصابهوقُوخدش، حج جلده، س: معىن جحشو
  :  مأمور بالعدلحاكم/ كل أمري***  

من أطاعين فقد : (ويف البخاري عن أيب هريرة رضي اهللا عنه، عنه صلى اهللا عليه وسلم
 ومن يعص األمري فقد ، ومن يطع األمري فقد أطاعين، ومن عصاين فقد عصى اهللا،أطاع اهللا
 فإن له وعدلفإن أمر بتقوى اهللا  ، يقاتل من ورائه ويتقى به، اإلمام جنة وإمنا،عصاين

  ).  وإن قال بغريه فإن عليه منه،ابذلك أجًر
  : اإلمام العادل يف ظل العرش يوم القيامة*** 

سبعة يظلهم اهللا يوم ( :يف البخاري عن أيب هريرة رضي اهللا عنه، عنه صلى اهللا عليه وسلم
 ورجل ذكر اهللا ، وشاب نشأ يف عبادة اهللا،عادلإمام :  ال ظل إال ظلهالقيامة يف ظله يوم

 ورجل دعته ،ا يف اهللا ورجالن حتاب، ورجل قلبه معلق يف املسجد، ففاضت عيناه،يف خالء
 ؛ ورجل تصدق بصدقة فأخفاها، إين أخاف اهللا: فقال،امرأة ذات منصب ومجال إىل نفسها
  ).حىت ال تعلم مشاله ما صنعت ميينه

  :قريب من ربه تبارك وتعاىل، حبيب إليهاإلمام العادل *** 
إن ( :عنه صلى اهللا عليه وسلم     ،رضي اهللا عنهما   بن العاص  واهللا بن عمر   عبديف مسلم عن    

 -  وكلتا يديه ميني   -عن ميني الرمحن عز وجل      ،   على منابر من نور    -  عند اهللا  - املقسطني
  ).لواالذين يعدلون يف حكمهم وأهليهم وما و

إن أحب الناس إىل ( :يف الترمذي عن أيب سعيد رضي اهللا عنه، عنه صلى اهللا عليه وسلمو
 وأبعدهم منه ، وأبغض الناس إىل اهللا،عادل إمام :اوأدناهم منه جملًس ،اهللا يوم القيامة

   .) إمام جائر:اجملًس
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  :اإلمام العادل جماب الدعوة*** 
رضي اهللا عنه، عن أيب هريرة لسيوطي يف اجلامع، وغريمها، وا ،يف البدر املنري البن امللقن= 

 ،العادل واإلمام ، الصائم حىت يفطر:ثالثة ال ترد دعوم (:عنه صلى اهللا عليه وسلم
    / )واملظلوم

 ابن حجر يف وى ور
الفتوحات الربانية، 

عن ، بسند حسن
رضي اهللا أيب هريرة 

عنه، عنه صلى اهللا 
ثالثة ( :عليه وسلم

 :رد دعومال ت
 العادل،اإلمام 

يرفعها اهللا تعاىل فوق الغمام، وتفتح هلا أبواب دعوة املظلوم، الصائم حني يفطر، وو
   ).بعد حنيولوعزيت ألنصرنك و: تعاىلويقول الرب تبارك السماء، و

ويف صحيح اجلامع عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم = 
  .)املقسطاإلمام ، واملظلوم، وا الذاكر اهللا كثًري:ثة ال يرد اهللا دعاءهمثال: (بسند حسن

  :اإلمام العادل معه صلى اهللا عليه وسلم*** 
يلزمهما :  وقال-دار قطين يف اإللزامات والتتبع يف اإلرواء، والرمحه اهللا لباين ألأخرج ا

ما للخليفة : سول اهللايا ر: قلت(: عن سعيد بن متيم السلويل –إخراجه؛ يعين الشيخني 
 إذا عدل يف احلكم، وقسط يف القسط، ورحم ذا الرحم، يل؛ الذي مثل: من بعدك؟ قال

فخفف؛ فمن فعل غري ذلك فليس مين، ولست منه، يريد الطاعة يف الطاعة، واملعصية يف 
  ). املعصية
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  :السلطان العادل يف اجلنة*** 
 - رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالأن  ،ويف مسلم عن عياض بن محار رضي اهللا عنه

 ورجل ، متصدق موفقمقسطسلطان  ذو:  وأهل اجلنة ثالثة....( :يف خطبته -يوم ذات 
  .احلديث......) عيال وعفيف متعفف ذو،  رقيق القلب لكل ذي قرىب، ومسلم،رحيم
  :اإلمام العادل جدير بالتوقري*** 
ثالثة (:  عنه صلى اهللا عليه وسلم،حسن بسند أمامة الباهلي أيبعن  ،اجلامع الصغري يفو= 

  .)مقسطإمام والعلم،  وذوالشيبة يف اإلسالم،  و ذ:ال يستخف حبقهم إال منافق
رضي اهللا عنه، عنه صلى اهللا عليه  عن معاذ ، بسند صحيح،ويف صحيح الترغيب= 

ا على ا كان ضامًن ومن عاد مريًض،ا على اهللا سبيل اهللا كان ضامًنمن جاهد يف( :وسلم
ره كان عزِّ يإمام ومن دخل على ،ا على اهللاراح كان ضامًن و ومن غدا إىل املسجد أ،اهللا

  ).ا على اهللاا كان ضامًن ومن جلس يف بيته مل يغتب إنساًن،ا على اهللاضامًن
إن ( :ضي اهللا عنه، عنه صلى اهللا عليه وسلمر عن أيب موسى ،ويف أيب داود بسند صاحل= 

 ، وحامل القرآن غري الغايل فيه واجلايف عنه، إكرام ذي الشيبة املسلم: تعاىلمن إجالل اهللا
  ).املقسطوإكرام ذي السلطان 

    :عدل اإلمام هو فكاكه من النار*** 
 صلى اهللا عليه    رضي اهللا عنه، عنه    عن أيب هريرة     ،بسند جيد )  املهذب(روى الذهيب يف    = 

  ). ويده مغلولة إىل عنقه،ما من أمري عشرة إال يؤتى به يوم القيامة( :وسلم
رضي اهللا عنه، عنه صلى اهللا عليه ويف صحيح الترغيب بسند صحيح عن أيب هريرة = 

يوبقه  وأ، العدل ال يفكه إال ،ما من أمري عشرة إال يؤتى به يوم القيامة مغلوالً( :وسلم
  .)اجلور
  :من أسباب اهلزمية والبالء اجلائراإلمام *** 

كيف أنتم إذا (: عن ابن عمر رضي اهللا عنهما ،صحيح لغريه، بسند يف صحيح الترغيب
 ما ظهرت الفاحشة يف قوم :تدركوها و وأعوذ باهللا أن تكون فيكم أ؟وقعت فيكم مخس
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 ،كن يف أسالفهم واألوجاع اليت مل ت، إال ظهر فيهم الطاعون؛ يعمل ا فيهم عالنية،قط
 وما خبس - ولوال البهائم مل ميطروا - إال منعوا القطر من السماء ؛وما منع قوم الزكاة
 وال حكم أمراؤهم ، السلطانوجور ، وشدة املؤنة،خذوا بالسنني إال أُ؛قوم املكيال وامليزان
ما عطلوا  و، فاستنقذوا بعض ما يف أيديهم، إال سلط اهللا عليهم عدوهم؛بغري ما أنزل اهللا

 . نعوذ باهللا من احلور بعد الكور) إال جعل اهللا بأسهم بينهم؛كتاب اهللا وسنة نبيه
  :اإلمام اجلائر بغيض إىل اهللا تعاىل*** 
 :لمرضي اهللا عنه، عنه صلى اهللا عليه وس هريرة عن أيب صحيحبسند  اجلامع الصغريويف 

  ).اجلائر واإلمام ، والشيخ الزاىن، والفقري املختال، البياع احلالف:أربعة يبغضهم اهللا تعاىل(
  :يف الناراجلائر اإلمام *** 

من طلب قضاء ( :رضي اهللا عنه، عنه صلى اهللا عليه وسلم عن أيب هريرة ،يف أيب داود
  .) فله النارعدلهوره  ومن غلب ج، جوره فله اجلنةعدله مث غلب ،املسلمني حىت يناله

 :رضي اهللا عنه، عنه صلى اهللا عليه وسلمحذيفة  عن ،صحيحبسند ، اجلامع الصغرييف و
    ). وأعوام يف الناراجلورأهل (

  :معاون اإلمام اجلائر ليس من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم*** 
رضي اهللا  كعب بن عجرة ، عنصحيحسند ، بختريج كتاب السنةيف األلباين أخرج = 

 فمن دخل ،جورإنه سيكون بعدي أمراء : (عنه، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
ال يرد على و ،لست منهو ، فليس مين،أعام على فجورهمو ،عليهم فصدقهم بكذم

 ،مين و فه، يعنهم على فجورهمومل ،مل يصدقهم بكذمو ،من مل يدخل عليهمو !حوضي
  )!يحوضويرد على  ،أنا منهو

: ، مرفوًعاأيب سعيد اخلدري وأيب هريرة  عن،ويف صحيح الترغيب بسند حسن لغريه= 
، فمن أدرك ذلك ن شرار الناس، ويؤخرون الصالة عن مواقيتهاليأتني عليكم أمراء يقربو(

  ).اال خازًنا و وال جابًياشرطيال ا ومنكم، فال يكونن عريفً
  :نصيحة اإلمام اجلائر من اجلهاد*** 
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عرض لرسول اهللا صلى اهللا عليه  :عن أيب أمامة رضي اهللا عنهويف صحيح ابن ماجه، 
 فلما ، فسكت عنه؟ أي اجلهاد أفضل: يا رسول اهللا:ل فقا،وسلم رجل عند اجلمرة األوىل

 ، فلما رمى مجرة العقبة وضع رجله يف الغرز لريكب، فسكت عنه؛رأى اجلمرة الثانية سأله
  ).جائركلمة حق عند ذي سلطان : ( قال. أنا يا رسول اهللا: قال؟)أين السائل( :قال

 عن رسول اهللا صلى اهللا عليه رضي اهللا عنه، ويف جامع السيوطي، بسند صحيح، عن جابر
  )!اه، فقتلهو جائر فأمره إمامرجل قام إىل وسيد الشهداء محزة بن عبد املطلب، ( :وسلم
  :اإلمام الغاش ألمته يف النار*** 
رضي اهللا عنه، عنه  اهللا بن مغفل املزين  عبد، عنصحيح لغريه، بسند صحيح الترغيبو

 وعرفها ، إال حرم اهللا عليه اجلنة؛ا لرعيته يبيت غاشإمامما من  (:صلى اهللا عليه وسلم
   ).ايوجد يوم القيامة من مسرية سبعني عاًم

  :اإلمام الغشوم من الشفاعة حمروم*** 
رضي اهللا عنه، ، أمامة الباهليعن أيب وصحيح اجلامع، ، نحسبسند  صحيح اجلامعويف 

كل و ، ظلوم غشومإمام :صنفان من أميت لن تناهلما شفاعيت (:عنه صلى اهللا عليه وسلم
: معقل بن يسار رضي اهللا عنه، مرفوًعا ويف ختريج كتاب السنة من رواية ).غال مارق

 ). مارق منه، يف الدينآخر غاٍلو(
  :نود من الباليااإلمام الك***   

 األنصاري، رضي اهللا عنه، عن فضالة بن عبيد، عن اجلامع الصغرييف السيوطي أخرج 
إن ويشكر،  إن أحسنت مل إمام :ثالث من الفواقر: (رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

امرأة إن حضرت آذتك، وا أشاعه، إن رأى شروا دفنه، جار إن رأى خًريوأسأت مل يغفر، 
  )!إن غبت عنها خانتكو
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  :إذا مل يكن للمسلمني إمام فال تتورط***  
 حذيفة بن اليمانيف البخاري عن 

كان : رضي اهللا عنه وأرضاه، قال
الناس يسألون رسول اهللا صلى اهللا 

 وكنت أسأله ، عن اخلريعليه وسلم
 : فقلت،عن الشر خمافة أن يدركين

 إنا كنا يف اجلاهلية :يا رسول اهللا
 وهل بعد :قلت. )نعم( : قال؟ فهل بعد هذا اخلري من شر، فجاءنا اهللا ذا اخلري،وشر

قوم يهدون بغري ( :قال  ؟ قلت وما دخنه). وفيه دخن، نعم: قال؟ذلك الشر من خري
 دعاة إىل ،نعم( : قال؟ فهل بعد ذلك اخلري من شر: قلت). وتنكر تعرف منهم،هديي

هم ( : فقال؟ صفهم لنا، يا رسول اهللا: قلت). من أجام إليها قذفوه فيها،أبواب جهنم
تلزم مجاعة ( : قال؟ فما تأمرين إن أدركين ذلك: قلت). ويتكلمون بألسنتنا،من جلدتنا

فاعتزل تلك الفرق ( : قال؟إمام مجاعة وال  فإن مل يكن هلم: قلت،)املسلمني وإمامهم
   ). حىت يدركك املوت وأنت على ذلك،أن تعض بأصل شجرة و ول،كلها
  : جمازًى باملثلاإلمام الذي يغلق أبوابه*** 
هللا عنه، عن رضي ا بن مرة اجلهين وعمرعن وصحيح الترمذي،  ،صحيح اجلامعويف 

اخللة ووال، يغلق بابه دون ذوي احلاجة  و أإمامما من : (رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  )!مسكنتهوحاجته و دون خلته ،املسكنة، إال أغلق اهللا أبواب السماءو

  : ال تقبل صالتهذي يكرهه قومهاإلمام ال*** 
رضي اهللا عنه، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه  أمامة الباهلي أيب عن ترغيبصحيح الويف 
زوجها عليها وامرأة باتت و ، العبد اآلبق حىت يرجع:ثالثة ال جتاوز صالم آذام: (وسلم
  ).هم له كارهونو قوم إمامو ،ساخط
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ثالثة ال (:  وسلمويف جامع السيوطي عن ابن عباس رضي اهللا عنهما، عنه صلى اهللا عليه
ا وهم له كارهون، وامرأة باتت وزوجها رجل أم قوًم: ا  شًربرؤوسهم فوق صالمترفع 

  ).أخوان متصارمانعليها ساخط، و
  :اإلمام الغادر مفضوح يف املوقف*** 
رضـي اهللا   سعيد اخلـدري  عن أيب    ،صحيح لغريه والترمذي بسند    ،صحيح الترغيب ويف  

 وإن اهللا مـستخلفكم     ،إن الدنيا حلوة خضرة   ( :عنه، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       
أال ميـنعن   ( : وكان فيما قال   .) واتقوا النساء  ، أال فاتقوا الدنيا   .فيها فناظر كيف تعملون   

قد واهللا رأينا أشياء     و :سعيد وقال  و فبكى أب  : قال ) هيبة الناس أن يقول حبق إذا علمه       رجالً
 وال غدر   ، بقدر غدرته  ؛يوم القيامة  أال إنه ينصب لكل غادر لواء     (:  وكان فيما قال   ،فهبنا

 !)...ركز لواؤه عند أستهـ ي، عامةمامإأعظم من غدره 
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 10 - شاب نشأ يف عبادة اهللا تعاىل:
 اجعلنا منهم ومعهم يا  اللهم؛الذين يظلهم اهللا تعاىل يف ظله يوم ال ظل إال ظلهومن هؤالء 

 الشاب الذي ينشأ يف عبادة اهللا تبارك وتعاىل، متعلقًا بربه عز وجل، حمبا ملا يرضيه، :منان
   فما الشاب وما العبادة؟.باحثًا عن كل ما يقربه إليه

  :لننظر إىل ظالل الكلمتني،كما وردتا يف اللغة والكتاب والسنة

o الشباب:  
واالسم ، شب يِشب شباًبا وشبيبةً: من. الفَتاء واحلداثةُ: لغةالشباب يف ال: قال يف اللسان

  . ِخالف الشيِب  وهو،الشبيبةُ
بان، والشباب مجع شابعدي بن زيدقال، وكذلك الش  : 

 ومِعـي شباب، كُـلُّهم أَخيل..... .ولقد غَدوت بساِبٍح مِرٍح

وابةٌ ِمن ِنسوٍة شةٌ يعين من : حكى ابن اَألعرايب و،وامرأَة شابببٌّ وامرأَةٌ شل شجر
  : جيوز ِنسوةٌ شباِئب يف معىن شواب؛ وأَنشد: زيد وقال أَبو. الشباِب

 مرةً شباِئـبا يقُلْن كُنا....يخِضبن باحلناِء شيًبا شاِئـبا....عجاِئًزا يطْلُبن شيئًا ذاهبا

يف النهاية يف  ومنه حديث ابن عمر رِضي اُهللا عنهما،  أَي شباٍن،شببٍةومررت برجال 
أَعييتِنـي ِمن :  ويف املثل....)كنت أَنا وابن الزبير يف شببٍة معنا(: غريب احلديث واألثر

  .لرجل واملرأَةشب ِإىل دب ؛ أَي من لَدنْ شببت ِإىل أَن دببت على العصا؛ يقال ذلك ل

قال : ترِقـيق أَوله بذكر النساِء، وشبب باملرأَة: وتشِبـيب الشعر. أَوله: وشباِب النهار
ِسـيبل والنزِه، كأَنه أُوِقد؛ قال ذو. فيها الغجالو مجيلٌ، حسن بوبشالرمة ورجل م :  

 على الرحِل ِمـما منه السري، أَحمق .....ِإذا اَألروع الـمشبوب أَضحى كأَنه
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o العبــــادة:  

انقاد له وخضع إذا : عبد اَهللا ِعبادةً، وعبوِديةًوأما العبادة فهي اخلضوع والطاعة، من 
  . الطاعةُ:والعبِديةُ والعبوِديةُ والعبودةُ والِعبادةُ. وذَلَّ

هذا عبد من : ةُ على تفِْرقَِة ما بني ِعباِد اِهللا، واملماِليِك، فقالوااجتمع العام: قال يف اللسان
مماليك ِبيدقال. ِعباِد اِهللا، وهؤالء عِعبادةً:وال ي دبعي دبد اَهللا؛ عبعومن  سبحانه إالَّ ملَن ي ،

: قال الليث.  عبده:اله فال يقالوأَما عبد خدم مو: من اخلاِسِرين، قال عبد دونه ِإهلًا فهو
ركنيشِلمني: ويقال للمسةُ الطَّاغُوِت، ويقال للمدبدونَ اَهللا: هم عبعاِهللا ي ادوقال اُهللا . ِعب

ع  أَي نِطي)ِإياك نعبد وِإياك نستِعني(وقوله .  أَي أَطيعوا ربكُم)اعبدوا ربكُم(: عز وجلَّ
  .الطّاعةَ اليت يخضع معها

ِإنَّ الَِّذين يستكِْبرونَ عن : (قال تعاىل: على وجه التعظيمتبارك وتعاىل  اخلضوع لإلله فهي
اِخِريند منهلُونَ جخديِتي سادِعب.(  

  . تعظيًما للَّه؛ فعل املكلَّف على خالف هوى نفسِه: العبادة هي:ويف التعريفات
  .  العبادة أن يعمل العبد مبا يرضي اللَّه تعاىل:يلوق

هي اسم جامع لكل ما حيبه اهللا تعاىل ويرضاه، : وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رضي اهللا عنه
  .من األقوال واألفعال الظاهرة والباطنة، والرباءة مما خيالف ذلك ويضاده

 ويقابلها ، املتعلّقة بأمر اآلخرة األحكام الشرعية:وتطلَق الِعبادات عند الفقهاء على
  .املعامالت
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  فماذا قال القرآن وماذا قالت السنة عن الشاب العابد؟

بعد حتديد املفاهيم، ومجع 
ما يف القرآن والسنة عن 
الشباب والعابد سنستطيع 

 ما – بالضبط –أن نعرف 
املراد بالشاب الناشئ يف 

 ورد.. عبادة اهللا تعاىل
 جلرال مبعىن لفظ الشاب

القوي، مثانًيا ومخسني 
فىت : ت ألفاظوردومرة، 
 باملعىن ذاته ة وفتيانتيوف

) يف احلر والعبد( تقريًبا
 فىت ، ووردت مراتعشر

  .الكهف ويوسف أكثر ما وردتا يف سوريت مفردة ومثناة وجمموعة

يذْكُرهم يقَالُ  فًَتى سِمعنا قَالُوا(: تعاىلاهللا تبارك ويقول  60:نبياءاأل يف فعن الفىت والفتيان
اِهيمرِإب لَه(.  

ك دنآِتنا ِمن لَّ  ربنا:ِإلَى الْكَهِف فَقَالُوا الِْفتيةُ أَوى ِإذْ(: يقول تعاىل 10:الكهفويف  
  ..)وهيئ لنا من أمرنا رشًدا ،رحمةً

آمنوا ِبربِهم  ِفتيةٌ ِإنهمحنن نقص عليك نبأهم باحلق؛ (: يقول تعاىل 13:الكهفويف 
  ..    )وِزدناهم هًدى
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   .)مجمع الْبحرين ال أَبرح حتى أَبلُغَ ِلفَتاه قَالَ موسى وِإذْ(: يقول تعاىل :60:الكهفويف 

؛ لقد لقينا من سفرنا هذا آِتنا غَداَءنا:ِلفَتاه جاوزا قَالَ فَلَما(: يقول تعاىل :62:الكهفويف 
  .)نصًبا

 ِنسوةٌ ِفي الْمِدينِة امرأَت الْعِزيِز تراِود وقَالَ(: يقول تعاىل 30:عليه السالم يوسف ويف 
  ..)، قد شغفها حبافِْسِهعن ن فَتاها

  ..)فَتياِن معه السجن ودخلَ(: يقول تعاىل 36:عليه السالم يوسفويف 

 ؛اجعلُوا ِبضاعتهم ِفي ِرحاِلِهم :ِلِفتياِنِه وقَالَ(: يقول تعاىل 62: عليه السالميوسفويف 
  ..)..... إذا انقلبوا إىل أهلهملَعلَّهم يعِرفُونها

  ؛املؤمناتصنات  أن ينكح احمل مل يستطع منكم طوالًومن: (، يقول تعاىل25: ويف النساء
   .)الْمؤِمناِت فَتياِتكُم  ِمن،ا ملَكَت أَيمانكُمم فَِمن

 لتبتغوا ؛تحصًنا علَى الِْبغاِء ِإنْ أَردنَ فَتياِتكُم تكِْرهوا وال(: يقول تعاىل 33:النور ويف
عراآلية....  احلياة الدنياض.(   

  : هذه التنويعاتتويف الشباب جاء

  : أهل اجلنة شباب*** 
 ، رمحه اهللا البصريعن احلسنوخمتصر الشمائل، وغاية املرام يف السلسلة الصحيحة      

 يا رسول اهللا ادع اهللا يل أن يدخلين : تقول لهصلى اهللا عليه وسلما جاءته  عجوًزأن امرأة
 فلما رأى )؟نة ال يدخلها عجوزيا أم فالن إن اجل( : هلا صلى اهللا عليه وسلم فقال،اجلنة

 بل ا؛ن العجوز لن تدخل اجلنة عجوًزإ( :قال جزعها من ذلك، صلى اهللا عليه وسلم
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إنا أنشأناهن  {: وتال عليها قول اهللا تعاىل،ا بكًرشابة فتدخلها ،ا آخرينشئها اهللا خلقً
  .38-35:الواقعة .}ألصحاب اليمني. ا عربا أتراًب.افجعلناهن أبكاًر. إنشاء

ثالث وثالثني   وسن واحدة،ا على ميالد واحد يف االستواءأتراًب: قال القرطيب يف تفسريها
وكانت العرب متيل إىل من جاوزت . أقران:  ويف الرجال،أتراب: يقال يف النساء. سنة

  !  واحنطت عن الكرب،النساء حد الصبا من
، أي هن يف سن وت بينهنلن يف سن متساوية ال تفاإن جع: وقال يف التحرير والتنوير

، وعلى هذا فنساء  متفاوتة يف مجيع جهات احلسن فتكون حماسنهن غري؛الشباب املستوي
  .وهذا أوجه، واهللا أعلم: قلت. اجلنة هن املوصوفات بأن أتراب بعضهن لبعض

  : قد يقال ملن يف اخلمسني شاب*** 
 وأقبل نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل املدينة وه: يف البخاري عن أنس رضي اهللا عنه     

 فيلقى الرجل أبا : قال، ال يعرفشاببكر شيخ يعرف، ونيب اهللا  وأبو ،مردف أبا بكر
 هذا الرجل يهديين : فيقول، من هذا الرجل الذي بني يديك، يا أبا بكر:بكر فيقول

   .احلديث..... عين سبيل اخلري وإمنا ي، فيحسب احلاسب أنه إمنا يعين الطريق: قال.السبيل
 ،خالد سيف من سيوف اهللا: (ويف صحيح اجلامع عن أيب عبيدة رضي اهللا عنه مرفوًعا     
  .اخلمسني آنذاكقريًبا من وكان رضي اهللا عنه ).  العشريةفىتنعم و

   :شابوالفىت وقد يقال للغالم *** 
لنيب صلى اهللا عليه وسلم  مسعت ا:يف البخاري عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال    
 هي : فقال القوم. ال يسقط ورقها وال يتحات،مثل املؤمن كمثل شجرة خضراء: (يقول

 ، فاستحييتشاب وأنا غالم ، هي النخلة: فأردت أن أقول، هي شجرة كذا،شجرة كذا
كنت قلتها لكان أحب إيل من  و ل:فحدثت به عمر فقال( :ويف رواية ، هي النخلة:فقال

  ).اكذا وكذ
  رضي اهللا عنه،اهللا خلنا على جابر بن عبددعلى : ويف مسلم عن أيب جعفر الباقر، قال     

 فأهوى بيده إىل ، أنا حممد بن علي بن حسني: فقلت،فسأل عن القوم حىت انتهى إيل
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وأنا يومئذ  - مث وضع كفه بني ثديي ، مث نزع زري األسفل، فرتع زري األعلى،رأسي
  .احلديث  ......... فسألته. سل عما شئت!بن أخي يا ا بكمرحًب : فقال- شابغالم 

   :، حىت يف القربالوجهنضرة اب يظهر يف بالش*** 
عن أيب إدريس اخلوالين  رمحه صح يف حتقيق رياض الصاحلني عن معاذ رضي اهللا عنه،     
تلفوا يف  فإذا اخ، وإذا الناس معه، براق الثنايافىتفإذا  دخلت مسجد دمشق : قال،اهللا

 ،رضي اهللا عنه معاذ بن جبل و ه: فقيل، فسألت عنه، وصدروا عن رأيه،شيء أسندوه إليه
 فانتظرته حىت ، ووجدته يصلي،فلما كان من الغد هجرت فوجدته قد سبقين بالتهجري

؟  آهللا: فقال. واهللا إين ألحبك: مث قلت، فسلمت عليه، مث جئته من وجهه،قضى صالته
 فإين ؛ أبشر: فقال، فجبذين إليه، فأخذين حببوة ردائي. اهللا: فقلت؟ آهللا: فقال. اهللا:فقلت

 ، وجبت حمبيت للمتحابني يف:قال اهللا تعاىل( :مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول
       ). واملتباذلني يف، واملتزاورين يف،واملتجالسني يف

يعمر ومحيد بن عبد الرمحن بعبد بصر حيىي بن : يف حلية األولياء بسند صحيح ثابت     و
كنا يف قطر من أقطار  و ل: فقال أحدمها لصاحبه رضي اهللا عنهم،اهللا بن عمر بن اخلطاب

 إنا قوم نطوف األرض ونلقى : فأتياه فقاال له،األرض لكان ينبغي لنا أن نأيت هذا نسأله
   ، ال قدر:ا يقولون ونلقى أقواًم،ا خيتصمون يف الدينأقواًم
 إذا لقيتم هؤالء فأخربوهم أن عبد اهللا بن عمر : رضي اهللا عنهما عمر بن اخلطاببنا قال

 ، إذا لقيتم هؤالء فأخربوهم أن عبد اهللا بن عمر بريء منهم/ وهم برآء منه،بريء منهم
 ،  وهم برآء منه،إذا لقيتم هؤالء فأخربوهم أن عبد اهللا بن عمر بريء منهم /وهم برآء منه

 ، حسن اهليئة، حسن الوجهشابفإذا  ،سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كنا عند ر:مث قال
 ظننت أن ركبتيه قد مستا ادن، فدنا حىت: يا رسول اهللا؟ قال أدنو: ، فقالحسن الثياب

   : قال،ركبة النيب صلى اهللا عليه وسلم
در خريه اإلميان أن تؤمن باهللا ومالئكته وكتبه ورسله والق( : قال؟ ما اإلميان!يا رسول اهللا

   ! كأنه أعلم منه، فعجبنا من قوله صدقت. صدقت: قال،)وشره
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 وتصوم ، وحتج البيت، وتؤيت الزكاة،تقيم الصالة( : قال؟ فما شرائع اإلسالم:مث قال
 كأنه ، صدقت: فعجبنا من قوله: قال: صدقت: قال،) واالغتسال من اجلنابة،رمضان
   !يعلم
 ، فأعظم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذكرها: قال؟ مىت الساعة! يا رسول اهللا:قال

 فعجبنا من : قال،)ول عنها بأعلم من السائلؤما املس( : مث قال،فطأطأ رأسه يفكر فيها
  !كأنه يعلمه  !قوله

 ي عل، الرجليعل( : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم،مث انطلق وحنن ننظر إليه
ذاك جربيل أتاكم ( : قال،يف السماء و أ فطلبناه فما يدرى يف األرض ذهب،)الرجل

     )! إال هذه الصورة؛ ما أتاين يف صورة إال عرفته،يعلمكم دينكم
الرباء بن عن  - إىل صحتهأشار يف املقدمة  و- عمدة التفسرييف أمحد شاكر روى الشيخ و

 ، طيب الريح، حسن اللونشابٌّ فيأيت املؤمن( :يف قصة سؤال القربرضي اهللا عنه،  عازب
   . أنا عملك الصاحل: فيقول؟ من أنت:فيقول
   :ما ال يشيب يف اآلدمي*** 
 رضي اهللا عنهما بسند صحيح عن النيب صلى هريرة أيبوأنس يف اجلامع الصغري عن      
 )كثرة املالو ، طول احلياة: على حب اثنتنيشابٌّقلب الشيخ : (ليه وسلماهللا ع

: ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم    ويف صحيح الترغيب، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه
    .)كثرة املال و ، طول احلياة: على حب اثنتنيشابقلب الشيخ (

: نيب صلى اهللا عليه وسلمن أيب هريرة رضي اهللا عنه، عن الح اجلامع عويف صحي    
     ).حب املالو ، طول احلياة: على حب اثنتنيشابقلبه و ؛الشيخ يضعف جسمه(

  
  

  : الشاب قد يلهو*** 
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ت إىل ملا رجع : رضي اهللا عنه قالاهللا جابر بن عبد، عن  ابن ماجه سننصحيحففي        
أال حتدثوين بأعاجيب ما رأيتم ( : قال، البحرل اهللا صلى اهللا عليه وسلم مهاجرةُرسو

 بينا حنن جلوس مرت بنا عجوز من ؛ بلى يا رسول اهللا: منهمفتية قال ؟)بأرض احلبشة
 فجعل إحدى يديه بني ، فمرت بفىت منهم، حتمل على رأسها قلة من ماء،عجائز رهابينهم

 التفتت إليه ، فلما ارتفعت، فانكسرت قلتها، ركبتيها مث دفعها فخرت على،كتفيها
 وتكلمت ، ومجع األولني واآلخرين،إذا وضع اهللا الكرسي -ر د سوف تعلم يا غُ:فقالت

قال ف !ا فسوف تعلم كيف أمري وأمرك عنده غًد- األيدي واألرجل مبا كانوا يكسبون
هللا أمة ال يؤخذ  كيف يقدس ا. صدقت،صدقت( :رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

   ؟!لضعيفهم من شديدهم
 املطالب العاليةيف ابن حجر العسقالين ، وإحتاف اخلرية املهرةيف البوصريي       وأخرج 

ما مهمت بقبيح مما كان ( :، عن علي رضي اهللا عنه؛ عنه صلى اهللا عليه وسلمحسنبسند 
  : كلتيهما يعصمين اهللا منهما؛أهل اجلاهلية يهمون به إال مرتني من الدهر

 انصرف إىل غنمي :م ألهلنا يرعاهايف أغنا، قلت ليلة لفىت معي من قريش بأعلى مكة( 
 فخرجت فجئت أدىن دار من دور ،نعم:  قالالفتيانكما يسمر ،حىت أمسر هذه الليلة مبكة

 -فالن يزوج فالنة : ما هذا؟ فقالوا:  فقلت، وطرب دفوف ومزامري مسعت غناًء،مكة
 حىت ؛ وبذلك الصوت،فلهوت بذلك الغناء -لرجل من قريش تزوج امرأة من قريش 

 ؟ما فعلت:  حىت قال، فرجعت إىل صاحيب، فما أيقظين إال مس الشمس،غلبتين عيين
  )!فأخربته

 فقيل يل مثل ما قيل ، فسمعت مثل ذلك، فخرجت، ففعل،مث قلت ليلة أخرى مثل ذلك(
 مث رجعت إىل . فما أيقظين إال مس الشمس؛ فلهوت مبا مسعت حىت غلبتين عيين،يل

: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم). اا فعلت شيئًم: ما فعلت قلت: صاحيب فقال
  )!فواهللا ما مهمت بعدمها بسوء مما يعمل أهل اجلاهلية حىت أكرمين اهللا بنبوته(
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  : الشاب قد يرى نفسه، ويعجب حباله، ويتهاون يف واجباته*** 
ل مل أختلف عن رسو: عن كعب بن مالك رضي اهللا عنه، ففي احلديث الطويل يف البخاري

 يف غزوة تبوك، غري أين كنت ختلفت يف بدر،  إالاهللا صلى اهللا عليه وسلم يف غزوة غزاها
ا ختلف عنها، إمنا خرج رسول اهللا صلى اهللا أحًدرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومل يعاتب 

عليه وسلم يريد عري قريش، حىت مجع اهللا بينهم وبني عدوهم على غري ميعاد، ولقد 
اإلسالم، وما اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليلة العقبة، حني تواثقنا على شهدت مع رسول 

أين مل : أحب أن يل ا مشهد بدر، وإن كانت بدر أذكر يف الناس منها، كان من خربي
أكن قط أقوى وال أيسر حني ختلفت عنه يف تلك الغزاة، واهللا ما اجتمعت عندي قبله 

وجتهز رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم .....راحلتان قط، حىت مجعتهما يف تلك الغزوة
: ا، فأقول يف نفسيلكي أجتهز معهم، فأرجع ومل أقض شيئً واملسلمون معه، فطفقت أغدو

أنا قادر عليه، فلم يزل يتمادى يب حىت اشتد بالناس اجلد، فأصبح رسول صلى اهللا عليه 
يومني مث  ه بيوم أوا، فقلت أجتهز بعدوسلم واملسلمون معه، ومل أقض من جهازي شيئً

ا، مث غدوت، مث رجعت ومل أحلقهم، فغدوت بعد أن فصلوا ألجتهز، فرجعت ومل أقض شيئً
 وليتين -  وتفارط الغزو، ومهمت أن أرحتل فأدركهم،ا، فلم يزل يب حىت أسرعواأقض شيئً
 فلم يقدر يل ذلك، فكنت إذا خرجت يف الناس بعد خروج رسول اهللا صلى اهللا - فعلت
 ممن رجالً ا عليه النفاق، أو مغموًصوسلم فطفت فيهم، أحزنين أين ال أرى إال رجالًعليه 

 عليه وسلم حىت بلغ عذر اهللا من الضعفاء، ومل يذكرين رسول اهللا صلى اهللا
  .احلديث....تبوك
   :الشاب مبادر جمازف جريء*** 

 و وجتهز أب،منيهاجر ناس إىل احلبشة من املسل: ففي البخاري عن عائشة رضي اهللا عنها
 ).أن يؤذن يل و فإين أرج،على رسلك( : فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم،ابكر مهاجًر

بكر نفسه على النيب صلى اهللا  و فحبس أب).نعم( : قال؟ترجوه بأيب أنت  أو:بكر وفقال أب
   . أربعة أشهرِرم الس وعلف راحلتني كانتا عنده ورق،عليه وسلم لصحبته
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 هذا رسول اهللا صلى : فقال قائل أليب بكر،ا جلوس يف بيتنا يف حنر الظهريةوًمفبينا حنن ي
 ، له بأيب وأمي فدًى:بكر و قال أب، يف ساعة مل يكن يأتينا فيها،ا متقنًعاهللا عليه وسلم مقبالً

 ، فأذن له، فجاء النيب صلى اهللا عليه وسلم فاستأذن،واهللا إن جاء به يف هذه الساعة ألمر
ك بأيب أنت يا  إمنا هم أهلُ: قال).ن عندكأخرج م( :ال حني دخل أليب بكر فق،فدخل

 فالصحبة بأيب أنت وأمي يا رسول : قال).ذن يل يف اخلروجفإين قد أُ( : قال.رسول اهللا
   ).نعم( : قال؟اهللا
 : قال النيب صلى اهللا عليه وسلم، فخذ بأيب أنت يا رسول اهللا إحدى راحليت هاتني:قال

وضعنا هلما سفرة يف جراب، فقطعت أمساء وأحث اجلهاز،  فجهزنامها : قالت.)بالثمن(
مث . بنت أيب بكر قطعة من نطاقها، فأوكت به اجلراب، ولذلك كانت تسمى ذات النطاقني

بكر بغار يف جبل يقال له ثور، فمكث فيه ثالث ليال،  حلق النيب صلى اهللا عليه وسلم وأبو
 لقن ثقف، فريحل من عندمها سحرا، شابغالم   بكر، وهويبيت عندمها عبد اهللا بن أيب

فيصبح مع قريش مبكة كبائت، فال يسمع أثرا يكادان به إال وعاه، حىت يأتيهما خبرب ذلك 
 فريحيها ، بكر منحة من غنمحني خيتلط الظالم، ويرعى عليهما عامر بن فهرية موىل أيب

 حىت ينعق ا عامر بن فهرية ؛ها فيبيتان يف رسل،عليهما حني تذهب ساعة من العشاء
   . يفعل ذلك كل ليلة من تلك الليايل الثالث،بغلس
   : للمهمات اجلسيمةالشاب أهلٌ*** 

 وعنده ،بكر مقتل أهل اليمامة وأرسل إيل أب: يف البخاري، عن زيد بن ثابت رضي اهللا عنه
 وإين ،مامة بالناس إن القتل قد استحر يوم الي: إن عمر أتاين فقال:بكر و فقال أب،عمر

 وإين ، إال أن جتمعوه، فيذهب كثري من القرآن،أخشى أن يستحر القتل بالقراء يف املواطن
   .ألرى أن جتمع القرآن

 فقال ؟ كيف أفعل شيئا مل يفعله رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قلت لعمر:بكر وقال أب
 ورأيت ، لذلك صدري فلم يزل عمر يراجعين فيه حىت شرح اهللا،واهللا خري و ه:عمر

   :بكر و فقال أب، وعمر عنده جالس ال يتكلم: قال زيد بن ثابت.الذي رأى عمر
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 عاقل وال نتهمك، كنت تكتب الوحي لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، شابإنك رجل 
كلفين نقل جبل من اجلبال ما كان أثقل علي مما أمرين به من  فواهللا لو. فتتبع القرآن فامجعه

 كيف تفعالن شيئا مل يفعله رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ فقال أبو: قلت. القرآنمجع 
واهللا خري، فلم أزل أراجعه حىت شرح اهللا صدري للذي شرح اهللا له صدر أيب  هو: بكر

لرجال، ابكر وعمر، فقمت فتتبعت القرآن أمجعه من الرقاع واألكتاف والعسب، وصدور 
لقد  {:تني مع خزمية األنصاري مل أجدمها مع أحد غريهحىت وجدت من سورة التوبة آي

 وكانت. إىل آخرمها} كم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكمجاءكم رسول من أنفس
 مث ، مث عند عمر حىت توفاه اهللا،الصحف اليت مجع فيها القرآن عند أيب بكر حىت توفاه اهللا

   .عند حفصة بنت عمر
   :جلد عنيد متحمسالشاب *** 
 إذ التفت فإذا ،إين لفي الصف يوم بدر: بخاري عن ابن عوف رضي اهللا عنه قالففي ال

ا  إذ قال يل أحدمها سر، فكأين مل آمن مبكاما، حديثا السنفتيانعن مييين وعن يساري 
 عاهدت اهللا إن : قال؟ وما تصنع به، يا بن أخي: فقلت، يا عم أرين أبا جهل:من صاحبه

 فما سرين أين بني : قال،ا من صاحبه مثله فقال يل اآلخر سر،دونهأموت  ورأيته أن أقتله أ
    . ومها ابنا عفراء، فشدا عليه مثل الصقرين حىت ضرباه،ليهإ فأشرت هلما ،رجلني مكاما

  : الشاب سؤول، لقلة اخلربة*** 
:  قال– كما يف صحيح دالئل النبوة للوادعي وحسنه -فعن ابن عمر رضي اهللا عنهما  

 يف مسجد رسول اهللا ، عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم عاشر عشرةكنت
 وبكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وحذيفة وأب و أب:صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم

 من األنصار فسلم على رسول اهللا صلى فىت فجاء ،سعيد اخلدري ورجل آخر مساه وأنا
 أحسنهم : قال؟ يا رسول اهللا أي املؤمنني أفضل:قالاهللا عليه وعلى آله وسلم مث جلس ف

ا قبل أحسنهم له استعداًد و أ،ا أكثرهم للموت ذكًر: قال؟ أي املؤمنني أكيس: قال.اخلقً
   .احلديث.....الفىت مث سكت ،قال يرتل به أولئك األكياس و أ،أن يرتل م
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ل اهللا صلى اهللا عليه بعثين رسو:  عن علي رضي اهللا عنه قال،ويف صحيح سنن ابن ماجه
 وال أدري ما ؛ أقضي بينهم- شابوأنا  - تبعثين : يا رسول اهللا: فقلت،وسلم إىل اليمن

 فما : قال،) وثبت لسانه،اللهم اهد قلبه( : مث قال، فضرب بيده يف صدري: قال؟!القضاء
  .شككت بعد يف قضاء بني اثنني

   : حدة ذهن الشابيف*** 
 فقال ،كان عمر يدخلين مع أشياخ بدر:رضي اهللا عنهما قالويف البخاري عن ابن عباس 

 فدعاهم : قال، إنه ممن قد علمتم: فقال؟ معنا ولنا أبناء مثلهالفىت مل تدخل هذا :بعضهم
 : ما تقولون يف: فقال، وما رأيته دعاين يومئذ إال لرييهم مين: قال،ذات يوم ودعاين معهم

 ،حىت ختم السورة} اس يدخلون يف دين اهللا أفواًجالنا ورأيت .إذا جاء نصر اهللا والفتح{
 ال ، وقال بعضهم، إذا نصرنا وفتح علينا؛ أمرنا أن حنمد اهللا ونستغفره:فقال بعضهم

 فما : قال، ال: قلت؟ أكذلك قولك، يا بن عباس: فقال يل،امل يقل بعضهم شيئً و أ،ندري
إذا جاء نصر اهللا  {:ه اهللا له أعلم،أجل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم و ه: قلت؟تقول
 قال .}افسبح حبمد ربك واستغفره إنه كان تواًب {: فذاك عالمة أجلك،فتح مكة} والفتح
   . ما أعلم منها إال ما تعلم:عمر
   :الشاب منفتح*** 

 من األنصار خلف رسول شابعطس : ففي داود عن عامر بن ربيعة رضي اهللا عنه فال
 ؛ا فيها مباركًا طيًبا كثًري احلمد هللا محًد:فقال –يف الصالة  ووه -اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

 فلما انصرف رسول اهللا صلى ، من أمر الدنيا واآلخرة،ما يرضى  وبعد،حىت يرضى ربنا
صلى اهللا عليه  مث قال ،الشاب فسكت : قال؟)من القائل الكلمة( :اهللا عليه وسلم قال

 مل أرد ا إال ؛ أنا قلتها: يا رسول اهللا: فقال؟)ابأًس فإنه مل يقل ؛من القائل الكلمة: (وسلم
  ).ما تناهت دون عرش الرمحن تبارك وتعاىل: (صلى اهللا عليه وسلم قال .اخًري
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  :للشباب صبواته*** 
 رضي اهللا عقبة بن عامر يف خمتصر املقاصد للزرقاين، واجلامع الصغري، بسند حسن، عن

   ). ليست له صبوةالشابب من إن اهللا تعاىل ليعج: (عنه مرفوًعا
   :الشاب حر احلركة غري مقيد كثًريا*** 

 أعزب ال شاب و وه، أنه كان ينام:أخربين عبد اهللا: يف البخاري عن نافع عن مواله قال
   .أهل له يف مسجد النيب صلى اهللا عليه وسلم

   :ر ويرتلالشاب يؤِث*** 
ت عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه رأي: يف البخاري عن عمرو بن ميمون رضي اهللا عنه

بن ا يقرأ عمر : فقل، عائشة رضي اهللا عنها، اذهب إىل أم املؤمنني، يا عبد اهللا بن عمر:قال
 فألوثرنه ، كنت أريده لنفسي: قالت، مث سلها أن أدفن مع صاحيب،اخلطاب عليك السالم

 ما : قال، املؤمنني أذنت لك يا أمري: قال؟ ما لديك: قال له، فلما أقبل،اليوم على نفسي
 يستأذن عمر : مث قل، فإذا قبضت فامحلوين مث سلموا،كان شيء أهم إيل من ذلك املضجع

   ... وإال فردوين إىل مقابر املسلمني، فإن أذنت يل فادفنوين،بن اخلطاب
   : بقوةحريص على التطبيقالشاب *** 

 أزواج النيب  بيوتجاء ثالث رهط إىل(: يف البخاري عن أنس رضي اهللا عنه      = 
 عبادة النيب صلى اهللا عليه وسلم، فلما أخربوا كأم ، يسألون عنصلى اهللا عليه وسلم

هللا له ما تقدم من ذنبه ؟ قد غفر احنن من النيب صلى اهللا عليه وسلمأين : فقالوا، وهاتقالُّ
 الدهر وال أنا أصوم:  آخر، وقالاأما أنا فإين أصلي الليل أبًد: وما تأخر، قال أحدهم

ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فجاء رساأنا أعتزل النساء فال أتزوج أبًد: أفطر، وقال آخر
اهللا إين ألخشاكم هللا وأتقاكم له، لكين أصوم ؟ أما وأنتم الذين قلتم كذا وكذا: (فقال

  .) مين فليسسنيت عن رغب فمنالنساء، وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج 
 إين ، يا رسول اهللا:قلت: وغريه، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه، قالويف البخاري     = 
 مث ، فسكت عين، وال أجد ما أتزوج به النساء، وأنا أخاف على نفسي العنت،شابرجل 
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يا أبا ( : فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم، مث قلت مثل ذلك، فسكت عين،قلت مثل ذلك
   ).ذر وذلك أ على  فاختِص: جف القلم مبا أنت الق،هريرة
 رضي اهللا عنه، أنس بن مالكعن ، صحيح بسندفتح الباري يف ابن رجب أخرج و    = 
 .الفىتهذا  بصالة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من )صالة(ا أشبه رأيت أحًد ما :قال

 فكان يصنع مثلما قال سليمان بن ، فصليت خلف عمر بن عبد العزيز:قال الضحاك
       .يسار
  : ، وقد يقسوخشًنا يف تطبيقاته حرفياالشاب قد يكون *** 

 يصلي إىل ،رأيت أبا سعيد اخلدري يف يوم مجعة: يف البخاري عن ابن مسعود رضي اهللا عنه
سعيد يف  و فدفع أب،يب معيط أن جيتاز بني يديهأ من بين شاب فأراد ،شيء يستره من الناس

سعيد أشد من  و فدفعه أب، فعاد ليجتاز،ا إال بني يديه فلم جيد مساغًالشاب فنظر ،صدره
 ودخل ، فشكا إليه ما لقي من أيب سعيد، مث دخل على مروان، فنال من أيب سعيد،األوىل

 مسعت النيب : قال؟بن أخيك يا أبا سعيد ما لك وال: فقال،سعيد خلفه على مروان وأب
 فأراد أحد أن ،إذا صلى أحدكم إىل شيء يستره من الناس( :صلى اهللا عليه وسلم يقول

   .)شيطان و فإمنا ه، فإن أىب فليقاتله، فليدفعه،جيتاز بني يديه
 ، أعاجله إين صاحب ظهٍر:يا رسول اهللا: قلت: ويف أيب داود عن محزة األسلمي قال    
 وأنا ،وأنا أجد القوة -يعين رمضان  - وإنه رمبا صادفين هذا الشهر . وأكريه،افر عليهأس

 أفأصوم يا :ا فيكون ديًن؛ وأجد بأن أصوم يا رسول اهللا أهون علي من أن أؤخره،شاب
  ).أي ذلك شئت يا محزة(:  صلى اهللا عليه وسلم قال؟أفطر و أ،رسول اهللا أعظم ألجري

بن ااهللا  عبدعن صحيح على شرط مسلم :  للوادعي، وقالصحيح دالئل النبوة      ويف 
 ، فإذا فيه ناضح له،ا لرجل من األنصارفدخل حائطً.....:، رضي اهللا عنهما، قالجعفر

فرتل رسول ،وسلم حن وذرفت عيناهوصحبه  صلى اهللا عليه وعلى آله فلما رأى النيب 
من رب هذا ( : فقال. فسكن، فمسح ذفراه وسراته،اهللا صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم

 : وسلم وصحبهصلى اهللا عليه وعلى آله  فقال. أنا: من األنصار فقالشاب فجاء ؟)اجلمل
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 وزعم أنك جتيعه ، فإنه شكاك إيلّ؟أال تتقي اهللا يف هذه البهيمة اليت ملكك اهللا إياها(
  .احلديث.... .)وتدئبه
   :الشابة منرة تقاتل عن صبيتها*** 

خرجت مع عمر بن اخلطاب : سلم موىل عمر رضي اهللا عنهما، قالأيف البخاري عن 
هلك زوجي :  يا أمري املؤمنني: فقالت،شابةفلحقت عمر امرأة  ،رضي اهللا عنه إىل السوق

 وخشيت أن ، ضرع وال هلم زرع وال،ا واهللا ما ينضجون كراًع،اوترك صبية صغاًر
 وقد شهد أيب مع النيب صلى اهللا عليه ، وأنا بنت خفاف بن إمياء الغفاري،تأكلهم الضبع

   : مث قال، فوقف عمر ومل ميض.وسلم
 فحمل عليه غرارتني ،ا يف الدار مث انصرف إىل بعري ظهري كان مربوطً،ا بنسب قريبمرحًب

 فلن يفىن حىت ، اقتاديه: مث قال،وهلا خبطامه مث نا،ا ومحل بينهما نفقة وثياًب،امألمها طعاًم
  .يأتيكم اهللا خبري
 واهللا إين ألرى أبا هذه ، ثكلتك أمك: قال عمر؟ أكثرت هلا، يا أمري املؤمنني:فقال رجل
   . مث أصبحان نستفيء سهماما فيه، قد حاصرا حصنا زمانا فافتتحاه،وأخاها

مت ظاهر من زوجته خولة بنت مالك بن أن أوس بن الصاويف زاد املعاد بسند ثابت     
  تعاىل، واشتكت إىل اهللا،وهي اليت جادلت فيه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم -ثعلبة 

 إن أوس بن : يا رسول اهللا: فقالت– شكواها من فوق سبع مسواتالسميع ومسع اهللا 
 كأمة  جعلين، ونثرت له بطين، فلما خال سين، مرغوب يفشابةوأنا الصامت تزوجين 

 اللهم : فقالت؛ ما عندي يف أمرك شيء: فقال هلا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم !عنده
    !إليك وإين أشك

  :الشاب طُلَعة ينظر للنساء*** 
ففي الترمذي، وصحيح اجلامع، وغريمها، عن علي رضي اهللا عنه، يف وصف حجة النيب 

 ، فقرع ناقته،رىل وادي حمسِّمث أفاض حىت انتهى إ.... .:قال: صلى اهللا عليه وسلم
مث أتى املنحر ، مث أتى اجلمرة فرماها، فوقف وأردف الفضل، حىت جاوز الوادي،تفخب 
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 إن أيب شيخ : من خثعم فقالتشابة واستفتته جارية ). ومىن كلها منحر،هذا املنحر( :فقال
 ،)ن أبيكحجي ع( : قال. أفيجزىء ان أحج عنه، قد أدركته فريضة اهللا يف احلج،كبري
 رأيت : قال؟ فقال العباس يا رسول اهللا مل لويت عنق ابن عمكولوى عنق الفضل، :قال
احلديث......). فلم آمن الشيطان عليهما،ةوشابا شاب.  

 - وكانت امرأة حسناء –وأخذ الفضل يلتفت إليها (: ويف رواية صحيح سنن النسائي
  ). الشق اآلخرمنوأخذ رسول اهللا الفضل فحول وجهه 

  : )ال يتمالك شهوته(الشاب ال ميلك إربه *** 
أن رجال سأل النيب صلى اهللا عليه وسلم ففي سنن أيب داود عن أيب هريرة رضي اهللا عنه 

 ، فإذا الذي رخص له شيخ؛ وأتاه آخر فسأله فنهاه. فرخص له،عن املباشرة للصائم
      .شابوالذي اه 

  : قد ينام/ شهواين/ الشاب ضراب*** 
أتينا النيب صلى اهللا  : رضي اهللا عنه، قالمالك بن احلويرث الليثييف البخاري عن      

 وكان رسول اهللا صلى اهللا ، فأقمنا عنده عشرين ليلة، متقاربونشببةعليه وسلم وحنن 
 سألنا عمن تركنا بعدنا ،قد اشتقنا و أ، فلما ظن أنا قد اشتهينا أهلنا،اعليه وسلم رفيقً

 وذكر أشياء ). وعلموهم ومروهم، فأقيموا فيهم،ارجعوا إىل أهليكم( : قال،فأخربناه
 فإذا حضرت الصالة فليؤذن لكم ،وصلوا كما رأيتموين أصلي( :ال أحفظها وأحفظها أ
   ). وليؤمكم أكربكم،أحدكم

، عن أيب سعيد رضي اهللا عنه، الشيخنيصحيح على شرط  بسند إرواء الغليليف و    
 يا رسول اهللا إن : فقالت،جاءت امرأة إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم وحنن عنده: (قال

 وال يصلي صالة الفجر ، ويفطرين إذا صمت،زوجي صفوان بن املعطل يضربين إذا صليت
  : يا رسول اهللا: فقال، فسأله عما قالت، وصفوان عنده: قال!حىت تطلع الشمس

صلى اهللا عليه  فقال !أما قوهلا يضربين إذا صليت فإا تقرأ بسورتني وقد يتها عنهما
  .كانت سورة واحدة لكفت الناس ول: وسلم
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 فقال رسول اهللا صلى ! فال أصرب،شاب وأنا رجل ، فإا تنطلق فتصوم؛ يفطرين:وأما قوهلا
   )!يومئذ ال تصوم امرأة إال بإذن زوجها( :اهللا عليه وسلم

 ال نكاد ، فإنا أهل بيت قد عرف لنا ذاك؛ إين ال أصلي حىت تطلع الشمس:وأما قوهلا
    ).فإذا استيقظت فصل( :صلى اهللا عليه وسلم  قال،نستيقظ حىت تطلع الشمس

  :وقد يطلب الشاب الزنا*** 
 رضي اهللا عنه  الباهليأمامة  أيبعن للوادعي،  حيح املسندالصجممع الزوائد، وأخرج     
ئذن يل ا يا رسول اهللا : فقال، وسلم وصحبهصلى اهللا عليه وعلى آلها أتى النيب  شابفىتأن 
   ؟ مه مه: فأقبل القوم عليه فزجروه وقالوا؟بالزنا
 : قال. فجلس:ا قال فدنا منه قريًب.دنها : وسلم وصحبهصلى اهللا عليه وعلى آله فقال

  . وال الناس حيبونه ألمهام: جعلين اهللا فداءك قال، ال واهللا:أحتبه ألمك قال
 وال الناس حيبونه : جعلين اهللا فداءك قال، ال واهللا يا رسول اهللا: قل؟ أفتحبه البنتك:قال

  .لبنام
ناس حيبونه  وال ال: جعلين اهللا فداءك قال، ال واهللا يا رسول اهللا: قل؟ أفتحبه ألختك:قال

   .ألخوام
 وال الناس حيبونه : جعلين اهللا فداءك قال، ال واهللا يا رسول اهللا: قل؟ أفتحبه لعمتك:قال

   .لعمام
 وال الناس حيبونه : جعلين اهللا فداءك قال، ال واهللا يا رسول اهللا: قل؟ أفتحبه خلالتك:قال

   .خلاالم
 فلم يكن بعد ) وحصن فرجه، وطهر قلبه،اللهم اغفر ذنبه( : فوضع يده عليه وقال:قال

   . يلتفت إىل شيءالفىتذلك 
  : وقد يزين الشاب*** 
 ، ال تزنوا! قريشفتيانيا : رضي اهللا عنهمااهللا بن عباس  عبدعن  صحيح الترغيبففي 

     . دخل اجلنة؛فإنه من سلم له شبابه
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  : اب مع هذا غيورالش*** 
البخاري عن املغرية رضي ففي      
رضي اهللا قال سعد بن عبادة : اهللا عنه
ع امرأيت  ملو رأيت رجالً: عنه

، فبلغ لضربته بالسيف غري مصفح
ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذلك رس
، واهللا سعد غريةتعجبون من : (فقال

، ومن ، واهللا أغري مينألنا أغري منه
حرم الفواحش ما ظهر  أجل غرية اهللا
أحد أحب إليه ، وال منها وما بطن
 أجل ذلك بعث ، ومنالعذر من اهللا

وال أحد أحب ، املبشرين واملنذرين
إليه املدحة من اهللا، ومن أجل ذلك 

  .)وعد اهللا اجلنة
 فإذا ؛ينا أنا نائم إذ رأيتين يف اجلنةب(: ويف مسلم عن أيب هريرة رضي اهللا عنه مرفوًعا    
 غرية فذكرت. لعمر بن اخلطاب: ؟ فقالواملن هذا:  فقلت،رأة توضأ إىل جانب قصرام

، وحنن مجيعا يف ذلك الس مع رسول فبكى عمر:  قال أبو هريرة!)ا فوليت مدبًر،عمر
  ؟ أعليك أغار! بأيب أنت يا رسول اهللا: مث قال عمر.  صلى اهللا عليه وسلماهللا

أنه دخل على أيب سعيد  ،، مويل هشام بن زهرة السائبصحيح مسلم عن أيبويف      
 فسمعت . فجلست أنتظره حىت يقضي صالته، فوجدته يصلي: قال.اخلدري يف بيته

 ، أن اجلس فأشار إيلّ، فوثبت ألقتلها، فالتفت فإذا حية،ا يف عراجني يف ناحية البيتحتريكً
   .فجلست
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 كان فيه : فقال. نعم: فقلت؟بيت أترى هذا ال: فقال،فلما انصرف أشار إىل بيت يف الدار
 فكان ، فخرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل اخلندق، منا حديث عهد بعرسفىت

 . فريجع إىل أهله، يستأذن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بأنصاف النهارالفىتذلك 
إين أخشى  ف؛خذ عليك سالحك( رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  فقال لها،فاستأذنه يوًم
 فأهوى إليها ، مث رجع فإذا امرأته بني البابني قائمة،فأخذ الرجل سالحه). عليك قريظة

 حىت ، وادخل البيت، اكفف عليك رحمك: فقالت له،وأصابته غرية، الرمح ليطعنها به
   .تنظر ما الذي أخرجين

 مث خرج .هفأهوى إليها بالرمح فانتظمها ب، فدخل فإذا حبية عظيمة منطوية على الفراش
 قال ؟الفىتاحلية أم : ا فما يدري أيهما كان أسرع موًت، فاضطربت عليه،فركزه يف الدار

فقال .  ادع اهللا حيييه لنا: وقلنا،فجئنا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فذكرنا له
ه  فإذا رأيتم منهم شيئا فآذنو؛ا قد أسلمواإن باملدينة جن( :مث قال) استغفروا لصاحبكم(

   .)شيطان و فإمنا ه؛ فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه،ثالثة أيام
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  :والسنةالعبادة يف القرآن 

 يف املصحف - مبشتقاته – )دعب(ورد جذر وأما عن العبادة يف الكتاب والسنة فقد 
  . العديد من الظالل واألوامرحامالً؛  مرة294 الشريف

أُِمرت  ِإنما: (وإفراده تعاىل بالعبادة، قال تعاىليد التوح ويدور معناها بشكل رئيسي على 
، لذا فسأركز من اجلذر هنا على مدلول 91: النمل)حرمها رب هِذِه الْبلْدِة الَِّذي أَعبد أَنْ

  :؛ دون إغفال معاٍن أخرىالعبادة والعابد

  :التوحيدوعبادة ل ل اإلنس واجلنخلق***  

          .56:الذاريات )ِليعبدوِن خلَقْت الِْجن واِإلنس ِإال وما( :قال تعاىل

   :من العبادةجزء   مبعناه اخلاصالدعوة للتوحيد***  

 ثُم ، ِكتاب أُحِكمت آياته،الر(:  عن أس دعوة حممد صلى اهللا عليه وسلمقال تعاىل
لَتِكيٍم ،فُصنْ حِبٍري ِمن لَّدوا أَال .خدبعت ِذيرن هِمن ِني لَكُمِإن ِإال اللَّه ِشريب2: هود)و /  

 ِإني لَكُم نِذير :ولَقَد أَرسلْنا نوًحا ِإلَى قَوِمِه( : عن أس دعوة نوح عليه السالمقال تعاىلو
ِبنيوا أَال .مدبعت ع افي أَخِإن ِإال اللَّهكُمٍم أَِليم لَيوي ذَاب26: هود )ع /  

ما ال  تعبد  ِلم؛بِت يا أَ:قَالَ َألِبيِه ِإذْ( : أباهسيدنا إبراهيم عليه السالمدعوة  عن قال تعاىلو
عمسي ِصربال يغين عنك شيئًاوا( :قال تعاىلو/ 42: مرمي)؟! وال يِت ال يِد أَببعت طَانَالش؛ي 

  / 44:رميم )ِللرحمِن عِصيا ِإنَّ الشيطَانَ كَانَ

 ِإذْ .فَقُلْ أَنذَرتكُم صاِعقَةً مثْلَ صاِعقَِة عاٍد وثَمود فَِإنْ أَعرضوا(:  عن عاد ومثودقال تعاىلو
  / 14: فصلت)ِإال اللَّه تعبدوا جاَءتهم الرسلُ ِمن بيِن أَيِديِهم وِمن خلِْفِهم أَال
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خلَِت النذُر  وقَد ،قَومه ِباَألحقَاِف  ِإذْ أَنذَر؛واذْكُر أَخا عاٍد( : عن سيدنا هودقال تعاىلو
  .21:األحقاف) ِإال اللَّه تعبدوا  أَال: وِمن خلِْفِه،ِمن بيِن يديِه

   :دة هللا تعاىللعبا امتحيض لزوم*** 

وهللا األمساء احلسىن (: قال سبحانهو/ 4: الفاحتة)وِإياك نستِعني ،نعبد ِإياك(: سبحانهقال 
 ا : قُلْ( : قال سبحانهو 180:األعراف )ىف أمسائه يلحدونالذين  وذروا ا،فادعوهمِإن
 يا بين آدم  أعهد إليكمملأ(: قال سبحانهو/ 36: الرعد )ِبِه  وال أُشِرك،اللَّه أَعبد أُِمرت أَنْ

ال (: قال سبحانهو. 61: يس)؟!اعبدوِني وأَِن .أال تعبدوا الشيطان؛ إنه لكم عدو مبني؟
)  للقمر، واسجدوا هللا الذي خلقهم إن كنتم إياه تعبدونتسجدوا للشمس وال

والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إىل اهللا هلم (: قال سبحانهو/ 38:فصلت
  .17:الزمر) البشرى

   :ليس للشيطان يف العابد نصيب*** 

نن هلم  رب مبا أغويتين ألزي:قال( : يف حماورتهيم إبليس الرجمبا قاله تعاىلو أخربنا سبحانه
إن  ( /40-39 : احلجر)إال عبادك منهم املخلصني  . وألغوينهم أمجعني،يف األرض

لَيس  ِعباِدي ِإنَّ/ (42: احلجر)من الغاوين إال من اتبعك ؛عبادي ليس لك عليهم سلطان
: أرأيتك هذا الذي كرمت علي (.53:اإلسراء) ِبربك وِكيالً لَك علَيِهم سلْطَانٌ، وكَفَى

  .62: اإلسراء ) القيامة ألحتنكن ذريته إال قليالًلئن أخرتين إىل يوم

   : أمر عقالين واضحالعبادة/ التوحيد*** 

  / 76:املائدة )؟!ضرا وال نفًْعا ِمن دوِن اللَِّه ما ال يمِلك لَكُم أَتعبدونَ قُلْ(: قال تعاىل= 
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 .  أَراك وقَومك ِفي ضالٍَل مِبٍني يم َألِبيِه آزر أَتتِخذُ أَصناًما آِلهةً ِإنيوِإذْ قَالَ ِإبراِه(
اِهيمرِري ِإبن كَذَِلكو مالس لَكُوتموِقِننيالْم كُونَ ِمنِليِض واَألراِت وِه . ولَيع نا جفَلَم
فَلَما رأَى الْقَمر  .   ال أُِحب اآلِفِلني:أَفَلَ قَالَ ـذَا ربي فَلَما ه: قَالَ،اللَّيلُ رأَى كَوكًَبا

فَلَما  . ألكُونن ِمن الْقَوِم الضالِّني  لَِئن لَّم يهِدِني ربي: هـذَا ربي فَلَما أَفَلَ قَالَ:قَالَ باِزغًا
سمأَى الشاِزغَةً قَالَ رـذَ:بقَالَ ه ا أَفَلَتفَلَم رـذَآ أَكْبي هبِم:ا را قَوا   يمِريٌء مي بِإن
) فَطَر السمواِت واَألرض حِنيفًا وما أَناْ ِمن الْمشِرِكني ِإني وجهت وجِهي ِللَِّذي. تشِركُونَ
  79-74:األنعام

)  ما أنزل اهللا ا من سلطانأَنتم وآباؤكُم؛ ِمن دوِنِه ِإال أَسماًء، سميتموها تعبدونَ ما(= 
  / 40:يوسف

قَالُوا نعبد أَصناًما فَنظَلُّ لَها . ِإذْ قَالَ ِلأَِبيِه وقَوِمِه ما تعبدونَ. يمواتلُ علَيِهم نبأَ ِإبراِه(= 
اِكِفنيونَ. ععدِإذْ ت كُمونعمسلْ يونَ. قَالَ هرضي أَو كُموننفَعي ا . أَواَءنا آبندجلْ وقَالُوا ب

فَِإنهم عدوٌّ لِّي ِإالَّ . أَنتم وآباؤكُم اَألقْدمونَ. رأَيتم ما كُنتم تعبدونَقَالَ أَفَ. كَذَِلك يفْعلُونَ
الَِمنيالْع بِديِن. رهي ولَقَِني فَهِقِني. الَِّذي خسيِني وطِْعمي والَِّذي هو . وفَه تِرضِإذَا مو

) والَِّذي أَطْمع أَن يغِفر ِلي خِطيئَِتي يوم الديِن.  ثُم يحِيِنيوالَِّذي يِميتِني. يشِفِني
  / 82-75:الشعراء

ِفيِهما آِلهةٌ ِإالَّ اللَّه لَفَسدتا فَسبحانَ اللَِّه  لَو كَانَ. آِلهةً من اَألرِض هم ينِشرونَ أَِم اتخذُوا(
ِإبراِهيم رشده ِمن قَبلُ وكُنا ِبه  ولَقَد آتينا/ (22-21:األنبياء)  فُونَعما يِص رب الْعرِش

اِلِمنياِكفُونَ ِإذْ قَالَ.  عا علَه ماِثيلُ الَِّتي أَنتمِذِه التا هِمِه مقَوا. ِلأَِبيِه وندجا  قَالُوا وا لَهاَءنآب
اِبِدينع .ِبٍنيكُن قَالَ لَقَدالٍل مِفي ض كُماؤآبو مأَنت مقَالُوا.ت  ِمن أَنت أَم قا ِبالْحنأَِجئْت
ل. الالَِّعِبنيلَى قَالَ با عأَنو نهِض الَِّذي فَطَراَألراِت واومالس بر كُمبر  نذَِلكُم م
اِهِديناللَِّه. الشتو امننَّ أَصلَأَِكيدِبِريندلُّوا موأَن ت دعكُم ب .ملَهعفَج  مذَاذًا ِإالَّ كَِبًريا لَّهج
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فًَتى يذْكُرهم  قَالُوا سِمعنا. هذَا ِبآِلهِتنا ِإنه لَِمن الظَّاِلِمني قَالُوا من فَعلَ. لَعلَّهم ِإلَيِه يرِجعونَ
اِهيمرِإب قَالُ لَهواقَالُ. يونَ وا فَأْتدهشي ملَّهاِس لَعِن النيلَى أَعِبِه ع .ذَا  قَالُوا أَأَنته لْتفَع
اِهيمرا ِإبا يِتنلْ. ِبآِلهنِطقُونَ قَالَ بوا يِإن كَان مأَلُوهذَا فَاسه مهكَِبري لَهوا ِإلَى. فَععجفَر 

علَى رؤوِسِهم لَقَد عِلمت ما هؤالء  ثُم نِكسوا. نتم الظَّاِلمونَأَنفُِسِهم فَقَالُوا ِإنكُم أَ
وِلما  أُف لَّكُم. أَفَتعبدونَ ِمن دوِن اللَِّه ما ال ينفَعكُم شيئًا وال يضركُم قَالَ. ينِطقُونَ

قُلْنا يا . وانصروا آِلهتكُم ِإن كُنتم فَاِعِلني وا حرقُوهقَالُ. تعبدونَ ِمن دوِن اللَِّه أَفَال تعِقلُونَ
ارن اِهيمرلَى ِإبالًما عسًدا وروا ِبِه. كُوِني بادأَرو ِرينساَألخ ماهلْنعًدا فَج51:األنبياء) كَي-

70 

يسمعوا دعاَءكُم، ولَو  ِإن تدعوهم ال. ِمٍريوالَِّذين تدعونَ ِمن دوِنِه ما يمِلكُونَ ِمن ِقطْ(= 
مويو ،وا لَكُمابجتا اسوا مِمعِبري سِمثْلُ خ ئُكبنال يو ،ِككُمونَ ِبِشركْفُرِة يامالِْقي (

  /  14-13:فاطر

... 96-95:الصافات) ! واهللا خلَقكم وما تعملون؟!ما تنِحتونَ أَتعبدونَ :قَالَ(= 
   .وغريها

   :هناك عميان يعبدون ما ال يعبد** 

يسجدونَ ِللشمِس ِمن دوِن وقَومها  وجدتها : عن عبدة الكواكب واألجرامقال تعاىل= 
ملَه نيزونَ اللَِّه ودتهال ي مِبيِل فَهِن السع مهدفَص مالَهمطَانُ أَعيوا. الشدجسِللَِّه  أَالَّ ي

ِإالَّ  اللَّه ال ِإلَه. ونَتخفُونَ وما تعِلن الَِّذي يخِرج الْخبَء ِفي السماواِت واَألرِض ويعلَم ما
  .26-24:النمل) هو رب الْعرِش الْعِظيِم
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، إنه الشيطَانَ تعبدوا ِإلَيكُم يا بِني آدم أَنْ الأَعهد  أَلَم( :وقال تعاىل عن عبدة الشيطان= 
إن الشيطان لكم عدو فاختذوه عدوا؛ إمنا يدعو حزبه ليكونوا / (60: يس)لكم عدو مبني

  / 6:فاطر) من أصحاب السعري

  / 95:؟ الصافات)أتعبدون ما تنحتون( : عن عبدة األصنامقال تعاىلو= 

) أرأيت من اختذ إهله هواه أفأنت تكون عليه وكيال (:األهواءوقال تعاىل عن عبدة = 
 ، وختم على مسعه وقلبه،وأضله اهللا على علم ،رأيت من اختذ إهله هواهفأ/ (43:الفرقان

  .23:اجلاثية) ؟ أفال تذكرون؟! فمن يهديه من بعد اهللا،وجعل على بصره غشاوة

بخاري عن أيب هريرة رضي اهللا عنه، يف ال : عن عبدة األشياءصلى اهللا عليه وسلموقال = 
، وعبد الدرهم، وعبد اخلميصة، إن أعطي الدينار عبد تعس(: عنه صلى اهللا عليه وسلم

  ).، وإن مل يعط سخطرضي

   :املشركون ومعبودوهم وقود النار*** 

، 98:األنبياء )أَنتم لَها واِردونَ ِمن دوِن اللَِّه حصب جهنم، تعبدونَ وما ِإنكُم(: قال تعاىل
ِقيلَ لَهم أَين ما كُنتم و. وبرزِت الْجِحيم ِللْغاِوين. وأُزِلفَِت الْجنةُ ِللْمتِقني(: وقال تعاىل
. فَكُبِكبوا ِفيها هم والْغاوونَ. ؟ هلْ ينصرونكُم أَو ينتِصرونَ؛ِمن دوِن اللَِّه. ؟تعبدونَ

ِإذْ . تاللَِّه ِإن كُنا لَِفي ضالٍل مِبٍني. قَالُوا وهم ِفيها يختِصمونَ. وجنود ِإبِليس أَجمعونَ
الَِمنيالْع بيكُم ِبروسونَ. نِرمجا ِإالَّ الْملَّنا أَضم99-90:الشعراء) و  /   

من دون اهللا فاهدوهم .  وما كانوا يعبدوناحشروا الذين ظلموا وأزواجهم(: وقال تعاىل
  .23-22:لصافات ا)إىل صراط اجلحيم
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: ملا نزلت:  قالباس رضي اهللا عنهما،عن ابن ع: ويف صحيح أسباب الرتول للوادعي     
شق ذلك على أهل مكة، }  أنتم هلا واردونجهنم حصباهللا إنكم وما تعبدون من دون {

. شتم حممد آهلتنا: ما شأنكم؟ قالوا: شتم حممد آهلتنا، فجاءهم ابن الزبعري فقال: وقالوا
}  أنتم هلا واردونمجهن حصبإنكم وما تعبدون من دون اهللا {: قال: وما قال؟ قالوا: قال
 يا حممد : الزبعري فقال ابن،ا صلى اهللا عليه وعلى آله وسلمادعوه يل، فدعا حممًد: قال

ل لكل ما عبد من دون اهللا ب {: قال؟ أم لكل ما عبد من دون اهللا؛هذا شيء آلهلتنا خاصة
 ألست تزعم أن عيسى عبد : يا حممد! فقال خصمناه ورب هذه البنية: قال.}عز وجل

 فهذه النصارى تعبد : قال. بلى: قال؟ واملالئكة عباد صاحلون،ا عبد صاحل وعزيًر،احلص
 ، فضج أهل مكة: قال، وهذه بنو مليح تعبد املالئكةا، وهذه اليهود تعبد عزيًر،عيسى
وملا ضرب {ونزلت : قال} دونإن الذين سبقت هلم منا احلسىن أولئك عنها مبع {:فرتلت

  .وهو الضجيج}  منه يصدونبن مرمي مثال إذا قومكا

   :مناقض ومصادم للتوحيدكفر الشرك *** 

 كُونواْ :ِللناِس أَن يؤِتيه اللَّه الِْكتاب والْحكْم والنبوةَ ثُم يقُولَ ما كَانَ ِلبشٍر( :قال تعاىل= 
 وِبما كُنتم ،ِبما كُنتم تعلِّمونَ الِْكتاب ؛رباِنيني  ولَِكن كُونواْ،ِعباًدا لِّي ِمن دوِن اللَِّه

ِبالْكُفِْر بعد ِإذْ أَنتم   أَيأْمركُم؛أَن تتِخذُواْ الْمالِئكَةَ والنِبيني أَرباًبا والَ يأْمركُم. تدرسونَ
  /80-79:آل عمران) مسِلمونَ

 ِإنه من يشِرك ؛بِني ِإسراِئيلَ اعبدواْ اللّه ربي وربكُم  ياوقَالَ الْمِسيح( :قال تعاىلو=  
   /72: املائدة) وما ِللظّاِلِمني ِمن أَنصاٍر، ومأْواه النار،ِباللِّه فَقَد حرم اللّه علَيِه الْجنةَ

  )ِمن قَوٍم كَاِفِرين  ِإنها كَانت؛ِمن دوِن اللَِّه عبدت ما كَانت وصدها( :قال تعاىلو= 
  / 43:النمل
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  .13:انلقم) يا بين ال تشرك باهللا؛ إن الشرك لظلم عظيم( :قال تعاىلو= 

    :أنواع التوحيد ***

 ،ِتِهإنَّ الَِّذين ِعند ربِّك الَ يستكِْبرونَ عن ِعباد (:قال تعاىل يف التوحيد بعمومه= = 
هونبِّحسيون،ودجسي لَها ( /206:األعراف)  ووهمتيماء سموِنِه ِإالَّ أَسونَ ِمن ددبعا تم
ك  ذَِل،أَالَّ تعبدواْ ِإالَّ ِإياه  أَمر،ما أَنزلَ اللَّه ِبها ِمن سلْطَاٍن ِإِن الْحكْم ِإالَّ ِللَِّه م،أَنتم وآباؤكُ
مالْقَي ينالد،أَكْثَر لَِكنونَ  ولَمعاِس الَ ي(/ 40:يوسف )الن نسونَ أَحذَرتالً وعونَ بعدأَت

 كُمّبر اللَّه ،اِلِقنيالْخِلنيّاَألو اِئكُمآب ّبرفصل لربك واحنر(/ 126-125: الصافات)و (
 .2:الكوثر

قل إنين هداين ريب إىل صراط ( :توحيد األلوهية أو العبادة يف تعاىلو وقال تبارك= = 
كي قل إن صاليت ونس . وما كان من املشركني،ا ملة إبراهيم حنيفً،اا قيًم ديًن؛مستقيم

 )مرت وأنا أول املسلمنيال شريك له وبذلك أُ  .وحمياي وممايت هللا رب العاملني
  . 163-161:األنعام

الَِّذي . فَِإنهم عدوٌّ لِّي ِإالَّ رب الْعالَِمني (: يف توحيد الربوبيةتعاىلو وقال تبارك= =  
والَِّذي يِميتِني .  فَهو يشِفِنيوِإذَا مِرضت. والَِّذي هو يطِْعمِني ويسِقِني. خلَقَِني فَهو يهِديِن

  / 82-75:الشعراء) والَِّذي أَطْمع أَن يغِفر ِلي خِطيئَِتي يوم الديِن. ثُم يحِيِني

 وهللا األمساء احلسىن فادعوه ا( : يف توحيد األمساء والصفاتتعاىلو وقال تبارك= = 

  .180: األعراف)ا كانوا يعملونوذروا الذين يلحدون يف أمسائه سيجزون م

قال رسول اهللا صلى اهللا : ، رضي اهللا عنه، قالأيب هريرة عنا، وغريمهويف الصحيحني 
 ا، من أحصاها دخل اجلنة، وهوا مائة إال واحًد وتسعني اًمسةإن هللا تسع. (عليه وسلم
  ). وتر حيب الوترسبحانه
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) أَال لَه الْخلْق واَألمر تبارك اللَّه ربّ الْعالَِمني (:وقال تعاىل يف توحيد احلاكمية= = 
  /54:األعراف

ما كان للنيب والذين آمنوا أن يستغفروا ( :ويف الوالء والرباء قال تبارك وتعاىل= = 
) اجلحيم من بعد ما تبني هلم أم أصحاب -ولو كانوا أويل قرىب  -للمشركني 

إال الذي فطرين؛ فإنه  .إنين براء مما تعبدون: وإذ قال إبراهيم ألبيه وقومه ( /113:التوبة
قَد كَانت  ( . 28-26:الزخرف) وجعلها كلمة باقية يف عقبه؛ لعلهم يرجعون  .سيهدين

اِهيمرةٌ ِفي ِإبنسةٌ حوأُس لَكُم،هعم الَِّذين؛ و كُمآُء ِمنرا بِّإن ِمِهما تعبدون ِإذْ قَالُوا ِلقَوِّممو 
 تؤمنوا باهللا ىتمن دون اهللا، كفرنا بكم، وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاُء أبًدا؛ ح

  .4: املمتحنة...) وحده

إنَّ الَِّذين ِعند ربِّك الَ يستكِْبرونَ عن ( :وقال تعاىل يف توحيد االنكسار والتسليم= = 
  .206:عرافاأل)  ولَه يسجدون، ويسبِّحونه،ِعبادِتِه

  : يتبعه عملاعتقاد التوحيد / العبادة*** 

 ِإني قَالَ/ (23: اإلسراء)ِإحساًنا ِلديِنِإال ِإياه وِبالْوا ،تعبدوا ربك أَال وقَضى( :قال تعاىل
دب؛اللَِّه عابالِْكت اِنيلَِني، آتعجا  وِبيأينما كنت، وأوصاين بالصالة وجعلين مباركًا . ن

يأيها الذين اركعوا / (32-30: مرمي.....)وبرا بوالديت. والزكاة؛ ما دمت حيا
...) وجاهدوا يف اهللا حق جهاده. واسجدوا، واعبدوا ربكم، وافعلوا اخلري لعلكم تفلحون

  .78-77:احلج
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   : إال باملوتدائمة ال تنتهيحالة عبادة ال*** 

ووصى ا إبراهيم (: قال تعاىل
يا بين إن اهللا  :بنيه ويعقوب

فال متوتن إال  ؛اصطفى لكم الدين
 /132:البقرة) وأنتم مسلمون

 وتوفنا ،اربنا أفرغ علينا صًرب(
 /126:األعراف) مسلمني

)دباعو ِقنيالْي كأِْتيى يتح كبر( 
  .99:احلجر

 صلى اهللا عليه كان أكثر دعائه :ويف الترمذي عن أم املؤمنني أم سلمة رضي اهللا عنها
 ؛ ما أكثر دعاءك: رسول اهللايا : فقلت) ثبت قليب على دينك:القلوب مقلب يا( :وسلم

 أم سلمة إنه ليس آدمي يا :صلى اهللا عليه وسلم ) ثبت قليب على دينكالقلوب مقلب يا(
ربنا ( : فتال معاذ، ومن شاء أزاغ، فمن شاء أقام تعاىل،إال وقلبه بني أصبعني من أصابع اهللا

  ).ال تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا

   :بأن يدوم موحًدا  يدعوعابدال*** 

- بعد ِإذْ هديتنا - ربّنا الَ تِزغْ قُلُوبنا: ( يف العلميقول تبارك وتعاىل يف دعاء الراسخني 
ويقول سيدنا يوسف عليه  /8:آل عمران)  رحمةً ِإنّك أَنت الْوهّاب؛لَّدنك ِمن وهب لَنا
، فَاِطر السّمواِت ربِّ قَد آتيتِني ِمن الْملِْك، وعلَّمتِني ِمن تأِْويِل اَألحاِديِث( :السالم

 ) ِبالصّاِلِحني وأَلِْحقِْني،توفَِّني مسِلًما ،ت وِليِّي ِفي الدّنيا واآلِخرِةأَنواَألرِض، 
 ،اجعلْ هذَا الْبلَد آِمًنا رب( :سيدنا يوسف عليه السالمأبو األنبياء ويقول  ،101:يوسف

  .35: إبراهيم)اَألصنام نعبد واجنبِني وبِني أَنْ
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ويف الترمذي وغريه عن أنس رضي اهللا عنه بسند صحيح، كان رسول اهللا صلى اهللا عليه 
 آمنا : نيب اهللايا: ، فقلت) ثبت قليب على دينكالقلوب مقلب يا( :يقولوسلم يكثر أن 

 بني إصبعني من أصابع اهللا القلوب إن ؛نعم(: بك ومبا جئت به ، فهل ختاف علينا ؟ قال 
  ).يقلبها كيف شاء

  : والعبادة حتتاج صًربا*** 

آل )  واتّقُواْ اللّه لَعلَّكُم تفِْلحونَ وراِبطُواْ، وصاِبرواْ،اصِبرواْيأَيّها الَِّذين آمنواْ ( :قال تعاىل
/ 65: مرمي)واصطَِبر ِلِعبادِتِه ،فَاعبده وما بينهما،، السمواِت واَألرِض رب( 200:عمران

ِإنه  ،الْعبد م ِنع؛وجدناه صاِبًرا ِإنا( /132:طه)  واصطرب عليها،وأمر أهلك بالصالة(
اب44: ص)أَو.  

   : على التوفيق هلا الشكرستلزمالعبادة تو*** 

من حملْنا  ذُريةَ/ (114: النحل)تعبدونَ  ِإن كُنتم ِإياه؛ِهِنعمت اللَّ واشكُروا( :قال تعاىل
 )وكُن ِمن الشاِكِرين، فَاعبد اللَّه بِل/ (3: اإلسراء)شكُوًرا عبًدا  ِإنه كَانَ:مع نوٍح
  .13:أسب) اعملوا آل داود شكًرا، وقليل من عبادي الشكور(، 66:الزمر

   : يف أدائهاالعبادة تستلزم الصدقو*** 

ِإني  قُلْ (3-2: الزمر) الْخاِلص ِللَِّه الدِّين الأَ .الدِّين  لَهفَاعبِد اللَّه مخِلًصا( :قال تعاىل
 )مخِلًصا لَه ِديِني أَعبد اللَّه قُِل(/ 11: الزمر)الدين اللَّه مخِلًصا لَه أَعبد أُِمرت أَنْ

  .5:البينة.) وما أمروا إال ليعبدوا اهللا خملصني له الدين حنفاء/ (14:الزمر
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   : سواه سبحانهالعبادة تستلزم الرباءة من كل معبودو*** 

كُنتم  ِإن...(/ 56: األنعام)دوِن اللَِّه الَِّذين تدعونَ ِمن أَعبد ِإني نِهيت أَنْ قُلْ: (قال تعاىل
 )للَّه الَِّذي يتوفَّاكُما أَعبد ولَِكن ؛تعبدونَ ِمن دوِن اللَِّه الَِّذين أَعبد ِفي شك ِمن ِديِني فَال

 ِإني نِهيت أَنْ قُلْ( 36: الرعد )ِبِه  وال أُشِرك،اللَّه أَعبد ِإنما أُِمرت أَنْ قُلْ(/ 104:يونس
دبونَ ِمن أَععدت وِن اللَِّه الَِّذينِإذْ./ (66: غافر)دِمِه وقَوَألِبيِه و اِهيمرا:قَالَ ِإباٌء ِممرِني بِإن  

قد كانت لكم أسوةٌ حسنةٌ ( /27-26:الزخرف )إال الذي فطرين فإنه سيهدين. تعبدونَ
كفرنا : ِمن دوِن اللَِّه تعبدونَ قَالُوا ِلقَوِمِهم ِإنا برآُء ِمنكُم وِمما ِإذْيم والذين معه؛ يف إبراه
  . 4: املمتحنة)بدا بيننا وبينكم العداوةُ والبغضاُء أبًدا حىت تؤمنوا باِهللا وحدهبكم، و

وهذا يشمل كل معبود غريه تعاىل، من جن أو شياطني، أو طواغيت، أو صاحلني، أو 
  .       مجادات، أو أجرام، أو مفاهيم، أو أرواح، أو غري ذلك مما يعبد

   :ي العبادة غري صادقابدينبعض الع*** 

. آمنا ِباللَِّه، وِبالْيوِم اآلِخِر؛ وما هم ِبمؤِمِنني: وِمن الناِس من يقُولُ( : عن املنافقنيقال تعاىل
ونَ اللَّهاِدعخوا،ينآم الَِّذينم؛ وهونَ ِإالَّ أَنفُسعدخا يمونَ، ورعشا يم9-8: البقرة) و/ 

 ِإنما نحن ؛ ِإنا معكُم: وِإذَا خلَوا ِإلَى شياِطيِنِهم قَالُواْ، آمنا:ِذين آمنواْ قَالُواْوِإذَا لَقُواْ الَّ...(
 وِمن(/ 15-14:البقرة) اللَّه يستهِزئ ِبِهم ويمدهم ِفي طُغياِنِهم يعمهونَ .مستهِزؤونَ

دبعن ياِس مٍف النرلَى حع اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على اللَّه فإن أصابه خري ،
  11:احلج) وجهه، خسر الدنيا واآلخرة

   :ورثون أبناءهم التوحيد ي العباداآلباء*** 
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ِمن  تعبدونَ  ما:قَالَ ِلبِنيِه ِإذْأم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب املوت؛ ( :تعاىلتبارك وقال 
، إهلًا واحًدا، وحنن له وِإسماِعيلَ وِإسحق  ِإبراِهيم؛ وِإلَه آباِئك،ِإلَهك نعبد :قَالُوا ؟بعِدي
  / 133: البقرة )لمونمس

فال متوتن يا بين إن اهللا اصطفى لكم الدين؛  : بنيه ويعقوبووصى ا إبراهيم(: وقال تعاىل
وإذ قال إبراهيم ألبيه وقومه إنين براء مما (: وقال تعاىل. 132:البقرة) إال وأنتم مسلمون

  .28-26:الزخرف )هوجعلها كلمة باقية يف عقب. إال الذي فطرين؛ فإنه سيهدين. تعبدون

مسعت رسول اهللا صلى اهللا  :قال ا، رضي اهللا عنهمجابر بن عبد اهللا  سيديعنويف مسلم 
ال ميوتن أحدكم إال وهو حيسن الظن باهللا عز (:  وسلم قبل موته بثالثة أيام يقولعليه
   .  )وجل

  : الشرك والكفركذلك ويورث اآلباء أبناءهم ***  

ِض ِمن رب ال تذَر علَى اَألر :وقَالَ نوح: (ته عن قوم نوح عليه السالمقال تعاىل يف حكاي
- 26:نوح)  وال يِلدوا ِإالَّ فَاِجًرا كَفَّاًرا،تذَرهم يِضلُّوا ِعبادك ِإنك ِإن. الْكَاِفِرين دياًرا

: يف الصحيحني، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، و27
أو ينصِّرانه، أو ميجسانه، كما تنتج ما من مولود إال يولد على الفطرة، فأبواه يهوِّدانه، (

فطرة : (البهيمةُ يمةً مجعاء، هل حتسون فيها من جدعاء، مث يقول أبو هريرة رضي اهللا عنه
  .30:الروم)اهللا اليت فطر الناس عليها، ال تبديل خللق اهللا، ذلك الدين القيم

  : وبعض األبناء جير أبويه إىل التوحيد*** 

 يا أَبِت ِلم تعبد     :ِإذْ قَالَ ِلأَِبيهِ  .  ِفي الِْكتاِب ِإبراِهيم ِإنه كَانَ ِصديقًا نِبيا       واذْكُر( :قال تعاىل 
    ِصربال يو عمسا ال يئًا    ،ميش نكِني عغال يو  .         أِْتكي ا لَمالِْعلِْم م اَءِني ِمنج ي قَدِت ِإنا أَبي، 

يا .  ِإنَّ الشيطَانَ كَانَ ِللرحمِن عِصيا؛يا أَبِت ال تعبِد الشيطَانَ. ِدك ِصراطًا سِويا أَه؛فَاتِبعِني
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 أَراِغب أَنـت    :قَالَ.  فَتكُونَ ِللشيطَاِن وِليا   ،أَبِت ِإني أَخاف أَن يمسك عذَاب من الرحمن       
   را ِإبِتي يآِله نعِه     ؟اِهيمنتت أل لَِئن لَّمكنمجا  ،رِليِني مرجاهقَالَ.  و:  كلَيع المس ،  ِفرغتأَسس 

 عـسى أَالَّ    ، وأَدعو ربي  ،أَعتِزلُكُم وما تدعونَ ِمن دوِن اللَّهِ     و.  ِإنه كَانَ ِبي حِفيا    ،لَك ربي 
  .48-41:مرمي) ياأَكُونَ ِبدعاء ربي شِق

   :أهل الشرك يستنكفون عن عبادة اهللا تعاىل وحده*** 

 70: األعراف)؟!آباؤنا يعبد  ونذَر ما كَانَ،حدهأَِجئْتنا ِلنعبد اللَّه و قَالُوا( :قال تعاىل
 )؟!آباؤنا يعبد تأْمرك أَن نترك ما أَصالتك( 62: هود)؟!ما يعبد آباؤنا عبدن أَن أَتنهانا(

ذكر الذين  وإذا ،ةقلوب الذين ال يؤمنون باآلخر وإذا ذكر اهللا وحده امشأزت(/ 87:هود
  .45:الزمر)  هم يستبشرونإذامن دونه 

   : متعصبونوهم عميان عن الصواب*** 

هلم قلوب ال  ،ولقد ذرأنا جلهنم كثريا من اجلن واإلنس( : عن عميان البشرقال تعاىل
 بل هم ؛أولئك كاألنعام ، وهلم آذان ال يسمعون ا، وهلم أعني ال يبصرون ا،يفقهون ا

   ،179:األعراف )لئك هم الغافلون أو،أضل

ولَقَد أَرسلْنا نوًحا ِإلَى قَوِمِه ِإني لَكُم نِذير ( : عن عناد قوم نوح عليه السالمقال تعاىلو
ِبنيٍم أَِليٍم. موي ذَابع كُملَيع افأَخ يِإن واْ ِإالَّ اللَّهدبعُأل الَّ.  أَن الَّ تواْ فَقَالَ الْمكَفَر ِذين

ِمن قَوِمِه ما نراك ِإالَّ بشًرا مثْلَنا وما نراك اتبعك ِإالَّ الَِّذين هم أَراِذلُنا باِدي الرأِْي وما نرى 
كَاِذِبني كُمظُنلْ نٍل با ِمن فَضنلَيع 27-25:هود) لَكُم. 

وِتلْك عاد جحدواْ ِبآياِت ربِهم وعصوا رسلَه ( : السالم عن عناد قوم هود عليهقال تعاىلو
  59:هود) واتبعواْ أَمر كُلِّ جباٍر عِنيٍد
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وِإلَى ثَمود أَخاهم صاِلًحا قَالَ يا قَوِم اعبدواْ ( : عن عناد قوم صاحل عليه السالمقال تعاىلو
لٍَه غَيره هو أَنشأَكُم من اَألرِض واستعمركُم ِفيها فَاستغِفروه ثُم توبواْ ِإلَيِه اللَّه ما لَكُم من ِإ

ِجيبم ي قَِريببِإنَّ ر . دبعا يم دبعا أَن نانهنذَا أَتلَ ها قَبوجرا مِفين كُنت قَد اِلحا صقَالُواْ ي
ا وناؤِريٍبآبِه ما ِإلَيونعدا تمم كا لَِفي شن62-61:هود) ِإن  

 قالوا اقتلوه فما كان جواب قومه إال أن ( : عن عناد قوم إبراهيم عليه السالمقال تعاىلو
   24:العنكبوت) فأجناه اهللا من النار إن يف ذلك آليات لقوم يؤمنون أو حرقوه

قَالُواْ يا شعيب أَصالتك تأْمرك أَن نترك ما ( : عن عناد قوم شعيب عليه السالمقال تعاىلو
  يا:قالوا(/ 87:هود)  ِإنك لَأَنت الْحِليم الرِشيديعبد آباؤنا أَو أَن نفْعلَ ِفي أَمواِلنا ما نشاء

وما أنت  ،ولوال رهطك لرمجناك ،ا وإنا لنراك فينا ضعيفً،شعيب ما نفقه كثريا مما تقول
  /91:هود) علينا بعزيز

 فما ،ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات( : عن عناد قوم يوسف عليه السالمقال تعاىلو
 كذلك ، حىت إذا هلك قلتم لن يبعث اهللا من بعده رسوال؛زلتم يف شك مما جاءكم به

ا  كرب مقًت؛الذين جيادلون يف آيات اهللا بغري سلطان أتاهم .يضل اهللا من هو مسرف مرتاب
-34: غافر )كل قلب متكرب جبار  كذلك يطبع اهللا على، وعند الذين آمنوا،عند اهللا

35.   

. نا موسى ِبآياِتنا وسلْطَاٍن مِبٍنيولَقَد أَرسلْ( : عن عناد قوم موسى عليه السالمقال تعاىلو
يقْدم قَومه يوم الِْقيامِة . ِإلَى ِفرعونَ وملَِئِه فَاتبعواْ أَمر ِفرعونَ وما أَمر ِفرعونَ ِبرِشيٍد

ودروالْم دالِْور ِبئْسو ارالن مهدر98-96:هود). فَأَو  

 لئن ؟!إبراهيمأراغب أنت عن آهليت يا / (3:الزمر )ِإال ِليقَربونا ِإلَى اللَِّه زلْفَى نعبدهم ما(
  .46:مرمي )مليا واهجرين ،مل تنته ألرمجنك
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  :  الصادقنيمن صفات العباد*** 

 وِإذَا خاطَبهم الْجاِهلُونَ ،ًناوِعباد الرحمِن الَِّذين يمشونَ علَى اَألرِض هو( :قال تعاىل
 ربنا اصِرف عنا عذَاب :والَِّذين يقُولُونَ. والَِّذين يِبيتونَ ِلربِهم سجًدا وِقياًما.  سالًما:قَالُوا

منهاًما؛جا كَانَ غَرهذَابقَاًما.  ِإنَّ عما وقَرتسم اَءتا سهِإن .ِرفُواوسي ِإذَا أَنفَقُوا لَم الَِّذين، 
 وال يقْتلُونَ النفْس ،والَِّذين ال يدعونَ مع اللَِّه ِإلًَها آخر.  وكَانَ بين ذَِلك قَواًما،ولَم يقْتروا

 اللَّه مرالَِّتي ح-  قونَ -ِإالَّ ِبالْحنزال يلْ ذَِل،وفْعن يمأَثَاًما و لْقي ك . ذَابالْع لَه فاعضي
 فَأُولَِئك يبدلُ اللَّه ، وعِملَ عمال صاِلًحا، وآمن،ِإالَّ من تاب.  ويخلُد ِفيِه مهاًنا،يوم الِْقيامِة

لَ صاِلًحا فَِإنه يتوب ِإلَى اللَِّه ومن تاب وعِم.  وكَانَ اللَّه غَفُوًرا رِحيًما،سيئَاِتِهم حسناٍت
والَِّذين ِإذَا ذُكِّروا ِبآياِت .  وِإذَا مروا ِباللَّغِو مروا ِكراًما،والَِّذين ال يشهدونَ الزور. متاًبا

بنا هب لَنا ِمن أَزواِجنا وذُرياِتنا قُرةَ  ر:والَِّذين يقُولُونَ. ربِهم لَم يِخروا علَيها صما وعمياًنا
 ويلَقَّونَ ِفيها تِحيةً - ِبما صبروا -أُولَِئك يجزونَ الْغرفَةَ .  واجعلْنا ِللْمتِقني ِإماًما،أَعيٍن

 فَقَد ، لَوال دعاؤكُم؛قُلْ ما يعبأُ ِبكُم ربي.  حسنت مستقَرا ومقَاًما؛خاِلِدين ِفيها. وسالًما
 متاًماكَذَّبكُونُ ِلزي فو77-63:الفرقان )فَس     .  
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  :أخشى الناس من عباد اهللا أهل العلم*** 
أم من هو قانت آناء الليل (/ 28:فاطر.. )  من عباده العلماءإمنا خيشى اهللا: (قال اهللا تعاىل

 والذين ال ، هل يستوي الذين يعلمون:قل ، ويرجو رمحة ربه، حيذر اآلخرة،اا وقائًمساجًد
  ).إمنا يتذكر أولو األلباب ،يعلمون

     :ته توحيده وعبادال يشك عابدال*** 

الْحكْم  ِإِن ؛ ما ِعنِدي ما تستعِجلُونَ ِبِه،وكَذَّبتم ِبِه رّبِّيمِّن  قُلْ ِإنِّي علَى بيِّنٍة( :قال تعاىل
ّقالْح ّقُصِإالَّ ِللَِّه ي،يخ وهالفاصلني و ِمن ِديِني فَال ِإن(/ 57: األنعام )ر كِفي ش مكُنت 

تك  فَال(/ 104: يونس)اللَّه الَِّذي يتوفَّاكُم أَعبد ولَِكن ؛تعبدونَ ِمن دوِن اللَِّه الَِّذين عبدأَ
 !)؟الَِّذي فَطَرِني وِإلَيِه ترجعونَ أَعبد ِلي ال وما( 109: هود)هؤالِء يعبد ِفي ِمريٍة ِمما

. قل يأيها الكافرون (64: الزمر)؟!الْجاِهلُونَ أَيها أَعبد أَفَغير اللَِّه تأْمروني :قُلْ(/ 22:يس
وال أنتم عابدون ما . وال أنا عابد ما عبدمت. وال أنتم عابدون ما أعبد،. ما تعبدونَ أَعبد ال

   .الكافرونسورة ) لكم دينكم ويل دين. أعبد

   :العابد مبادر باالستجابة والطاعة*** 

يا حيىي خذ / (145: األعراف )فخذها بقوة، وأمر قومك يأخذوا بأحسنها( :قال تعاىل
 ؛اللَِّه ِعباد أَدوا ِإلَي أَنْ(/ 84:طه) وعجلت إليك رب لترضى( /12:مرمي  )الكتاب بقوة

   .18: الدخان)أَِمني ِإني لَكُم رسولٌ

   :العابد منيب*** 

والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، ( 75:هود) إن إبراهيم حلليم أواه منيب( :قال تعاىل
 :الزمر )الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ِعباِد  فَبشر، لَهم الْبشرى،ِإلَى اللَِّه وأَنابوا

الَِّذي يقْبلُ التوبةَ  وهو(/ 30:ص) إنه أواب ؛ نعم العبد،ووهبنا لداود سليمان(/ 17-18
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ناِدِه عفُ ِعبعيئَاِتو عوية رضي اهللا عنه، ويف البخاري، عن أيب هرير/ 25: الشورى)ِن الس
 اهللا وأتوب إليه يف اليوم أكثر من سبعني ألستغفر إينواهللا (: عنه صلى اهللا عليه وسلم

عن أيب هريرة رضي اهللا   ويف صحيح سنن ابن ماجه، وصحيح اجلامع، وغريمها،).مرة
  ). اهللا وأتوب إليه يف اليوم مائة مرةألستغفر إين(: عنه، عنه صلى اهللا عليه وسلم

   :عابد جماهدال*** 

/ 5:اءاإلسر )لَنا أُوِلي بأٍْس شِديٍد ِعباًدا جاَء وعد أُوالهما بعثْنا علَيكُم فَِإذَا( :قال تعاىل
 . لعلكم تفلحون؛ وافعلوا اخلري، واعبدوا ربكم، واسجدوا،يأيها الذين آمنوا اركعوا(

  .78-77:احلج) وجاهدوا يف اهللا حق جهاده

ويف مسلم وغريه، عن أيب موسى رضي اهللا عنه، أنه حدث الناس حبديثه صلى اهللا عليه 
! يا أبا موسى:  فقال،فقام رجل رث اهليئة )السيوف ظالل حتتإن أبواب اجلنة : (وسلم

فرجع إىل أصحابه : قال. نعم: هللا صلى اهللا عليه وسلم يقول هذا؟ قالآنت مسعت رسول ا
فضرب ،  مشى بسيفه إىل العدو، مث مث كسر جفن سيفه فألقاه،أقرأ عليكم السالم: فقال

  .به حىت قتل

  : صابرالعابد *** 

) ِإنّه أَوّاب ِنعم الْعبد ِإنّا وجدناه صاِبًرا(/ 154:البقرة) وبشر الصابرين( :قال تعاىل
/  35:األحقاف...)  وال تستعجل هلم،الرسل من فاصرب كما صرب أولو العزم( /44:ص

مسعت رسول اهللا صلى اهللا : رضي اهللا عنها قالت أم سلمة يف صحيحه عن مسلم وروى
إنا هللا وإنا إليه راجعون، اللهم : ما من عبد تصيبه مصيبة، فيقول: (عليه وسلم يقول

) ا منها إال أجره اهللا يف مصيبته، وأخلف له خًري؛ا منهااؤجرين يف مصيبيت، واخلف يل خًري
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 فأخلف يل ، قلت كما أمرين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمأبو سلمة فلما مات: قالت
  .ا منه، رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمخًري

   :العابد كثري الدعاء*** 

 ربنا ،ِقيم الصالِة وِمن ذُريِتيم رب اجعلِْني( : على ألسنة األنبياء والصاحلنيقال تعاىل
 41-40:إبراهيم)  يوم يقُوم الِْحساب؛ وِللْمؤِمِنني، وِلواِلدي،ِلي ربنا اغِْفر. وتقَبلْ دعاء

)  واجعلْنا ِللْمتِقني ِإماًما،ٍن ربنا هب لَنا ِمن أَزواِجنا وذُرياِتنا قُرةَ أَعي:والَِّذين يقُولُونَ(
 وأَنْ ، رب أَوِزعِني أَنْ أَشكُر ِنعمتك الَِّتي أَنعمت علَي وعلَى واِلدي:وقَالَ( /74:الفرقان

اهضراِلًحا تلَ صمِخلِْني ،أَعأَدو – ِتكمحِفي- ِبر  اِدكِعب اِلِحنيا ال (/ 19:النمل) الصنبر
   .5:املمتحنة)  ربنا ِإنك أَنت الْعِزيز الْحِكيم، واغِْفر لَنا،تجعلْنا ِفتنةً لِّلَِّذين كَفَروا

   :العابد جدير باخلري*** 

  .32:لنورا) وِإماِئكُم ِعباِدكُم  والصاِلِحني ِمن،اَأليامى ِمنكُم وأَنِكحوا(       
املسلم أخو املسلم ، (: ، عنه صلى اهللا عليه وسلمابن عمر رضي اهللا عنهماويف مسلم،     

ومن فرج عن مسلم .  ، كان اهللا يف حاجته أخيه ةحاج يف كان من. ال يظلمه وال يسلمه 
ومن ستر مسلما ، ستره اهللا يوم . كربة ، فرج اهللا عنه ا كربة من كرب يوم القيامة 

  ).القيامة
 عنه صلى اهللا عليه ،وأخرج أبو داود وغريه، عن أيب سعيد رضي اهللا عنه بسند حسن    
  . )تقي إال طعامك، وال يأكل اال تصاحب إال مؤمًن(: وسلم

 أنفعهمأحب الناس إىل اهللا تعاىل (: ويف الصحيحة عن ابن عمر رضي اهللا عنهما مرفوًعا   
أحب األعمال إىل اهللا عز وجل سرور يدخله على مسلم، أو يكشف عنه كربة، للناس، و

أو يقضي عنه ديًنا، أو تطرد عنه جوًعا، وألن أمشي مع أخ يف حاجة أحب إيل من أن 
 شهًرا، ومن كف غضبه ستر اهللا عورته، - يعين مسجد املدينة -ذا املسجد اعتكف يف ه
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ومن كظم غيظه، ولو شاء أن ميضيه أمضاه مأل اهللا قلبه رجاء يوم القيامة، ومن مشى مع 
   ).أخيه يف حاجة حىت تتهيأ له أثبت اهللا قدمه يوم تزول األقدام

املؤمن يألف : ( حسن مرفوًعاويف اجلامع وغريه، عن جابر رضي اهللا، عنه بسند    
   .) للناسأنفعهمخريهم يؤلف، وال خري فيمن ال يألف وال يؤلف، وو

   :العابد يف رعاية ربه*** 

 .196:األعراف) ِإنَّ وِليي اللَّه الَِّذي نزلَ الِْكتاب، وهو يتولَّى الصاِلِحني( :قال تعاىل
وأما (/ 24: يوسف)الْمخلَِصني ِعباِدنا  ِإنه ِمن،السوَء والْفَحشاَء عنهكذلك لنصرف (

اجلدار فكان لغالمني يتيمني يف املدينة، وكان حتته كرت هلما، وكان أبومها صاحلًا، فأراد 
ولتصنع على ( 82: الكهف...)ربك أن يبلغا أشدمها، ويستخرجا كرتمها، رمحة من ربك

ولَآلِخرةُ خير .  وما قَلَى،ما ودعك ربك. سجىواللَّيِل ِإذَا . والضحى(/ 39:طه) عيين
ووجدك ضالا . أَلَم يِجدك يِتيًما فَآوى.ولَسوف يعِطيك ربك فَترضى. لَّك ِمن اُألولَى

ووضعنا عنك . أَلَم نشرح لَك صدرك(/ 8-1:الضحى). ووجدك عاِئال فَأَغْنى. فَهدى
كرِوز .كرظَه الَِّذي أَنقَض .وكِذكْر ا لَكنفَع4-1:الشرح) ر   

    :مه ربهالعابد يعلِّ*** 

) واتقوا اهللا ويعلمكم اهللا/ (32:البقرة) سبحانك ال علم لنا إال ما علمتنا( :قال تعاىل
 114:النساء)  عظيًماوعلمك ما مل تكن تعلم، وكان فضل اهللا عليك/ (282:البقرة

) رب زدين علًما: وقل/ (65: الكهف)ِعنِدنا آتيناه رحمةً ِمن ،ِعباِدنا عبًدا ِمن فَوجدا(
  .114:طه

  

  



 175

   :العابد مستنري بالقرآن مهتٍد*** 

يهدي به اهللا من اتبع رضوانه سبل  . نور وكتاب مبنياهللاقد جاءكم من ( :قال تعاىل
-15: املائدة) ويهديهم إىل صراط مستقيم، وخيرجهم من الظلمات إىل النور بإذنه،السالم

ويف الترغيب / 52: الشورى)ِعباِدنا شاُء ِمنهِدي ِبِه من ن ن،جعلْناه نوًرا ولَِكن (/16
والترهيب عن ابن عمرو رضي اهللا عنهما بسند صحيح أو حسن، عنه صلى اهللا عليه 

  ). غري أنه ال يوحى إليه؛ النبوة بني جنبيهاستدرجمن قرأ القرآن فقد (: سلمو

  : العابد يتعرض للسخرية*** 

 ؛ استهِزؤواْ: قُِل؛يحذَر الْمناِفقُونَ أَن تنزلَ علَيِهم سورةٌ تنبئُهم ِبما ِفي قُلُوِبِهم( :قال تعاىل
ا تم ِرجخم ونَِإنَّ اللَّهذَرح .قُولُنلَي مهأَلْتلَِئن سو:بلْعنو وضخا نا كُنمأَِباللَِّه : قُلْ! ِإن 

 ِإن نعف عن طَاِئفٍَة ؛ قَد كَفَرتم بعد ِإمياِنكُم؛الَ تعتِذرواْ. ؟وآياِتِه ورسوِلِه كُنتم تستهِزؤونَ
الَِّذين يلِْمزونَ الْمطَّوِعني ِمن  (/ 66-64:التوبة)  ِبأَنهم كَانواْ مجِرِمني؛ةًمنكُم نعذِّب طَاِئفَ

 مهِمن اللَّه ِخرس مهونَ ِمنرخسفَي مهدهونَ ِإالَّ جِجدالَ ي الَِّذينقَاِت ودِفي الص ِمِننيؤالْم
أَِليم ذَابع ملَه(/ 79:التوبة) وهِإن ِمن اِدي كَانَ فَِريقا ِعبنا آمنبقُولُونَ رفاغفر لنا ، ي

إن الذين ( /110-109:املؤمنون ...)  سخريافاختذمتوهم.  وأنت خري الرامحني،وارمحنا
وإذا انقلبوا إىل أهلهم . وإذا مروا م يتغامزون.  كانوا من الذين آمنوا يضحكونأجرموا

  / 31-29:املطففني) انقلبوا فكهني

   :منصور العابد*** 

 /38:احلج) ِحب كُلَّ خواٍن كَفُوٍر ِإنَّ اللَّه ال ي؛ِإنَّ اللَّه يداِفع عِن الَِّذين آمنوا( :قال تعاىل
)لَقَدا ونتكَِلم قَتبا ساِدنِلِعب ِلنيسرا. الْم ملَه مهونَِإنورنصونَ. لْماِلبالْغ ما لَهنندِإنَّ جو ( 

إنا لننصر رسلَنا والذين آمنوا يف احلياة الدنيا، ويوم يقوم  (/173-171:الصافات
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 فَانتقَمنا ، فَجاُءوهم ِبالْبيِّناِت،قَبِلك رسلًا ِإلَى قَوِمِهمولقد أرسلنا من  (51:غافر) األشهاد
   .47:الروم) كان حقا علينا نصر املؤمننين أَجرموا، وِمن الَِّذي

   :العابد حسن اهليئة*** 

/ 32: األعراف)والطَّيباِت ِمن الرزِق ِلِعباِدِه لَِّه الَِّتي أَخرجمن حرم ِزينةَ ال قُلْ( :قال تعاىل
من ال يدخل اجلنة (:  عن ابن مسعود رضي اهللا عنه، عنه صلى اهللا عليه وسلم،ويف مسلم

 ونعله احسًن ثوبهإن الرجل حيب أن يكون : قال رجلف. )كان يف قلبه مثقال ذرة من كرب
الكرب بطر احلق وغمط . إن اهللا مجيل حيب اجلمال:  عليه وسلمصلى اهللا قال. حسنة
  ).الناس

ويف صحيح اجلامع وغريه، عن عمران بن حصني رضي اهللا عنه، عن النيب صلى اهللا عليه  
  .)إن اهللا إذا أنعم على عبد نعمة أحب أن يرى أثرها عليه: (وسلم

ريرة، وأيب سعيد وزهري بن أيب عن أيب ه  ويف صحيح اجلامع والطرباين، والبيهقي والكرت
إذا آتاك اهللا ماالً فلْير عليك، فإن اهللا حيب أن يرى أثره على عبده حسًنا، وال حيب  (: علقمة

  ).البؤس وال التباؤس

  : العابد يفرح بنعم اهللا*** 

 . 58:يونس) ونَفَِبذَِلك فَلْيفْرحواْ هو خير مما يجمعقل بفضل اهللا وبرمحته ( :قال تعاىل
ِإذَا  ِعباِدِه أَصاب ِبِه من يشاُء ِمن فَِإذَا(/ 5-4:الروم) بنصر اهللا. ويومئذ يفرح املؤمنون(
مه ونَيِشربتعن أمري املؤمنني عمر وروى الترمذي وغريه، بسند صحيح، / 48: الروم)س

من أراد حببوحة اجلنة فليلزم اجلماعة، (:  صلى اهللا عليه وسلمه، عن وغريهرضي اهللا عنه
  ). وساءته سيئته فذلكم املؤمنحسنته سرتهمن 



 177

  : العابد  مرياثسوالفرد ***

 همأولئك / (63: مرمي)تِقيا من كَانَ ِعباِدنا الْجنةُ الَِّتي نوِرثُ ِمن ِتلْك( :قال تعاىل
وقالوا احلمد هللا (/ 11-10:املؤمنون) ، هم فيها خالدونالذين يرثون الفردوس .الوارثون

) نا األرض، نتبوأ من اجلنة حيث نشاء، فنعم أجر العاملنيوأورثَ، الذي صدقنا وعده
 ِعباِدي أَنَّ اَألرض يِرثُها -ِمن بعِد الذِّكِْر  -كَتبنا ِفي الزبوِر  ولَقَد(/ 74:الزمر

  .105: األنبياء)الصاِلحونَ

  :  ميلك األرض كلها العابد*** 

 كنا : قالوا؟ فيم كنتم:إن الذين توفاهم املالئكة ظاملي أنفسهم قالوا( :قال تعاىل
 فأولئك مأواهم ؟أمل تكن أرض اهللا واسعة فتهاجروا فيها :قالوا ،مستضعفني يف األرض
 إن ؛ واصربوا، استعينوا باهللا:قال موسى لقومه(/ 97:النساء) اجهنم وساءت مصًري

 ِعباِدي يا(/ 128:األعراف ) والعاقبة للمتقني، يورثها من يشاء من عباده،ض هللاألر
  .56:العنكبوت) فَِإياي فَاعبدوِن الَِّذين آمنوا ِإنَّ أَرِضي واِسعةٌ

  : العابد مقيم للصالة*** 

 قُلْ( /3: البقرة... )يقيمون الصالةيؤمنون بالغيب، الذين . هدًى للمتقني( :قال تعاىل
اِديالةَ ِلِعبوا الصِقيموا ينآم (/ 31: إبراهيم)الَِّذينهرنصن يم نَّ اللَّهرنصلَيلَقَِويٌّ ،و ِإنَّ اللَّه 
ِزيزالةَ. عوا الصِض أَقَامِفي اَألر ماهكَّنِإن م كَاةَ،الَِّذينا الزوآتو ،رأَموِف ورعوا ِبالْم، 

ويف صحيح سنن أيب داود،  .41-40:احلج)  وِللَِّه عاِقبةُ اُألموِر،ونهوا عِن الْمنكَِر
يا (: وصحيح اجلامع، عن سامل بن أيب اجلعد، رضي اهللا عنه، عنه صلى اهللا عليه وسلم

  ).ا أرحنابالل أقم الصالة، 
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   : وأحواله حمسن يف أقواله العابد*** 

الَِّذين . فَبشر ِعباِد/ (53: اإلسراء)يقُولُوا الَِّتي ِهي أَحسن ِلِعباِدي وقُلْ( :قال تعاىل
)  وأُولَِئك هم أُولُوا اَأللْباِب، أُولَِئك الَِّذين هداهم اللَّه، الْقَولَ فَيتِبعونَ أَحسنهيستِمعونَ
 ويف مسلم عن شداد بن أوس عن سيدي رسول اهللا صلى اهللا عليه .18-17:الزمر
  ). على كل شيءاإلحسان كتبإن اهللا : (وسلم

   :العابد ال يقنط*** 

) والَ تيأَسواْ ِمن روِح اللَِّه ِإنه الَ ييأَس ِمن روِح اللَِّه ِإالَّ الْقَوم الْكَاِفرونَ(.... :قال تعاىل
 ِإنَّ اللَّه ؛ ال تقْنطُوا ِمن رحمِة اللَِّه،قُلْ يا ِعباِدي الَِّذين أَسرفُوا علَى أَنفُِسِهم( /87:يوسف

  .53:الزمر)  ِإنه هو الْغفُور الرِحيم،يغِفر الذُّنوب جِميًعا

عليكم ما (: ويف الصحيحني عن أمنا عائشة رضي اهللا عنها، عنه صلى اهللا عليه وسلم
    ).متلوا حىت فإن اهللا ال ميل ؛تطيقون من األعمال

كان  (:، عنه صلى اهللا عليه وسلمويف البخاري عن جندب بن عبد اهللا رضي اهللا عنه
بدرين : راح فقتل نفسه، فقال اهللابرجل ِج

  ).، حرمت عليه اجلنةبنفسهعبدي 

   :فطري العابد*** 

أَحسن ِمن اللَِّه  ومنصبغة اهللا، ( :قال تعاىل
لَه نحنةً وغونَ ِصباِبد(/ 138: البقرة)ع فَأَِقم

ِه الَِّتي فَطَر ِفطْرةَ اللَّ ؛وجهك ِللدِّيِن حِنيفًا
ذَِلك  ؛ ال تبِديلَ ِلخلِْق اللَِّه،النّاس علَيها
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الْقَيِّم أكثر الناس ال يعلمون،الدِّين ّلَِكن30:الروم)  و.  

 واستمر على الذي شرعه ،فسدد وجهك: يقول تعاىل :يقول اإلمام ابن كثري يف تفسريها
   وأنت ، هداك اهللا هلا، وكملها لك غاية الكمالالذي  ،إبراهيم ، من احلنيفية ملةاهللا لك

، فإنه تعاىل فطر خلقه على ليها، اليت فطر اهللا اخللق عمع ذلك الزم فطرتك السليمة
 وِإذْ أَخذَ ربك ِمن بِني آدم (: ، كما تقدم عند قوله تعاىلمعرفته وتوحيده، وأنه ال إله غريه

- وِرِهمم– ِمن ظُههتيذُر ، لَى أَنفُِسِهمع مهدهأَشو:كُمبِبر تلَى: قَالُواْ؟ أَلَسا، بنِهدش  
 وكُنا ، ِإنما أَشرك آباؤنا ِمن قَبلُ:أَو تقُولُواْ. ِلنيأَن تقُولُواْ يوم الِْقيامِة ِإنا كُنا عن هذَا غَاِف؛

 عن ، ويف احلديث173-172: األعراف ؟!) أَفَتهِلكُنا ِبما فَعلَ الْمبِطلُونَ،بعِدِهم ذُريةً من
خلقت ين وإ:....يقول اهللا تعاىل: (عياض بن محار رضي اهللا عنه، عنه صلى اهللا عليه وسلم

وحرمت عليهم ما .  فاجتالتهم عن دينهم وإم أتتهم الشياطني.  كلهم حنفاءعبادي 
  .)اوأمرم أن يشركوا يب ما مل أنزل به سلطاًن. أحللت هلم 

  : العبادة يف السنة املشرفة قال صلى اهللا عليه وسلممن تنويعاتو
   :أس العبادة التوحيد= = 

 رضي اهللا عنهما، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ففي البخاري، عن سيدي ابن عباس
، فليكن أول إنك تقدم على قوم أهل كتاب: ا رضي اهللا عنه على اليمن، قالملا بعث معاذً

س أن اهللا قد فرض عليهم مخ:  اهللا، فإذا عرفوا اهللا، فأخربهمعبادةما تدعوهم إليه 
هللا فرض عليهم زكاة من أمواهلم،  ا، فأخربهم أنصلوات يف يومهم وليلتهم، فإذا فعلوا

 . وترد على فقرائهم، فإذا أطاعوا ا، فخذ منهم، وتوق كرائم أموال الناس
  : القلوب هي أوعية العبادة= = 

إن هللا (: ففي صحيح اجلامع بسند حسن، عن أيب عنبة اخلوالين، عنه صلى اهللا عليه وسلم
  ). ، وأحبها ألينها وأرقها الصاحلنيهعباد، وآنية ربكم قلوب تعاىل آنية من أهل األرض
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   :العبادة حق اهللا تعاىل على املكلفني= = 
 :يا معاذ(: رضي اهللا عنه مرفوًعا معاذ بن جبلعن  - واللفظ ملسلم – الصحيحنيففي 
: قال. اهللا ورسوله أعلم: قلت)  على اهللا؟العباد وما حق العبادتدري ما حق اهللا على أ
 على اهللا عز وجل العبادوحق . ا أن يعبدوا اهللا وال يشركوا به شيئًبادالعفإن حق اهللا على (

ال (: أفال أبشر الناس؟ قال! يا رسول اهللا: قال قلت(أال يعذب من ال يشرك به شيئا
 . )فيتكلوا. تبشرهم

   :العبادة الدعاء هو= = 
رضي اهللا عنه مرفوًعا  النعمان بن بشريعن والترمذي وغريمها  يب داودسنن أكما ورد يف 

  .)العبادة الدعاء هو(
   :والعبادة يسرية بتيسري اهللا تعاىل= = 

كانت عندي امرأة من بين أسد، فدخل : (عنهاففي البخاري عن أمنا عائشة رضي اهللا 
نة، ال تنام بالليل، تذكر فال: من هذه؟ قلت: علي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال

  ). متلواحىت ميل المه، عليكم ما تطيقون من األعمال، فإن اهللا : من صالا، فقال

:  وغريهصحيح اجلامعاأللباين  رضي اهللا عنهما مرفوًعا كما أخرج  أمامة وعائشة أيبعن و
  )مواأ ما تطيقون؛ فإن اهللا ال يسأم حىت تسالعبادةخذوا من (

  : وخري العبادة التوسط= = 
جاء ثالث رهط : (وسلمففي البخاري عن سيدي أنس رضي اهللا عنه، عنه صلى اهللا عليه 

 اهللا عليه  النيب صلىعبادةإىل بيوت أزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم ، يسألون عن 
؟ قد غفر حنن من النيب صلى اهللا عليه وسلمأين : وسلم، فلما أخربوا كأم تقالوها، فقالوا

: ا، وقال آخرأما أنا فإين أصلي الليل أبًد: هللا له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قال أحدهما
ول اهللا رس، فجاء اأنا أعتزل النساء فال أتزوج أبًد: أنا أصوم الدهر وال أفطر، وقال آخر

 هللا ؟ أما واهللا إين ألخشاكمأنتم الذين قلتم كذا وكذا: (صلى اهللا عليه وسلم فقال
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، فمن رغب عن سنيت وأتقاكم له، لكين أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء
  .)فليس مين

  : ومن العبادات عبادات كثرية الثواب= = 
   .3:القدر) ليلة القدر خري من ألف شهر: (يقول تعاىل

: من قال(:  رضي اهللا عنه، عنه صلى اهللا عليه وسلمأيب هريرة يعن سيدويف البخاري 
  ).البحر زبد مثل كانت وإنسبحان اهللا وحبمده، يف يوم مائة مرة، حطت خطاياه 

من صلى على (: ويف صحيح اجلامع عن ثوبان موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يرفعه
    ).أحد جبل مثلد دفنها فله قرياطان ، و القرياط جنازة فله قرياط ، فإن شه

رباط : ( عبادة بن الصامت رضي اهللا عنه، عنه صلى اهللا عليه وسلمييف اجلامع عن سيدو
هللا ا يف سبيل امن مات مرابطًصيامها وقيامها، و:  شهر أو سنةعبادةيوم يف سبيل اهللا يعدل 

   ).قامت الدنياأجرى له رباطه ما أعاذه اهللا من عذاب القرب، و

:  عبادة بن الصامت رضي اهللا عنه، عنه صلى اهللا عليه وسلمييف اجلامع عن سيد     و
  ). ستني سنةعبادة أفضل من ،لقيام رجل يف الصف يف سبيل اهللا عز وجل ساعة(

     ويف صحيح اجلامع عن سيدنا معقل بن يسار رضي اهللا عنه، عنه صلى اهللا عليه 
  ).الفتنة كهجرة إيلرج و يف اهلعبادة: (وسلم
   :ومن العبادة حسن الظن= = 

 رضي اهللا عنه هريرةأيب  عن ختريج مشكاة املصابيح يفابن حجر  أبو داود وكما أخرج
   ).العبادة من حسن حسن الظن: ( مرفوًعا،حسن بسند 
  : ومن خري العبادة العلم لوجه اهللا تعاىل= = 

رضي اهللا الباهلي، عن أيب أمامة وصحيح سنن الترمذي وغريمها، ففي صحيح الترغيب 
مث قال . ) على العابد ، كفضلي على أدناكمفضل العامل: (عنه، عنه صلى اهللا عليه وسلم

وات واألرض حىت النملة يف جحرها، وحىت أهل السمإن اهللا ومالئكته و(: رسول اهللا
  ).اخلري الناس معلمي على، ليصلون احلوت
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إن اهللا : (يف صحيح اجلامع عن أمي عائشة رضي اهللا عنها، عنه صلى اهللا عليه وسلمو
سلبت من يف طلب العلم سهلت له طريق اجلنة، وا  من سلك مسلكً: أنهأوحى إيلّتعاىل 

 ).مالك الدين الورع، وعبادةفضل يف علم خري من فضل يف  وكرميتيه أثبته عليهما اجلنة،
   :أجر العابد دائم حىت ميوت= = 
صحيح يف   رضي اهللا عنهم مرفوًعابن العاص اهللا بن عمرو عبد وحذيفة بن اليمانفعن 

ن العبد إذا كان على طريقة حسنة من إ( :يقول تعاىل،  وصحيح الوادعي وغريمهاالترغيب
  أو، حىت أطلقه،ا اكتب مثل عمله إذا كان طليقً: قيل للملك املوكل به، مث مرض،العبادة

   )!أكفته إيل
ويف صحيح اجلامع عن سيدنا أيب موسى األشعري، رضي اهللا عنه، عنه صلى اهللا عليه 

 صحيًحامن األجر مثل ما كان يعمل إذا مرض العبد أو سافر، كتب اهللا تعاىل له (: وسلم
  ).مقيًما

  
   :والنشأة يف العبادة طريق لظل العرش= = 

سبعة يظلهم اهللا يوم القيامة يف ظله يوم (: ففي البخاري عن أيب هريرة رضي اهللا تعاىل عنه
  .احلديث...)  اهللاعبادةإمام عادل ، وشاب نشأ يف : ال ظل إال ظله 

   : نعيم اهللا الزدادوا عبادةلو رأى العباد شيئًا من= = 
إن هللا (: ففي البخاري عن سيدي أيب هريرة رضي اهللا عنه، عنه صلى اهللا عليه وسلم

: ا وجدوا قوما يذكرون اهللا تنادوا، فإذكر يلتمسون أهل الذ،مالئكة يطوفون يف الطرق
عز وجل  فيسأهلم رم، وم بأجنحتهم إىل السماء الدنيافيحف: قال. هلموا إىل حاجتكم

حونك ويكربونك وحيمدونك يسب:  ما يقول عبادي؟ تقول:- وهو أعلم منهم -
: سبحانهفيقول ،  ما رأوكال واهللا: فيقولون؟ هل رأوين: سبحانهفيقول ، وميجدونك

 وأكثر لك ا، وأشد لك متجيًدعبادةلك لو رأوك كانوا أشد : يقولونف؟ وكيف لو رأوين
وهل : سبحانهفيقول ، يسألونك اجلنة: فيقولون؟ ونينفما يسأل: سبحانهفيقول ، اتسبيًح
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: يقولونفأم رأوها؟ فكيف لو : سبحانهفيقول ، ال واهللا يا رب ما رأوها: رأوها؟ يقولون
: سبحانهفيقول ، ا، وأعظم فيها رغبةا، وأشد هلا طلًبلو أم رأوها كانوا أشد عليها حرًص

ال واهللا يا رب : يقولونفوهل رأوها؟ : انهسبحفيقول ، من النار: يقولونففمم يتعوذون؟ 
ا، و رأوها كانوا أشد منها فراًرل: يقولونف فكيف لو رأوها : سبحانهفيقول ، ما رأوها

: يقول ملك من املالئكةث. فأشهدكم أين قد غفرت هلم: سبحانهفيقول ، وأشد هلا خمافة
اء ال يشقى م هم اجللس: سبحانهفيقول . فيهم فالن ليس منهم، إمنا جاء حلاجة

  ).جليسهم
  : من صفات العبد الذي حيبه ربه تعاىل= = 
ما ورد يف الترمذي عن أيب أمامة رضي اهللا عنه عنه صلى اهللا عليه وسلم بسند      
 عبادة أحسن ، ذو حظ من الصالة، خفيف احلاذمؤمنإن أغبط أوليائي عندي لَ: (حسن
 ،ا وكان رزقه كفافً،س ال يشار إليه باألصابعا يف النا وكان غامًض، وأطاعه يف السر،ربه

  .) قل تراثه، قلت بواكيه،جلت منيته ع: مث نقر بإصبعيه فقال،فصرب على ذلك
مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : سيدي سعد رضي اهللا عنه    ويف مسلم عن 

  ) التقي، الغين، اخلفيالعبد حيبإن اهللا :  (يقول
 حيب اهللا إن: (يقيب رضي اهللا عنه، عنه صلى اهللا عليه وسلمويف صحيح الترغيب عن مع

 رضي اهللا عنه، جابرعن  ومثله يف صحيح اجلامع، ).مسح البيع، مسح الشراء، مسح القضاء
 ،ا ومسًح،ا إذا اشترى ومسًح، إذا باعامسًح عبداأحب اهللا تعاىل : (عنه صلى اهللا عليه وسلم
  ).إذا قضى ومسحا إذا اقتضى

ال يؤمن : ( الترغيب عن أيب هريرة رضي اهللا عنه، عنه صلى اهللا عليه وسلمويف صحيح
عبد حىت يأمن جاره بوائقه ، ومن كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر ؛ فليكرم ضيفه ، ومن 

 الغين احلليم املتعفف ، حيب اهللا إنكان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليقل خريا أو ليسكت ، 
  ).ائل امللحويبغض البذيء الفاجر الس
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    ويف اجلامع الصغري بسند حسن، عن سيدي عمران بن حصني رضي اهللا عنه، عنه 
 ). املؤمن الفقري املتعفف أبا العيالعبده حيبإن اهللا تعاىل  (:صلى اهللا عليه وسلم

   :العابد راحم= = 
أن ابنة لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ي اهللا عنه رض أسامة بن زيدعن البخاري روى 

أيب، أن  أرسلت إليه، ومع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أسامة بن زيد وسعد وأيب أو
إن هللا ما أخذ وما أعطى، وكل : (ضر فاشهدنا، فأرسل يقرأ السالم ويقولابين قد احت

يه، فقام وقمنا معه، فلما فأرسلت إليه تقسم عل). شيء عنده مسمى، فلتصرب وحتتسب
قعد رفع إليه، فأقعده يف حجره، ونفس الصيب تقعقع، ففاضت عينا رسول اهللا صلى اهللا 

هذه رمحة يضعها اهللا يف قلوب من : (ما هذا يا رسول اهللا؟ قال: عليه وسلم، فقال سعد
  ).  الرمحاءعباده، وإمنا يرحم اهللا من عبادهيشاء من 
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  : يف املساجدورجل قلبه معلق - 11

  الرجل متعلق القلب:      ومن الذين يظلهم اهللا تبارك وتعاىل يف ظله يوم ال ظل إال ظل
باملساجد، املرتبط ا، الذي إذا 
كان ا أطال، وإذا خرج أحب أن 

 ابتعد أحس باحلنني، يعود، وإذا
وإذا عجز ضاق واشتاق، ورمبا 
استعرب وبكى، وأصابه ما يصيب 

  .احملبني

) الرجل(وال شك أن للتعبري بـ
، لو وقفت دوا )مساجد(ولكلمة ) معلق(دالالت، ولكلمة ) قلبه: (دالالت، ولكلمة

يج اخلفيف مجيعها الحتاجت مباحث طويلة، بل كتًبا، وأجدين مضطرا لالجتزاء، والتعر
  .على املعاين حىت يأذن اهللا ببسط

كما يف ) ورجل قلبه معلق يف املساجد: (نصوص خمتلفة مثل قوله احلديث بوقد ورد
 ) إليه يعود حىتورجل معلق باملسجد، إذا خرج منه (: البخاري، وورد يف مسلم وغريه

قلبه معلق (ادة زي: يف نصوص أضعف،  وورد بأسانيد ضعيفة) قلبه معلق باملساجد: (وورد
  ).باملساجد؛ من شدة حبه إياها

ولعل اإلشارة بالرجولة هنا ألن املرأة ال يرد كثًريا تعلقها باملسجد، لكون اجلمعة واجلماعة 
  ..غري واجبتني عليها، كما يف الرجل

   : ممن قيل فيهمكما أن اإلشارة ا تومئ إىل الرجال الذين يعمرون مساجد اهللا
 خيافون يوما ؛ وإيتاء الزكاة، وإقام الصالة، عن ذكر اهللاجتارة وال بيع رجال ال تلهيهم(

)  ويزيدهم من فضله، ليجزيهم اهللا أحسن ما عملوا.تتقلب فيه القلوب واألبصار
  ..38-37:النور
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 وأَنهم ،قُوا ربِهم الَِّذين يظُنونَ أَنهم مال.ِإالَّ علَى الْخاِشِعني وِإنّها لَكَِبريةٌ: (وممن قيل فيهم
  . 46-45: البقرة) راِجعونَ ِإلَيِه
 فعسى أولئك ؛ ومل خيش إال اهللا،وآتى الزكاة ، وأقام الصالة،آمن باهللا واليوم اآلخر(: ممنو

   .جعلنا اهللا منهم مبنه وفضله، 18:التوبة) أن يكونوا من املهتدين
  :وتعلق القلب هو شدة ارتباطه  ** 

حبه لبيت اهللا، وحب املكث فيه، واالنتظار، والتفكر، ملا جيد فيه من األنس وزيادة 
  .باملتعال، وراحة البال، وصفاء النفس، ورهافة احلس

ولعل ذلك يخرج الذين يكونون يف املسجد جبسومهم ال بقلوم، ما بني زاعق وناعق، 
ويهجرون  ومؤٍذ، يتخطون الرؤوس، ويضايقون اخللق، عدٍّوصاخب والٍغ، ومت

  .. ويزعجون
يضة ونافلة، واعتكاف فهو بني ذكر وشكر، وقراءة وعلم، وفراملمدوح هنا أما صاحبنا 
  .شغل مبا ينشغل به غريه، الستغنائه باخلالق عن اخللقوتعبد، ال ين

 من !يسمى محامة املسجد، وعائذ بيت اهللا قد كان عبد اهللا بن الزبري رضي اهللا عنهماو
  .هللا أعلمطول مكثه فيه، وا

  : وهو يعلم أنه يف أحب األماكن إىل ربه تبارك وتعاىل  ** 
أحب البالد إىل اهللا : (مسلم عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أنه صلى اهللا عليه وسلم قالففي 

  .)مساجدها، وأبغض البالد إىل اهللا أسواقها
  :كم يستشرف من الرمحات، ومن السكينةفيها ويعلم كم جيد ** 

، يتلون كتاب اهللا، ويتدارسونه بينهم، إال اهللا بيوتوما اجتمع قوم يف بيت من ( :مرفوًعا 
  ).نزلت عليهم السكينة، وغشيتهم الرمحة وحفتهم املالئكة، وذكرهم اهللا فيمن عنده

ة صال: (أنه صلى اهللا عليه وسلم قالرضي اهللا عنه،  وغريه عن أيب هريرة ويف البخاري
ا وعشرين درجة، فإن أحدكم إذا ، مخًسبيته، وصالته يف سوقهاجلميع تزيد على صالته يف 

ه اهللا ا درجة ، ، مل خيط خطوة إال رفعتوضأ فأحسن، وأتى املسجد، ال يريد إال الصالة



 188

وحط عنه خطيئة، حىت يدخل املسجد، وإذا دخل املسجد، كان يف صالة ما كانت حتبسه، 
وتصلي عليه املالئكة، ما دام يف 

اللهم اغفر : يصلي فيهجملسه الذي 
  ). فيهحيدث مل ما، له، اللهم ارمحه

 عن أيب السلسلة الصحيحةيف و
 رضي اهللا عنه أنه صلى اهللا جابر

 ما صالة يف املرء(: عليه وسلم قال
  ).انتظرها

ويعلم أن لزوم املساجد شهادة   ** 
  :له يوم القيامة باإلميان

ففي السيوطي بإسناد صحيح املعىن 
 عن أيب سعيد ،دضعيف اإلسنا

رأيتم إذا : (عنه مرفوًعارضي اهللا 
 فاشهدوا له املساجد يعتادالرجل 

إمنا : باإلميان؛ قال اهللا عز وجل
  .18: التوبة.اآلية..)  اهللا من آمن باهللا واليوم اآلخرمساجديعمر 

  وذكر:29: الدخان)بكت عليهم السماء واألرضفما : (ويف القرطيب يف تفسري قوله تعاىل
 ما من عبد يسجد هللا :قال عطاء اخلراساين حدثين .....:.قال  نعيم حممد بن معمرأبو

روى  .)سجدة يف بقعة من بقاع األرض إال شهدت له يوم القيامة وبكت عليه يوم ميوت
يا أبا : قال له أن رجالً: رضي اهللا عنه يف هذه اآليةبن عباس ا يف تفسريه عن ابن جرير

) وما كانوا منظرين فما بكت عليهم السماء واألرض(: العباس رأيت قول اهللا تعاىل
نعم إنه ليس : اهللا عنه فقال رضي فهل تبكي السماء واألرض على أحد؟ ،29:الدخان

فإذا مات ، يصعد عمله ه ومن،أحد من اخلالئق إال وله باب يف السماء منه يرتل رزقه
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 ..ويرتل منه رزقه فقد بكى عليه،املؤمن فأغلق بابه من السماء الذي كان يصعد به عمله
 .ويذكر اهللا عز وجل فيها بكت عليه، وإذا فقده مصاله يف األرض اليت كان يصلي فيها

، ريمل يكن هلم يف األرض آثار صاحلة، ومل يكن يصعد إىل السماء منهم خ فرعون وإن قوم
  !فلم تبك عليهم السماء واألرض: قال
  ، فضل ما يف املسجد من رباطويعلم **   

أال أدلكم على (:  صلى اهللا عليه وسلم،، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه، عنهكما يف مسلم
 إسباغ الوضوء على املكاره، وكثرة :قال! بلى يا رسول اهللا:  قالوا؟ما ميحو اهللا به اخلطايا

ساجد، وانتظار الصالة بعد الصالة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم اخلطا إىل امل
  .)الرباط
  ؛ ويعلم أنه يف صالة دائمة ما مل حيدث  ** 

ال يزال أحدكم (: ، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه، عنه صلى اهللا عليه وسلمففي الصحيحني
  .)ال الصالةيف صالة ما دامت الصالة حتبسه، ال مينعه أن ينقلب إىل أهله إ

   :ويعلم أن املالئكة جالّسه ومؤنسوه  ** 
: دامت الصالة حتبسه، واملالئكة تقول إن أحدكم يف صالة ما(: كما يف البخاري مرفوًعا

  ).اللهم اغفر له، اللهم ارمحه، ما مل يقم من مصاله أو حيدث
فون يف الطرق إن هللا مالئكة يطو(: عن أيب هريرة رضي اهللا عنه مرفوًعا البخاري ويف

: قال.  حاجتكمإىل هلموا: يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون اهللا تنادوا
 فيسأهلم رم، وهو أعلم منهم، ما يقول : السماء الدنيا، قالإىلفيحفوم بأجنحتهم 

هل : فيقول: يسبحونك ويكربونك وحيمدونك وميجدونك، قال: تقول: عبادي؟ قال
لو : يقولون: وكيف لو رأوين؟ قال:  فيقول:ال واهللا ما رأوك، قال: ونفيقول: رأوين؟ قال

فما : يقول: رأوك كانوا أشد لك عبادة، وأشد لك متجيدا وأكثر لك تسبيحا، قال
ال واهللا يا رب ما : يقولون: وهل رأوها؟ قال: يقول: يسألونك اجلنة، قال: يسألونين؟ قال
لو أم رأوها كانوا أشد عليها : يقولون: ؟ قالفكيف لو أم رأوها: يقول: رأوها، قال
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من النار، : يقولون: فمم يتعوذون؟ قال: حرصا، وأشد هلا طلبا، وأعظم فيها رغبة، قال
فكيف لو : يقول: ال واهللا يا رب ما رأوها، قال: يقولون: وهل رأوها؟ قال: يقول: قال

: فيقول: أشد هلا خمافة، قاللو رأوها كانوا أشد منها فراًرا، و: يقولون: رأوها؟ قال
فيهم فالن ليس منهم، إمنا جاء : يقول ملك من املالئكة: قال. فأشهدكم أين قد غفرت هلم

  )! هم اجللساء ال يشقى م جليسهم: قال. حلاجة
   :ويعلم فضل التكبرية األوىل والصف األول**   
 لو يعلم الناس ما: (وسلمرضي اهللا عنه، عنه صلى اهللا عليه في الصحيحني عن أيب هريرة ف

يف   ولو يعلمون ما،عليه الستهموا  مث مل جيدوا إال أن يستهموا،يف النداء والصف األول
يف العتمة والصبح   ولو يعلمون ما،الستبقوا اليه)  حلضور الصلواتالتبكري(التهجري

  ).األتومها ولو حبًو
من صلى هللا أربعني : (سلميف الصحيحة، عن أنس رضي اهللا عنه، عنه صلى اهللا عليه وو

 وبراءة من ، كتبت له براءتان براءة من النار، يدرك التكبرية األوىل،يوما يف مجاعة
   ).النفاق

  :ولقد أثر عن الصاحلني لزوم املساجد، واألنس باملكث ا** 
 رسول اهللا صلى تولعل من اإلشارات املهمة هنا يف االرتباط باملسجد والتعلق به؛ أن بي  

وعلى آله وصحبه  عليه اهللا
وسلم كان مفتوًحا على 

  ..، مباشرةاملسجد
وكذا خوخة أيب بكر 
 ،الصديق رضي اهللا عنه

وخوخات عدد من 
وهي بعد العمود األخري من  ، غري خوخة الصديق رضي اهللا عنه- حىت سدت ،الصحابة

  : الغريب، من جهة باب السالمحد املسجد
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إن من  (:رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عنه عن ففي البخاري عن أيب سعيد رضي اهللا
الناس علي يف صحبته وماله أبا بكر، ولو كنت متخذًا خليالً من أميت الختذت أبا نِّأم 

  !) أيب بكرخوخة إال خوخةبكر، إال خلة اإلسالم، ال يبقني يف املسجد 
 وال يزال . دارينا بني وضع حاجًز،باب صغري يف باب كبري: واخلوخة كما يف املعاجم 

  ! معلًما بالفتةملسجد النبوي الشريف إىل يومنا هذاة أيب بكر يف امكان خوخ
 دفن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وصاحبيه الكرميني جبواره ومن اإلشارات املهمة** 

  ). فيما بعد عصر الصحابة رضوان عليهم،أدخل القرب الشريف فيه(مباشرة 
 هو إمام الصالة يف اجلامع - يف دولة اإلسالم – أن أمري املؤمنني مةومن اإلشارات امله** 

  !الرئيس
يؤدون دروسهم كانوا  أن علماء األمة من الصحابة فمن بعدهم ومن اإلشارات املهمة** 

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فاخللفاء الراشدون، فخلفاء األمة وعلماؤها، : يف املسجد
  :يها كتاب، لكن يف افشارة غنيةواألمثلة أكثر من أن حيص

الصبح،  كان الشافعي رمحه اهللا جيلس يف حلقته إذا صلى: حدث الربيع بن سليمان أنه قال
  وجاء أهل احلديث فيسألونه تفسريه، فإذا طلعت الشمس قاموا،فيجيئه أهل القرآن

 رتفع فاستوت احللقة للمذاكرة والنظر، فإذا ا،ومعانيه، فإذا ارتفعت الشمس قاموا
فال يزالون إىل قرب ،روض والنحو والشعرالضحى تفرقوا، وجاء أهل العربية والع 

  ! مث ينصرف رمحه اهللا،النهار انتصاف
، لي الغداة، فرأيته يصحنيفة يف مسجده أتيت أبا: قال ،وعن أيب معاذ عن مسعر بن كدام 

فإذا صلى العصر جلس مث جيلس إىل العصر،  ر،للناس يف العلم إىل أن يصلي الظهمث جيلس 
 !يصلي العشاء  فإذا صلى املغرب جلس إىل أن،إىل املغرب

 -اإلسالم ابن تيمية  هو شيخ  فها؛كما حرص السلف الصاحل على االلتزام ذه السنة
  وكان. تعاىل جيلس بعد الصالة يذكر اهللا- رمحهما اهللا كما ينقل عنه تلميذه ابن القيم
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من   يدخلها مل يدخل جنة اآلخرة، يعين بذلك ما حيصل للعابديقول إن يف الدنيا جنة من مل
  .لذة املناجاة اليت ال نسبة بينها وبني لذات الدنيا بأسرها

وقد كان إذا صلى الفجر . ولو مل أتغد الغداء سقطت قويت ،هذه غدويت:  وكان يقول
  !من انتصاف النهار جلس يذكر اهللا تعاىل إىل قريب

ى بني رجلني إىل مسجد  يهاد)أصيب بالشلل(بعد ما سقط شقه وكان الربيع بن خثيم 
: لقد رخص اهللا لك لو صليت يف بيتك فيقول :، وكان أصحاب عبد اهللا يقولون لهقومه

، حي على الفالح فال ن أمسع منادي اهللا حي على الصالةلكين أستحي أإنه كما تقولون، و
  !أجيبه

 ، أنه كان به وجع اخلاصرة الشريازي بن خفيف حممد عبد اهللاأيب الفقيهالشيخ وروي عن 
 فكان إذا نودي بالصالة يحمل على ظهر رجل، فقيل ،فكان إذا أصابه أقعده عن احلركة

ومل تروين يف الصف فاطلبوين يف ، إذا أقيمت الصالة :قال لو خففت على نفسك؟: له
  !املقربة

 من –س طالبه دبر كل صالة وقد رأيت العالمة حممد بن املختار الشنقيطي الكبري يدر
  !  عليه رمحات اهللا ورضوانه–الفجر إىل العشاء 

  
  .وأرجو أن يكون يف هذا القدر كفاية إن شاء اهللا
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  جنات عدن مفتحة هلم األبواب
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  : ورجالن حتابا يف اهللا– 12
 اجتمعا رجالن حتابا يف اهللا؛: (ومن النفر الذين يظلهم الرمحن يف عرشه يوم ال ظل إال ظله

كما ورد يف البخاري )  وتفرقا عليهى ذلكعل
  .ن أيب هريرة رضي اهللا عنه ع،وغريه

ويف الترغيب والترهيب عن أيب الدرداء رضي اهللا 
 - اهللا يف حتاباما من رجلني (: عنه بإسناد جيد

 إال كان أحبهما إىل اهللا أشدمها -بظهر الغيب 
  .)حبا لصاحبه

  :هما مل يتحابا لدنيا وال منفعةف*** 
رضي اهللا عنهما عنه صلى  ففي البخاري عن أنس

 كن منثالث ثالث من كن فيه  (:اهللا عليه وسلم
اهللا ورسوله أحب من كان :  وجد حالوة اإلميانفيه

، ومن ا ال حيبه إال هللا، ومن أحب عبًدإليه مما سوامها
 كما -بعد إذ أنقذه اهللا  -يكره أن يعود يف الكفر 
  .)يكره أن يلقى يف النار

 :ومها يعلمان أن احلب يف اهللا من عرى اإلميان*** 
ففي الصحيحة عن ابن عباس رضي اهللا عنهما عنه 

 يفأوثق عرى اإلميان املواالة : (صلى اهللا عليه وسلم
 يفالبغض ، واهللا يفاحلب ، واهللا يفاملعاداة ، واهللا

  ).اهللا
   :ألعمالأن ذلك من أفضل ايعلمان و*** 

: ففي سنن أيب داود وغريه، عن سيدي أيب ذر رضي اهللا عنه، عنه صلى اهللا عليه وسلم
  ).اهللا يف والبغض اهللا يفأفضل األعمال احلب (
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   :وأن املؤمن يذوق بذلك حالوة اإلميان*** 
:  كما ورد يف صحيح سنن النسائي عن أنس رضي اهللا عنه، عنه صلى اهللا عليه وسلم

أن يكون اهللا عز وجل ورسوله أحب :  فيه وجد ن حالوة اإلميان وطعمهثالث من كن(
، وأن توقد نار عظيمة فيقع فيها أحب اهللا يف وأن يبغض اهللا يفإليه مما سوامها، وأن حيب 
  ).إليه من أن يشرك باهللا شيئًا

   :وأن ذلك جملبة حلب اهللا تبارك وتعاىل*** 
أن رجال كان عند النيب صلى اهللا ي اهللا عنه، عن أنس رضكما ورد يف حديث أيب دواد  
فقال له النيب صلى اهللا . إين ألحب هذا!  يا رسول اهللا:عليه وسلم، فمر به رجل، فقال

: ، فقالاهللا يفإين أحبك : فلحقه، فقال: أعلمه قال: قال! ال: أعلمته؟ قال: عليه وسلم
  ).أحبك الذي أحببتين له

  :ب للجنة با احلب يف اهللا تعاىلوأن*** 
من عاد مريًضا، أو (: رضي اهللا عنه، عنه صلى اهللا عليه وسلمففي الترمذي عن أيب هريرة 

  ).أن طبت وطاب ممشاك، وتبوأت من اجلنة مرتالً:  ناداه مناداهللا يفزار أًخا له 
   :وأن احلب يف اهللا يرفع ذا الدرجة القليلة ملرتبة أخيه إذا كان أعلى*** 

ول اهللا صلى اهللا جاء رجل إىل رس(: اهللا عنهرضي عن ابن مسعود       ففي البخاري 
ال ؟ فقا ومل يلحق م، كيف تقول يف رجل أحب قوًميا رسول اهللا: عليه وسلم فقال

  .)أحب من معاملرء : (رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
 رأيت أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: (عنه    ويف أيب داود عن أنس رضي 

 الرجل حيب ، يا رسول اهللا: قال رجل، مل أرهم فرحوا بشيء أشد منه،فرحوا بشيء
 فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه ، وال يعمل مبثله،الرجل على العمل من اخلري يعمل به

  ).أحب من مع املرء :وسلم
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   :ش على كراسي من ياقوتوأن املتحابني يف اهللا تعاىل حتت العر*** 
: رضي اهللا عنه، عنه صلى اهللا عليه وسلم  صحيح عن أيب أيوبدغري بسنففي اجلامع الص

  ). على كراسي من ياقوت، حول العرشاهللا يفاملتحابون (
  :وعلى منابر من لؤلؤ*** 

: اهللا عنه، عنه صلى اهللا عليه وسلمكما ورد يف صحيح الترغيب عن أيب الدرداء رضي 
، على منابر اللؤلؤ، يغبطهم الناس، ليسوا م النورليبعثن اهللا أقواما يوم القيامة يف وجوهه(

. هم لنا نعرفهملِّج! يا رسول اهللا: على ركبتيه؛ فقالفجثا أعرايب : قال. بأنبياء والشهداء
  )!، جيتمعون على ذكر اهللا يذكرونه، من قبائل شىت، وبالد شىتاهللا يفهم املتحابون : قال

  :وعلى منابر من نور*** 
 على منابر من اهللا يفإن املتحابني : ( يف الفتح الرباين بسند صحيح،كما أخرج الشوكاين

اهللا عنه، عنه صلى اهللا ويف صحيح الترغيب عن أيب مالك األشعري رضي ) نور يوم القيامة
ا ليسوا بأنبياء ، واعلموا أن هللا عز وجل عباًد امسعوا، واعقلوا:يأيها الناس: (عليه وسلم
 رجل من ا فجث تعاىل، وقرم من اهللا،ن والشهداء على منازهلم، يغبطهم النبيووال شهداء

ن الناس ليسوا ناس م! يا رسول اهللا: ى إىل النيب فقال، وألواألعراب من قاصية الناس
 انعتهم لنا، ؟!هداء على جمالسهم وقرم من اهللا، يغبطهم األنبياء والشبأنبياء وال شهداء

، فسر وجه النيب بسؤال األعرايب، فقال رسول -ا  يعين صفهم لنا، شكلهم لن–جلهم لنا 
 اهللا يف، حتابوا ع القبائل، مل تصل بينهم أرحام متقاربةهم ناس من أفناء الناس ونواز: اهللا

ا، يامة منابر من نور فيجلسون عليها، فيجعل وجوههم نوًر، يضع اهللا هلم يوم القوتصافوا
 ال خوف عليهم وال ،، وهم أولياء اهللايفزعونزع الناس يوم القيامة وال ، يفاوثيام نوًر
   ).هم حيزنون

  .فيا هلا من مرتلة نسأله تعاىل أن يعطيناها مبنه وجوده
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  :من فقه احملبة يف اهللا تعاىل
o  اغالًبا –من فقه احملبة أ - 

، يف متبادلة بني شخصني
 والفراق،  أحواهلما من اللقاء

فاحلب يقرما، واملعصية 
تباعدمها، أو احلياة تقرما، 

ورجالن (؛ واملمات يفرقهما
اجتمعا على : حتابا يف اهللا

 ).ذلك، وتفرقا عليه
o يقع ) احتاب( أن الفعل ظنال أ

بني اثنني، ويدور على املشاركة 
د يقع من واحد لواحد مل فق دائًما،

 ألقى اهللا تعاىل يعاصره، فقديره، ومل 
) وألقيت عليك حمبة مين (: اخلالئق؛ حىت من مل يعاصروه من أمثالناقلوبحمبة موسى يف 

 .39:طه
 بيته الطيبني، وآل  الكرام، وأصحابه،كما أننا حنب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 ونطمع أن جيمعنا اهللا تعاىل م، فاللهم ال ختلف ظننا - ومل نرهم –  امليامنيوعلماء السنة
 .يا منان يا كرمي

o يعلم األخ أخاه أنه حيبه: 
إذا أحب : (، عنه صلى اهللا عليه وسلمعن علي بن احلسني رضي اهللا عنهما يف الصحيحةف

 ). خري يف األلفة، وأبقى يف املودة فإنه؛ فليبني لهاهللا يفأحدكم أخاه 
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، فليس املوضوع املرأة اليت حتب أختها يف اهللا تعاىل تعلمها بذلكوإعماالً للنص فإن 
 ككل أحكام الشريعة؛ ما مل ترد فيه أدلة على ؛ذكوريا حبًتا، بل إنه للنساء كذلك

  .اخلصوصية
o  بالطاعةمشروط يف اهللا واحملبة استمرار األلفة: 

اهللا عنه، عنه صلى اهللا عليه يحة وصحيح اجلامع وغريمها عن أنس رضي في الصحف
 إال ذنب حيدثه ؛، فيفرق بينهما عز وجل، أو يف اإلسالماهللا يفما تواد اثنان : (وسلم
  ).أحدمها
o أو أساء؛ خصوًصا احلبيب ة النصيحة للمسلم إذا هو فتر، أو قصربومن متام احمل ،

 :يف اهللا تعاىل
 الدينإن ( :اهللا عنه، عنه صلى اهللا عليه وسلمود عن متيم الداري رضي كما يف أيب دا

هللا، : ملن يا رسول اهللا؟ قال: قالوا. النصيحة الدين، إن النصيحة الدين، إن النصيحة
 ).وكتابه، ورسوله، وأئمة املؤمنني، وعامتهم

o جيتمعون على ذكر اهللا تعاىلومنها أن املتحابني يف اهللا : 
: اهللا عنه، عنه صلى اهللا عليه وسلم أيب الدرداء رضي حلديث السابق عن  كما ورد يف ا

  )!، جيتمعون على ذكر اهللا يذكرونه، من قبائل شىت، وبالد شىتاهللا يف هم املتحابون (....
o ا ألخيهومنها أن أحبهم إىل اهللا تعاىل أشدهم حب : 

ما من رجلني (:  بإسناد جيديف الترغيب والترهيب عن أيب الدرداء رضي اهللا عنهكما مر 
   .) إال كان أحبهما إىل اهللا أشدمها حبا لصاحبه- بظهر الغيب - اهللا يف حتابا

o ومما جيلب احملبة إفشاء السالم:  

ال تدخلون : (، عنه صلى اهللا عليه وسلمكما ورد يف مسلم عن أيب هريرة رضي اهللا عنه
 أدلكم على شيء إذا فعلتموه حتاببتم؟ اجلنة حىت تؤمنوا، وال تؤمنوا حىت حتابوا، أوال

 ).بينكم السالم أفشوا

  :وتبقى هنا إشكالية ال بد من جتليتها
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  يف اهللا؛ أو العكس؟ إين أحبك: هل جيوز المرأة أن تقول لرجل
األصل يف هذا أنه حالل،      

 أيب ومطلوب؛ ملا ورد عن
 دخلت :إدريس اخلوالين قال

 فإذا فىت براق ،مسجد دمشق
 فإذا ،وإذا الناس معه، ناياالث

 ،اختلفوا يف شيء أسندوه إليه
 ، فسألت عنه.وصدروا عن رأيه

 هذا معاذ بن جبل رضي :فقيل
  . اهللا عنه

رتفلما كان من الغد هج 
فوجدته قد ) بكرت بالصالة(

 ، ووجدته يصلي،سبقين بالتهجري
واهللا إين  :قلت مث ، فسلمت عليه، مث جئته من قبل وجهه،فانتظرته حىت قضى صالته

فأخذين حببوة ردائي .  اهللا:فقال آهللا؟ فقلت.  اهللا: آهللا؟ فقلت:فقال. ألحبك يف اهللا
  : أبشر فإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول:، فقالفجبذين إليه

  .)وجبت حمبيت للمتحابني يف واملتجالسني يف واملتباذلني يف: اىلقال اهللا تع(
 أنه قال – يف ملتقى أهل احلديث – عن الشيخ ابن باز رمحه اهللا تعاىل وقد نقل بعضهم     

كتاب النكاح من صحيح ( هـ بعد صالة الفجر عند شرحه على 1417يف ذي القعدة 
كذا لو رغبت املرأة و(. 9/80الفتح ). باب عرض املرأة نفسها على الرجل الصاحل) (البخاري

 وال مانع عندي أن ختطبين من أيب، هذا ،ك يف اهللا أحببت:فالن  فتقول يا،يف الرجل الصاحل
  ).البأس به
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 بل جيب أن يكون التحاب ؛بأس به ال) أحبك يف اهللا (:وقول املرأة للرجل: ا رمحه اهللاوقال أيًض
 :وقول الرسول صلى اهللا عليه وسلم) واملؤمنون واملؤمنات بعضهم أولياء بعض(بني املؤمنني 

 .) عز وجلال هللاإحيبه  أن حيب املرء ال:  وذكر منها،ميانالوة اإلثالث من كن فيه وجد ن ح(
  .هــ.أ

  . لكن اخلشية أن يفتح ذلك باب تساهل وشر، فإذا أمنت الفتنة والشر جاز    
  :  ابن عثيمني العالمةيقول الشيخ

يعرف أن الرجل  حبيث إنه جيوز بشرط األمن من الفتنة، :قلنا ملن سأل هذا السؤال      
   :، فقالاوضرب مثالً للفتنة، ذي إذا قالت له املرأة هذا الكالم ال يكون فيه قابليةال

 إين أحبك يف اهللا، فال شيء يف ذلك؛: فقالت له ،افرض أن امرأة كلمت الشيخ ابن باز
، وكان يذكر ا ولكن أن يكون شاب!شيءصول يتصور منه ح ألن ذلك الرجل يف مقام ال

   .إنين أحبك يف اهللا، فهذا ال جيوز :تقولو باخلري، مث تتصل عليه
إذا أسيء استخدامها، أو  -؛ ألن احملبة يف اهللا قد تؤدي اكثًري ذر من هذاوحنن حن: قال

بد أن   وهذا شرك، فال،وقد تؤدي إىل حمبة مع اهللا لغري اهللا، إىل حمبة -أسيء تطبيقها 
   .اكاملً اتؤمن الفتنة أمًن

  : للشيخ خالد املصلح، منضبطةوجاء يف ذلك فتوى 
مهما كان علًما  -وال مكاتبته به  ،أرى أنه ال جيوز للمرأة خماطبة الرجل األجنيب بذلك    
 عند خماطبة الرجال ؛وذلك أن املؤمنة منهية عن اخلضوع يف القول - اوديًن انفًعو

 :اَء النِبييا ِنس: (فقد قال اهللا تعاىل ألكمل نساء املؤمنني وأبعدهن عن الريب ؛األجانب
 ، فَيطْمع الَِّذي ِفي قَلِْبِه مرض؛فَال تخضعن ِبالْقَوِل -ِإِن اتقَيتن  -لَستن كَأَحٍد ِمن النساِء 

  . 32:األحزاب) ا معروفًاوقُلْن قَولً
يكون قوهلن  أنفأمرهن اهللا تعاىل (: 3/56ابن العريب يف تفسريه أحكام القرآن اإلمام قال 
اللني   وال يكون على وجه حيدث يف القلب عالقة مبا يظهر عليه منا، وكالمهن فصلًا،جزلً

   .ا وأخذ عليهن أن يكون قوهلن معروفً،املطمع للسامع
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عن اللني يف  -املؤمنني  وهن أمهات -فنهى اهللا تعاىل أزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم 
   . واللني يف صفة أدائه،س القوليف جنوهذا يشمل اللني  القول،

 . فإن الطمع يف غريهن أقرب؛وسائر املؤمنات يدخلن يف هذا التوجيه من باب أوىل
  فان ذلك أبعد من الريبة؛ال تلني كالمها وتكسره ينبغي هلا إذا خاطبت األجانب أفاملرأة

   .والطمع فيها
  كان عندا أن رجلً عنه رضي اهللاأنس بن مالكسيدي ن عداود  أما ما رواه أمحد وأبو

 إين ألحب هذا، فقال له :يا رسول اهللا: فقال. النيب صلى اهللا عليه وسلم فمر به رجل
إين : فلحقه، فقال: قال. )أعلمه(: قال. ال: ؟ قال)أعلمته(: صلى اهللا عليه وسلم النيب

اكم وقد صحح احلديث ابن حبان واحل .....أحبك الذي أحببتين له: فقال .أحبك يف اهللا
فإنه ال يدل على مشروعية أن خترب املرأة  .4/189ووافقه الذهيب كما يف املستدرك 

   الرجل األجنيب بذلك،
 ، الذي تؤمن فيه الفتنة،فإن هذا اخلرب وارد يف حمبة املوافق يف اجلنس. وكذلك العكس
 :فقال) 1/247(وقد أشار إىل هذا املعىن املناوي يف فيض القدير  .وليس فيه ريبة

 فيما إذا كانت ،وأنه إمنا يقول ذلك للمرأة. )إذا أحبت املرأة أخرى هللا ندب إعالمها(
   .وحنوها زوجة

الذي جعل اهللا ، كما أنه ال يعلم أن إحدى الصحابيات قالته للنيب صلى اهللا عليه وسلم
   .ومل ينقل أنه قاله إلحداهن - ا وإناثًا ذكوًر-  على أهل اإلمياناحمبته فرًض

  . املسؤول أن حيفظ علينا ديننا وأن يلهمنا رشدنا آمنيواهللا
  

  .هذا واحلمد هللا رب العاملني
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  ورجل دعته امرأة ذات منصب ومجال إىل نفسها - 31

  إين أخاف اهللا: فقال

ومن الذين يظلهم الكرمي 
تبارك وتعاىل يوم ال ظل إال 

رجل دعته ذات : ظله
، منصب ومجال إىل نفسها

، رجل ف اهللاإين أخا: فقال
مجيلة، امرأة تعرضت له 

ذات مكانة اجتماعية، 
وشهرة جاذبة، فاستعلى 
على شهوته وضعفه 
اإلنساين، وتأىب على 

كما  ..السقوط وااليار
  حصل من يوسف عليه السالم مع امرأة العزيز،

ما ك،  امرأة دعاها نافذ ذو سلطان وشباب ودنيا، فتأبت وعفت واستعلت:مثل ذلكو 
  !املرأة يف حديث الثالثة أصحاب الغار اآليت ذكرهحصل من 

  ما املنصب وما اجلمال، وما اخلوف؟: لكن دعين أتأمل مفردات هذه اجلملة

ِصبِل: ، أو الرفيعة ذات الشأنالوظيفة: املَنمُء من العاملَر الَّهوتا يو .مِصبنأي :ِلفالن م 
 .   علو وِرفعة
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ق بعضهم بني احلسن واجلمال بأن احلسن يالحظ وفر. خلَلق واخلُلُقسن يف ااجلَمال احلُو
فكل مليٍح حسن . واملالحة تعمها مجيًعا. واجلمال يالحظ صورة أعضاِئه، لون الوجه
 إغراٌء ، وال كل مجيل حسًنا، وقوهلم مجالَك أال تفعل كذاا وليس كل حسٍن مجيلًاومجيلٌ مًع

  .عل ذلك وال تف،أي الزام األمجلَ

ُ يعِجب من حيثُ شكلُه من بني األحياء؛ : اجلَمالُ: وقيل ويف احلديث صفة كلّ ما
علم اجلمال و/  مسلم عن ابن مسعود رضي اهللا عنه) اجلَمال يِحب مجيلإنَّ اهللا: (الصحيح

إحدى القيم الثالث اليت ترد : ، واجلماليف الفلسفة يبحث يف اجلمال ومقاييسه ونظرياته
مجالُ كلِّ شيء واؤه هو أن يكون و وهي احلق واخلري واجلمال؛ ،يها األحكام التقديريةإل

 .  اصرب وتجملْ:جمالَك، أي/ على ما جيب له

 مل يِظهر :وجتمل الفقري.  وتلطَّف يف الكالم، وتزين، وحتسن، تكلَّف اجلميل:وجتمل الرجل
  : قول الشاعرومنه. املسكنة والذلَّ على نفسِه

  استغِن ما أغناك ربك بالِغنى      وإذا تِصبك خصاصةٌ فتجمِل

اإلحسان :  كذلكمن اتصف باجلمال أو احلسن خلْقًا أو خلُقًا؛ واجلميل: اجلَِميلُو
 .واملعروف والعمل احلسن

خاف  :يقال . وخشيةًانِفعالٌ ِفي النفِْس يحِدثُ اضِطراًبا فزع أو هوو : ضد األمنواخلوف
  . إذا فزع وحذر واتقَى: خيَاف خوفًا وخيفًا ومخافًة وِخيفَةً

 الفزع من بطشه، واحلذر من عذابه، واحلرص على اجتناب :واخلوف من اهللا تعاىل
  . وهو من سيما الصاحلني، وسلوك العلماء العاملني، والعباد املتقنيإغضابه،
رغب إليه، أي ابتهل إليه : ه اإلنسانُ، وهي اسم مرة من دعا، ودعاهما يدعى إلي: والدعوة

  . أو غريهبالسؤال، ورغّبه فيما عنده من اخلري
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أي رغبته يف نفسها، وتوسلت بأنوثتها، ومفاتنها،  : ودعته امرأة ذات منصب ومجال
  !ومجاهلا، لإليقاع به، وإقناعه بفعل الفاحشة
لشابة الذي يقع حتت طائلة اإلغواء، ويستدرج ونص هذه القطعة من احلديث حول ا

هيأ له أسباب الزنا، فيهرب منها؛ خمافة ربه تعاىل، ورغبة فيما عنده، كما للفاحشة، وت
 من بين حصل مع يوسف عليه السالم، والفىت صاحب الغار الذي راود ابنة عمه، والكفل

  .اهم اهللا، وغريهم ممن مروا بتجارب من هذا النوع الصعب فأجنإسرائيل
بن الكرمي؛ نيب اهللا ابن الكرمي ابن الكرمي اوأبرز من ورد ذكره يف هذا الباب الكرمي 

  :يوسف عليه وعلى آبائه السالم، فاقرأ قصته، من كتايب عن العفة وأهلها
  تلك القصص اليت أُثرت عن األنبياءيف يقيين هي      أهم ما ورد يف قصص أهل العفاف 

سالمه يف كتاب اهللا تعاىل، وذكرها سيدنا رسول اهللا صلى اهللا عليه عليهم صلوات اهللا و
، وفيها العرب والفكَر، واإلشارات الربانية اليت يلتقطها  ال خيالوسلم، فهي قصص حقٍّ

  ..      املوفقون، ويستوعب ما وراءها الذين يعطون قلوم وفهومهم للكتاب العظيم
يدنا يوسف عليه السالم مع امرأة العزيز، وهي      وأشهر ما يروى يف العفة حكاية س
  :قصة شديدة اخلصوصية، عالية القيمة

/  وكفى باهللا شهيًدا–فالذي يرويها لنا هو رب العاملني تبارك وتعاىل وجل وعز       = 
  !ومن أصدق من اهللا حديثًا؟

نا يوسف وقد جرت لنيب كرمي ابن كرام، يعد رمًزا للعفة وطهارة الذيل، هو سيد     = 
  ..صلى اهللا عليه وسلم

وكانت أحداثها الواقعية اختباًرا يف العفة شاقا، بسبب بطلتها، املرأة ذات املنصب     = 
اجلمال، والقوة، والنفوذ، واملكر  واجلمال، سيدة مصر األوىل، امرأة العزيز، اليت ملكت

ا، فال جيرؤ أحد أن الكُبار، والقدرة على حوك الدسائس، ويئة األمور على طريقته
 بوقاحتها اجلريئة -يكلمها، أو يغمزها، وحىت لو انكشف األمر فإا مل تكن لتبايل، ألا 

  ..أن تقطع األلسنة، وتنكل مبن ميس طرفها تستطيع –أو جرأا الوقحة 
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/  عن تعلقها خبادمها- خصوًصا نساء اتمع املخملي -      وقد حدث أن تكلم الناس 
  : بدأت اهلمسات يف جلسات النميمةو! عبدها
• يخة؟ ِلأال تعرفن أخبار ز  
  أمل تسمعن بعالقتها بغالمها؟  •
  أمل تسمعن بأا تطارده، وتستميله، وجتتهد يف اإليقاع به؟  •
  أال ترين أا جنت به عشقًا، وهامت به فتوًنا؟  •
  ما باهلا ترتل إىل مستوى الوله بغالمها؟  •
  أهلذا املستوى بط؟  •
 سيًدا من سادات اتمع، وجنًما من - إن شاءت، وهي املتزوجة –تعشق أال  •

  جنومه؟ 
       ومن خالل عيوا وخمابراا، علمت زليخة جبلسات النميمة، واحلوارات اليت تدور 

 وكيدها عظيم كما -يف القصور عن حكاية هيامها بغالمها، فدبرت جلسة نسائية كيدية 
فاخرة، ودعت إليها ربات النميمة من ) عزيزية زليخية(ة  فجهزت مائد-ذكرت السورة 

جنمات اتمع، اللوايت يأكلن بالشوكة والسكني، ويأكلن وهن مضطجعات، ويتأوهن 
سيدات اتمعات النمامات، من  ويضربن صدورهن، مث أخرجته عليهن فجأة، فما متالكت

االنبهار، وقالت ضرب الصدور، ومخش النحور، وإطالق صرخات اإلعجاب، وآهات 
يستحيل أن يكون هذا إنساًنا؛ إنه كائن مساوي ! هذا ليس إنساًنا عاديا: كثريات منهن

يا خبتك يا زليخة، يا لك من حمظوظة، وكن يأكلن آنئٍذ .. إنه ملك من املالئكة.. منري
فما درين أن جرحن أيديهن جراحات عميقة أليمة، وهن ) النخبوية األليطة(بطريقتهن 

  ..سنه خمدرات، وبرجولته ريات، غري شاعرات بالدماء النازفة، واأليدي اجلرحيةحب
 من بنات هذه الطبقة –     ومن باب التقريب ال املشاة أتذكر هنا بعض املراهقات 

 اللوايت ينتظرن فناًنا يف املطار، أو يف طريقه حلفل صاخب، صارخات -املتفسخة املستبيحة 
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ت سيارته، متمنيات ملسة من يده، ورمبا لو ملس إحداهن غُشي عليها متأوهات، مرمتيات حت
  !أميتاب باتشان ملسها.. أوووه/ مايكل جاكسون ابتسم هلا.. يااااه... من فرط االنفعال

وكانت ..     كان نسوة املدينة خمدرات مهووسات مبا يرين من حسن يوسف عليه السالم
تقوهلا صرحية؛ بعدما أثبتت هلن عذرها بالسكاكني، املاكرة تعرف ما تفعل؛ فلم تتردد أن 
  : وهي القوية النافذة ذات اليد الطوىل

اقطعن ألسنتكن، واكففن عين شركن ومنيمتكن، فها أننت كما قطّعنت أياديكن     إذن ف
انبهرتن به من جمرد نظرة، فكيف يب وهو يعيش معي يف قصري، وهو من عبيدي 

  !وخدمي؟
سأطارده، وأيأ له، وأفعل ) أنا وراه والزمن طويل: (ات اتمع املخملي    أتدرين يا سيد

املستحيل حىت خيضع يل، وإن مل يفعل ما أريد أنا، إن مل أشبع منه شوقي، إن مل ينكسر 
فمن هو حىت يتمنع إزائي، .. ألمري فسآخذه منه عنوة، وسأذله، وأسجنه وأكسر أنفه

  ! ويرفض رغبيت؟
 املصرية األوىل سيناريو اإليقاع بالفىت العفيف، فتخلي اجلو، وتبعد السيدة       وتعد

الرصد والعيون، وتسدل الستائر، وتسبغ اإلسدال، وتضفي على املكان رومانسية، ومتلؤه 
عطًرا وشاعرية، وتغلِّق األبواب، وحتكم اإلغالق، وحتبك املؤامرة بكل تفاصيلها، مث 

  ..   ه، وتبدأ يف إغرائه واإليقاع بهتتجلى له يف أى زينتها، وتتهيأ ل
      ومل يكن يوسف الفىت الشاب الكرمي ابن الكرمي من نسيج تربية القصور، املتشبعني 
بأحواهلا، العاملني بأسرارها، املتدربني على بالياها، املهتبلني للفرص فيها للقفز والعلو، 

اء، تتكسر عليها مكايد وكانت فرصة النتهازيٍّ غريه يف أوجها، لكنه كان صخرة مش
ليخة ومكرها الكُبارز :  

     تناديه فيصم أذنيه، تتقرب فيبتعد، جتري وهو جيري، وتنتقل من غرفة لغرفة، فيفر 
أمامها كغزال يفر من صياد شرس، ويكاد الصياد ينجح يف مهمته، ويكاد يدركه فال 

  ..  يظفر إال بثيابه فيمزقها، وال يستسلم الغزال
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د أن تيأس من نيله، وتتأكد من هزميتها، وفشل خطتها اليت تفننت يف اإلعداد له،      وبع
حتس أا أهينت كسيدة أوىل، 
وجرحت كأنثى، وهزمت كرغبة، 
فتثور فيها روح شر أخرى، وتصمم 

) ب(على النيل منه، فتستخدم اخلطة 
  ..للنكاية بالفىت النقي

      ومل تفاجأ زِليخا كثًريا حني ألفت 
عند الباب الذي حاول الفىت العفيف فتحه، فاستعربت، ) الغيور/ الديك/ العزيز(جها زو

مث امر دمعها الكذوب، مث ناحت مولولة، ممثلة دور الضحية الطاهرة اليت كاد شرفها 
  !    الذي ال خنوة عنده.... يسلب، وأوشك عرضها يثلم، مستنخية زوجها الـ

   الطبقات خنوة؟       وهل عند كثري من أبناء هذه
إم يف الغالبية مستبيحون، يرون يف العالقات احملرمة حرية، وأسلوب حياة ناعًما،  •

  ..وانطالقًا، وسعة أفق
  ..ولديوكها قصورهم وشاليهام وشققهم اخلاصة، حيث يعيشون الوجه اآلخر •
  .. وهذا األسلوب الناعم) احلرية(وإلناثها عالقان وطرائقهن يف االستمتاع ذه  •
افعل ما ) سيب وانا اسيب(وبينهم ميثاق صامت، أو عقد اجتماعي، مضمونه  •

  ..شئت، ودعين أفعل ما أشاء
وأما يف اللقاءات االجتماعية، وأمام الكامريات والتجمعات، فهم سادة األسر  •

  !املثالية اليت ال تعدهلا أسر؛ سعادةً، وشفافية، وطهارة، واستقراًرا
يا سبعي / يا جوزي امرأتك أهينت/ احلقين يا عزيز: ي مولولة     خرجت املتبجحة تبك
يا سيد الرجال اسجن هذا األثيم، ال بل أذقه العذاب األليم / أراد اخلائن بأهلك سوًءا

 ومل يزل –وهم أيًضا خرباء يف التعذيب، وذبح اآلدمية واآلدميني، وكان فرعون لعنه اهللا (
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ع األيدي واألرجل، ويذبح األطفال الصغار   يصلِّب خصومه يف جذوع النخل، ويقط-
  )!من األعناق، ويسلب النساء حياءهن

     خرجت املتبجحة تندب عفافها الكاذب، وتطلب االنتقام من الشاب العفيف الذي 
  ): كان فاهم الفولة(فيما يبدو يل !) العزيز(امتنع بعفته منها، ولكن أخانا زوجها 

   إيه يا يوسف؟ خًريا؟ إيه اللي حصل؟ عملت....و
  :فلم يتردد شاهد نبيل من إيضاح احلقيقة، إلاء املهزلة بسرعة، فقال هلا

  ؟)مني كان بيطارد مني( على رسلك، األمور واضحة، واامك غري صحيح؛ 
   أأنت، والكل يعلم جبربوتك ومكرك؟

  ؟ ! أم هو؛ والكل يعلم أنه عفيف طاهر الذيل
  هل نفتش يف األدلة؟  

ت أا قد احتاطت لنفسها متاًما؛ فال رصد وال عيون، ال تسجيالت، وال صور،       وظن
  !ال إقرارات حتت التعذيب األليم، وال تلفيقات خيجل منها اخلجل

من ثياب يوسف : ونسيت أن اهللا تعاىل حيمي أولياءه، فجاء دليل الرباءة من حيث ال تتوقع
ه منها، ورمبا كانت آثار املانيكري على املشقوقة من اخللف، بسبب مطاردا إياه، وجذب

ليحسم املوقف ) العزيز(زوجها الديك  وجاء! فخرست، ومسحت دمعتها الكاذبة! الثياب
  :مبنتهى الرجولة

  .. انس املوضوع متاًما، وال تذكره ألحد: يا يوسف
عيب ما تعمليش كدا تاين(ليخة يا حبيبيت وأنت يا ز!(  

  ؟الناس تقول علينا إيه يا روحي
  !ويا لرجولة النخب العزيزية املستكربة
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  :أعفة ومن الرجال ..عفائفومن النساء 
وقد حكى لنا الصادق املصدوق قصًصا أخرى حقا لشبان مثل يوسف، وشواب ترفعن 

  )! الكنترول(على اإلغواء، ومحاهن اهللا من األنذال، واملستدرِجني، ووزراء 
 يف قصة أصحاب الغار الثالثة، وهي قصة عمها النذلومنها حكاية الشابة العفيفة، مع ابن 

عجيبة فيها تأكيد على أن مبقدور اإلنسان أن يقهر الشيطان، وأن يتسامى فوق أعىت 
  . مثلًالألجيال رغباته، وأن يكون ذا نبل يضرب 

وهي حكاية صادقة، رواها الصادق املصدوق، فال جمال للزعم بأن ا نوع مبالغة، كما 
  !ل البشري يف أقاصيصه ومبتدعاتهيفعل اخليا

 بداية قصته نذلًا  وكان يف،الثالثة الذين سد عليهم الغار حد   وتركيزي هنا على قصة أ
أمنوذًجا للعفة يستحق أن حيدثنا عنه سيدنا   - بعد إشراقة نور يف قلبه –ا، وانتهى انتهازي

النيب صلى اهللا عليه وسلم، حني امتلك إربه، وسحق قلبه، وتسامى فوق طينية نفسه، 
  ! وترك كل شيء لرب كل شيء ومليكه

   : قال، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم،ن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما     ع
 فاحنطت ، فأووا إىل غار يف جبل، أخذهم املطر،ميشون) صاحلني مؤمنني(بينما ثالثة نفر 

فأيقنوا أم ال قبل هلم بإزاحة هذه ( ، فانطبقت عليهم،على فم غارهم صخرة من اجلبل
! الصخرة، وأم هالكون ال حمالة باملكان، حيث ال مغيث، وال غذاء، وال ماء، وال هواء

د من اللجوء ملسبب األسباب، فهو وأدركوا أن حاهلم ال تغين فيه األسباب، ومل يكن ب
  )!وحده القدير على إبطال األسباب، وإكرامهم بكرامة يعرفها أهل التوحيد واإلميان

 لعله يفرجها ، فادعوا اهللا ا، عملتموها صاحلة هللاالً انظروا أعما:فقال بعضهم لبعض 
  ..عنكم

ينفعين يف هذا املقام، مث لقد عملت شيئًا، أرجو أن يكون صاحلًا، وأن  (:قال أحدهمف     
 ويل )كنت أبرمها وأكرمهما (اللهم إنه كان يل والدان شيخان كبريان:) رفع يديه ودعا
 فبدأت بوالدي أسقيهما قبل ،رحت عليهم حلبت فإذا ، كنت أرعى عليهم،صبية صغار
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ما، وطلًبا ملرضاتك (ينب افلم آت حىت أمسيت؛ وإين استأخرت ذات يوم)!بر ، 
وذهبت إىل حيث ( ، فحلبت كما كنت أحلب)من طول االنتظار والتعب (ما نامافوجد

  ، أكره أن أوقظهما- وسهماؤفقمت عند ر) ينامان، لعلهما حيسان بدخويل، فلم ينتبها يل
مع تقطع قليب على جوع أبنائي  ( والصبية يتضاغون عند قدمي- وأكره أن أسقي الصبية

فسقيت ( ،حىت طلع الفجر) وبقيت كذلك. وي وبرمهاوتضاغيهم، وحرصي على إكرام أب
فإن كنت تعلم أين فعلته ابتغاء ) والدي، حىت اطمأن قليب أما قد ارتويا، مث سقيت صبييت

لكنهم ال يستطيعون  ( فرأوا السماء، ففرج اهللا،وجهك فافرج لنا فرجة نرى منها السماء
  )!خروًجا

 ، أحببتها كأشد ما حيب الرجال النساء،ت عم اللهم إنه كانت يل بن: وقال اآلخر    
 فامتنعت مين، حىت أملت ا سنة من )فأردا عن نفسها،  فمنعونيها،خطبتها إىل أهلهاف(

تطلب معونة،  ( فجاءتين)والفقر كاد أن يكون كفًرا، ومذلة ألعناق األحرار (السنني
اضطرت املسكينة وكنت كأنذال الناس، فاستغللت ضعفها، وساومتها على عرضها، ف

جعلت هلا ما رضيت به بيين وبينها، ف )حتت وطأة احلاجة للقبول، واشترطت لنفسها شيئًا
، يت حىت مجعتهاسع ف)ومل تكن جاهزة كلها معي (دينارفأبت علي حىت أتيتها مبائة 

وجئتها فأعطيتها ما اشترطت، طالًبا أن متكنين من نفسها، فلم يكن هلا بد من االستسالم (
 باهللا والرحم، وتوسلت إيل أال أهينها وأبتذهلا مبعصية ذكرتين( فلما وقعت بني رجليها )يل

 ، اتق اهللا وال تفتح اخلامت إال حبقه: يا عبد اهللا:قالت) اهللا بعد أن قدرت عليها، و
/ فانقبضت إيلّ نفسي، ووفرت حقها عليها ونفسها/ فتحرجت من الوقوع عليها(

 فإن كنت تعلم !)ناس إيل، وتركت الذهب الذي أعطيتهافانصرفت عنها، وهي أحب ال
ت هلم فرجة أخرى، لكنهم ال ـففرج( ،أين فعلته ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجة

  )!يستطيعون خروًجا
 قال أعطين ، فلما قضى عمله،ق أرزا بفر اللهم إين استأجرت أجًري:وقال الثالث      
وتركين غاضًبا، فذهب  (فرغب عنه) ستحقفرآه قليالً، ودون ما ي( فعرضت عليه ،حقي
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عين، وال أعرف له مكاًنا، فهداين اهللا إىل أن أمني له أجره، لعله يرضى إذا عاد، فاختذت 
وأحصد نتاجه، وأزرع وأحصد، وأشتري من نتاج (فلم أزل أزرعه  !)فرق األرز بذًرا
ب عين طويالً، يطلب بعد أن غا(  فجاءين،ا وراعيهاحىت مجعت منه بقًر) احملصول أنعاًما

 اذهب إىل ذلك البقر :فقلت) وأعطين أجريت( ، اتق اهللا:فقال) حقه، ولصاحب احلق مقال
أهذا هو فرق األرز الذي أردت أن  ( اتق اهللا وال تستهزئ يب: فقال، فخذ،ورعاا
فلقد منيت مالك ومثَّرته، وعملت لك فيه، حىت  ( إين ال أستهزئ بك: فقلت!)تعطينيه؟
 فإن كنت تعلم أين فعلت ذلك ! فأخذه)بارك اهللا لك يف مالك ( فخذ) ماالً عظيًماصار

  .فخرجوا ميشون!  ففرج اهللا،ابتغاء وجهك فافرج ما بقي
     إا ثالث كرامات من كرامات الصاحلني، إحداها متعلقة برب األبوين، والثانية بالعفة، 

والثانية مع القرائب واألرحام يف / صغريةاألوىل داخل األسرة ال(والثالثة بأداء احلقوق 
وقد استجاب اهللا تعاىل فيها الدعاء، وأزال ) والثالثة مع اتمع كله/ األسرة الكبرية

  !الكرب، وفرج اهلم
    وموضع شاهدي منها كرامة أجراها اهللا تعاىل لرجل عف، بعدما فجر أو هم، وهي 

 أصالً، أو عف وهو بعيد، أو مل تكن املرأة قد أصعب كثًريا مما لو مل يتعلق قلبه باحلرام
  ! مكنته من نفسها

      لقد كان شابا يف عرام الشباب، ويف أشد حاالت الرغبة، وكانت الشابة متتنع منه؛ 
لعفافها وخوفها من را، مث كان أن استسلمت له بأنوثتها، ووفرة رغبته فيها، وليس 

  ..مثن اخلطيئة، واستكانتمبقدورها االمتناع، بعد أن أعطاها 
     لكنها يف اية األمر بكر عفيفة صاحلة، أحوجها الزمان، وأجربا احلاجة اليت تذل 

ومل جتد من األنذال حوهلا من أهلها، ومن اتمع، أو من املؤسسات ! أعناق الرجال
، املسترعاة على مصاحل اخللق وحقوقهم من يكفيها، أو يسد جوعها، أو يرحم ضعفها

  !فاضطرت لتسليم نفسها



 213

     وكان أنذل الناس حوهلا ابن عمها، الذي كان املرجو منه، واألليق به أن يسترها هو، 
 أىب أن يدفع شيئًا إال بثمن – لنذالة فيه، أو جاهلية –وحيميها هو، ويعطيها هو، لكنه 

أة يف قحط شديد  واملر– واجلوع كافر؛ كما تقول العامة -غاٍل، والفقر كاد يكون كفًرا 
فال مفر من أن تسد جوعها، ومل يكن أمامها إال ) أصابتها سنة كما عرب احلديث الشريف(

  !هذا السبيل املذل، فاستسلمت
        أال تالحظ شيئًا قارئي احلبيب؟ 

اليت ذكرتها فيما سبق، كانت مسعورة ) الشبعانة(     امرأة العزيز الغنية القوية املكينة 
تندب ( تزين دون خوف حسيٍب، وال رقيب، وال إحساس خبطيئة، وعينها جنس ورغبة،
  !من جرأا واستباحتها) فيها رصاصة

    وهذه الفقرية تزين حتت وطأة الضرورة، وحتس باإلمث، وهي يف وضع التماهي اجلنسي 
  ؟!ما هذا السمو.. االستاليب، وتشعر بوطأة اخلطيئة، فتذكِّر ابن عمها باهللا تعاىل

 ،واستباحة) جباحةً(الفريق األول يفعلها : إنه الفرق بني الغىن والفقر يف اخلطيئة الواحدة   
وضمريه مستريح مستبيح، والفريق الثاين يضطر هلا فقًرا وضرورة، وضمريه يأكله، ونفسه 

  .. اللوامة جتلده
قي؛ ال عدل      والفرق بينهما كبري يف ميزان اهللا تبارك وتعاىل، ويف ميزان العدل احلقي

القوانني الرحيمة جدا على األقوياء النافذين، والشرسة جدا على الضعفاء املغلوبني؛ ألن 
  ! هم الذين يضعون القوانني حلماية أنفسهم ونزوام وأهوائهم- ببساطة -هؤالء األقوياء 

توِق      لقد كانت البنت عفيفة فعالً، وكان يف الشاب خري مدفون حتت أثقال من 
الرغبة العارمة، وخوف من ربه تعاىل، جعاله يفيق، مث ينتبه، مث يقاوم، مث يقوم الشباب، و

ابتغاء وجه ربه األعلى، فرضي ربه األعلى عنه، وجعله من أوليائه، وأعطاه كرامة منجية، 
خرج ا وأصحابه إىل احلياة بعدما أيسوا منها، وجعل موقفه عربة لذوي القلوب الرقيقة، 

  !الشفيفةوالنفوس 
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     إن أعجب ما يف هذه القصة الواقعية يف ظين هي حلظة اإلشراق، حلظة انبعاث النور 
 القلب، وما له من قوة دافعة جعلت الشابة احملووجة ترمى بآخر سهم يف كنانتها، قبل  يف

 أن تفقد عذريتها وكرامتها وإنسانيتها، فتذكره باهللا تعاىل، وتنبهه إىل أن حق العذرية ليس
املال، بل شيئًا آخر أغلى وأرفع، هو كلمة اهللا وميثاقه الغليظ، وجعلت الشاب التائق 

  ..يسمو فوق رغبته، ويقوم نادًما، مستغفًرا، راجًيا عفو اهللا تعاىل
     وحلظات اإلشراق هذه هبة من اهللا 
تعاىل لبعض املوفقني، وسيأيت يف قصص 

السارق الذي يرفع يده، : العفة منها كثري
والقاتل الذي يصرخ ضمريه فيشل يده عن 
القتل، واحلاكم املتكرب الذي يذكر اهللا 
تعاىل فيكف نفسه عن الظلم، وامللك الذي 
يتخيل أن بناته قد يقعن يف يد ظامل ميتهن 
شرفهن، فيكف، ويبكي من خشية اهللا 
تعاىل، والعبد الذي خيلو بربه فيشرق يف 

 خشية قلبه نور، جيعله يستعرب، أو يبكي من
  !اهللا تعاىل

إن من أمثن ما جيود اهللا تعاىل على عبده 
حلظة من حلظات إشراق النفس بنور 
اخلشية أو احلب أو اإلميان أو االستعالء على الدنيا، إذ ا تتغري حياة العبد يف هذه احلياة، 

،  مصريه يف احلياة اآلخرة، فتضعه يف مصاف أولياء اهللا الصاحلني– بشكل مطلق –ويتغري 
وعباده املهديني املرضيني؛ فاللهم نور قلوبنا بنورك، وأفض علينا من رضاك ما حيول بيننا 

وما ينقلنا بفضلك ومنِّك إىل مصاف عبادك .. وبني االجنراف وراء ضعفنا وعجزنا
  !اللهم آمني... الصاحلني
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ي ابتلي      ومن قصص العفاف اليت حتدثت عنها السنة املشرفة حكاية جريج العابد، الذ
  ! بتهمة يف عرضه شنيعة، أريد ا إسقاطه وإسقاط ما ميثله

عن النيب صلى اهللا رضي اهللا عنه عن أيب هريرة وغريمها، مسلم البخاري ووقد روى قصته 
 سيدنا أبو هريرة، قال )وسأتصرف يف األلفاظ دون إخالل إن شاء اهللا تعاىل(عليه وسلم 

 : أحفظ الصحابة للحديث
   :م يف املهد إال ثالثةمل يتكل    
: حني قال لليهود أهل البهتان الذين رموا أمه الطاهرة البتول بالزنا (عيسى ابن مرمي     

وجعلين مباركًا أينما كنت، وأوصاين بالصالة * إين عبد اهللا آتاين الكتاب، وجعلين نبيا (
والسالم علي يوم ولدت، * ا وبرا بوالديت، ومل جيعلين جباًرا شقي* والزكاة؛ ما دمت حيا 

   )!ويوم أموت، ويوم أُبعث حيا
: ا هلا من بين إسرائيل، فمر ا رجل راكب ذو شارة، فقالتأة ترضع ابًنوكانت امر      

، مث اللهم ال جتعلين مثله:  وأقبل على الراكب، فقال،اللهم اجعل ابين مثله، فترك ثديها
كأين أنظر إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم ميص : رة  قال أبو هري-أقبل على ثديها ميصه 

اللهم : اللهم ال جتعل ابين مثل هذه، فترك ثديها، فقال: مر بأمة، فقالت مث -إصبعه 
: الراكب جبار من اجلبابرة، وهذه األمة يقولون: مل ذاك ؟ فقال: اجعلين مثلها، فقالت

  !، ومل تفعلسرقت، زنيت
ا، فاختذ صومعة  عابًدالًجريج، وكان جريج رج) قصة(صاحب ) الطفل الوليد(و     

أريدك فكلمين، فتردد (يا جريج، : فقالت) فنادت عليه (فأتته أمه وهو يصلي فكان فيها،
بني الرد عليها، واالستمرار يف صالته، فأداه اجتهاده إىل االستمرار يف الصالة، وإمهال 

  !، فانصرفتيا رب أمي وصاليت، فأقبل على صالته: قال!) أمه
وكررت النداء، وكرر هو االستمرار يف الصالة،  (ن من الغد أتته وهو يصليفلما كا     

يا رب أمي وصاليت، فأقبل على صالته، : يا جريج، فقال: فقالت) ومل يرد عليها
  !فانصرفت
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) فتكرر األمر للمرة الثالثة(، يا جريج:  فلما كان من الغد أتته وهو يصلي، فقالت   
 ودعاء األم -فغضبت أمه، ودعت عليه (أي رب أمي وصاليت، فأقبل على صالته، : فقال

اللهم ال : فقالت)  وكان دعاؤها دعاًء غاية يف الغرابة واإلجياع-على ولدها مستجاب 
 ال أماتك اهللا حىت تنظر يف ؟!أبيت أن تطَِّلع: قالتأو ، متته حىت ينظر إىل وجوه املومسات

   !وجهك زواين املدينة
هذا النوع من :     وكأا تعرف أن أشد ما ميكن أن يسيء للعابد أو يوجعه أو يسقطه

  !الذنوب الفاضحة، من نوع النظر للموامس والزواين ومن شاهن
  ..وختيل قارئي الكرمي أن جمرد النظر يف وجوه هذه النوعية عقوبة ربانية

م األفالم واملسلسالت اليت  وختيل أعداد الكاسيات العاريات، ولقطات الفراش، وك
  ! ابتلينا ا، وطبعنا عيوننا معها، حىت صارت مألوفة، وبتنا نتلهف للتفرج عليها ومتابعتها

  ؟!ألسنا كأننا غارقون يف عقوبة اهللا تعاىل، ومسرورون بذلك
  ؟!هل فطنت لذلك معي

عاىل، ويصرب على وكيف يتفاىن يف طاعة اهللا ت (ا وعبادتهتذاكر بنو إسرائيل جرًجي       
العبادة، ويزهد يف الدنيا، وأىب بعض شياطني اإلنس احلاقدين على عباد اهللا الصاحلني، إال 
أن حيقروه، وحيطوا منه، ويشوهوا صورته، كعادة جمرمي كل عصر، فتآمروا عليه، 

  )!واستخدموا لذلك فتنة النساء اليت كانت فتنة بين إسرائيل، وفتنة أمة حممد أيًضا
فعرضت على قومها ( يتمثَّلُ حبسنها )بارعة اجلمال، حىت إا كان(  نت امرأة بغيٌّكاو    

أن تقوم بدور الشيطان يف اإلغواء، حبكم أا فاتنة، ومتمرسة، وقادرة على اإليقاع 
 ،فتعرضت له )وألفضحنه، وألفسدن عليه عبادته (ننه لكمإن شئتم ألفِْت: فقالت) بالرجال

  ! وأىن يلتفت ملثلها، وهو مع ربه تبارك وتعاىل؟ (هافلم يلتفت إلي
    واعتربت الشيطانة امتناعه منها إهانة ألنوثتها، وحطا من اقتدارها، ففكرت يف انتقام 

 إىل(و) قريًبا من مكان جريج(ا كان يأوي  فأتت راعًي)شيطاين ال يرد ببال شخص طاهر
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منه، ومتادى محلها حىت صار جنينها (  صومعته، فأمكنته من نفسها، فحملت)ناحية من
  )!متيًما
 بعد استعصامه من -أبت إال أن تتشفى من جريج، وتوجعه انتقاًما ( فلما ولدت      

من أبو رضيعك :  فرمت بالءها عليه، فسأهلا الناس، الذين ال يعرفون باملؤامرة-إغوائها 
إنه ذلك الدعي الفاسق الفاسد، لن تتخيلوا من هو أبوه، : الكاذبة املبطلة(: قالت) هذا؟

   !هو من جريج) ذلك الفاجر املتستر بالدين، الكاذب يف نسكه
)      مل يتبينوا، ومل يفكروا، ومل ينظروا يف : هموكعادة الغوغاء الذي تسكن عقوهلم آذان

عدالة املرأة وصدقها، كما اغتنم الفاسدون الفرصة لتشويه سريته، وفضحه على أوسع 
وهو ال  (فأتوه فاسترتلوه، وهدموا صومعته، وجعلوا يضربونه) اجوا العامة عليهنطاق، فأه

مل (؟ ما شأنكم: فقال) يدري مل يضربونه، فلما أوجعه الضرب وآذاه، استنكر ما يفعلون
تضربونين ذه الضراوة، وأنا مل أسئ ألحد، وليس يل يف دنياكم أرب؛ فأنا حلس 

  !؟)صومعيت
 ذه البغي زنيت) يا دعي، يا متستر بالدين، يا زنديق: انقني سابنيغاضبني ح(: قالوا     

  ! فولدت منك
فدهش دهشة بالغة من كالمهم، ألنه مل يكن رأى املرأة من قبل، وليس له يف النساء (

حاجة حبكم صدقه يف الرهبنة، وألنه يعلم نصرة اهللا للمظلوم، علم أنه تبارك وتعاىل لن 
 )بشيء مل يقترفه، فلجأ إىل شيء ال خيطر ببال الناس غري املوقننييتخلى عنه، ولن يفضحه 

دعوين أكلمه، وسيظهر اهللا تعاىل احلقيقة أمامكم على لسانه، ( ؟أين الصيب: فقال
  )! ويستحيل على وليد أن يكذب أو يفتري

:  فقال)غري عاملني مبا ينويه جريج، وغري ظانني أن اهللا تعاىل ينصر أولياءه (وا بهؤفجا       
وضع  ( أتى الصيب فطَعن يف بطنه)من صالته (انصرف، فلما دعوين حىت أصلي، فصلى
  :)واثقًا من نصر اهللا إياه ( وقال)أصبعه على بطن الوليد
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من الرجل الذي محلت منه أمك؟ أهو أنا كما يزعم هؤالء؟ أم هو ( يا غالم، من أبوك؟ 
   ؟) وتسيء يل، ولعباديترجل آجر بغت معه، ولفقت التهمة يل لتفضحين،

  ! فالن الراعي)أيب: الغالم (قال    
فعلم الناس براءة جريج، ودهشوا دهشة عظيمة، حني مسعوا وليًدا يتكلم يف املهد على (

غري مألوف املواليد، ورأوا هذه الكرامة جلريج بأعينهم، وأيقنوا كذب املرأة البغي، 
لصاحل الربيء، وانكشاف الكذَبة املتآمرين، الذين وانكشاف تاا، وتقولَها على العبد ا

  )!حرضوها على هذا اإلفك البني
ملا رأوا  ( يقَبلونه ويتمسحون به)مستسمحني مستغفرين نادمني (فأقبلوا على جريج     

من بركة اهللا تعاىل عليه، وإكرامه إياه ذه الكرامة الظاهرة، اليت ال تقع إال لعبد صاحل 
: نعوضك مبا آذيناك، ومبا أضررنا بصومعتك، ولك عندنا خري منها(:  وقالوا)يغار اهللا له

   )!ألن مثلك يستحق أن يوزن بالذهب (نبين لك صومعتك من ذهب) أن
إن الفضل هللا تعاىل وليس يل، والذهب ذاهب، واآلخرة خري وأبقى، وأخاف  (ال: قال    

فإن ذلك أطهر  (ا كانت طني كمأعيدوها من) أن يضر قليب بريق ذهبكم وزخرف دنياكم
  !  ففعلوا)للقلب، وأعون على الطاعة

   !رحم اهللا جرًجيا، ورضي عنه وعن كل ويل صاحل
كيف يأىب أهل الفساد منهج أهل االستقامة؛ ألنه : وانظر معي رعاك اهللا مرة ثانية •

يفضح ضعفهم، ويكشف فسادهم؛ فهم يتآمرون عليهم، وينسجون هلم املكايد، 
 بأبشع التهم، ويضعون يف طريقهم الفخاخ؛ ليفتنوهم عن دينهم ويرموم

وعبادم، حىت يستوي اجلميع يف املعصية، فال يرى أولئك أنفسهم مقصرين 
  !مذنبني

) ولو ادعاًء(وانظر كيف يرى العامة أهل التدين مناذج للطهارة؛ فإذا سقط أحدهم  •
 رمًزا شائًها، وصورة زائفة فقدوا ثقتهم به، ورموه من أعينهم وقلوم، ألنه صار

  !للمثال الذي ينبغي أن يكون عليه، حىت لو كانوا هم مقصرين
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وانظر حفظك اهللا كيف عد جمرد النظر إىل اخلليعات واملاجنات، والكاسيات  •
العاريات، نوًعا من سخط اهللا وغضبه على بعض عباده، الذين قد ال حيسون أم 

 بل رمبا ظن بعضهم أم -يم الصبور  وهو احلل–يف سخطه يغدون ويروحون 
  !كملة بررة، بل رضي اهللا عنهم وأرضاهم

 وال يزالون منذ ذلك التوقيت –وانظر نوع السالح الذي استخدموه  •
 وهو سالح فتاك فعال أكيد –يستخدمونه، سالح التعري والتربج واإلثارة 

 ؟!فهل من مدكر ! املفعول من أبناء آدم إال من رحم اهللا
  

 األمر قاصًرا على رجال أعفة، فإن من وليس
إماء اهللا نساء عفيفات طواهر، ال يبعن شرفهن 
مبغريات الدنيا كلها، حىت لو منت؟ أمل تسمع 

؟ هل تعرف !اللي اختشوا ماتوا: باملثل املصري
  !قصته؟

إنه يتحدث عن مجلة من النساء كن يف محام 
، وإن كانت بقايا منها ال تزال  بعدهامامات العامة ال تعرفها أجيالنا، فمن واحل-عام 

، حني شبت النار سلن متعريات كن يغت-موجودة هنا وهناك يف املدن املصرية العتيقة 
فإما :  أحالمها مران، ومل يكن أمام النساء إال خيارة يف املبىن كله بشكل سريع وشديدفجأ

ن ومينت ميتة قن حيتر وإما أ- للنجاة بأنفسهن -أن يسرعن باخلروج عاريات ع الزيرو 
فقد فضل معظمهن اخليار ) صرناومتخلفات بلغة ع (، وحمترماتوألن بنات حالل. بشعة

ـًا وال خترج إحداهن: األصعب وملا جاء .  عارية متجردة يرى الناس سوأاأن مينت حرق
 اللي(   : أحد املسؤولني يتعرف على اخلسائر، قال له رجل من احلاضرين، يف إجياز بليغ

 .)ماتوا. .اختشوا
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وعن العفائف مقاومات اإلغراء ورد يف السنة ما سبق، كما ورد حديث الكفل رمحه اهللا، 
  أتعرفه؟

لقد مسعت من رسول اهللا : يف مسند أمحد بسند صحيح عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال
لكن قد و- حىت عد سبع مرار  -صلى اهللا عليه وسلم حديثا لو مل أمسعه إال مرة أو مرتني 

 فأتته ، عملهكان الكفل من بين إسرائيل ال يتورع من ذنب: ذلك قالمسعته أكثر من 
 ، فلما قعد منها مقعد الرجل من امرأته.على أن يطأهاا؛ امرأة فأعطاها ستني ديناًر

 ، ال ولكن هذا عمل مل أعمله قط: قالت؟ أكرهتك؟ ما يبكيك: فقال، وبكت،رعدتأُ
 اذهيب فالدنانري : مث نزل فقال: فتفعلني هذا ومل تفعليه قط قال:ة قالوإمنا محلين عليه احلاج

 : بأعلى بابها فأصبح مكتوًب، فمات من ليلتها،واهللا ال يعصي اهللا الكفل أبًد: قال مث ،لك
  !قد غفر اهللا عز وجل للكفل

 فكثر ، فكنت أتبعها إذا خرجت، عشقت امرأة من احلي:قال رجلوجاء يف املستطرف، 
 ، والتفتت إيل، وذات مرة بينما كنت أمشي وراءها وقفت.بذلك فشعرت ،عي هلاتتب

 دع ذلك ليوم : فقالت! مودتك: قلت؟ وما هي: قالت،نعم:  قلت؟ ألك حاجة:فقالت
   !كإىل ذل  فما عدت؛ فأبكتين واهللا: قال!التغابن

 ،تصاا وأراد اغ، من اجلند خطف امرأة من الطريقالًذكر القاضي التنوخي أن رجو
 وأخذ املرأة ، حىت تفرقوا، فقاتلهم هو وغلمانه، وأرادوا منعه،له بعض اجلريان فعرض
 فأكرهها  منه،نعتت فام، مث راودها عن نفسها، وغلق األبواب،وأدخلها داره ،بقوة

 وحلقها منه عناء ، فأصر على ما يريد،املوت أهون عندي مما تريد:  وقالت له،فقاومته
  ..وخارت قواها  األمر، اية فاارت يف،وشدة

حىت تغلق الباب  صربا يا هذا :فلما أراد أن جيلس منها جملس الرجل من امرأته قالت له
  !ي نسيت أن تغلقذال

  .إنه اآلن يراك؛  الباب اليت بينك وبني اهللا: قالت؟ أي باب هو:قال
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  ! ومل يتعرض هلا،فخرجت ، اذهيب قد فرج اهللا عنك: وقال،عنهاقام ف
  

النساء الفاتنات والرجال / الشهوة/ قد نبهنا صلى اهللا عليه وسلم إىل فتنة اجلنسل
املستبيحني، فقال صلى اهللا عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم عن أسامة بن زيد رضي 

  )ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء(: اهللا عنه
 فقال صلى اهللا عليه ، يف النساء–زال  وال ت–ل فتنة بين إسرائيل كانت وذكر لنا أن أو

 ،إن الدنيا حلوة خضرة(: وسلم فيما رواه البخاري ومسلم عن أبو سعيد رضي اهللا عنه
فإن أول فتنة ؛  النساء فاتقوا الدنيا واتقوا، فينظر كيف تعملون؛وإن اهللا مستخلفكم فيها

 ). كانت يف النساءبين إسرائيل
به العفاف، فقال صلى اهللا عليه وسلم فيما رواه ابن وكان صلى اهللا عليه وسلم يسأل ر
  )الغىن والعفاف والتقى،اللهم إين أسألك اهلدى و(: مسعود يف صحيح اجلامع مرفوًعا

 وسلم فيما رواه الترمذي وأمرنا مبعونة راغيب العفاف وحفظهم فقال صلى اهللا عليه
ااهد يف :  حق على اهللا عومثالثة (:واملنذري يف الترغيب عن أيب هريرة رضي اهللا عنه

  ).سبيل اهللا، واملكاتب الذي يريد األداء، والناكح الذي يريد العفاف
 ألي سبب –كما أمرنا ربنا الكرمي سبحانه بأال ندفع بناتنا وحرمينا لالحنراف والرذيلة 

ا تكِْرهوا ولَ( 33: النور: فقال تعاىل-كان؛ خصوًصا الدنيا، مباهلا، ومغرياا وموازناا 
 لِّتبتغوا عرض الْحياِة الدنيا، ومن يكِْرههن فَِإنَّ اللَّه فَتياِتكُم علَى الِْبغاء، ِإنْ أَردنَ تحصًنا،

ِحيمر غَفُور اِهِهنِد ِإكْرعِمن ب(.   
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  :ومن أكرب أسباب التحريض على الفساد واالستباحة يف زماننا
الدعوة اجلريئة للتعري، وكشف أكرب مساحة من العورات، حتت مسمى املوضة،  •

 !أو احلرية، أو االنفتاح، أو الفن، أو ما شابه
القدوات النسائية اليت تتفنن يف التعري، كاملمثالت، واملغنيات، وأهل املوضة،  •

  !وبعض وسيدات اتمع
  .األفالم اإلباحية اليت باتت علنية •
اليت ) والبطّولة(ات الفضائية املمولة بأموال املسلمني من بالد النقاب حمتويات القنو •

 .تزعم محاية القيم العربية واإلسالمية
  !سهرات ماجنةأماكن اللهو واالجتماع على  •
 !استباحة اخلمر، والتصريح حملالت الرقص والعري وما هو أسوأ •
ال بطرائق خمتلفة جلرالداعيات ا) النساء ذوات املنصب واجلمال(التفنن يف إبراز  •

كتابة، وغريها من ال والعطر واحلركة والفعلونربة الصوت والصورة والقول : منها
 .. األساليب التحريضية الداعية

  : ورمحة اهللا على النساء الراقيات املستعليات العفائف اللوايت قلن
                                  سـبـيلس إليها ما حييتيفل      وذي حاجة قلنا له ال تبح ا

  وخلـيل ألخرى صاح وأنت       ال ينبغي أن خنونه لنا صاحب

 أبا رسول امرأة ذات مجال دعت عبد اهللا بن عبد املطلبوتروى بعض كتب السرية أن 
   : وقال، فأىب، ملا كانت ترى على وجهه من النور؛ إىل نفسهااهللا صلى اهللا عليه وسلم

  واحلل ال حل فأستبينه         ونه أما احلرام فاملمات د
  حيمي الكرمي عرضه ودينه      فكيف باألمر الذي تبغينه

  : الشنفرى اهلجام قاطع الطريق يف وصف هلا دقيق بليغومثيالت اليت قال فيها
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  مشت وال بذات تلفتإذا ما          قناعهاالقد أعجبتين ال سقوطً
   أمها وإن تكلمك تبلتعلى         تقصهارض نسًيكأن هلا يف األ

  إذ ذكر النسوان عفت وجلت        أميمة ال خيزي نثاها حليلها
  مآب السعيدِ  مل يسلْ أين ظَلَّـِت        إذا هو أمسى آب قُـرةَ عيِنـه

لَّتوج قَتوأُ فَد تكَربواسِن        كِْملَتاحلُس إنسانٌ ِمن َنِتفلَو جنج   

  وطُلَّـِت ِبريحانةٍ  ِرحيت ِعشاًء         كأنَّ البيـت حجـر فوقَنـافِبتنا

  حولَها غري مسِنت هلا أرجٌ  ما     ْ برحيانةٍ ِمن بطنِ  حلْيةَ  نورت 
  :و الشاعر العفيف الذي قال

  والكَـرم إال عصاه احلَياُء     ما إن دعاِني اهلَوى ِلفَاِحشٍة
  وال مشت يب لريبة قَـدم     فال إىل حمرم مـددت يدي
 : الواسطي ويتحدث إبراهيم بن حممد بن عرفة املهليب

  وخوف اهللا واحلـذر منه احلياء     قد ظفرت مبن أهوى فيمنعين كم
  والتحديث والنظـر منه الفكاهة     قد خلوت مبن أهوى فيقنعين كم

  وطـر وليس يل يف حرام منهم     أهوى املالح وأهوى أن أجالسهم
  ال خري يف لذة من بعدها سقـر     كذلك احلب ال إتيان معـصـية

 :والذي قال
 ق مبسلمـبوا ما ال يليـوجتن        عفوا تعف نساؤكم يف احملرم

 فاعلم هل بيتك        كان الوفا من أقرضتهأن الزنـا دين فإ نإ

  املودة عشت غري مكرِمسبل        يا هاتكا حرم الرجال وقاطعا

 ا حلرمة مسلِمكنت هتاكً ما        لو كنت حرا من ساللِة ماجٍد

   فأفهِماإن كنت يا هذا لبًي        ولو جبداره زنَ بهمن يـزِن يـ
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  ورجل تصدق بصدقة، فأخفاها؛  - 41
  :حىت ال تعلم مشاله ما أنفقت ميينه

: رجل تصدق بصدقة، فأخفاها   : محن بظل عرشه يوم ال ظل إال ظله       وممن يظلهم الكرمي الر   
حىت ال تعلم مشاله ما أنفقت ميينه، فهو متصدق، مستخٍف بالطاعة، مبالغ يف االسـتخفاء؛               

  !  لتكون صدقته سرا بينه وبني ربه تعاىل وخصوصية
لوكيات وقد تطلق على بعض الس    ،  اإلنفاق التطوعي غري املفروض على املسلم     : والصدقة

  .كما سيأيت اليت يراد ا رضا رب العاملني؛ األخالقية 
  :مع الصدق، والتصديق) ص د ق(وهي مشتركة يف اجلذر اللغوي 

 يـشوا ريـاء، وال      بـأال  يف اإلخراج لوجه اهللا تعاىل؛       صدق النية فيها  األصل  ف •
وقـف  ! ( كما يفعل بعض الذي يكتبون الفتات بصدقام       -استعراض اجتماعي   

  !وما شابه من ترهات.....) من وصايا الوجيه/ رجل الرب والتقوى/ سن الكرمياحمل
 ملن تصدق بأن خيلف على املتصدق يف الدنيا، وأن          تصديق مبوعود اهللا تعاىل   وفيها   •

 . يثيبه يف اآلخرة

  :وتفترق الصدقة عن الزكوات فيما أمور عدة، منها
 فال جيرب مـسلم علـى       ؛قادرينأن الصدقة اختيارية تطوعية، والزكاة فريضة على ال        .1

 .التصدق، يف حني أن الزكاة تؤخذ من األغنياء طوًعا أو كرًها
  .أن الصدقة خيرجها حىت الفقري، أما يف الزكاة فال بد من ملك النصاب وغريه .2
  .الصدقة تكون يف أمور مالية وغري مالية، أما الزكاة ففي املال بأنواعه .3
 بـل   وال حد هلا أعلى،   ) ولو بشق مترة  (القليل  والصدقة مفتوحة القيمة، متكن بأقل       .4

 أما الزكاة فتجب ببلوغ النصاب، وحوالن احلول، وهلـا حـد            تقع ولو باملال كله،   
       .معلوم
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، أما الزكاة فال تكون إال ملـسلم، اللـهم إال           غري املسلم والصدقة ميكن أن تعطى ل     .5
  .املؤلفة قلوم، والذين يتوسم فيهم امليل لإلسالم

الصدقة ألصناف كثريين ممن يستحقون أو ال يستحقون الزكاة، يف حـني أن   وتعطى   .6
إمنا الصدقات للفقراء : (60:الصدقة تعطي لألصناف الثمانية املعلومة بنص آية التوبة  

واملساكني والعاملني عليها واملؤلفة قلوم ويف الرقاب والغارمني ويف سبيل اهللا وابن            
  ).م حكيمالسبيل فريضة من اهللا واهللا علي

 أما الزكاة فال    - مبن فيهم الزوجة والوالدان واألبناء       –والصدقة تعطى لكل الناس      .7
 !من جتب نفقتهميعطى منها 

 . أغراض الصدقات منوعة وكثرية، أما أغراض صرف الزكاة فمحدودة .8
كما يف حديث مسلم عـن      : أن الصدقة متتد ملا بعد املوت، أما الزكاة فمقيدة باحلياة          .9

إذا مات اإلنسان انقطع عنه     : (رضي اهللا عنهما عنه صلى اهللا عليه وسلم        أيب هريرة 
)  أو ولد صاحل يدعو لـه      ، أو علم ينتفع به    ،إال من صدقة جارية   : إال من ثالثة  عمله  

  .وسيأيت تفصيل أكثر
  

وهناك حمطات يف الصدقات، أشار إليها املصطفى صلى اهللا عليه وسلم، حيسن أن أقـف               
  : شارًحا، فهي واضحة، ال حتتاج شرًحاأمامها، مشًريا ال

  الصدقة فرج وراحة ورمحة وسعة؛ *** 
مثل : (ضرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      :  عنه ففي البخاري عن أيب هريرة رضي اهللا      

البخيل واملتصدق، كمثل رجلني عليهما جبتان من حديد، قد اضطرت أيديهما إىل ثديهما             
صدق بصدقة انبسطت عنه، حىت تغشى أنامله وتعفـو         وتراقيهما، فجعل املتصدق كلما ت    

: قال أبو هريرة  ). أثره، وجعل البخيل كلما هم بصدقة قلصت، وأخذت كل حلقة مبكاا          
فأنا رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول بإصبعه هكذا يف جيبه، فلو رأيته يوسعها                

  . وال تتوسع
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  :وهلا فضائل عجيبة، فهي***
o غضب الرب تطفئ السر صدقة..  
o وصلة الرحم تزيد يف العمر..  
o     كما ورد يف صحيح اجلامع، عـن أيب أمامـة          ! وفعل املعروف يقي مصارع السوء

 .رضي اهللا عنه، وغريها مرفوًعا
   :وهي دواء وشفاء*** 

   ).داووا مرضاكم بالصدقة: (كما ورد يف صحيح اجلامع، عن أيب أمامة رضي اهللا عنه
   :واملال ال ينقص ا*** 

ما نقصت : (ففي مسلم وغريه عن أيب هريرة رضي اهللا عنه، عنه صلى اهللا عليه وسلم
  )وما تواضع أحد هللا إال رفعه اهللا. اا بعفو إال عز وما زاد اهللا عبًد،صدقة من مال

  : إخفاء الصدقات من املروءات، ومما حيبه اخلالق تبارك وتعاىل، ويرضى به ***
ري بسند صحيح عن ابن عباس رضي اهللا عنهما عنه صلى ففي صحيح اجلامع الصغ     

عليكم باصطناع املعروف، فإنه مينع مصارع السوء، وعليكم بصدقة : (اهللا عليه وسلم
  ). السر، فإا تطفئ غضب الرب عز وجل

وهو يف صحيح الترغيب عن أيب أمامة الباهلي رضي اهللا عنه، عنه صلى اهللا عليه     
ملعروف تقي مصارع السوء، وصدقة السر تطفيء غضب الرب، صنائع ا: (وسلم بلفظ

   .)وصلة الرحم تزيد يف العمر
  :والصدقة متتد ملا بعد املوت، أما الزكاة فمقيدة باحلياة*** 
إذا : (كما يف حديث مسلم عن أيب هريرة، رضي اهللا عنهما، عنه صلى اهللا عليه وسلم     

أو . أو علم ينتفع به. إال من صدقة جارية: ثةمات اإلنسان انقطع عنه عمله إال من ثال
   ).ولد صاحل يدعو له

، عنه عن أيب هريرة، رضي اهللا عنهابن ماجه سنن الترمذي وصحيح سنن ويف صحيح     
ا علمه  علًم:إن مما يلحق املؤمن من عمله وحسناته بعد موته: (صلى اهللا عليه وسلم
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 أو ،ا البن السبيل بناه أو بيًت،ا بناهأو مسجًد ،ا ورثه ومصحفً،ا تركه وولدا صاحلً،ونشره
  ). يلحقه من بعد موته، يف صحته وحياته، أو صدقة أخرجها من ماله،ا أجراهًر

، عنه صلى اهللا عليه وجاء يف صحيح اجلامع بسند حسن، عن أيب قتادة رضي اهللا عنه     
 يبلغه  له، وصدقة جتريولد صاحل يدعو: ثالثخري ما خيلف اإلنسان بعده : ( بلفظوسلم
  ). وعلم ينتفع به من بعده،أجرها

، ويف الصحيحة وصحيح اجلامع بسند حسن، عن أيب هريرة وسلمان رضي اهللا عنهما    
ا ا صاحلً رجل ترك عقًب:أربع من عمل األحياء جيري لألموات: (عنه صلى اهللا عليه وسلم

 ورجل . من بعده أجرها ما جرتبصدقة جارية، له ورجل تصدق . فيبلغه دعاؤهم،فيدعو
 من غري أن ينتقص من أجر عمله ؛ فله مثل أجر من عمل به،ا يعمل به من بعدهعلم علًم

  ). ورجل مرابط ينمى له عمله إىل يوم احلساب.اشًي
  :واإلنسان بنيته يف الصدقة، ولو أخطأ*** 

: عليه وسلم قالأن رسول اهللا صلى اهللا  ففي الصحيح، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه، 
: ألتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته، فوضعها يف يد سارق، فأصبحوا يتحدثون: قال رجل(
اللهم لك احلمد، ألتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها يف : صدق على سارق، فقالت

اللهم لك احلمد، على : صدق الليلة على زانية، فقالت: يد زانية، فأصبحوا يتحدثون
: فوضعها يف يدي غين، فأصبحوا يتحدثون. بصدقة، فخرج بصدقتهألتصدقن . زانية
فأيت، وعلى غين، وعلى زانية، على سارقاللهم لك احلمد،: صدق على غين، فقالت : 

 فلعلها أن : وأما الزانية، فلعله أن يستعف عن سرقته: أما صدقتك على سارق:فقيل له
  .اهللا اهللا .)مما أعطاه اهللا فينفق ، فلعله يعترب: وأما الغين،تستعف عن زناها

   :والصدقة يف األقربني أوىل*** 
  رضي اهللا عنه،سلمان بن عامر الضيبسيدنا عن ففي حلية أيب نعيم ومغين ابن قدامة 

صدقتك على املسلمني صدقة، وعلى ذي (: عنه صلى اهللا عليه وسلم ،بسند صحيح
  ).الرحم صدقة وصلة
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   :عفوالصدقة قد تنتج صدقات، وتتضا*** 
منح من (: ن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمععن أيب هريرة رضي اهللا عنه،  ففي مسلم

   )!منيحة، غدت بصدقة، وراحت بصدقة، صبوحها وغبوقها
ما من مسلم (: ن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمعن جابر رضي اهللا عنه، ع ويف مسلم
 وما أكل السبع منه ، منه صدقة وما سرق له،ا إال كان ما أكل منه له صدقةيغرس غرًس
   ). وال يرزؤه أحد إال كان له صدقة، وما أكلت الطري فهو له صدقة،فهو له صدقة

 
   :والصدقة تقع أول ما تقع يف ميني الرمحن تبارك وتعاىل*** 
من تصدق : (ففي الصحيحني عن أيب هريرة رضي اهللا عنه، عنه صلى اهللا عليه وسلم     

، مث يربيها  وإن اهللا يتقبلها بيمينه-وال يقبل اهللا إال الطيب  - طيببعدل مترة من كسب 
  ).، حىت تكون مثل اجلبلفلوه أحدكم يريب، كما لصاحبها

عن أيب هريرة رضي اهللا عنه، عنه صلى اهللا عليه ويف التوحيد البن خزمية بسند صحيح     
 وال يصعد إىل –  وال يقبل اهللا إال طيبا– من تصدق بصدقة من كسب طيب: (وسلم

ن التمرة إ فريبيه كما يريب أحدكم فصيله حىت ، فيقع يف كف الرمحن–السماء إال الطيب 
  ).لتعود مثل اجلبل العظيم

: ن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمعرضي اهللا عنه، ويف صحيح اجلامع عن أيب هريرة     
 - ها الرمحن بيمينهذ أخ إال-  يقبل اهللا إال الطيبوال- تصدق أحد بصدقة من طيبما (

 كما يريب أحدكم ، حىت تكون أعظم من اجلبل؛ فتربو يف كف الرمحن- وإن كانت مترة
  ).فلوه أو فصيله

  : ومن السنة أال يتصدق مباله كله، فيبقى بال مال*** 
إن من : ففي البخاري عن كعب بن مالك رضي اهللا عنه، يف حديث توبة اهللا تعاىل عليه    

أمسك : ( فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم،أخنلع من مايل صدقة إىل اهللا ورسولهتوبيت أن 
   .) فهو خري لك؛بعض مالك



 230

:  ممكن عند االقتضاء؛ كما فعل الصديق رضي اهللا عنهإنفاق املال كله هللا تعاىل      لكن
ا مل: قالتورد يف جممع الزوائد والصحيح املسند للوادعي، عن أمساء رضي اهللا عنها، 

 وخرج معه أبو بكر احتمل أبو بكر – صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم -خرج رسول اهللا 
: قالت ،وانطلق ا معه:  قالت-  مخسة آالف درهم أو ستة آالف درهم- ماله كله معه

واهللا إين ألراه قد فجعكم مباله مع :  ذهب بصره فقال، وقدقحافة أبوفدخل علينا جدي 
ا فأخذت أحجاًر:  قالتا،ا كثًري إنه قد ترك لنا خًري، يا أبتكال:   قلت: قالت،فسهن

ا، مث أخذت  كوة لبيت كان أيب يضع فيها ماله، مث وضعت عليها ثوًب فوضعتها يف،فتركتها
 إن ؛ال بأس:  فوضع يده عليه فقال:يا أبت ضع يدك على هذا املال؟ قالت: بيده فقلت

 ،اشيئًترك لنا ، ما ال واهللا:  بالغ قالتفقد أحسن، ويف هذا لكمكان قد ترك لكم هذا 
 . لكين قد أردت إن أسكن الشيخ بذلكو

  : ومن السنة الدعاء للمتصدق*** 
ان رسول اهللا صلى ك(:  رضي اهللا عنهاهللا بن أيب أوىف عبدففي صحيح سنن ابن ماجه عن 

 اللهم : فقال، فأتيته بصدقة مايل، صلى عليه،إذا أتاه الرجل بصدقة ماله؛ اهللا عليه وسلم
   ).صل على آل أيب أوىف

   :، إن وجد السلطانومن السنة دفع الصدقة للسلطان يتصرف ا*** 
عندي نفقة فيها اجتمع : ففي ختريج مشكلة الفقر لأللباين رمحه اهللا تعاىل بسند صحيح

أبا سعيد اخلدري أن أقسمها أو ابن عمر وأبا هريرة و بن أيب وقاص و فسألت سعد،صدقة
   ) نعم فادفعها:فقالوا كلهم،  ما اختلف علي منهم أحد؛عها إىل السلطانأدف

  : ومن السنة تصدق املرء على الوالدين*** 
أن سعد بن عبادة رضي اهللا عنه توفيت أمه ففي البخاري عن ابن عباس رضي اهللا عنهما 

 شيء إن يا رسول اهللا، إن أمي توفيت وأنا غائب عنها، أينفعها: وهو غائب عنها، فقال
  . فإين أشهدك أن حائطي املخراف صدقة عليها: قال). نعم: (تصدقت به عنها؟ قال

  : ومن السنة تصدق املرء على أقاربه وأرحامه*** 
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} لن تنالوا الرب حىت تنفقوا مما حتبون{: ملا نزلت: ففي البخاري عن أنس رضي اهللا عنه    
يا رسول اهللا، يقول اهللا تبارك : م فقالجاء أبو طلحة إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل

 وإن أحب أموايل إيل ،92: التوبة}لن تنالوا الرب حىت تنفقوا مما حتبون{: وتعاىل يف كتابه
وكانت حديقة، كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يدخلها ويستظل ا، :  قال-بريحاء 

 عليه وسلم، أرجو بره  فهي إىل اهللا عز وجل وإىل رسوله صلى اهللا-ويشرب من مائها 
: وسلم وذخره، فضعها أي رسول اهللا حيث أراك اهللا، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه 

). بخ يا أبا طلحة، ذلك مال رابح، قبلناه منك، ورددناه عليك، فاجعله يف األقربني(
  .احلديث....) فتصدق به أبو طلحة على ذوي رمحه

  : ها وأبنائهاومن السنة تصدق املرأة على زوج*** 
 جاءت زينب، امرأة ابن مسعود، (.......: رضي اهللا عنهففي البخاري عن أيب سعيد 

 ابن امرأة:  فقيل؟)أي الزيانب(: يا رسول اهللا، هذه زينب، فقال: تستأذن عليه، فقيل
 ، إنك أمرت اليوم بالصدقة، يا نيب اهللا: قالت،ذن هلاأ ف،) ائذنوا هلا،نعم( : قال،مسعود
 أنه وولده أحق من : فزعم ابن مسعود، فأردت أن أتصدق به، عندي حلي يلوكان

صدق ابن مسعود، زوجك وولدك (: تصدقت به عليهم، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم
 . )أحق من تصدقت به عليهم

  : ومن السنة تصدق املرأة على أمها*** 
ا أنا جالس عند رسول اهللا بين(:  رضي اهللا عنهبريدة بن احلصيب األسلميففي مسلم عن 

.  وإا ماتت،إين تصدقت على أمي جبارية:  فقالت، إذ أتته امرأة،صلى اهللا عليه وسلم
يا رسول : قالت)  وردها عليك املرياث.وجب أجرك( : صلى اهللا عليه وسلمفقال. قال
صومي (:  أفأصوم عنها؟ قال صلى اهللا عليه وسلم؛إنه كان عليها صوم شهر! اهللا
  . )حجي عنها(:  أفأحج عنها؟ قال صلى اهللا عليه وسلم،إا مل حتج قط: قالت(عنها
  :قصر الصالة: ومن صدقات اهللا على عباده*** 
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ليس عليكم جناح {: قلت لعمر بن اخلطاب: ففي مسلم عن يعلى بن أمية رضي اهللا عنه
 !أمن الناس فقد ،101: النساء}ة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفرواأن تقصروا من الصال

 فقال . فسألت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن ذلك. عجبت مما عجبت منه:فقال
   .)فاقبلوا صدقته. صدقة تصدق اهللا ا عليكم(

  :ومن صدقات اهللا على عباده النوم عن الصالة*** 
ففي صحيح سنن ابن ماجه وغريه، عن أيب الدرداء وعائشة رضي اهللا عنهما، عنه صلى 

من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم فيصلي من الليل فغلبته عينه حىت : (يه وسلماهللا عل
  ).يصبح كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه

  :ومن فقه الصدقة أال يرجع صاحبها عنها*** 
إمنا مثل : (ففي مسلم وغريه، عن ابن عباس رضي اهللا عنهما، عنه صلى اهللا عليه وسلم

  )!هئب يقيء مث يأكل قيمث يعود يف صدقته، كمثل الكلالذي يتصدق بصدقة 
  :ومن فقه الصدقة، أن الغلول رد*** 

قبل صالة تال ( عنه صلى اهللا عليه وسلم ،عن ابن عمر وغريهمسلم وغريه ففي صحيح 
  ).بغري طهور، وال صدقة من غلول

  : ومن السنة والفضل العظيم إنظار املعسر*** 
ن رسول اهللا صلى اهللا ب وغريه عن بريدة رضي اهللا عنه، عففي الترغيب والترهي     

   )!ا فله كل يوم مثله صدقةمن أنظر معسًر(: عليه وسلم
مسعتك :  يا رسول اهللا: فقلت! ا فله كل يوم مثليه صدقةمث مسعته يقول من أنظر معسًر

ا فله ًرعسمن أنظر م( : مث مسعتك تقول)ا فله كل يوم مثله صدقةمن أنظر معسًر( :تقول
 ،كل يوم مثله صدقة قبل أن حيل الدين(: صلى اهللا عليه وسلم قال )كل يوم مثليه صدقة

   )!ةفإذا حل فأنظرة فله مثليه صدق
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ويف الترغيب، وجممع الزوائد، وزواجر ابن حجر اهليتمي، عن أيب اليسر، بسند       
ا، أو ا حىت جيد شيئًًرن أول الناس يستظل يف ظل اهللا يوم القيامة لرجل أنظر معسإ (:حسن

  .)وخيرق صحيفته -ابتغاء وجه اهللا  -مايل عليك صدقة : تصدق عليه مبا يطلبه يقول
  : املالية، اإلقراضومن الصدقات *** 

ن رسول اهللا صلى اهللا ، بسند حسن لغريه، عن عبن مسعودعن ا ففي صحيح الترغيب
  ).كل قرض صدقة(: عليه وسلم

   :كل الطري واحليوانما يأ: ومن الصدقات*** 
 البخاري، عن فقد روى

ن أنس رضي اهللا عنه، ع
رسول اهللا صلى اهللا 

ما من (: عليه وسلم
ا أو مسلم يغرس غرًس

فيأكل منه ا، يزرع زرًع
طري، أو إنسان، أو 

  ).يمة، إال كان له به صدقة
مبشر أن النيب صلى اهللا عليه وسلم دخل على أم :  رضي اهللا عنهجابر عن مسلم وروى

 أمسلم ؟من غرس هذا النخل: ( فقال هلا النيب صلى اهللا عليه وسلم.األنصارية يف خنل هلا
 فيأكل منه ،ا وال يزرع زرًع،اا غرًسال يغرس مسلًم: ( فقال.فقالت بل مسلم) ؟أم كافر

 ). إنسان وال دابة وال شيء، إال كانت له صدقة
من (:  اهللا صلى اهللا عليه وسلمن رسولعرضي اهللا عنه، جابر صحيح اجلامع عن ويف 

  ).وما أكلت العافية منها فهو له صدقة،  فله فيها أجر،ا ميتةأحيا أرًض
  
  



 234

  : الضيافة: املاليةومن الصدقات *** 
من كان يؤمن : (البخاري عن أيب شريح العدوي اخلزاعي، عنه صلى اهللا عليه وسلمففي 

والضيافة ثالثة أيام، فما بعد ذلك فهو  ،يلة جائزته يوم ول،باهللا واليوم اآلخر فليكرم ضيفه
  ). أن يثوي عنده حىت حيرجه، وال حيل لهصدقة،

، عن صحيحبسند رضي اهللا عنه، ، بن مسعودعن اب وصحيح اجلامع، صحيح الترغيويف 
الضيافة ثالثة أيام، فما زاد فهو صدقة، وكل (: صلى اهللا عليه وسلمن رسول اهللا ع

  ).معروف صدقة
  

  :اك صدقات كثرية غري مالية، منهاوهن*** 
  : زكاة البدن كل يوم*** 

يصبح على (: ن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمرضي اهللا عنه، ع ففي مسلم، عن أيب ذر
وكل ليلة  ،وكل حتميدة صدقة ،فكل تسبيحة صدقة :كل سالمي من أحدكم صدقة

 وجيزئ من ،نكر صدقةوي عن امل ،وأمر باملعروف صدقة ،وكل تكبرية صدقة ،صدقة
  ).ركعتان يركعهما من الضحى ذلك

: ن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمويف صحيح سنن أيب داود عن بريدة رضي اهللا عنه، ع
: قالوا. فعليه أن يتصدق عن كل مفصل منه بصدقة ؛يف اإلنسان ثلثمائة وستون مفصالً(

 ؛ والشيء تنحيه عن الطريق،دفنهاالنخاعة يف املسجد ت: ومن يطيق ذلك يا نيب اهللا؟ قال
  )!فإن مل جتد فركعتا الضحى جتزئك

: ن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلميف صحيح الترغيب عن أيب ذر رضي اهللا عنه، عو
وإرشادك ، وأمرك باملعروف ويك عن املنكر صدقةتبسمك يف وجه أخيك لك صدقة، (

لشوك والعظم عن الطريق لك وإماطتك األذى وا ،الرجل يف أرض الضالل لك صدقة
 . )وإفراغك من دلوك يف دلو أخيك لك صدقة، صدقة
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ن رسول اهللا صلى اهللا عن أيب ذر رضي اهللا عنه، ع وجاء يف صحيح األدب املفرد       
وف ويك عن املنكر إفراغك من دلوك يف دلو أخيك صدقة، وأمرك باملعر(: عليه وسلم

وإماطتك احلجر والشوك والعظم عن طريق  يف وجه أخيك صدقة، صدقة، وتبسمك
 ).هدايتك الرجل يف أرض الضالة صدقة، والناس لك صدقة

ن  رضي اهللا عنه، عاملقدام بن معد يكرب      ويف جامع السيوطي بسند حسن، عن 
لدك وما أطعمت و ،ما أطعمت زوجتك فهو لك صدقة(: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

ما أطعمت نفسك فهو لك و ،خادمك فهو لك صدقةما أطعمت و ،فهو لك صدقة
 ).صدقة

أن (: ن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمرضي اهللا عنه، ع      ويف مسلم من حديث سعد
قد : فقال) ؟ما يبكيك( قال .فبكى. النيب صلى اهللا عليه وسلم دخل على سعد يعوده مبكة

فقال النيب صلى .  خولة كما مات سعد بن،خشيت أن أموت باألرض اليت هاجرت منها
يا رسول : قال) ا اللهم اشف سعًدا، اللهم اشف سعًد،االلهم اشف سعًد (:اهللا عليه وسلم

 ؟فبالثلثني: قال) ال( قال ؟ أفأوصي مبايل كله-  وإمنا يرثين ابنيت- ا كثًريإن يل ماالً! اهللا
 إن -  كثري والثلث- الثلث( قال ؟فالثلث: قال) ال( قال ؟فالنصف: قال) ال(قال 

 وأن تأكل امرأتك من مالك ، وإن نفقتك على عيالك صدقة،صدقتك من مالك صدقة
 )  خري من أن تدعهم يتكففون الناس) بعيش:أو قال(ع أهلك خبري وإنك أن تد، صدقة
  : املالية، كف الشرومن الصدقات غري *** 
 أي :هللا عليه وسلمسألت النيب صلى ا: ففي البخاري عن أيب ذر رضي اهللا عنه قال     

 أغالها : قال؟ فأي الرقاب أفضل: قلت. وجهاد يف سبيله، إميان باهللا: قال؟العمل أفضل
 فإن : قال. أو تصنع ألخرق، تعني صانعا: قال؟ فإن مل أفعل: قلت. وأنفسها عند أهلها،امثًن

 . تدع الناس من الشر، فإا صدقة تصدق ا على نفسك : قال؟مل أفعل
ن رسول اهللا صلى اهللا عليه صحيح النسائي عن أيب موسى رضي اهللا عنه، عويف      
يعتمل بيده فينفع نفسه : أرأيت إن مل جيدها قال: قيل. على كل مسلم صدقة(: وسلم
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: فإن مل يفعل قال: قيل. يعني ذا احلاجة امللهوف: أرأيت إن مل يفعل قال: قيل. ويتصدق
 ميسك عن الشر فإا صدقة :  قالأرأيت إن مل يفعل: قيل. يأمر باخلري

: ن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلميف صحيح اجلامع عن أيب ذر رضي اهللا عنه، عو     
   )كف شرك عن الناس، فإا صدقة منك على نفسك(

  : املالية، سقي املاء حيث احلاجةومن الصدقات غري *** 
 أيب هريرة رضي اهللا عنه، صحيح الترغيب، بسند حسن لغريه، عنجامع السيوطي، وففي 
  ).ا من ماءليس صدقة أعظم أجًر(: ن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمع

 ذرففي صحيح الترغيب، عن  :املالية، البسمة يف وجه املسلمومن الصدقات غري *** 
 لك صدقة،  وجه أخيكيف تبسمك: (صلى اهللا عليه وسلمن رسول اهللا رضي اهللا عنه، ع

يك عن املنكر صدقة، وإرشادك الرجل يف أرض الضالل لك صدقة، وأمرك باملعروف و
وإماطتك األذى والشوك والعظم عن الطريق لك صدقة، وإفراغك من دلوك يف دلو 

 . )أخيك لك صدقة

  : املالية، إماطة األذىومن الصدقات غري *** 
: لمن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسففي صحيح اجلامع عن أيب برزة رضي اهللا عنه، ع

  ).أمط األذى عن الطريق، فإنه لك صدقة(
  : املالية، مداراة الناسومن الصدقات غري *** 

 عن جابر ، بسند صحيح،الزرقاين يف خمتصر املقاصد، وفقد أخرج السيوطي يف اجلامع
  ).مداراة الناس صدقة(: ن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمرضي اهللا عنه، ع

  : الذكر، املاليةومن الصدقات غري *** 
ن رسول اهللا ففي النوافح العطرة، واجلامع بسند حسن عن ابن عباس رضي اهللا عنهما، ع

  ). تعاىلما صدقة أفضل من ذكر اهللا(: صلى اهللا عليه وسلم
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ففي صحيح الترغيب، عن أيب ذر  :املالية، معاونة ضعاف البصرومن الصدقات غري *** 
وبصرك للرجل الرديء البصر لك (: ليه وسلمن رسول اهللا صلى اهللا عرضي اهللا عنه، ع

  ).صدقة
عن أيب بسند حسن، ففي الصحيحة،  :املالية، اإلصالح بني الناسومن الصدقات غري *** 

أال أدلك على صدقة حيب اهللا (: ن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمأيوب رضي اهللا عنه، ع
   ).تصلح بني الناس، فإا صدقة حيب اهللا موضعهاموضعها؟ 

ن رسول اهللا حسن لغريه، عن أيب أيوب رضي اهللا عنه، ع، بسند ويف صحيح الترغيب
 بلى بأيب أنت : قلت: قال؟)أال أدلك على صدقة حيب اهللا موضعها(: صلى اهللا عليه وسلم

  ). فإا صدقة حيب اهللا موضعها؛تصلح بني الناس( : قال،وأمي
  : ا كاناملالية، فعل املعروف أيومن الصدقات غري *** 

كل (: ن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمففي الصحيحني عن جابر رضي اهللا عنه، ع
  ).معروف صدقة

  : املالية، خدمة الزوجةومن الصدقات غري *** 
ن رسول اهللا صلى اهللا عليه ، عمارضي اهللا عنه اهللا بن عمر عبدففي جامع السيوطي عن 

 ).خدمتك زوجك صدقة (:وسلم
  :  الزوجنياملالية، العالقة احلميمة بنيت غري ومن الصدقا*** 
ا من أن ناًس :ن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمرضي اهللا عنه، ع أيب ذر عن مسلمففي 

ذهب ! يا رسول اهللا: أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم قالوا للنيب صلى اهللا عليه وسلم
، ويتصدقون بفضول يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم: أهل الدثور باألجور

أو ليس قد جعل اهللا لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل (: أمواهلم، قال
تكبرية صدقة، وكل حتميدة صدقة، وكل ليلة صدقة، وأمر باملعروف صدقة، وي عن 

أيايت أحدنا شهوته ويكون له ! يا رسول اهللا: قالوا. )صدقة أحدكم بضعويف منكر صدقة، 
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أرأيتم لو وضعها يف حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها يف (: الفيها أجر؟ ق
 . )ااحلالل كان له أجًر

  : ما حيمي املسلم به عرضه؛ من قول أو فعل أو مالاملالية،ومن الصدقات غري *** 
ما وقى به املؤمن عرضه فهو (:  عن جابر رضي اهللا عنهففي الوهم واإليهام البن القطان

  ).صدقة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  على األرائك ينظرون. إن األبرار لفي نعيم
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  : ورجل ذكر اهللا خالًيا ففاضت عيناه– 15
وممن يظلهم الكرمي يف ظله 
: يوم ال ظل إال ظله

 رجالً كان أم –املسلم 
 الذي إذا كان  -امرأة 

صفت  بعيًدا عن العيون،
نفسه، ورق قلبه، واقشعر 
جلده، وأحس باهليبة 

ووذكر القيامة واجلالل، 
واملآل، فخشع قلبه، سالت عرباته، وتقلب بني خوف الذنب ورمحة الرب، فسأل 

ومشاعر رفيفة، واستعاذ، ورجا ودعا، فرأى ربه العليم اخلبري بني جنبيه فؤاًدا صادقًا، 
غأعطاه ما يرجو، وأمنه مما خياف، وشرفه بأن يكون يوم الفزع األكرب يف  ونفًسا شفيفة، 
  !م ال ظل إال ظله، وال حول إال حوله، وال ملك سواه، وال إله غريهظل عرش يو

  : وقد ورد ذكر الذين يبكون من خشية اهللا تعاىل يف مواضع كثرية، منها
وِإذَا سِمعوا ما أُنِزلَ ِإلَى الرسوِل ترى أَعينهم تِفيض ِمن الدمِع : ( يقول تعاىل83:يف املائدة
  ).وا ِمن الْحق يقُولُونَ ربنا آمنا فَاكْتبنا مع الشاِهِدينِمما عرفُ

ِإنَّ الَِّذين أُوتواْ الِْعلْم ِمن قَبِلِه ِإذَا يتلَى ...... (: يقول تعاىل 109-107:اإلسراء ويف
نبانَ رحبقُولُونَ سيًدا، وجونَ ِلَألذْقَاِن سِخري ِهملَيونَ ؛اعِخريوالً، وفْعا لَمنبر دعِإن كَانَ و 

  .)ِلَألذْقَاِن يبكُونَ ويِزيدهم خشوًعا
 وِممن ،أُولَِئك الَِّذين أَنعم اللَّه علَيِهم من النِبيني ِمن ذُريِة آدم(: يقول تعاىل 58:ويف مرمي

 ِإذَا تتلَى علَيِهم آيات ، وِممن هدينا واجتبينا،ن ذُريِة ِإبراِهيم وِإسراِئيلَ وِم،حملْنا مع نوٍح
  .)الرحمن خروا سجًدا وبِكيا
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نا  قَالُوا ِإنا كُنا قَبلُ ِفي أَهِل.وأَقْبلَ بعضهم علَى بعٍض يتساءلُونَ( 28-25:ويف الطور
ِفِقنيشوِم.ممالس ذَابا عقَانوا ونلَيع اللَّه نفَم .وهعدلُ نا ِمن قَبا كُن؛ ِإن رالْب وه هِإن 
ِحيمالر.(  
  :ويعلم املؤمن أن الفرح الكامل يف اجلنة وحدها**** 

 يحلَّونَ ِفيها ِمن أَساِور ِمن ،جنات عدٍن يدخلُونها( 34-33:يف فاطركما قال تعاىل 
 ِإنَّ ربنا ؛وقَالُوا الْحمد ِللَِّه الَِّذي أَذْهب عنا الْحزنَ.  وِلباسهم ِفيها حِرير،ذَهٍب ولُؤلًُؤا
كُورش فُورلَغ.(  

  !تذكري بأن اجلمادات ختشع، فلم ال خيشع اآلدمي 21:ويف احلشر**** 
) ثَالُ لَوالْأَم ِتلْكِة اللَِّه ويشخ نًعا مدصتاِشًعا مخ هتأَيٍل لَّربلَى جآنَ عذَا الْقُرا هلْنأَنز

  . )نضِربها ِللناِس لَعلَّهم يتفَكَّرونَ

،  يذم ربنا تبارك وتعاىل أصحاب القلوب القاسية اليت ال تقشعر23-22ويف الزمر **** 
  :  تلنيوال

 فَويلٌ لِّلْقَاِسيِة قُلُوبهم من ِذكِْر !أَفَمن شرح اللَّه صدره ِلِإلسالِم فَهو علَى نوٍر من ربِه(
 ِمنه  تقْشِعر،اللَّه نزلَ أَحسن الْحِديِث ِكتاًبا متشاِبًها مثَاِني.  أُولَِئك ِفي ضالٍل مِبٍني،اللَِّه

مهبنَ روشخي الَِّذين لُودِإلَى ِذكِْر اللَِّه،ج مهقُلُوبو مهلُودج ِلنيت ى اللَِّه ، ثُمده ذَِلك 
   ). ومن يضِلِل اللَّه فَما لَه ِمن هاٍد،يهِدي ِبِه من يشاُء

عبد اللَّه ففي أمحد والنسائي عن : وكان صلى اهللا عليه بكاء، يسمع أزيز جوفه من البكاء
 أَتيت رسولَ اللَّه صلّى اُهللا علَيِه وسلَّم وهو يصلِّي وجلوِفِه : قالرضي اللَّه عنهبِن الشخري ا

  .أَِزيز كَأَِزيِز املرجِل ِمن البكَاِء
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  : ألسباب كثرية، منها بأيب هو وأميوكان يبكي
  : عليه وسلم لظن فوات خري النيب صلى اهللاىبك**** 

فلما كان :....رضي اهللا عنهم بعد انتصار بدربن عباس اعمر بن اخلطاب ففي مسلم عن 
 يا : قلت.من الغد جئت فإذا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأبو بكر قاعدين يبكيان

 وإن مل . فإن وجدت بكاء بكيت. أخربين من أي شيء تبكي أنت وصاحبك!رسول اهللا
أبكي للذي عرض ( فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . بكاء تباكيت لبكائكماأجد

 - ) عذام أدىن من هذه الشجرة لقد عرض علي.على أصحابك من أخذهم الفداء
ما كان لنيب أن  {: وأنزل اهللا عز وجل- شجرة قريبة من نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 :األنفال}  ا طيًبفكلوا مما غنمتم حالالً:  قوله إىل.يكون له أسرى حىت يثخن يف األرض
   .  فأحل اهللا الغنيمة هلم69 - 67

  :اتأثًربكى صلى اهللا عليه وسلم لسماع القرآن و**** 
 : قال يل النيب صلّى اُهللا علَيِه وسلَّم:عن ابن مسعوٍد رضي اللَّه عنهقالَففي الصحيحني 

 أَنْ ِإين أُِحب( : قالَ؟، وعلَيك أُنِزلَ، أَقْرأُ علَيك،ا رسولَ اللَّه ي:قلت) اقْرأْ علَّي القُرآنَ(
فَكَيف ِإذا ِجئْنا  {: حىت ِجئْت إىل هِذِه اآلية،فقرأْت عليه سورةَ النساء) أَسمعه ِمن غَيِري

) حسبك اآلن(قال ، 40 /ءالنسا}  ِمن كُلِّ أُمة ِبشهيد ِوجئْنا ِبك على هؤالِء شِهيدا
   . فَِإذَا ِعيناه تذِْرفاِن،فَالْتفَت ِإليِه

عن عائشة رضي اهللا عنها يف الصحيحة، وصحيح الترغيب، وآخرهه يف الصحيحني، و
يا عائشة ذريين أتعبد الليلة (: صلى اهللا عليه وسلمملا كان ليلة من الليايل قال (: قالت
 فقام فتطهر، مث قام يصلي،: ، قالت) أحب قربك، وأحب ما يسركواهللا إين(: ، قلت)لريب

 صلى اهللا عليه وسلم  فلم يزل يبكياوكان جالًس: فلم يزل يبكي حىت بلَّ حجره، قالت
مث بكى حىت بلَّ األرض، فجاء بالل يؤذنه بالصالة فلما رآه يبكي : حىت بلَّ حليته، قالت

أفال (: قال(لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟  تبكي وقد غفر اهللا :يا رسول اهللا(: قال
  .)؟اأكون عبداً شكوًر
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   :عند القبورصلى اهللا عليه وسلم بكى و**** 
 فبكى ، صلى اهللا عليه وسلم قرب أمهالنيب زار :ففي مسلم عن أيب هريرة رضي اهللا عنه     

أذنته يف أن واست، استأذنت ريب يف أن أستغفر هلا فلم يؤذن يل(:  فقال،وأبكى من حوله
 . ) فإا تذكر املوت، فزوروا القبور،أزور قربها فأذن يل

صلى  بينما حنن مع رسول اهللا(: الرباء بن عازب رضي اهللا عنهيف الصحيحة عن         و
على قرب :  قيل)عالم اجتمع عليه هؤالء؟(: فقال:  إذ بصر جبماعة، فقالاهللا عليه وسلم

ا حىت ، فبدر بني يدي أصحابه مسرًعصلى اهللا عليه وسلمففزع رسول اهللا : قال. حيفرونه
فاستقبلته من بني يديه ألنظر ما يصنع، فبكى حىت بل : قال. انتهى إىل القرب، فجثا عليه

  .)أي إخواين ملثل اليوم فأعدوا؟(: الثرى من دموعه، مث أقبل علينا قال

  : صلى اهللا عليه وسلم إشفاقًا على أمته ورمحةبكىو**** 

عبد اهللا بن عمرو بن العاص أن النيب صلى اهللا عليه وسلم تال قول اهللا عز  مسلم ففي
} رب إن أضللن كثريا من الناس فمن تبعين فإنه مين { عليه السالموجل يف إبراهيم

إن تعذم فإم عبادك وإن تغفر هلم فإنك أنت { وقال عيسى عليه السالم ،36 /إبراهيم
 صلى اهللا عليه  وبكى، اللهم أميت أميت:فرفع يديه وقال، 118 /املائدة}  العزيز احلكيم

 ؟ فسله ما يبكيك- وربك أعلم - اذهب إىل حممد : يا جربيل: فقال اهللا عز وجلوسلم،
 –فأتاه جربيل عليه الصالة والسالم فسأله فأخربه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مبا قال 

 إنا سنرضيك يف أمتك : فقل، اذهب إىل حممد: جربيل يا: تعاىل فقال اهللا- أعلم  تعاىلوهو
   .وال نسوؤك

   :احملتضرينأهله صلى اهللا عليه وسلم رمحة بوبكى **** 
شهدنا بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه : ويف البخاري وغريه، عن أنس رضي اهللا عنه    
 : فقال،عان فرأيت عيناه تدم، ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جالس على القرب،وسلم



 243

 فرتل يف .)نزل يف قربهااف( : قال، أنا: فقال أبو طلحة.؟)هل فيكم من أحد مل يقارف الليلة
  .قربها فقربها

 صلى اهللا عليه النيبكان ابن لبعض بنات : ويف البخاري عن أسامة رضي اهللا عنه          
ما أعطى، وكل إىل إن هللا ما أخذ، وله : (وسلم يقضي، فأرسلت إليه أن يأتيها ، فأرسل

فأرسلت إليه، فأقسمت عليه، فقام رسول اهللا صلى اهللا ). أجل مسمى، فلتصرب ولتحتسب
عليه وسلم وقمت معه، ومعاذ بن جبل وأيب بن كعب وعبادة بن الصامت، فلما دخلنا، 

كأا : ناولوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الصيب، ونفسه تقلقل يف صدره، حسبته قال
إمنا : (أتبكي؟ فقال:  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال سعد بن عبادةبكىفشنة، 

 ). يرحم اهللا من عباده الرمحاء
 صلى اهللا النيبأخذ : ويف شرح السنة للبغوي بسند حسن عن جابر رضي اهللا عنه قال    

 صلى يبالن حىت أتى به النخل، فإذا هو بإبراهيم ابن ،عليه وسلم بيد عبد الرمحن بن عوف
، فبكىاهللا عليه وسلم يف حجر أمه، وهو جيود بنفسه، فذرفت عيناه صلى اهللا عليه وسلم، 

إمنا يت عن صوتني : فقال!  أمل تنه عن البكاء؟يا رسول اهللا تبكي،: فقال له عبد الرمحن
صوت عند نغمة هلو ولعب، ومزامري شيطان، وصوت عند مصيبة مخش : أمحقني فاجرين
 وهذه رمحة، ومن ال يرحم ال يرحم، يا إبراهيم لوال .وب، ورنة الشيطانوجوه، وشق جي

ا هو أنه قول حق، ووعد صادق، وسبيل مأتية، وأن آخرنا يلحق بأولنا حلزنا عليك حزًن
أشد من هذا، وإنا بك حملزونون، تبكي العني، ويوجل القلب، وال نقول ما يسخط 

  ). الرب
   :احملتضرينأصحابه ة بوبكى صلى اهللا عليه وسلم رمح**** 

 النيباشتكى سعد بن عبادة شكوى له، فأتاه : ففي البخاري عن ابن عمر رضي اهللا عنهما
بن ا، وعبد اهللا صلى اهللا عليه وسلم يعوده، مع عبد الرمحن بن عوف، وسعد بن أيب وقاص

: ا قالو؟قد قضى: فوجده يف غاشية أهله، فقال فلما دخل عليه .مسعود، رضي اهللا عنهم
 صلى اهللا النيب، فلما رأى القوم بكاء  صلى اهللا عليه وسلمالنيب فبكى، ال يا رسول اهللا
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،  إن اهللا ال يعذب بدمع العني، وال حبزن القلب؟أال تسمعون: فقال، عليه وسلم بكوا
 وإن امليت يعذب ببكاء أهله عليه، أو يرحم- وأشار إىل لسانه -ذا ولكن يعذب  .

 أي فيمن ) وحيثي بالتراب، ويرمي باحلجارة، عنه يضرب فيه بالعصاوكان عمر رضي اهللا
  .يفعل ذلك من الناس معصية لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 صلى اهللا عليه وسلم دخل النيبأن ويف مسلم عن سعد بن أيب وقاص رضي اهللا عنه      
ت باألرض اليت  أن أموقد خشيت: فقال) ما يبكيك؟( قال ،فبكى ةعلى سعد يعوده مبك

اشف  اللهم( :  صلى اهللا عليه وسلمالنيب فقال ، كما مات سعد بن خولة،هاجرت منها
 وإمنا ،ا كثًري إن يل ماالً:يا رسول اهللا:  قال)ا اشف سعًداللهم ،ا اشف سعًداللهم ، اسعًد

 :قال؟ فالنصف: قال) ال (:فبالثلثني؟ قال: قال) ال(؟ قال له أفأوصي مبايل ك؛يرثين ابنيت
وإن نفقتك ،  إن صدقتك من مالك صدقة؛ والثلث كثري،الثلث (:؟ قالفالثلث: قال) ال(

 وإنك أن تدع أهلك خبري  خري ، وأن تأكل امرأتك من مالك صدقة،على عيالك صدقة
  .)ن الناسمن أن تدعهم يتكففو

  :أصحابه شهداء اجلهادصلى اهللا عليه وسلم وبكى **** 
ا وجعفر وابن أن النيب صلى اهللا عليه وسلم نعى زيًداهللا عنه ففي البخاري عن أنس رضي 

 مث أخذها جعفر ،أخذ الراية زيد فأصيب( : فقال،رواحة للناس قبل أن يأتيهم خربهم
 ،حىت أخذها سيف من سيوف اهللا( : وعيناه تذرفان). مث أخذ بن رواحة فأصيب،فأصيب

   ).حىت فتح اهللا عليهم
  :سلم على أحوال أصحابه وحظهم من الدنياوبكى صلى اهللا عليه و**** 

إنا جللوس مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ففي الترمذي عن علي رضي اهللا عنه قال
 فلما رآه ، ما عليه إال بردة له مرقوعة بفرو، إذ طلع علينا مصعب بن عمري،يف املسجد

 مث ،لذي هو فيه اليوم وا،رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بكى للذي كان فيه من النعمة
 ، وراح يف حلة،كيف بكم إذا غدا أحدكم يف حلة( :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 يا : قالوا؟) وسترمت بيوتكم كما تستر الكعبة، ورفعت أخرى،ووضعت بني يديه صحفة
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  فقال رسول اهللا صلى. ونكفى املؤنة، نتفرغ للعبادة،رسول اهللا حنن يومئذ خري منا اليوم
   ). أنتم اليوم خري منكم يومئذ!ال( :اهللا عليه وسلم

 ابن عمر رضي وبكى صلى اهللا عليه وسلم ملصارع الظاملني، ففي الصحيحني، عن سيدي
ال تدخلوا مساكن (: قال ملا مر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باِحلجر: اهللا عنهما قال
ول اهللا ، مث قنع رس)باكني أن تكونوا؛ إال وا أنفسهم أن يصيبكم ما أصامالذين ظلم

  ).الوادي ، وأسرع املشي حىت أجازصلى اهللا عليه وسلم رأسه

  : رضي اهللا عنهممنهم نماذجبسأكتفي و.. صحابة والتابعونوبكى ال

  :بكى مجهور الصحابة ملواعظ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم= = 
: العرباض بن سارية رضي اهللا عنه عن ، بسند حسن صحيح،ففي أمحد والترمذي وغريمها

، وعظنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم موعظة سالت منها العيون ووجلت منها القلوب(
صلى اهللا عليه   قال؟ فماذا تعهد إلينا يا رسول اهللا؛ إن هذه موعظة مودع:فقال رجل

منكم  فإنه من يعش - وإن عبد حبشي - أوصيكم بتقوى اهللا، والسمع والطاعة :وسلم
 فمن أدرك ذلك منكم فعليه ،، فإا ضاللةا، وإياكم وحمدثات األمورا كثًريير اختالفً

 ). عضوا عليها بالنواجد،بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني
  :بكى مجهور الصحابة من ذكر اآلخرةو= = 
 حني أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خرجففي البخاري عن أنس رضي اهللا عنه       

 ،اا عظاًم فذكر أن فيها أموًر، فقام على املنرب فذكر الساعة، فصلى الظهر،زاغت الشمس
 ما ، فال تسألوين عن شيء إال أخربتكم،من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل( :مث قال

  .احلديث....  فأكثر الناس يف البكاء.)دمت يف مقامي هذا
خطبة خطب  ل اهللا صلى اهللا عليه وسلمأن رسو     ويف البخاري عن أنس رضي اهللا عنه 

فغطى . )ا ولبكيتم كثًري لضحكتم قليالًأعلم ما تعلمون لو: (ما مسعت مثلها قط قال
  )! اهللا عليه وسلم وجوههم هلم خننيأصحاب رسول اهللا صلى
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إين أرى ما ال : (ويف عارضة األحوذي عن أيب ذر رضي اهللا عنه، عنه صلى اهللا عليه وسلم
 ما فيها موضع أربع - وحق هلا أن تئط -ع ما ال تسمعون، أطت السماء ترون، وأمس

 لضحكتم قليالً، أعلم ما تعلمون لوأصابع إال وملك واضع جبهته هللا ساجًدا، واهللا 
ولبكيتم كثًريا، وما تلذذمت بالنساء على الفرش، وخلرجتم إىل الصعدات جتأرون إىل اهللا، 

  ).لوددت أين كنت شجرة تعضد

ففي مسلم عن أنس رضي اهللا عنه،   :بكى الصحابة رضي اهللا عنهم النقطاع الوحيو= = 
انطلق : اة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، لعمر، بعد وفقال أبو بكر رضي اهللا عنه: قال

فلما انتهينا إليها .  اهللا صلى اهللا عليه وسلم يزورهاكما كان رسول بنا إىل أم أمين نزورها
ما : فقالت.  خري لرسوله صلى اهللا عليه وسلم؟ ما عند اهللا ما يبكيك: فقاال هلا،بكت

 أن أبكي ولكن ؛ خري لرسوله صلى اهللا عليه وسلمأبكي أن ال أكون أعلم أن ما عند اهللا
 .  فجعال يبكيان معها،فهيجتهما على البكاء. السماء من انقطع قد الوحي

   :ول اهللا صلى اهللا عليه وسلمملا أحس بفراق رس رضي اهللا عنه الصديقوبكى = = 

:  صلى اهللا عليه وسلم فقال النيبخطب  :ففي البخاري عن ابن مسعود رضي اهللا عنه قال
 أبو بكر رضي اهللا عنه، فبكى. ا بني الدنيا وبني ما عنده، فاختار ما عند اهللاإن اهللا خري عبًد
نده،  الدنيا وبني ما عا بني؟ إن يكن اهللا خري عبًدما يبكي هذا الشيخ: فقلت يف نفسي
هللا صلى اهللا عليه وسلم هو العبد، وكان أبو بكر أعلمنا، ، فكان رسول افاختار ما عند اهللا

ا ، ولو كنت متخذًلناس علي يف صحبته وماله أيب بكر، إن أمن ايا أبا بكر ال تبك: قال
 املسجد باب إال، ال يبقني يف  من أميت ألختذت أبا بكر، ولكن أخوة اإلسالم ومودتهخليالً

  . )سد، إال باب أيب بكر

ففي صحيح سنن  :وبكى رضي اهللا عنه بتذكر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم= = 
 قام أبو بكر : رضي اهللا عنه، بسند حسن صحيحرفاعة بن عرابة اجلهينالترمذي عن 
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ول على  قام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عام األ: فقال، مث بكى،الصديق على املنرب
ا من ا مل يعط بعد اليقني خًري فإن أحًد، سلوا اهللا العفو والعافية: فقال، مث بكى!املنرب
  .العافية

 أن السيدة ففي مسلم ،يف الصالة خصوًصا وكان أبو بكر بطبيعته رقيق القلب بكاًء،= = 
فليصل مروا أبا بكر (: صلى اهللا عليه وسلم ملا قال النيبرضي اهللا عنها قالت؛ عائشة 
  ). إذا قام يف مقامك مل يستطع أن يصلي بالناس؛إن أبا بكر رجل أسيف: ()بالناس

زوج النيب صلى رضي اهللا عنها أن عائشة  ففي البخاري :وكان يبكي لقراءة القرآن= = 
 ومل مير علينا يوم إال يأتينا فيه ، مل أعقل أبوي إال ومها يدينان الدين:اهللا عليه وسلم قالت

 فابتىن ، مث بدا أليب بكر، بكرة وعشية: طريف النهار، صلى اهللا عليه وسلمرسول اهللا
 ، فيقف عليه نساء املشركني وأبناؤهم، فكان يصلي فيه ويقرأ القرآن،ا بفناء دارهمسجًد

 ،وكان أبو بكر رجال بكاء، ال ميلك عينيه إذا قرأ القرآن ،يعجبون منه وينظرون إليه
   .ملشركنيفأفزع ذلك أشراف قريش من ا

 ففي تفسري ابن كثري بسند صحيح، :وبكى ابن عمر رضي اهللا عنه نتيجة فهمه آلية= = 
عبد اهللا بن عمر تال  جالس مع سعيد بن مرجانة بينما : أنهطارق بن شهاب األمحسيعن 

وإن تبدوا ما يف أنفسكم أو ختفوه حياسبكم ، هللا ما يف السموات وما يف األرض{هذه اآلية 
 !هلكنن واهللا لئن واخذنا اهللا ذا ل:اآلية فقال} ، ويعذب من يشاء فيغفر ملن يشاء،به اهللا

 .احلديث. مث بكى ابن عمر حىت مسع نشيجه
أن جعفر  ويف تفسري ابن كثري بسند ثابت :وبكى جعفر رضي اهللا عنه ملا قرأ القرآن= = 

 وعنده ، ملك احلبشةحبضرة النجاشي} كهيعص{أ سورة بن أيب طالب رضي اهللا عنه ملا قر
  . بكى وبكوا معه حىت أخضبوا حلاهم،البطاركة والقساوسة

عائشة على جثمان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ففي البخاري عن الصديق وبكى 
 أقبل أبو بكر رضي اهللا عنه على : زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم قالت،رضي اهللا عنها
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 حىت دخل على ، فلم يكلم الناس،دخل املسجد حىت نزل ف،فرسه من مسكنه بالسنح
 فكشف ،وهو مسجى بربد حربة،  فتيمم النيب صلى اهللا عليه وسلم،عائشة رضي اهللا عنها

 ال جيمع اهللا عليك ، بأيب أنت يا نيب اهللا: مث بكى فقال، مث أكب عليه فقبله،عن وجهه
  . أما املوتة اليت كتبت عليك فقد متها،موتتني

 عمر بن  ففي التذكرة للقرطيب أن؛ من البكاء واخلوف من موالهومرض عمر= = 
فبكى حىت مرض وجاءت ) إن عذاب ربك لواقع: ( رضي اهللا عنه مسع قارئًا يقرأاخلطاب

  .الناس تعوده

 ويف مسند أمحد وصحيح سنن الترمذي وغريمها عن :وكان عثمان يبكي عند القرب= = 
 فقيل ! بكى حىت يبل حليتهمان إذا وقف على قرب كان عث:موىل عثمان رضي اهللا عنه قال

فقال إن رسول اهللا صلى اهللا عليه ! ؟ وتبكي من هذا، تذكر اجلنة والنار فال تبكي:له
 وإن مل ، فما بعده أيسر منه، فإن جنا منه،إن القرب أول مرتل من منازل اآلخرة( :وسلم قال
ما رأيت منظراً ( :لى اهللا عليه وسلم وقال رسول اهللا ص: قال!؛ فما بعده أشد منهينج منه

    !)قط إالّ القرب أفظع منه

  :وبكى سيدنا علي رضي اهللا عنه لظنه فوات خري عنه= = 
ففي الترمذي لوائح األنوار السنية للسفاريين عن ابن عمر رضي اهللا عنهم بسند حسن 

 ،مع عيناه فجاء علي تد،آخى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بني أصحابه: غريب قال
 فقال له رسول اهللا ، ومل تؤاخ بيين وبني أحد، آخيت بني أصحابك! يا رسول اهللا:فقال

  ).أنت أخي يف الدنيا واآلخرة( :صلى اهللا عليه وسلم
وبكى أبو أمامة لرؤيته حتقق شيء من كالم النيب صلى اله عليه وسلم بعد موته، = = 

  :ورمحة بقتلى اخلوارج
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ملا أيت برءوس األزارقة فنصبت على : ة والصحيح املسند للوادعيففي صحيح دالئل النبو
 / كالب النار/ كالب النار: فقال، فلما رآهم دمعت عيناه، جاء أبو أمامة،درج دمشق
 وخري قتلى قتلوا حتت أدمي السماء ، هؤالء شر قتلى قتلوا حتت أدمي السماء،كالب النار

رمحة هلم، إم كانوا من : عت عيناك؟ قالما شأنك دم : قال فقلت.الذين قتلهم هؤالء
 أبرأيك قلت هؤالء كالب أهل النار أو شيء مسعته من رسول اهللا : قال قلنا.أهل اإلسالم

 بل مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه . إين جلريء: قال؟صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم
   !ا قال فعد مراًر.وعلى آله وسلم غري مرة وال ثنتني وال ثالث

 ففي مسلم عنه ،وبكى كعب بن مالك رضي اهللا عنه خوفًا من غضب اهللا تعاىل عليه= = 
  :رضي اهللا عنه

 مشيت حىت تسورت جدار حائط ، حىت إذا طال ذلك علي من جفوة املسلمني.........
 ! فواهللا ما رد علي السالم؛ فسلمت عليه-  وأحب الناس إيل، وهو ابن عمي- أيب قتادة
 فعدت ، فسكت؟ هل تعلمن أين أحب اهللا رسوله! أنشدك باهللا!يا أبا قتادة :فقلت له
 ، وتوليت،عيناي ففاضت . اهللا ورسوله أعلم: فقال. فسكت فعدت فناشدته،فناشدته

 ممن ، إذا نبطي من نبط أهل الشام، فبينا أنا أمشي يف سوق املدينة.حىت تسورت اجلدار
 قال فطفق الناس يشريون ؟ يدل على كعب بن مالك من: يقول.قدم بالطعام يبيعه باملدينة

 : أما بعد: فقرأته فإذا فيها، وكنت كاتًب،ا من ملك غسان حىت جاءين فدفع إيل كتاًب،له إيل
 فاحلق بنا ، ومل جيعلك اهللا بدار هوان وال مضيعة،فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك

  . فسجرا ا،تياممت ا التنور ف!ا من البالء وهذه أيًض: فقلت حني قرأا.كنواِس
  

  : وبكى أبو ذر رضي اهللا عنه عند ذكر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم= = 
: رضي اهللا عنه  األحنف بن قيسقال:  للوادعيالصحيح املسندففي إرواء الغليل، و

 فلما . ووجدت يف نفسي من ذلك، يكثر السجودجالًدخلت بيت املقدس فوجدت فيه ر
 إن أك ال أدري فإن اهللا عز : قال؟ أتدري على شفع انصرفت أم على وتر:انصرف قلت
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- مث بكى – أخربين حيب أبو القاسم صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم : مث قال.وجل يدري
أخربين  مث قال -  مث بكى- أخربين حيب أبو القامسصلى اهللا عليه وعلى آله وسلم :مث قال

 ما من عبد يسجد هللا سجدة إال : أنه قالحيب أبو القاسم صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم
 أخربين من : قلت: قال، وكتب له ا حسنة، درجة وحط عنه ا خطيئة،رفعه اهللا ا

 :قال .صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم أنا أبو ذر صاحب رسول الله: يرمحك اهللا قال؟أنت
  .فتقاصرت إىل نفسي

  فماذا يف السنة عن البكاء خالًيا وغري خال؟

 املسلم أو بكاء** 
 خالًيا أو مغلوًبا املسلمة

قال  :أمام الناس نعمة
 ففي :اهللا تبارك وتعاىل

صحيح الترغيب 
وصحيح اجلامع وغريمها 
عن ابن عباس رضي اهللا 
عنهما يف احلديث 

 !يا بن آدم( :القدسي
ا  خالًيإذا ذكرتين

  .) وإذا ذكرتين يف مأل ذكرتك يف مأل خري من الذين تذكرين فيهم،ذكرتك خاليا
  : من خشية اهللا تعاىل وقاية من الناراملسلم أو املسلمة بكاء ** 

عينان ال : (ففي صحيح اجلامع عن أنس رضي اهللا عنه، عنه صلى اهللا عليه وسلم      
   .) و عني باتت تكأل يف سبيل اهللا،هللا من خشية اجالًعني بكت و: تريان النار
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ال : (عن أىب هريرة رضي اهللا عنه قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم     ويف الترمذي 
مع غبار يف سبيل  وال جيت، حىت يعود اللنب يف الضرع؛يلج النار رجل بكى من خشية اهللا

  ).اهللا ودخان جهنم
  :حىت اجلمادات بكت شوقًا للذكر** 

 قالت لرسول اهللا صلى ،ن امرأة من األنصارإ: البخاري عن جابر رضي اهللا عنه قال    يف 
إن ( : قال.اا جناًر فإن يل غالًم،ا تقعد عليه أال أجعل لك شيئً، يا رسول اهللا:اهللا عليه وسلم

 قعد النيب صلى اهللا عليه وسلم على ، فلما كان يوم اجلمعة، فعملت له املنرب: قال).شئت
 فرتل النيب ، حىت كادت تنشق، فصاحت النخلة اليت كان خيطب عندها،ذي صنعاملنرب ال

 حىت ، فجعلت تئن أنني الصيب الذي يسكت،صلى اهللا عليه وسلم حىت أخذها فضمها إليه
  ).بكت على ما كانت تسمع من الذكر( :صلى اهللا عليه وسلم  قال،استقرت

  :  والتقصريومن احلسن بكاء املسلم أو املسلمة على الذنب** 
 ملن طوىب: (      ففي صحيح اجلامع عن ثوبان رضي اهللا عنه، عنه صلى اهللا عليه وسلم

   )بكى على خطيئتهملك لسانه، ووسعه بيته، و
إن اهللا : (     ويف صحيح املوارد عن أيب هريرة رضي اهللا عنه، عنه صلى اهللا عليه وسلم

 ، وكل أمة جاثية،إىل العباد ليقضي بينهم يرتل – إذا كان يوم القيامة –تبارك وتعاىل 
 فيقول . ورجل كثري املال، ورجل يقتل يف سبيل اهللا، رجل مجع القرآن:فأول من يدعو به

 : قال!؟ أمل أعلمك ما أنزلت على رسويل صلى اهللا عليه وسلم:اهللا تبارك وتعاىل للقارئ
 ،ناء الليل وآناء النهار كنت أقوم به آ: قال؟ فماذا عملت فيما علمت: قال!بلى يا رب

 بل أردت أن : ويقول اهللا! كذبت: وتقول له املالئكة! كذبت:فيقول اهللا تبارك وتعاىل له
 أمل أوسع عليك : فيقول اهللا له، ويؤتى بصاحب املال. وقد قيل ذلك، فالن قارئ:يقال

 :قال ؟ فماذا عملت فيما آتيتك: قال! بلى يا رب: قال!؟حىت مل أدعك حتتاج إىل أحد
  ! كذبت: وتقول له املالئكة! كذبت:  فيقول اهللا له:  قال،كنت أصل الرحم وأتصدق

 ويؤتى بالذي قتل يف . فقد قيل ذلك، فالن جواد:  بل  إمنا  أردت أن يقال:ويقول اهللا
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 ، فقاتلت حىت قتلت، أمرت باجلهاد يف سبيلك: فيقول؟ يف ماذا قتلت: فيقال له،سبيل اهللا
 فالن : بل أردت أن يقال: ويقول اهللا! كذبت: وتقول له املالئكة! كذبت:فيقول اهللا له

 يا أبا : مث قال، مث ضرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ركبيت. فقد قيل ذاك،جريء
 : قال الوليد بن أيب الوليد. أولئك الثالثة أول خلق اهللا تسعر م النار يوم القيامة!هريرة

ؤالء مثل هذا: فقال معاوية، الذي دخل على معاويةا هوأخربين عقبة أن شفي قد فعل ، 
؛ حىت ظننا أنه ا شديًدبكاًءرضي اهللا عنه  مث بكى معاوية !؟فكيف مبن بقي من الناس

 صدق : مث أفاق معاوية ومسح عن وجهه فقال، قد جاءنا هذا الرجل بشر: فقلنا،هالك
 وهم فيها ال ،تها نوف إليهم أعماهلم فيهامن كان يريد احلياة الدنيا وزين{: اهللا ورسوله
 وباطل ما ، وحبط ما صنعوا فيها،أولئك الذين ليس هلم يف اآلخرة إال النار. يبخسون

  .16-15: هود}كانوا يعملون

  
  :عن االستخفاء بالطاعة ورد ما يليو

  :  من اهللا تعاىل يف اخللوة من األدب معه سبحانه املسلم أو املسلمةاستحياء** 
: رضي اهللا عن، عنه صلى اهللا عليه وسلممعاوية بن حيدة القشريي ي سنن أيب داود عن فف
 إذا كان القوم ! يا رسول اهللا: قلت.)احفظ عورتك إال من زوجتك أو ما ملكت ميينك(

إذا :  يا رسول اهللا: قلت.)ال يرينها أحد فال يرينهاإن استطعت أ( : قال؟بعضهم يف بعض
   ).اهللا أحق أن يستحيا منه من الناس( :ل قاا؟كان أحدنا خالًي

: ويف جامع السيوطي بسند حسن، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه، عنه صلى اهللا عليه وسلم
ا سهرت يف سبيل اهللا عيًنا غضت عن حمارم اهللا تعاىل، وعيًنكل عني باكية يوم القيامة، إال (

  ).عاىلا خرج منها مثل رأس الذباب من خشية اهللا تعيًنتعاىل، و
  
  

   :، حبيبان إليه تعاىلالذي يتصدق خفية، والذي يقوم الليل خفية قربة هللا تعاىل** 
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ثالثة : (ففي الترغيب وصحيح اجلامع عن أيب ذر رضي اهللا عنه، عنه صلى اهللا عليه وسلم
ا فسأهلم باهللا ومل يسأهلم  فأما الذين حيبهم فرجل أتى قوًم:حيبهم اهللا وثالثة يبغضهم اهللا

ا ال يعلم بعطيته إال اهللا  فتخلف رجل بأعقام فأعطاه سر،رابة بينهم وبينه فمنعوهبق
  !والذي أعطاه

وسهم فقام ؤ وقوم ساروا ليلهم حىت إذا كان النوم أحب إليهم مما يعدل به فوضعوا ر
  !يتملقين ويتلوا آيايت

  ! لهورجل كان يف سرية فلقي العدو فهزموا فأقبل بصدره حىت يقتل أو يفتح
  .) والغين الظلوم، والفقري املختال، الشيخ الزاين: والثالثة الذين يبغضهم اهللا

 
  : سبحانهالسر تطفئ غضب الرباملسلم أو املسلمة يف صدقة ** 

:  عنه صلى اهللا عليه وسلميف صحيح اجلامع وغريه عن ابن عباس، رضي اهللا عنهما
 فإا تطفئ ،عليكم بصدقة السر و، فإنه مينع مصارع السوء،عليكم باصطناع املعروف(

   ).غضب الرب عز وجل
 

اللهم رقق قلوبنا القاسية، ولني نفوسنا املتحجرة، وارزقنا البكاء من خشيتك، واإلنابة 
واألمل فيك وحدك، وأخرج من قلوبنا غريك من ، والثقة بك، والتوكل عليك، كإلي

من أزمة بثدرتك  ناهلوى، وأفلتاألسباب والبشر واألهواء، وأذهب من نفوسنا الدنيا وا
ا مجيال، ومنعلينا برضوانك من غري سابقة حساب إبليس عليه لعائن اهللا، وردنا إليك رد 

  .مني، يا رب العاملني عذاب، اللهم آوال
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  وهل هناك آخرون يف ظل العرش؟
رزقه قة، وعطاؤه سبحانه ال حيد، ورمحة اهللا تعاىل أرحب، ويده عز وجل سحاء، خرية، غد

ال حيصر وال يعد، وقد وجدت نصوًصا تشمل بعض من حيتمل أن يكونوا يف ظل العرش، 
   : ومن هؤالء– واهللا أعلم –مع شيء من الضعف يف النصوص غري بليغ 

  :احلزين يف ظل اهللا
، عن أيب ذر رضي صحيح  بسنداجلامع الصغري وكذا ،املستدرك يف كتاب الرقاقيف      

زر القبور تذكر ا اآلخرة، واغسل : (اهللا عنه، عن سيدي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
موعظة بليغة، وصل على اجلنائز، لعل ذلك حيزنك، فإن  واملوتى، فإن معاجلة جسد خا

   ).ض لكل خري اهللا يوم القيامة، يتعرظل يفاحلزين 
 )ال تفرح إن اهللا ال حيب الفرحني: (ويقول تعاىل حكاية عن ناصح قارون     

 كما قال الشيخ ابن بارز يف فتاوى نور على الدرب، يف –واملراد بذلك  .76:القصص
الفرح الذي يصحبه الكرب والبغي على الناس والعدوان والبطر، هذا املنهي  -تفسريها 

:  اهللا وبرمحته ونعمه وإحسانه فهذا مشروع؛ كما قال اهللا عز وجلعنه، أما الفرح بنصر
فاملؤمن . 58: يونس)قُلْ ِبفَضِل اللِّه وِبرحمِتِه فَِبذَِلك فَلْيفْرحواْ هو خير مما يجمعونَ(

ى بر يفرح أن اهللا هداه إىل اإلسالم، وأن اهللا أعانه على صالة اجلماعة، وأن اهللا أعانه عل
والديه وصلة أرحامه، وأعانه على فعل اخلري هذا مشروع، ينبغي له أن يفرح بذلك، 

أما الفرح . ويسر بذلك، بل جيب عليه أن يفرح بذلك ويغتبط ذا، وحيمد اهللا على ذلك
  .املذموم فهو الفرح الذي يصحبه الكرب والتعاظم والبطر واحتقار الناس

  واهللا تعاىل بشر.املنهي عنه ألنه خالف الصرب و فهذا هوكل حزن يؤدي إىل أثر سليب     
والْجوِع ونقٍْص ِمن الْأَمواِل  ولَنبلُونكُم ِبشيٍء ِمن الْخوِف (: بقوله عز من قائلالصابرين

 قَالُوا ِإنا ِللَِّه وِإنا ِإلَيِه مِصيبةٌ الَِّذين ِإذَا أَصابتهم. الصاِبِرين والْأَنفُِس والثَّمراِت وبشِر
- 155:البقرة) أولئك عليهم صلوات من رم، ورمحة، وأولئك هم املهتدون. راِجعونَ

 السخط، عبادة عظيمة إىل معصية وأال تصل حبزنك الذي ه وفالنهي إذن ه. 157
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:  قالوشكوى اخلالق للخلق، والقنوط واالنكسار، وصدق صلى اهللا عليه وسلم الذي
  وال نقول إال. وإنا على فراقك يا ابراهيم حملزونون، وإن العني لتدمع،إن القلب ليحزن(

 . صحيح اجلامع وغريه عن أنس رضي اهللا عنه.)ما يرضي ربنا

  : يف ظل اهللا تعاىلمن عزى الثكلى

وهو الذي يؤازر األم الكسرية، ويعينها، ويكرمها، حىت تتعزى عن فقد ولدها، كما 
قال ( : وفيه ضعف،  وابن السين يف عمل يوم وليلة)البدور السافرة(يف السيوطي أخرج 

  .)ظلي إال ظل يوم ال ظليأظله يف :  قال؟ما جزاء من عزى الثكلى:  تعاىلموسى لربه
وابن املبارك يف  )العزاء(، وابن أيب الدنيا يف )الزهد(أخرجه اإلمام أمحد يف ا ومثله م

إهلي، ما جزاء من يسند اليتيم واألرملة، : قرأت يف مسألة داود ربه: ، قالبسنده) الزهد(
   .جزاؤه أن أظله يف ظلي، يوم ال ظل إال ظلي: ابتغاء مرضاتك؟ قال

  : يف ظل اهللا تعاىلذراري املسلمني
، الذي ماتوا قبل أن ذراري املسلمني: ن قيل إم يف ظل عرش الرمحن تبارك وتعاىلومم

 -ضعيف  بني احلسن وال، بسنداجلامع الصغرييف السيوطي يبلغوا احلنث، فقد أخرج 
 يوم ذراري املسلمني: ( عن أيب أمامة الباهلي، عنه صلى اهللا عليه وسلم–  أغلبهضعفو

مشفع، من مل يبلغ اثنيت عشرة سنة، ومن بلغ ثالث عشرة  شافع والعرش، حتتالقيامة 
   ).سنة فعليه وله

وهناك نصوص أخرى ضعيفة، رفع ا اإلمام ابن حجر، من يستظلون بظل العرش إىل حنو 
ورفعها احلافظ السخاوي، غلى مايزيد عليه أربعة وتسعني صنفًا، لكن األدلة سبعني صنفًا، 

  .على ذلك ضعيفة، ال تنهض، واهللا أعلى وأعلم
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  ؟!هل هؤالء فقط يف ظل اهللا تعاىل أم هنالك آخرون
ئمة يف األاحلق أن البحث املنهجي لن يعثرنا على نتائج راجحة بعد ذلك، فقد اجتهد 

 ممن ميكن أن ينالوا هذا الشرف؛ لكن أدلتهم فيها غري قوية، وغري ،العثور على آخرين
  .واهللا أعلى وأعلم. ثابتة، تدور بني الضعف الشديد، والوضع

  : عن العرش كتًبا كثرية، منهاعلماءوقد كتب ال

 297- هـ210 (أبو جعفر بن أيب شيبة ألفه احلافظ :كتاب العرش وما روي فيه - 1
 منهج السلف مبيًنا ،على عرشهعز وجل ه ء واستوا عز وجل، علو اهللافيهحبث و، )هـ

 الكتاب والسنة،نصوص  من خالل،  واستوائه تعاىلالصاحل ومعتقدهم يف إثبات علو اهللا
يف ذلك  اآلثار املروية ، وأوردعرشالإنكارهم لوجود و ، يف املسألةاجلهميةعرض ملذهب و

   .والتابعني الصحابةعن 

احلافظ أبو  هصنفجزء  :بيان الوهم والتخليط الواقع يف حديث األطيط :ومنها – 2
  سبتمرب13 = هـ 499يف غرة احملرم من سنة املولود  ( عساكر الدمشقيالقاسم ابن

حممد  على حديث يرد به  ) رجب سنة إحدى وسبعني ومخس مائة11 تويف يفو/  1105
  .بن إسحق بن يسار، عن أطيط العرش

 لشيخ اإلسالم ابن تيمية، :وما ورد فيه من اآليات واألحاديثعرش الرمحن : ومنها – 3
، تقي الدين أبو عبد السالم بن عبد اهللاأمحد بن عبد احلليم بن ( العامل الرباين ادد املستنري
 سنة  من ذي القعدة26 / هـ661  ربيع األول10ثنني اال(، العباس النمريي العامري

الحتفال مبرور مائة مبناسبة امانة العامة  ، األ1419 باململكة سنة تهطبع الذي) هـ728
  .كةعام على تأسيس اململ

ولة إن العرش  مق شيخ اإلسالمدحض فيهي  ككتب ابن تيمية رمحه اهللا،هو كتاب نفيسو
ن اهللا تعاىل حيدث فيه أقداره اجلارية يف األرض، هو الفلك التاسع، وإنه مبدأ احلوادث، وإ
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، وهو ما تبناه الروح، أو جعله اللوح ، وجعل العقل هو العلم: ورمبا مساه بعض املتفلسفة
   .ن الفالسفةالشيعة ع

ورد على املتفلسفة باالختالف الكامل، وأن صفات العرش وردت يف القرآن والسنة، 
  .وأبطل حجج املتفلسفة يف كون العرش كرويا، أو فلكًا، وغري هذا من اهلذر

 بالعلو لألعلى سبحانه، وعن هدث عن اقتضاء الفطرة ما تأمر به الشريعة من االجتاحتو
   .عاىل مبخلوقاتهضالل من يشبه اهللا ت

  
 فصل(العرش، والكرسي ، وعن  عن مبدأ اخللق،البداية والنهايةكتاب  مطلع :منهاو – 4

االمام عماد الدين أبو الفداء (إلمام ابن كثري ل ).فيما ورد يف صفة خلق العرش والكرسي
 سورياولد يف  .إمساعيل بن عمر بن كثري بن ضوء بن كثري، القرشي الدمشقي الشافعي

 عن أربع وسبعني دمشق يف  هـ774 سنة  شعبان26تويف يوم اخلميس و  هـ700سنة 
 ينقل عن بين إسرائيل إال ال تكون صحيحة، وأوأورد نصوًصا اشترط على نفسه أن )سنة

  . مما ال يتناىف مع شرعنا؛ما جيوز نقله

 مشس الدين حممد بن أمحد بن احلافظ(  الذهيب احلافظإلمام ل)كتاب العرش(: ومنها – 5
 )م1374 هـ املوافق 748املتوىف سنة   هـ673 من ربيع اآلخر سنة 3 الذهيبان عثم

 ، وكان ضمن 1999نشر مكتبة أضواء السلف، وحممد خليفة التميمي، . د.بتحقيق أ
، وقد اهتم فيه اإلمام الذهيب رمحه اهللا حبشد ، باملدينة املنورةمنشورات اجلامعة اإلسالمية

لة، لألمساء  واستوائه على عرشه، كما تناول كالم املعط،األدلة على علو العلي على خلقه
 مث أورد الكالم يف العلو واالستواء، وأقوال أهل السنة ،املشبهةشبه والصفات، و

وخمالفيهم يف ذلك، ومذهب السلف فيه، وأقوال نفاة االستواء، وناقش مسائل متعلقة 
باالستواء كاحلد واملماسة وخلو العرش عند الرتول الرباين مث عرف العرش، وبني اآلراء 
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دلة من القرآن والسنة على صحة منهج أهل السنة واجلماعة وذكر صفة فيه وساق األ
  العرش وخصائصه، ومحلته، وغري ذلك، 

ومجع فيه اآليات : كذلكإلمام الذهيب ل ،)العلو للعلي الغفار تبارك وتعاىل(: ومنها – 6
وال واألشعار اليت وردت يف ذلك، وأق) وأطال يف ذلك جدا(واألحاديث الواردة يف العلو 

  : كبار أئمة األمة من علماء الفقه واحلديث والوعظ وغريهم، وختمه بقوله
 ؛ مث نقول ال نسلم كون الباري على عرشه فوق السموات يلزم منه أنه يف حيز وجهة

  . وما فوقه فليس هو كذلك،إذ ما دون العرش يقال فيه حيز وجهات
  .هم األئمةكما أمجع عليه الصدر األول ونقله عن؛ واهللا فوق عرشه

 )وهو معكم( حمتجني بقوله ؛وقالوا ذلك رادين على اجلهمية القائلني بأنه يف كل مكان
  .  ومها قوالن معقوالن يف اجلملة،فهذان القوالن مها اللذان كانا يف زمن التابعني وتابعيهم

وال ، ا عنها وال خارًج،ا من أنه تعاىل ليس يف األمكنةفأما القول الثالث املتولد أخًري
 وال بائنة ، وال ذاته املقدسة متحيزة، وال هو متصل باخللق وال مبنفصل عنهم،فوق عرشه
 وال ، فهذا شيء ال يعقل.. وال وال،ا عن اجلهات وال خارًج، وال يف اجلهات،عن خملوقاته

  . مع ما فيه من خمالفة اآليات واألخبار؛يفهم
 ، على مراد اهللا،وما جاء عن اهللا ، وآمن باهللا،راء املتكلمنيآ وإياك و،ففر بدينك

  ! وال حول وال قوة إال باهللا،وفوض أمرك إىل اهللا

عبد الرمحن بن ( إلمام السيوطيل :)بزوغ اهلالل يف اخلصال املوجبة للظالل(: ومنها – 7
 بكر بن حممد سابق الدين اخلضريي األسيوطي املشهور باسم جالل الدين والكمال أب
، قال رمحه اهللا ) م1505/ هـ911 القاهرة - م1445/ هـ849 القاهرة( السيوطي،

   :يف مقدمته، بعد محد اهللا تعاىل
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، تتبعت فيه األحاديث ا حافالًفقد مجعت يف اخلصال املستوجية لظل العرش جزًء: وبعد
ردة يف ذلك، وأوردا بأسانيدها، وبينت حال اإلسناد ورجاله، واستوعبت شواهد الوا

كل حديث وخصاله، فحوى من الفوائد اجلمة، ما ال مزيد عليه يف اجلملة، ووصلت فيه 
  ! اخلصال املذكورة سبعني خصلة

وقد أوردت تلخيصها هنا، ملن يرغب يف اإلسناد، وهم أكثر عجزة العصر، فأقتصر 
 احلديث وصحابيه، وخمرجيه، وبيان حاله صحة وضعفا، وأشري إىل بقية الطرق على منت

اهلالل يف اخلصال املوجبة بزوغ : "وله شاهد عن فالن، ومسيته: املصرحة باإلظالل، بقويل
  .واهللا أسأل التوفيق واهلداية إىل سواء الطريق " .للظالل

 مجع فيهما سبعات ، لظل العرشمتهيد الفرش يف اخلصال املوجبة: له أيًضاومنها  – 8
وقد قال )! سبعة يظلهم اهللا: (خمتلفة، يف مقابل حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه، املتفق عليه

  :  عن سابقه- فيما يبدو يل -، الذي ال خيتلف كثًريا يف مقدمة الكتاب

مه، احلمد هللا العظيم، الذي ال ظل إال ظله، والصالة والسالم على حممد، الذي عال مقا
 وقد -فإن احلديث املشهور، يف السبعة الذين يظلهم اهللا يف ظل عرشه : وبعد .ورفع حمله

 ا بني الفحول، هل هلم ثامن أو قد وقع التحاور فيه قدًمي-نظمهم الشيخ أبو شامة يف بيتني 
 فجمع شيخ اإلسالم أبو الفضل ابن حجر، زيادة على ذلك سبعة أخرى، وردت يف ؟ال

ها ت، ونظم بعد ذلك، فوجد سبعتني يف أحاديثونظمها يف بيتني، مث تتبعأحاديث صحاح، 
   .يف أربعة أبيات

خصال أخرى، وقد نظمت سلك اجلميع يف هذه الكراسة، . وقد وقع يل زيادة على ذلك
وبينت فيها قواعد ذلك وأساسه، وذكرت ما لكل حديث من الشواهد اليت فيها التصريح 

متهيد الفرش يف اخلصال املوجبة لظل (: جمرد الترغيب، ومسيتهابالكل، واإلشارة إليه دون 
 .واهللا أسأل التوفيق، واهلداية إىل سواء الطريق) العرش
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 للحافظ ،اخلصال املوجبة للظالل= االحتفال جبمع أويل الظالل : ومنها: 10 - 9
: خمتصرهعبد الباقي الزرقاين املالكي يف  ، وقد هذبه الشيخ  رمحه اهللا تعاىلالسخاوي

وفيه ظفر بأربع عشرة خصلة فوق ما مجع  )منتقى اخلصال املوجبة للظالل للسخاوي(
 .، وحقق هذا املهذب الدكتور مجيل عبد اهللا عويضةشيخه ابن حجر

حممد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاين املصري الشيخ العالمة (وأطنب الزرقاين  - 11
 ،)ما جاء يف املتحابني يف اهللا، باب الشعر، كتاب اجلامع( موطأ مالكشرحه يف  )األزهري

ونظم شعًرا يأيت وذكر باألسانيد أنواًعا كثرية ممن يستظلون يف ظل العرش، وفصل، ودلل، 
  .بعد

نشر دار  ()يات الكتاب، يف ظل عرش الرمحنالسؤال واجلواب يف آ(: ومنها – 12
 جمموع مؤلفات الشيخ عطية ضمن، الد السادس) 1426 ،املدينة املنورة، باجلوهرة
ن حجر والسيوطي ب وبزيادات ا،وقد اهتم فيه حبديث السبعة ، رمحه اهللا تعاىلحممد سامل
  ).رمحهم اهللا

عرش الرمحن تبارك وتعاىل شعًرا، بظل  رمحه اهللا أصناف املكرمني الشيخ الزرقاينوقد مجع 
  :؛ رمحهم اهللا أمجعنيممن ذكرهم أبن حجر أو السيوطي أو السخاوي

  : يف الزيادة على السبعةقال السيوطي

  َأليتاِمها ثُم القَريب ِبوصِلِه... وِزد مع ِضعٍف من يضيف وِعزبٍة
هبحو عهم أَنَّ اللَهب ِلمعبِلِهِإلجال... وع أَهِل حم اجلوعِلِه و  
  صالةٌ على اهلادي، وِإحياُء ِفعِلِه... وزهد وتفريج وغَضٌّ وقُوةٌ
  ِلشمٍس وحكم ِلُألناِس كَِمثِلِه... وترك رًبا سحٍت ِزنا وِرعايةٌ
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  هِلِهفَسبع ِبها السبعاِت يا زين أَ... وصوم وتشييع ِلميٍت ِعيادةٌ
 وتطهري قَلٍب والغضوب َألجِلِه... وِزد سبعتِني احلُب ِللَِّه بالًغا
  وأَمر ونهي والدعاُء ِلسبِلِه... وحب عِلي ثُم ِذكر ِإنابٍة
  ومستغِفر اَألسحاِر يا طيب ِفعِلِه... ومن أَول اَألنعاِم يقرأُ غَداِتِه

ترٌّ وبد الَّذيواحلَسو مالن مِلِه...  ركالفَىت فَِاشكُر ِلجاِمِع ش شنيي  
  : يف شرحه على موطأ مالكرمحه اهللا تعاىل وقال الزرقاين 
 ، ونظمت هذه اخلصال تذييالً على بيتيف وريقات السخاوي خلصت تأليف وقد كنت

   : فقلت) ابن حجر(أيب شامة، وأبيات احلافظ 
  يظلهم اهللا الكرمي بظله...  لصحيحني سبعة وااأتى يف املوط

  إذ قال يف بيت وصله أبوشامة ... أشار هلم نظما إمام زمانه
  وباك مصل واإلمام بعدله  ... حمب عفيف ناشىء متصدق

  ثالثا من السبعات نظما بقوله ...  بعده العسقالين وزاد عليه
  لهوإنظار ذي عسر وختفيف مح ...  وزد سبعة إظالل غاز وعونه

  غرامة حق مع مكاتب أهله ذي ... وحامي غزاة حني ولوا وعون 
  خرق مع أخذ احلق وبذلهأل ...  وزد مع ضعف سبعتني إعانة
  وحتسني خلق مث مطعم فضله  ... وكره وضوء مث مشي ملسجد
  وتاجر صدق يف املقال وفعله ...  وكافل ذي يتم وأرملة وهت
  السبعات من فيض فضلهتربع ا   ... وحزن وتصبري ونصح ورأفة

منظمة منه فخذ نظم مجله  ... ا بضعف ومل تقعوقد زادها ست  
  زنا وربا حكم لغري كمثله  ... رشوةيٍّ مث ترك فحب عل

  عقيب صالة الصبح غاية نفله  ... ومن أول األنعام آي ثالثة
  وتسعني مع ضعف إلسناد جله  ... اوأوصلها الشيخ السخاوي أربًع

  حبلم وعن علم يقول وعقله  ... واقيت ساكتمراقب مشس للم
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  هلِّوحامل كَ ويف كرب يتلو  ... ومن حفظ القرآن حالة صغره
  شهيد ومن يف أحد فاز بقتله ...  مريض وتشييع مليت عيادة

  أمني بال مدح وذم لرحله  ... ه وتاجرلم بأن اهللا معوِع
  حلهعليه ومل ينظر إىل غري  ...  حمرم ومن مل ميد اليد حنو

  على معسر ترك الغرمي لعسره ...  حمسن طعم للفقري مصدق
  ومشبع جوع مث واصل أهله ...  وكافلة أيتامها بعد زوجها
  ومن مل خيف يف اهللا لوما لعدله ...  حمب األناسي للجالل مؤذن
  خيار ذوي التوحيد طيب فعله ...  كذا رحم مث األمانة بعدها
  ى اهلادي كثريا بأجلهمصل عل  ... مفرج كرب مث حمي لسنة

  ثالثة عشر من رجب حوله  ... قران وأهل اجلوع خوفا وصائم
  ثالثني يف ثنتني من بعد نفله  ... ومن يقرأ اإلخالص من بعد مغرب
  وغري حسود ال يعق ألصله  ... وأطفال ذي اإلميان جنل نبينا
  بريء ومكلوف حبب لربه  ... وطاهر قلب ليس ميشي منيمة

  حلرمته غضبان داع لسبله ...  بذكر إهلهمنيب ومذكور 
  وذكر بقلب مع لسان لنبله ...  وأمر مبعروف وي ملنكر

  كذلك سوام معلم طفله  ... ومستغفر األسحار عمار مسجد
  كذا أنبياء اهللا مع أهل صفوه  ...ومن يذكر الرمحن مع ذكرهم له
  علي وجناله وخامت رسله ...  خليل إله العرش فاطمة كذا

  حبرمته يوم القيام بظله نرى ... ه صالة مع سالم به علي
 

على ترتيب هلا اخلصال املوجبة للظالل، معمر بن عبد القوي املالكي الفقيه النحوي  ونظم
  : ، فقاليف جزئه
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 ظلّه  يظلّهم الرمحن يف برد-أناس روينا يف الصحيحني سبعة
 ه بقوله أبو شامة يف النظم من-حازهم زين اهلدى شيخ وقته وقد

 واإلمام بعدله  وباك مصلّ-حمب عفيف ناشئ متصدق
 بنقله  ثالثة سبعات رواها-وزاد عليه شيخ االسالم عدة
 كمثله  هو الدر ال نظم يكون-وأبرزها نظًما فقال ونظمه

  وإنظار ذي عسر وختفيف محله-سبعة إصالل غاز وعونه وزد
 كاتب أهلهمع م  غرامة حق-وحامي غزاة حني ولّوا وعون ذي
 وبذله  ألخرق مع أخٍذ حلق-وزد مع ضعف سبعتني إعانة

  وحتسني خلق مثّ مطعم فضله-وصرب مثّ مشي ملسجد وكره
 املقال وفعله  وتاجر صدق يف-وكافل ذي يتم وأرملة وهت
 فضله  تربع ا السبعات من فيض-وحزن وتصبري ونصح ورأفة

 منه كسابق قوله منظّمةً -فيما بعد ستا ومل تقع وقد زاد
 اهللا شيعة عدله  حمب لسيف-ويف نظمها حكم لغري كنفسه

 كلّه  وأول أنعام اية-وترك الزنا ترك الرياء ورشوة
  ثالثون فاقرا العلم حتظ بنبله-صار اجلميع وقبلها فأربعة

 اإلسالم جامع مشله  وعلّامة-وزاد عليها حافظ العصر شيخنا
 فضله  يروي صداه من تفيض-عنيت السخاوي الّذي كلّ عامل

  تتبعها فيما رواه وأصله-من بعد مخسني خصلة مثانية
 يكون بسهله  فأحسن تعليم-فدونكها نظًما ليحسن حفظها
 وعقله  حبلم وذو ثبت بعلم-فأوهلا يف العد من هو ساكت

  وقاد كبًريا يف األنام حبمله-حفظ القرآن يف حال صغره ومن
 وذم لرحله  أمني بال مدح-جرمراقب مشس للمواقيت تا
 لعدله  ومن مل خيف يف اهللا لوًما-عيادة مرضى مثّ تشييع ميت
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  لطرف عن احملظور قصًدا حللّه-يد عن غري حق وغضه وقبض
 يتوق ألكله  وإشباع ذي جوع-وترك غرمي مثّ فضل ملعسر

 وشغله  بأيتامها تعىن بيتم-وواصل رحم مثّ رمحة أيم
  عليه رفيقًا يف ارحتال وحلّه- وموقنطعم لليتيم وصانع

 لكرب وكلّه  مؤذّن فراج-حمب خللق اهللا يبغي جالله
 وليله  صالة عليه يف النهار-وحميي طريق للنيب ومكثر

  كذا أنبياء اهللا أكرم بأهله-قرآن قراءة أصفيا وحامل
 فطوىب لنجله  علي وجناله-وإفراد إبراهيم بالذكر منهم

 حوله  ثالثة عشر من مرحب- وهائممريض وذو جوع وصوم
  وأطفال أتباع النيب وسبله-بقرآن أتى بعد مغرب مصلّ

 والعقوق ألصله  وغري حسود-وجنل رسول اهللا ذكّرنا به
 املولّه  بريء ومذكور بذكر-وتارك مشي بالنميمة ظاهر

  حبرمته مثّ احملب ألجله-لدى ذكر اإلله وغاضب منيب
 األسحار يا طيب قوله  ومستغفر-لهوعمار بيت اهللا جلّ جال

 بقتله  شهيد ومن يف أحد فاز-ومذكور رب الناس ذاكره كذا
  أمانة أمر باجلميل وفعله-أبناء وأخبار ديننا معلّم

 حب اهللا أكرم رسله  النبيني-وهي وداعي اخلري واختم خبامت
 بوصله  وآل وأصحاب كرام-عليه صالة اهللا مثّ سالمه

  مبينة جاءتك من فيض فضله-تعجز واحًداكملت تسعني  وقد
  يظلّ بظلّه  يصيرنا ممن-ونسأل موالنا الكرمي إهلنا
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  تام واعتذارخ
عند هذا احلد يتوقف القلم، سائال اهللا تعاىل أن يقيلين من زللي، وجيرب نقصي، ويستر 

 ال ينفع مال وال ، ويبقي يل منه ورقات ينفعين اهللا ا يومعييب، وأن يثيبين على هذا العمل
بنون، وتكون دليالً على حيب ريب عز وجل، وتوحيدي إياه، وذيب عن سنة حممد صلى اهللا 

  .عليه وسلم، وعقيدة أهل احلق، اللهم آمني
وصلى اهللا وسلم وبارك على سيدنا رسول اهللا سيد األولني واآلخرين، وآله األطهار 

ء السنة الصادقني، واحملبني له صلى اهللا عليه الطيبني، وأصحابه الغر امليامني، وأتباعه علما
  . وسلم واملتبعني

  .سبحانك اللهم وحبمدك، أشهد أن ال إله إال أنت، أستغفرك وأتوب إليك
  عبد السالم البسيوين: وكتبه
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