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في أبواب  رسائل

 متفرقة
 

 

وعلى آله وصحبه  رسول هللا،والصالة والسالم على ، هلل دالحم

 أما بعد: ،ومن وااله
 ،تابتهاك _ تعالى_ ر هللا ، يس  في أبواب متفرقة رسائلذه فه

بعضها إلى الطول أقرب، وإلقاءها في مناسبات مختلفة،  ،ونشرها

 إلى القصر أقرب.وبعضها اآلخر 
بعضها  يراعى فيوقد ، زووع بسط وتفصيل وقد يكون في بعضها

جانب االختصار ألنها خرجت على هيئة مطوية ال يناسب فيها 

 اإلطالة، وكثرة الحواشي.

رجاء عموم النفع بها،  وقد حرصت على جمعها في كتاب واحد؛

 ولئال تضيع وتتفرق، وألجل أن يسهل الرجوع إليها.

ت في وقد يكون في بعضها تشابه في بعض العناصر؛ ألنها هكذا كتب

ألجل أن يفيد منها من يريد موضوعاً على  فتركتها كما كانت؛األصل، 

 حدة، أو عندما يراد طبع إحداها مفردة.

ثم إن بعضها قد يكون قليل العزو والتخريج، وبعضها قد يكون 

العزو في أعلى الصفحة، وبعضها في أسفل الصفحة على هيئة 

 هوامش، وهكذا...

 هذا المجموع:نها تضم وإليك مسرداً بالرسائل التي
 أثر اإلسالم في تهذيب النفوس. _1
 _ المروءة.2
 _ الحياء.3
 _ الحلم.4
 _ من ترك شيئاً هلل عوضه هللا خيراً منه.5
 _ آداب زيارة المريض.6
 _ الحسد.7
 _ مسائل في السالم وصيغه.8
 _ حساب الجم ل.9

 _ معالم في اإلمامة والخالفة.10

مقدمةال  



 

 
 

 

 

 

 

 

4 
 

في أبواب  رسائل

 متفرقة
 السنة في الصحابة. _ معالم في اعتقاد أهل11
 .معالم في التعامل مع الفتن _12
 صور تكريم اإلسالم للمرأة.من  _13
 .(نقول من كتاب وحي القلم)من أقوال الرافعي في المرأة _ 14
 من مفاسد الزنا._ 15
 لطائف في تفاضل األعمال الصالحة._ 16
 .الجوال _ آداب وتنبيهات _ _ 17
 . واألخالق والعقول _ نترنت _ امتحان اإليمانإلا_ 18
 توبة األمة._ 19
 لماذا تدخن؟_ 20

فلعل في هذا المجموع دعوة إلى خير، وتذكيراً بفائدة، وداللة على 

لى نبينا محمد وصلى هللا وسلم ع، هدى؛ وتبياناً لبعض محاسن اإلسالم

 .وآله وصحبه أجمعين

 

 
 

 محمد بن إبراهيم الحمد

 ـه1426 /1 /1 
ب:  ص. _11932 الزلفي

460 
www.toislam.net 

alhamad@toislam.net 
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في أبواب  رسائل

  متفرقة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رسالة األولىال  

 

 أثر اإلسالم
 في تهذيب النفوس
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في أبواب  رسائل

  متفرقة

 
 

 

نبينا  إمام المتقين، والصالة والسالم على ،الحمد هلل رب العالمين

 :أما بعد آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، محمد وعلى
واألهواء تتغلب، والعقول تتفاوت  ر،ص  ق  فلما كانت األنظار ت  

وتختلف _ اشتدت حاجة الناس إلى وحي إلهي يطلق نفوسهم من 

ق قيود األوهام، ويحررها من أسر الشهوات، ويهديهم إلى طري

 .ينذرهم عاقبة العكوف على اللذائذالرشاد، و

وصعودهم من حكمة بعثة األنبياء _ عليهم السالم _  هذا وجه  ف

 بالناس إلى مراقي السعادة والفالح.

ً ضافياً، وأخذ االجتماع  وبهذه الدعوة اإللهية لبست النفوس أدبا

 سنة منتظمة، وبصرت العقول بحقائق كانت غامضة.
النفوس، وإنارة البصائر،  تقويم   السماوية مزية   وإذا كان للشرائع

وفتح طريق الحكمة _ فإن نصيب اإلسالم من هذه المزية أوفر 
وأجلى؛ فهو خير األديان، وخاتمها، وأشملها، وأكملها، إذ لم يغادر 
صغيرة وال كبيرة من قضايا العقائد، والسلوك، والتربية، واألخالق، 

 االً أو تفصيالً .واألحكام _ إال وأحاط بها إجم
فلقد بعث هللا محمداً " والعالم في جهالة غامرة، وأهواء جائرة، 

 وأعمال خاسرة.

ومازالت هدايته تتكامل حتى أخذت باإلصالح من جميع 

أطرافه، فوضعت مكان الجهالة علماً، ومكان األهواء الطاغية 

ً همماً سا  .مية، ومكان الخسر فالحاً وصالحا

 ئد السليمة، وزودها باألخالق الزاهرة،أصلح النفوس بالعقا
وشرع من العبادات ما يؤكد الصلة بين العبد وربه، ثم نظر إلى أن 

اإلنسان لم يخلق في عزلة عن الناس، وإنما خلق ليكون في جماعة 

تتعاون على القيام بمصالح الحياة، واألخذ بوسائل السعادة؛ فعني 

م محكمة، ث في نظبحقوق ذي القربى، فقرر النفقات والمواري

 أثر اإلسالم في تهذيب النفوس
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
بهم من طريق المروءة وكرم وحرص على إسعادهم والبر 

 األخالق.

وعيشة  لفة صادقة،الزوجية بحقوق تجعل الزوجية في أ وحاط

 راضية، وأخذ بإصالح رابطة أخرى هي رابطة الجوار.

ً عادلة، وللجنايات عقوبات زاجرة؛  ووضع للمعامالت نظما

نساب بتلك واألموال، واأل فأصبحت النفوس والعقول، واألعراض

 .النظم، والعقوبات _ في صيانة

في حاجة إلى  وما برح الناس _ بعد انطواء عهد النبوة _

 .هم إذا نسوا، وتعليمهم إذا جهلواتذكير

وهذا ما يجعل الدعوة إلى إصالح العقائد، والسلوك، واألخالق 

 .من أفضل الواجبات، وأحمد المساعي

لمسلمين في عصورهم المتأخرة ليجد وإن المتأمل في أحوال ا

 بوناً شاسعاً وبعداً سحيقاً بين أحوالهم، وبين ما يدعوهم إليه دينهم.

ً ألعدائها، الذي تسلطوا  نولهذا أصبحت أمة اإلسالم غرضا

عليها، وجاسوا خالل ديارها؛ فساموا كثيراً منها سوء العذاب، 

َمن عَةً عزيزةً مهيبة الجناب.  وكانت أمة م 

أنها لما نسيت حظاً مما ذكرت به هوت من عليائها، ونزلت  إال

من شامخ عزها، ولقيت صغاراً بعد شمم، وذالً بعد عزة، وجهالً 

بعد علم، وبطالة بعد نشاط، وتقاطعاً بعد ائتالف، وكادت أن تشرف 

 على حضيض التالشي والفناء.

هذا ما يؤكد على ضرورة الرجوع للدين، وأهمية التربية على و

قائده الصحيحة، وأخالقه الغراء؛ فللتربية الدينية في ترقية ع

أعظم من كل أثر؛ فإن التربية غير  ق أثر  النفوس، وتهذيب األخال

الطاغية؛ فال تستطيع كبح  الدينية قد تضعف أمام كثير من األهواء

 .جماحها

 .من المتانة ما يطارد هذه األهواءأما التربية الدينية فلديها 
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
يؤمن بأنه سيقف بين يدي عالّم الغيوب، فيحاسبه وليس الذي 

على ما ارتكبه من جنايات، ويجازيه عليها جزاء العادل الحكيم 

مثل الذي ال يعرف زاجراً عن الجناية سوى موضع لوم من 

 .أو عقوبة  من ترفع إليهم قضيتها يط لعون عليها،

ر ثم إن النفس اإلنسانية _ في مبدأ فطرتها _ عاريةٌ من سائ

ولكنها فطرت على استعداد وقبول لما  األخالق خيرها وشرها،

 يؤثّ ره فيها التعليم، واالقتداء من األخالق الفاضلة.

وهذا االستعداد هو الذي جعلها متوجهة بفطرتها نحو السبيل 

ْلق َمت ثدي التربية كانت سرعة انطباع الخلق أ  المالقي للحكمة؛ فإذا 

ه  على قدر ما يبلغه ذو لك االستعداد الفطري من القوة بطؤ 

 والضعف.

ومما يرشد إلى أن النفوس متهيئة بطبيعتها إلى األحوال 

رواه  +ما من مولود إال يولد على الفطرة": = قوله الشريفة

 . البخاري ومسلم

بلة السليمة، والطبع المتهيئ فقد ذكروا في تفسير الفطرة أنها الج

 .الدين لقبول

رة، ولهذا إلسالم، واإلسالم هو دين الفطبل إن الفطرة هي دين ا

فأبواه يهودانه أو ينصرانه، أو جاء في بقية الحديث: =

 +.يمجسانه

وذكروا عن عكرمة، ومجاهد، والحسن، =×:  قال ابن القيم

ف ْطَرةَ َّللا   راهيم، والضحاك، وقتادة في قوله _ عز وجل _:]وإب

: دين [ف ْطَرةَ َّللا   ]( قالوا : 30[ )الروم:ال ت ي فََطَر الن اَس َعلَْيَها

 .(1)+اإلسالم

على صدورها  عمال، ومساعدةً لأل فإذا كانت السجايا ميسرةً 

الدعوة  إلى نبذ األخالق  دخل في وظيفة اإلصالح  بسهولة _ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .8/6 تعارض العقل والنقل البن تيمية ، وانظر572ـ شفاء العليل البن القيم ص 1



 

 
 

 

 

 

 

 

 

9 
 

في أبواب  رسائل

 متفرقة
 السافلة، والتحلي باألخالق الفاضلة.

ثم إن األخالق، والطباع _ كما أنها غريزية فطرية جبلية _ فهي 

قال هللا  ربة،والمجاهدة،والممارسة،تخلُّقية تتأت ى بالدّ  اكتسابية،كذلك 

مْ ] _ سبحانه وتعالى _: ه  وا َما ب أَنف س  َ ال ي غَيّ ر  َما ب قَْوٍم َحت ى ي غَيّ ر   [إ ن  َّللا 

 (.14[)األعلى:قَْد أَْفلََح َمْن تََزك ى(، وقال: ]11)الرعد:

م، وإنما الحلم بالتحلم، ومن إنما العلم بالتعل": =قال النبي و

 .(1)+، ومن يتوقَّ الشر يوقه يتحرَّ الخير يعطه

فليس متعذراً وال مستحيالً،  فتغير الطباع واألخالق وارد ممكن؛

خالفاً لمن يرى أنها ثابتة في اإلنسان ال يمكن أن تتغير؛ بحجة أنها 

ب َل على التحلي بها؛ فال يمكنه  غرائز فطر عليها، وطباع  ج 

 .تغييرها، وال يتصور فكاكه عنها

لو كانت األخالق ال تتغير لبطلت الوصايا، والمواعظ، و

 والتأديبات.

 .على هذا األمرمضى ذكرها داللة  في األدلة التيإن ثم 

بل إن كثيراً من األدلة من الكتاب والسنة إنما تحّث على 

 الفضائل، وتنهى عن الرذائل، ولو كان ذلك غير ممكن لكان ذلك

بل كيف ينكر هذا، بما ال يطاق، وال يقول بهذا أحد،  من التكليف

 وتغيير خلق الحيوان األعجم وارد ممكن؟!

ن البازي  ي ْنقَل  من االستيحاش إلى األنس، والكلب من َشَره إ إذ

األكل إلى التأدب واإلمساك عن التخلية، والفرس من الجماح إلى 

 .ي األخالققياد، وكل ذلك تغيير فالسالسة واالن

فإذا كان هذا هو الشأن مع الحيوان فأَْجدْر باإلنسان الذي مي زه 

أن يتغير خلقه،  وك لّ ف من بين سائر المخلوقات _ هللا بالعقل،

ويتبدل طبعه إلى حد االعتدال، وذلك إذا أخذ باألسباب، وقام 

 .برياضة نفسه، وحملها على المكارم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إسناده حسن. :، وقال األلباني9/127الخطيب البغدادي في تاريخه أخرجه ـ  1
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
الصحابة _ رضي هللا عنهم على هذا ما كان من أمر  وخير دليل

 يتصفون " فلقد كانوا _ كسائر كثير من العرب _قبل بعثة النبي  _

  شدة، والقسوة، والغلظة، والفظاظة.بال

فلما دخلوا في اإلسالم، وتأدبوا بآدابه، وخالطت بشاشة اإليمان 

 .بهم، رقّت طباعهم، والنت عريكتهمقلو

ً يق تفى في اإليثار، بل إنهم أصبحوا مثاالً يحتذى، ونهجا

والسماحة، والكرم، والشجاعة، والحلم، ونحو ذلك من مكارم 

 األخالق.

ثم إن الواقع يشهد على أن األخالق قابلة للتغيير، فأنت ترى 

وتقرأ وتسمع عن أناس ٍ سيئٍة أخالق هم، دانيٍة هممهم، خائرةٍ 

 عزائمهم.

ئل، فإذا ما راض الواحد منهم نفسه وساسها، وتطلع إلى الفضا

 ى من الرذائل، وأنف أن يوصف بها _وسعى لها سعيها، وتخل

بل المرء  قه وعلت همته، َوَوف َرت كرامته،حسنت أخال أما إذا ج 

اها بالممارسة مات ونم  على مكارم األخالق، ثم سقاها بماء المكر

 .(1)فنور على نور، وذلك فضل هللا يؤتيه من يشاء والمران _

 .مد، وآله وصحبه أجمعينصلى هللا على نبينا محو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

داب في أخالق األنجاب ، وجوامع اآل56_3/55ر إحياء علوم الدين للغزالي انظ _1

تحقيق علي الرضا  الخضر حسين محمد ، والدعوة إلى اإلصالح للشيخ4للقاسمي ص

 .193_192، و89_88، و48و 9ص
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الرسالة الثانية

 

 المروءة



 

 
 

 

 

 

 

 

12 
 

في أبواب  رسائل

 متفرقة
 
 

اق، و َث إلتمام الحمد هلل الوه اب الرز  الصالة والسالم على من ب ع 

م األخالق، ن تَب عهم بإحسان موعلى آله وأصحابه و نبينا محمد مكار 

 أما بعد: إلى يوم التالق،

نْ  في شريفة، تَْجريَخْصلَة  كريمة، و َخل ة   المروءة  فإن   شئاتم 

 األخالق.واألدب َحد ث  عنها في علوم الشريعة وي تَ األدباء، و

فت المروءة  بتعريفات   ال تنافيوتحصر،  ال تكادعديدة ولقد ع ّر 

ب اختالف بين أكثر تلك التعريفات؛ فاالختالف فيها لفظي، ومن با

أكثر تلك التعريفات إنما هو من قبيل و، التنوع ال اختالف التضاد

 بالمثال وببعض األفراد.التعريف 

 ا قيل في تعريف المروءة ما يلي:مفم

 هي كمال الرجولية._ 1

ل ٍق رديء._ 2  هي صيانة  النفس عن كل خ 

 .+الحرفةوالمروءة العفة = :× وقال األحنف بن قيس_ 3

، =: × وقال ميمون بن ميمون_ 4 أول المروءة: طالقة  الوجه 

 .لحوائج+لتودُّد ، والثالث: قضاء اوالثاني: ا

زانة في =: × وقال ابن هبيرة_ 5 المروءة إصالح المال، والر 

 .+المجلس

مروءة الرجل صدق  لسانه، واحتمال عثرات =وقيل: _ 6

كفُّه األذى عن أباعده وجيرانه، وبذل المعروف ألهل زمانه، 

 .+وجيرانه

وُّ إلى والمروءة  إنصاف الرجل  َمْن هو دونه، _ وقيل: =7 السُّم 

 .+الجزاء  بما أوتي إليههو فوقه، وَمْن 

يَت شكرَت، وإذا ابتليت صبرت، =وقيل: _ 8 المروءة  إذا أ ْعط 

 +.إذا وعدت أنجزتوإذا قدرت غفرت، و

اللسان، =المروءة حسن العشرة، وحفظ الفرج، ووقيل: _ 9

لمروءةا  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

13 
 

في أبواب  رسائل

 متفرقة
 .+وترك ما يعاب به

ه هي أال يأتي اإلنسان ما ي ْعتَذَر منه مما يحط مرتبت= وقيل:_ 10

 .+عند أهل الفضل

ً ج العميثل أبو وقال_ 11 ،  خاللَ  معتأبياتا  موجبات  والمكارم 

 المروءة، قال فيها: ، وتفاريقالسؤدد
 ر  وارف ْق واتئ  دْ َعف  وب وفاصدْق 

 
 واْْحل ْم ودار  وك اف  واص بر واْش َجع   
 

ت     أن  واْنص      ْر ووالط     ف ول      ن 
 واحتم                                                                  لْ 

 

ْم وج   د  وح   ام  واحم  ْل وا   دف   ع  واْح  ز 
 

 ً  هذا الطريق إل ى المك ارم مهيعـ ـا

 
 فاس   لك فق   د أبص   رت قص   د المهي   ع 

 
المروءة اسم جامع للمحاسن =قال بهرام بن بهرام : _ و12

 .+كلها

، و= فقال: عنها هللا الفارسيعبد وسئل_ 13 ف، الت َظرُّ الت ألُّف 

، و  .ترك التكلف+والت نَظُّف 

تفسير المروءة أنها  أحسن ما قيل في_ وقال الشربيني: =14

اء عصره ممن يراعي مناهج تخلُّق  المرء بأخالق أمثاله من أبن

 .+مكانهوآدابه في زمانه الشرع و

ما من شيء يحمل على صالح الدين =قال ابن سال م: _ و15

المحيا إال وهو داخل تحت ويبعث على شرف الممات والدنيا، و

 .+المروءة

خالف بين من تحدثوا عنها  هذا بعض ما قيل في المروءة، وال

 أن هناك آداباً ال يعلو مقام الرجل في المروءة إال بالمحافظة عليها.
الكتاب الحكيم،  بين أيدينا منابع للمروءة عذبة صافية هي:و

ما أ ث ر عن ووالسنة المطهرة، وآثار العظماء من سلفنا الصالح، 

 أهل المروءات.والحكماء 

  :من مقومات المروءة وآدابها 
إليك أيها القارئ الكريم جملةً من اآلداب التي يزيد بها معنى 
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
، وهي أشبه ترتفع منزلة القائم بها درجاتوالمروءة وضوحاً، 

 :برؤوس األقالم؛ ألن المقام ال يسمح بالتفصيل

ت َؤدَةٍ، فال يبدو في حركته اضطراب وذا أناةٍ  _ أن يكون المرء  1

يعجل في مشيته عجلةً خارجة عن أو عجلة، كأن يكثر االلتفات، أو 

  .حد االعتدال

أما السرعة  بمعنى عدم  التباطؤ فدليل الحزم، ومن مقومات 

 المروءة.

 _ حسن البيان، وجمال المنطق، والترسل في الكالم.2

حفظ اللسان عن أعراض الناس، وعن ساقط القول _ 3

 ومرذوله.

تكنه  بحث عما رطب دون طلق، ولسان بوجه الناس _ مالقاة4

 تنطوي عليه سرائرهم.وصدورهم، 

المروءة والشرف في الب ْشر، وال =كان الحسن بن سهل يقول: 

ْدر إال واسع الصدر  .+يصلح للص 

ً _ اإلصغاء لمن يتحدث5 ؛ فإن ، ولو كان حديثه مكروراً معلوما

ذلك يغري بمحبة من يصغي، ويشعر المتحدث بقيمته، وإلى هذا 

 :تمام في قولهنى الجميل يشير أبو المع
 م     ن ل     ي بإنس     ان إذا أغض     بته

 
 جهل     ت ك     ان الحل     م رد  جواب     هو 
 

 ت     راه يص     غي للح     ديث بقلب     هو
 

 وبس         معه ولعل         ـه أدرى بـ         ـه 
 

_ الصراحة، والترفع عن النفاق والمواربة؛ فال يبدي لشخص 6

مودة وهو يحمل له العداوة، وال يشهد له باستقامة السيرة وهو يراه 

 لسبيل.منحرفاً عن سواء ا

والمراد أن صاحب المروءة ال يتخذ الملق والرياء عادة له، أما 

إذا اقتضت الحكمة  إخفاء بعض  ما يضمر من نحو الصداقة 

 العداوة _ فإن ذلك من مكمالت المروءة.و
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
 _ أال تطيش به الوالية في زهو، وال ينزل به العزل في حسرة.7

 ح._ ضبط النفس عند هيجان الغضب، أو دهشة الفر8

 الضراء، قال البعيث:و_ الوقوف موقف االعتدال في السراء 9
 لس  ت بمف  راح إذا ال  دهر س  رنيو

 
 المتقل     ب ه  ف  رْ وال ج     ازع م     ن ص       

 
 الكالبي : ل عبد العزيز بن زرارةوقا

ق  د عش  ت ف  ي ال  دهر أط  واراً عل  ى 

 ط                                                                        رقٍ 
 

 ش  تى فص  ادفت منه  ا اللّ   ْيَن والبش  عا 
 

 رن ـيبل وت ف ـال النعم ـاء  ت ْبط   الا ك  
 

 وال تخش    عت م    ن ألوائه    ا جزع    ا 
 

 ال يم   أل اله   ول  قلب   ي قب   ل وقعت   ه
 

 ال أض      يق ب      ه ذرع      اً إذا وقع      او 
 

_ إكرام الضيف، والت َطلُّق  له، والقيام على خدمته، وأال يكلف 10

، كأن يطلب من ضيفه أن يناوله  المرء زائريه بأي عمل ولو قل 

ً إ ً أو نحو ذلك، خصوصا ذا كان الضيف غريباً، أو كتاباً، أو كأسا

=ليس من ×: بن عبد العزيز اليس ممن ترفع معه الكلفة، قال عمر 

 المروءة استخدام الضيف+. 

_ المروءة تنادي صاحبها أن يسود مجلسه الجدُّ، والحكمة، 11

 وأال يسوده إسفاف في مزاح، أو إسراف فيه .

ة، مما _ أال يفعل المرء في السر ما يستحيي منه في العالني12

 يزري بصاحبها.ويخل بالمروءة، 

 _ لزوم الحياء.13

 _ لزوم الرفق.14

 _ استعمال المداراة.15

 _ صدق اللهجة.16

 .، حتى بعد انصرام حبال المودة_ حفظ األسرار17
 ليس الكريم  ال ذي إن زل ص احبه

 
 ب   ث ال   ذي ك   ان م   ن أس   راره علم   ا 

 
 ب    ل الك    ريم ال    ذي تبق    ى مودت    ه

 
 فى وإن ص رماويحفظ السر إن ص ا 
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
 _ العدل واإلنصاف.18

 ×:، قال أحمد بن يحيى ثعلب _ العفة عما في أيدي الناس19
 ف  على الصديق لقاؤهخمن عف  

 
 وأخ      و الح      وائج وجه      ه مب      ذول 

 
 وأخ  وك م  ن وف   رت م  ا ف  ي كيس  ه

 
 

 ف      إذا اس      تعنت ب      ه فأن      ت ثقي      ل 

 
 المحارم.و_ الغيرة على الدين 20

مة، والترفع عن الدنايا ومحقرات _ كبر النفس وعلو اله21

 األمور.

 _ الوفاء لإلخوان.22

 _ قضاء حوائج الناس.23

 هم.والحرص على إدخال السرور علي _ التودد للناس،24

 _ لزوم التواضع.25

 ل ضيق العيش.مُّ حَ _ تَ 26

_ تجنب إظهار الشكوى من حوادث الدهر إال عند تقاضي 27

 الحقوق. 

 ومن أحكم ما قالته العرب:
 لربم   ا ابتس   م الك   ريم م   ن األذىو

 
ه  يت          أوهو   ف          ؤاده م          ن َح          ّر 

 
وتعداد  األيادي إال في مواضع العتاب،  ،_ تََجنُّب  المنة  28

 .السالف إنما للتذكير بالودوواالعتذار ال إلظهار المنة، 

ْم قال هللا _ عز وجل _:] ل وا َصدَقَات ك  يَن آَمن وا ال ت ْبط  يَا أَيَُّها ال ذ 

 (.264[ )البقرة:َمّن  َواألَذَىب الْ 

 قال رجل لبنيه: =إذا اتخذتم عند رجل يداً فانسوها+.

 وقال: = المنة تهدم الصنيعة+.

=حاالن يسوغ فيهما ما يقبح في غيرهما،  ×:وقال ابن حزم 

وهما المعاتبة، واالعتذار؛ فإنه يحسن فيهما تعديد األيادي، وذكر 

 عدا هاتين الحالتين+.اإلحسان، وذلك غاية القبح فيما 
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
_ الحذر من إيذاء اآلخرين، أو جرح مشاعرهم بقول، أو 29

 فعل، أو إشارة.

_ الشوق لإلخوان، والحنين لألوطان، والبكاء على ما مضى 30

 من الزمان. 

=قيل لبعض الحكماء: بأي شيء يعرف : ×قال ابن عبد البر 

أوطانه، وفاء الرجال دون تجربة أو اختبار؟ قال: بحنينه إلى 

 وتلهفه على ما مضى من زمانه+.

أردت أن تعرف قال أعرابي: إذا  =عن األصمعي قال:: ×قال و

قه ودوام عهده، فانظر إلى حنينه إلى أوطانه، ووفاء الرجل،  تشوُّ

 إلى إخوانه، وبكائه على ما مضى من زمانه+.

 األرحام.، و_ البر والصلة للوالدين31

 ._ مقابلة اإلساءة باإلحسان32

 ×:من المعتذرين: قال الشافعي _ قبول المعاذير 33
 ر م   ن يأتي   ك معت   ذراً اقب   ل مع   اذي

 
 إن بَ    ر  عن    دك فيم    ا ق    ال أو فج    را 
 

 لق   د أجل   ك م   ن يرض   يك ظ   اهره
 

 رامس   تتوق   د أطاع   ك م   ن يعص   يك  
 

_ إحسان الظن، والتماس المعاذير للناس: توفي ابن  ليونس 34

يأتك: فقال: إنا إذا وثقنا بمودة  فقيل له: إن ابَن عون لم× بن عبيد 

 .أخٍ ال يضرنا أال يأتينا

وقالت امرأة عبد هللا بن مطيع لعبد هللا: ما رأيت أألم من 

 أصحابك؛ إذا أيسرت لزموك، وإذا أعسرت تركوك.

فقال: هذا من كرمهم؛ يغشوننا في حال القوة منا عليهم، 

ن ا عنهم.  ويفارقوننا في حال العجز م 

بن صفوان صديقان، فعرج عليه أحدهما، وطواه ومر بخالد 

لفضله، وطوانا  له في ذلك، فقال: عرج علينا هذا؛اآلخر، فقيل 

 ذاك؛ لثقته.
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
_ السخاء في كافة صوره، من سخاء بالنفس، أو العلم، أو 35

المال، أو الجاه، أو الخدمة، أو السخاوة عما في أيدي الناس، أو 

 اع السخاء.السخاء بالعفو، ونحو ذلك من أنو

 _ صيانة العرض، والبعد عن مواطن الريب والسخرية.36
ْض ] _ اإلعراض عن الجاهلين37 ْر ب اْلع ْرف  َوأَْعر  ْذ اْلعَْفَو َوأْم  خ 

ل ينَ   .(199)األعراف: [َعْن اْلَجاه 

 .، والتغافل_ التغاضي38

 _ السماحة بالبيع والشراء من غير ضعف وال عجز.39

 .+تهادوا تحابوا= ، قال النبي ":ا_ اإلتحاف بالهداي40

 _ الحلم وكظم الغيظ.41

 _ إنزال الناس منازلهم.42

على األصحاب خصوصاً في  قلة الخالفالتماس الرضا، و_ 43

=لو جلست إلى مائة ألحببت أن ×: السفر، قال األحنف بن قيس 

 لتمس رضا كل واحد منهم+.أ

مد بن الن ْضر وقال أبو غسان غناة بن كليب: =اجتمعت أنا ومح

الحارثي، وعبدهللا بن المبارك، والفضيل، ورجل  آخر؛ فصنعت 

ضر علينا في شيء، فقال له ابن لهم طعاماً، فلم يخالف محمد بن الن

 نشد:أالمبارك: ما أقل خالفك، ف
 وإذا ص    احبت فاص    حب ماج    داً 

 
 ذا حي            اء وعف            اف وك            رم 

 
 ال  إن قل      ت:ق      ائالً للش      يء: ال

 
 ل: نع         مق         اوإذا قل         ت: نع         م  

 
 _ نشر الجميل، وستر القبيح عمن تفارقهم.44

 _ نظافة البدن.45

 _ طيب الرائحة.46

 _ العناية بالمظهر بال إسراف وال مخيلة.47

_ قبول النقد الهادف والنصيحة الصادقة بقبول حسن وصدر 48

 رحب.



 

 
 

 

 

 

 

 

 

19 
 

في أبواب  رسائل

 متفرقة
_ تجنب الفضول من الطعام، والكالم، والمنام، ومخالطة 49

 األنام.

 العادات واألعراف ما لم تخالف الشرع._ مراعاة 50

 _ مراعاة أدب الغربة.51

 _ مجالسة أهل المروءة.52

_ استكثار القليل من معروف اآلخرين، يقول سفيان الثوري 53

=إني أل ريد  شرَب الماء  ؛ فيسبقني الرجل إلى الشربة، : ×

 ؛ ال أقدر على مكافأته+.ا، فكأنما دَق  ضلعاً من أضالعيفيسقينيه

 استقالله إذا قدمه لآلخرين.وه، معروفَ  _ نسيان اإلنسان  54

_ القيام بحقوق الجيران من كف األذى عنهم، واحتمال 55

 أذاهم، وحمايتهم، ونصرتهم، واإلحسان إليهم، وإكرامهم.

_ التقوى؛ فهي جماع المروءة، وأولها، وآخرها، وواسطة 56

 عقدها.

 فضلها:ولذة المروءة 

ة تقتضي اإلعراض عن كثير من اللذات _ وإذا كانت المروء

فإن المروءة نفَسها لذة  تفوق كل لذة في هذه الحياة، وإن كان في 

حفظ المروءة مالقاة  كثيٍر من المشاق فإن راحة الضمير التي 

يجدها الرجل عندما يبلغ في المروءة غايةً ساميةً ت نسيه كل  مشقة، 

ا في تفاصيل األخالق وال يبقى معها للتعب باقية، وإذا نظرن

جدناها تبعث على وواآلداب التي تقوم المروءة على رعايتها 

 امتالء العين بمهابته.وإجالل صاحبها، 

 التربية على المروءة:

ً سنيةً، وبعد أن تبين لنا كيف انتظ آداباً ومت المروءة أخالقا

مضيئةً، وعرفنا أن رسوخ هذه األخالق، واآلداب في النفس يحتاج 

سالمة ذوق _ فإنه حقيق بنا ودقة مالحظة، وبر، ومجاهدة، إلى ص

أن نربي أنفسنا على رعايتها، ونربي أوالدنا، ومن تحت أيدينا 
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
غير  على ذلك الخلق منذ عهد التمييز حتى ال تسبق إليهم أخالق  

فتحول بينهم وبين الفضائل، فال تجد   غير رضية؛نقية، وعادات  

 المروءة إلى نفوسهم مدخالً.

تنا، وحسَن تربيتنا، و إذا رب يناهم على خلق المروءة حمدوا أ ب و 

كانوا قرةَ عيٍن لنا، وأسوة ألحفادنا، وزينة ألمتنا، وبذلك يفوزون و

  .ةزة في الدنيا، والسعادة في اآلخربالع
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 الرسالة الثالثة

 

 الحياء 
 فضائل، وضوابط، وتقسيمات
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في أبواب  رسائل

  متفرقة

 
 

 

الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا نبينا محمد، وعلى آله 

 ه ومن وااله، أما بعد:وصحب

فإن الحياء خلق  اإلسالم، وشعبة  من شعب اإليمان، ومقام  عاٍل 

 من مقامات اإلحسان.

 والحياء كله خير، والحياء ال يأتي إال بخير.  

َ يََرىقال هللا _ تعالى _:]   .(14[)العلق:أَلَْم يَْعلَْم ب أَن  َّللا 

َ َكاَن عَ وقال _ عز وجل _:] ً إ ن  َّللا   (.1[)النساء:لَْيك ْم َرق يبا

يَْعلَم  َخائ نَةَ األَْعي ن  َوَما ت ْخف ي وقال _ تعالى _:]

د ور    (.19[)غافر:الصُّ

أن رسول ÷ وفي صحيح البخاري وغيره من حديث ابن عمر 

دعه؛ فإن الحياء هللا " مر  برجل وهو يعظ أخاه في الحياء فقال: =

 +.من اإليمان

عن النبي " أنه قال: ÷ ان بن حصين وفي الصحيحين عن عمر

اإليمان بضع وسبعون شعبة، أو بضع وستون شعبة؛ فأفضلها =

قول: ال إله إال هللا، وأدناها إماطة األذى عن الطريق، والحياء 

 +. شعبة من اإليمان

قال: =كان رسول هللا " أشد  أنه÷ وفيهما عن أبي سعيد الخدري 

ً يكرهه عرفناه في  من العذراء في خدرها؛ فإذا اً حياء رأى شيئا

 وجهه+. 

 إن لكل دين  أن النبي " قال: =÷ وفي سنن ابن ماجة عن أنس 

ل ق اإلسالم الحياء لقاً، وخ   + حسنه األلباني في صحيح الجامع. خ 

إن مما أدرك وفي صحيح البخاري وغيره عن النبي "أنه قال: =

 +. ما شئتمن كالم النبوة األولى: إذا لم تستحِ فاصنع   الناس

+: =أمر  إباحٍة؛ ألن فاصنع  ما شئت= في قوله:× قال النووي 

 الفعَل إذا لم يكن منهياً عنه كان مباحاً. 

(فضائل، وضوابط، وتقسيماتالحياء )   
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
_  تعالى _ ومنهم من فسر الحديث بأنك إذا كنت ال تستحي من هللا

_ فأعط  نفَسك مناها، وافعل ما تشاء؛ فيكون األمر فيه  وال تراقبه

ئْت مْ ن كقوله: ]للتهديد ال لإلباحة، ويكو (، 40)فصلت:[اْعَمل وا َما ش 

ْم ب َصْوت كَ وكقوله:] ْنه  ْز َمْن اْستََطْعَت م    هـ.ا. +(64سراء:[)اإلَواْستَْفز 

وفي هذا =+ قال: فاصنع ما شئت= في قوله:× وقال ابن القيم 

 قوالن:

أنه أمر تهديد ومعناه الخبر، أي من لم يستح  صنع ما  أحدهما:

 شاء. 

أنه أمر  إباحٍة، أي انظر إلى الفعل الذي تريد أن تفعله؛  ي:والثان

، وهو قول افعله، واألول أصحُّ ي ستحيى منه ف فإن كان مما ال

 هـ.ا. األكثرين+

 _ قوله: عليه السالم _ عن سليمان ×وذكر ابن عبد البر  

 =الحياء  نظام  اإليمان؛ فإذا انحل النظام ذهب ما فيه+. 

َول بَاس  _:] تعالى ه _وقيل في تفسير قول

 قيل: هو الحياء. (،26)األعراف:[الت ْقَوى

=أربع من كن فيه كان عاقالً، ومن تعلق بواحدة ×: وقال الحسن 

د ه، وعقل  يسدده، وحسب   منهن كان من صالحي قومه: دين  ي ْرش 

 يصونه، وحياء  يقوده+. 

من كساه الحياء ثوبَه سمعت أعرابياً يقول =×: وقال األصمعي 

 لم يَر الناس  عيبَه+. 

=فالواجب على العاقل لزوم  الحياء؛ ألنه ×: وقال ابن حبان 

 وبذر الشر+.  ،أصل العقل، وبَْذر  الخير، وترك ه أصل  الجهل

 وقال صالح بن عبد القدوس:
 إذا ق    ل  م    اء  الوج    ه  ق    ل حي    اؤه

 
 ال خي    َر ف    ي وج    ٍه إذا ق    ل م    اؤهو 

 
 فَْظ     ه  علي     ك وإنم     احي     اَءك فاحْ 

 
 ي     دلُّ عل     ى وج     ه الك     ريم حي     اؤه 

 
 وقال بشار:
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
ف  الف  ؤادَ ع   ن الش   ي  ولق  د أْص   ر 

 
 ء حي        اءاً وحبُّ        ه ف        ي الف        ؤاد 

 
 أ مس    ك ال   نفَس بالعف   اف وأمس   ي

 
 ذاك    راً ف    ي غ    ٍد ح    ديَث األع    ادي 
 

=من استحيا من هللا مطيعاً استحيا هللا منه ×: قال يحيى بن  معاٍذ 

.+  وهو مذنب 

معلقا على كلمة يحيى بن معاذ: =وهذا الكالم × قال ابن القيم 

يحتاج إلى شرح، ومعناه: أن من غلب عليه خلق  الحياء من هللا 

 حتى في حال طاعته، فقلب ه  مطرق  بين يديه إطراَق مستحٍ خجٍل _

ً استحيا هللا _ من نظره إليه في تلك  عز وجل _ فإنه إذا واقع ذنبا

م  عليه ما الحال؛ لكرامته ف ْن ول يّ ه، وَمْن يَْكر  يستحيي أن يرى م 

 يشينه عنده. 

ع على أخّص  الناس فإن الرجَل إذا اط ل وفي الشاهد شاهد  بذلك؛

به، وأحبّ هم إليه، وأقربهم منه _ من صاحب أو ولد أو من يحبه _ 

وهو يخونه؛ فإنه يلحقه من ذلك االطالع عليه حياء  عجيب، حتى 

 ني وهذا هو غاية الكرم+. كأنه هو الجا

_ من عبده فذاك نوع   تعالى _ =أما حياء  الرب×: إلى أن قال 

؛ فإنه حياء   آخر  ال تدركه األفهام ، ،  وال تكيّ فه العقول  كرٍم، وبّرٍ

حييٌّ كريم ، يستحيي من  _ تبارك وتعالى _ وجوٍد، وجالٍل؛ فإنه

ْفراً،  ويستحيي أن يعذب ذا عبده إذا رفع إليه يديه أن يرد هما ص 

 شيبٍة شابت في اإلسالم+.

لماء بتعريفات : أما تعريف الحياء فقد عرفه العتعريف الحياء

 ً _ من باب اختالف التنوع ال اختالف التضاد، متقاربة هي _تقريبا

 فمن تلك التعريفات ما يلي:

خلق  :وإنما حقيقة الحياء=_ عرفه ابن الصالح بقوله: 1

 .+، ويمنع من التقصير في حق ذي الحقيبعث على ترك القبيح

تَغَيُّر  وانكسار يلحق من فعل أو =_ وعرفه الزمخشري بأنه: 2
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
 .+ترٍك يذم به

وحقيقة الحياء: خلق يبعث على فعل =_ وقال ابن مفلح: 3

 .+الحسن، وترك القبيح

عبارة عن انقباض النفس عما =_ وعرفه بعض العلماء بأنه 4

 .+ا عما تنزع إليه الشهوة من القبائحتذم عليه، وثمرته ارتداعه

العلماء  الحياَء  قَس م بعض  وأما أقسام الحياء فقد  :أقسام الحياء

 إلى ثالثة  أقسام وبعض هم إلى أكثر من ذلك. 

=واعلم أن الحياء في اإلنسان قد يكون من  :×قال الماوردي 

 ثالثة أوجه: 

أوامره، والكف  _ ويكون بامتثال تعالى : حياؤه من هللا _أحدها

 عن زواجره. 

: حياؤه من الناس، ويكون بكف األذى، وترك المجاهرة والثاني

 بالقبيح. 

 : حياؤه من نفسه، ويكون بالعفة، وصيانة الخلوات+. والثالث

َم الحياء  على عشرة: حياء  جناية،  ×:وقال ابن القيم  =وقد ق ّس 

ياء  حشمٍة، وحياء  وحياء  تقصيٍر، وحياء  إجالٍل، وحياء  كرٍم، وح

وحياء  عبوديٍة، وحياء   استصغاٍر للنفس، واحتقاٍر لها، وحياء  محبٍة،

، وحياء  المستحيي من نفسه.   شرٍف وعّزٍ

_ لما فر هارباً  عليه السالم ، فمنه حياء  آدَم _فأما حياء  الجناية

 تعالى _ : =أفراراً مني يا آدم؟ من الجنة، فقال هللا _

 ، بل حياءاً منك+. قال: ال يا رب

كحياء المالئكة الذين يسبحون الليل والنهار ال  :وحياء  التقصيرِ 

يفترون، فإذا كان يوم القيامة قالوا: سبحانك ما عبدناك حق  

 عبادتك. 

: هو حياء  المعرفة ، وعلى حسب معرفة العبد  وحياء  اإلجاللِ 

 بربه يكون حياؤه منه. 
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
من القوم الذين دعاهم إلى وليمة  " كحياء النبي :وحياء  الكرمِ 

وطولوا الجلوس عنده، فقام استحياءاً أن يقول لهم:  زينب،

 انصرفوا.

 أن يسأل النبي "÷ : كحياء علي بن أبي طالب وحياء  الحشمةِ 

 لمكانة ابنته منه.  ؛عن المذي

عز  من ربه _: كحياء العبد وحياء  االستحقاِر واستصغاِر النفس

 احتقاراً لنفسه، واستصغاراً لها.  ؛ائجه_ أن يسأله حو وجل

_ قال: يارب! إنه  عليه السالم _ =أن موسى :وفي أثر إسرائيلي

 فاستحيي أن أسألك هي يا رب+. ؛لتعرض لي حاجة  من الدنيا

 فقال هللا _ تعالى _ : =سلني حتى ملَح عجينتك، وعلَف شاتك+. 

ه، حتى إذا خطر : فهو حياء  المحّب  من محبوبوأما حياء  المحبةِ 

على قلبه في غيبته هاج الحياء  من قلبه، وأحس  به في وجهه، وال 

 يدري ما سببه. 

وكذلك يعرض  للمحب عند مالقاة محبوبه، ومفاجأته له روعة  

 شديدة. 

: فهو حياء  ممتزج  من محبٍة، وخوٍف، وأما حياء  العبودية

على وأجلُّ منها؛ ه أرَ دم صالح عبوديته لمعبوده، وأن قدومشاهدة  ع

 فعبوديته له توجب استحياءه منه ال محالة. 

: فحياء  النفس  العظيمة الكبيرة إذا وأما حياء  الشرِف والعزة

صدر منها ما هو دون قدرها من بذٍل، أو عطاٍء، أو إحساٍن؛ فإنه 

 ف  نفٍس، وعزة. _ حياَء شر مع بذله يستحيي _

استحياؤه من اآلخذ، حتى  :والثانيهذا،  :أحدهماوهذا له سببان 

، حتى إن  بعض أهل الكرم ال تطاوعه نفس ه  كأنه هو اآلخذ  السائل 

بمواجهته لمن يعطيه حياءاً منه، وهذا يدخل في التلوم؛ ألنه 

 يستحيي من خجلة اآلخذ. 

: فهو حياء النفوس الشريفة العزيزة وأما حياء المرء من نفسه
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
وقناعتها بالدون، فيجد  نفَسه الرفيعة من رضاها لنفسها بالنقص، 

ً من نفسه، حتى لكأن له نَْفسين، يستحي بإحداهما من  مستحييا

 األخرى. 

وهذا أكمل  ما يكون من الحياء؛ فإن العبد إذا استحيا من نفسه 

فهو بأن يستحيي من غيره أجدر+ انتهى ملخصاً من كالم ابن القيم 

 . × 

س كون  الحياء  من : قد يشكل على بعض الناإشكال في الحياء

صاحبه قد يمتنع  يراً، أو ال يأتي إال بخير مع أناإليمان، وكون ه خ

هَ بالحق من يستحيي منه من فيترك إنكار المنكر عليه،  ؛أن يواج 

وأمَره بالمعروف، وقد يحمله الحياء على اإلخالل ببعض الحقوق، 

 وغير ذلك مما هو معروف في العادة. 

ً بل هو صوريٌّ  والجواب أن ذلك المانعَ  وإنما  ليس حياءاً حقيقيا

، وتسميته حياءاً من باب التجوز ؛ هو عجز ومهانة ، وخور 

 لمشابهته الحياء الحقيقي.

أن يسأل: هل الحياء   ولسائل؟ هل الحياء غريزة أو اكتساب

غريزة  وطبيعة  تكون في اإلنسان؟ أو هو اكتسابيٌّ وتخلق يأتي 

 بالتدرب واألخذ باألسباب؟ 

يعةً في اإلنسان، وقد أن الحياَء قد يكون غريزةً وطب والجواب

 يكون تخلُّقاً واكتساباً كسائر أعمال البر. 

واستعماله على مقتضى الشرع يحتاج إلى كسب، ونية وعلم؛ 

ً على أفعال البر، مانعاً  فهو من اإليمان لهذا السبب، ولكونه باعثا

 من المعصية.

إن الحياَء وسط  بين رذيلتين  ثم :الحياء وسط بين رذيلتين

 ق. رْ األخرى: الخجل، ويقال لها: الخ  إحداهما: الوقاحة، و

أما الوقاحة  فمذمومة  بكل  لساٍن بالنسبة لكل إنسان وحقيقتها: 

 لجاج النفس في تعاطي القبيح. 
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
وأما الخرق  وهو الدهشة  من شدة الحياء،فيذم به الرجل ال سيما 

اإلقداَم، كاألمر بالمعروف، والنهي عن في المواطن التي تقتضي 

المنكر، والحكم  بالحق، والقيام به، وأداء الشهادات على وجهها، 

 ونحو ذلك.

ومع عظم مكانة الحياء، وما ورد في  :مظاهر لقلة الحياء

فضله، والنهي عن ضده إال أن هناك مظاهَر تشيع في أوساط 

 المثال: ذلك على سبيل ومن الناس تدل  على قلة الحياء،
 عموماً. المجاهرة  بالمعاصي_ 1
 _. خصوصاً في األماكن العامة لتدخين  __ ا2
 كثرة  اللجاج، والسباب، والخصومة، والصخب. _ 3
 _ عقوق الوالدين.4
 _ قلة األدب مع المربين، والمعلمين.5
 _ أذية الجيران، والناس عموماً.6
 وت بالغناء._ رفع الص7

 _ التفحيط. 8

 المسف البذيء. _ المزاح9

10 _، ، التبذل   .والتعري والتكشف 

_ تبرج النساء ومزاحمتهن للرجال في األسواق، 11

 واألماكن العامة.

 _ المعاكسات. 12

 تقليد  الكفار في مستهجن العادات._ 13

د  استعمال ما يدعو إلى الشهرة ولفت األنظارتَ _ 14  .قصُّ

 .خرةكثرة  الحديث عن النفس على سبيل المفا_ 15

 _ الصخب في األسواق.16

 واألماكن العامة. ،الكتابات  البذيئة على الجدارن_ 17

ً _ قد يكتسب،  الحياء   :أسباب اكتساب الحياء  _ وإن كان جبليا

  وينمو باألخذ باألسباب، ومن تلك األسباب ما يلي:
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
 للعبد. _ عز وجل _ مراقبة هللا_ استحضار 1

 شهود._ استحضار مراقبة المالئكة ال2

 .اإلمساك  مما تقتضيه قلة  الحياء  من قوٍل أو فعلٍ _ 3

 تذكر  اآلثار  الطيبة للحياء، واآلثار  القبيحة لقلة الحياء. _ 4

 .مجانبة  أهل الوقاحةو مجالسة أهل الحياء،_ 5

وتدريبها على اكتساب الحياء، وتكلف ذلك  مجاهدة  النفس،_ 6

 مرة إثر مرة.

دبر؛ فإنه يهدي للتي هي أقوم، والحياء قراءة  القرآن بالت_ 7

 من جملة ذلك. 
 .تعاهد  اإليمان وتقويت ه؛ فإن الحياء من اإليمان_ 8
، تحري الصدق؛ فإنه يهدي إلى البر، والحياء  من البّر  _ 9

 وتجنب  الكذب؛ فإنه يهدي إلى الفجور وقلة الحياء من الفجور.
 بأن يجعلك هللا من أهل الحياء. الدعاء  _ 10
فلقد كان أشد حياءاً من  استحضار  حياء النبي "_ 11

 العذراء في خدرها.
ل من الرجال_ 12  كالرسل. مطالعة  أخالق الكم 
لتناصح  والتواصي بالحياء، وإشاعة  روح الحياء في _ ا13

 المجتمع، 
 تربية األوالد على هذا الخلق العظيم._ 14
 .الحرص  على إزالة ما ينافي ذلك_ 15

 اجعلنا من أهل الحياء، وأعذنا من الوقاحة وسوء األدب. اللهم 
 وصّل  اللهم وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. 
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
 ما بعد:الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا، أ

 فهذه معالم في الحلم يتبين من خاللها بعض الضوابط في شأنه.

 :مفهوم الحلم

ي أشياء، وتْنف ر  من أخرى، وفي النفوس طبيعة النفوس ترغب ف

غضب تثور عند منعها مما ترغب فيه، أو عند مالقاتها لما تنفر 

 منه.

ومن المخل بنظام األفراد والجماعات إطالق العنان لقوة الغضب 

 تثور كلما منعت النفوس مما تحب، أو لقيت ما تكره.

خضوعاً  والحكمة تقضي أن تكون قوة الغضب خاضعةً للعقل

أن يجري في النفس مجرى الطبيعة، فال تهيج إال لألمر الذي ينبغي 

تهيج له، وفي الوقت الذي ينبغي أن تهيج فيه، وال تتجاوز الحدّ 

، وهو ما نحن مأن تقف عنده؛ فذلك ما يعرف بالحلالذي ينبغي 

فالحلم _ إذاً _ هو ضبط النفس عند هيجان  بأمّس  الحاجة إليه؛

 الغضب.

من بلغ أن تكون قوة حلمه لقيل: هو  ؟يل: من الحليم بحقلو قو

 لعقل، جارية على مقتضى العلم، فهو الحليم بحق.لمنقادة 

 ؟ هل من شروط الحلم أن يفقد اإلنسان الغضب جملة

ليس من شرط الحلم أن يفقد الرجل قوة الغضب، وإنما شرط 

و يمنعه الحلم أن ال يطغى الغضب حتى يدفع الرجل إلى االنتقام، أ

 من الصفح حيث يكون الصفح أولى به.

ذه الغضب لجهل جاهل عليه، لكن يكظم غيظه خفالحليم قد يأ

 حتى ال يكون له أثر في غير نفسه، ومن أحكم ما قالته العرب:
 و لربم  ا ابتس  م الك  ريم م  ن األذى

 
ه  يت          أوهو   ف          ؤاده م          ن َح          ّر 
 

 هل الحلم يعارض الحزم؟

ه شأن الفضائل؛ حيث يأخذ ن  حزم َشأْ والحلم ال يعارض األخذ بال

بعضها ببعض، وتتالقى؛ لتتعاون على البر والتقوى؛ فإذا كان 
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
الحلم سكوَن النفس وعدَم تهيُّجها للمكروه الذي يكفي في دفعه 

الصفح عنه _ فإن من الحزم الغضَب لألذى الذي يصدر عن لؤم، 

 .(1)ويتمادى ولو مع اإلغضاء عنه

 قال المتنبي:
 موض ع فللحل م :: رفق اً ق لإذا قي ل

 
 جه ل وحلم الفت ى ف ي غي ر موض عه 

 
 ÷:وقال النابغة الجعدي 

 وال خي  ر ف  ي حل  م إذا ل  م تك  ن ل  ه
 

 ب     وادر  تحم     ي َص     ْفَوه أن يك     درا 
 

 وقال الحسين بن عبد الصمد يمدح بعض األمراء:
ل س  طوةً   عجب  وا لحلم  ك أن تح  و 

 
ْلق     َك كي     ف ع     اد مك     درا  الل  خ   وز 

 
ق      ٍة وقس     اوة ال تعجب     وا  م     ن ر 

 
 فالن   ار ت ْق   دَح  م   ن قض   يب أخض   را 

 
 هل الحلم يشتبه بالذلة؟

بالذلة في حال؛ فإن الذلة احتمال األذى على والحلم  ال يشتبه 

 وجه يذهب بالكرامة.

أما الحلم فهو إغضاء الرجل عن المكروه حيث يزيده اإلغضاء 

 رفعة ومهابة.

 على دفع األذى.وال يظهر معنى الحلم إال مع القدرة 

 أم اكتسابي؟ هل الحلم فطري

ب لّ ي  يولد مع اإلن سان فهو كذلك يأتي وكما أن الحلم فطريٌّ ج 

ربة، والمران، ومجالسة الحلماء، بالتحلم، والت َخلق، والتصبر، والدّ 

 والنظر في سير أهل الحلم.

=كنا نختلف إلى قيس بن عاصم نتعل م ×: قال األحنف بن قيس 

 لم كما نتعلم الفقه+.منه الح

واألخالق كلها في حاجة إلى التعهد بالتربية والتهذيب، وأشدها 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .189ـ1/185صالح للعالمة الشيخ محمد الخضر حسين ـ انظر رسائل اإل 1
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
 إلى ذلك خلق الحلم.

 من فضائل الحلم:

، وكل مكرمة ترفع صاحبها في سماء  مكارم األخالق كلها خير 

 السيادة والشرف درجات.

ومن أعظم تلك المكارم أثراً في سعادة األفراد والجماعات خلق 

 الحلم.

 ودأب الفضالء، وأدب النبالء. الحلم خلق األنبياء،ف

واجتالب الحمد،  وفي الحلم سالمة العرض، وراحة الجسد،

إذ يرفعها عن مجاراة  وبالحلم يحفظ الرجل على نفسه عزتها؛

 اإلقذاع.والطائفة التي تلذ المهاترة 

إذا أسرع إليه أحد  بشتم، أو قول  سوٍء لم  كان عروة بن الزبير

 ْبه ، وقال: =إني أتركك رفعاً لنفسي+. ي ج  

خرج ليلة في السحر إلى × ولما ولي عمر بن عبد العزيز 

ا برجٍل نائم في الطريق، فعث ر به عمر  يٌّ فمر  المسجد ومعه َحَرس 

، فقال  فقال الرجل: أمجنون أنت؟! قال عمر: ال، فََهم  به الحرسيُّ

 ال!.عمر: مه؛ فإنه سألني: أمجنون أنت؟ فقلت: 

وشتم رجل  الحسن، وأربى عليه فقال له الحسن: أما أنت فما 

 أبقيت شيئاً، وما يعلم هللا أكثر.

وشتم رجل  األحنف بن قيس، وجعل يتبعه حتى بلغ َحي ه، فقال له 

، وانصرف، ال هاألحنف: يا هذا إن كان بقي في نفسك شيء فهات

 فتلقى ما تكره. يسمعك بعض سفهائنا؛

كو الحكماء من قلة الحلم في الناس، قال أبو وكثيراً ما يش

 العتاهية:
 عذيرَي في اإلنسان م ا إن جفوت  ه

 
 ص  فا ل  ي وال إن ص  رت ط  وَع يدي  ه 

 
 وإن  ي لمش  تاق  إل  ى ظ  ّل  ص  احب

 
قُّ ويص     فو إْن ك     درت  علي     ه   يَ     ر 
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
خذو مني  ويروى أن المأمون لما سمع هذين البيتين قال:

 الخالفة، وأعطوني هذا الصاحب.

ً م إن الحلم قد يقطع شراً ث  لو لم يقابل بالحلم لتمادى عظيما

 =حلم ساعة يدفع شراً كبيراً+. وعظم، قال أيوب:

ْعت ه  مخافة ما هو أشر منه+. وقال األحنف:  =رب غيظ تجر 

ذلك أن الفضيلة محبوبة   بل قد يضع الحلم  مكان  الضغينة مودة؛

فكثيراً ما يكون  في نفسها، وتدعو إلى إجالل من يتمسك بها؛

فيعود الجفاء  دواًء لسوء خلقه، وتقويماً لعوجه؛الصفح عن المسيء 

 إلى ألفة، والمناواة إلى مسالمة.

أما التسرع في دفع السيئة بمثلها، أو أشد  دونما نظر إلى األثر 

السيء _ فذلك دليل ضيق الصدر، والعجز عن كبح جماح 

دبرهم للعواقب، وإسكاتهم الغضب، وإنما يتفاضل الناس على قدر ت

ي بَْينََك َوبَْينَه  ] :الغضب إذا طغى َي أَْحَسن  فَإ ذَا ال ذ  اْدفَْع ب ال ت ي ه 

يم  ) وا َوَما ي لَق اَها 34َعدَاَوة  َكأَن ه  َول يٌّ َحم  يَن َصبَر  ( َوَما ي لَق اَها إ ال  ال ذ 

يٍم )إ ال  ذ و َحّظٍ   فصلت(.)[(35َعظ 
والسكينة، والحالوة، وشرف  لم، والصفح، من الطمأنينة،ففي الح

ها عن تشفيها باالنتقام ما ليس شيء منه في  ها، وترفُّع  النفس، وعّز 

 المقابلة واالنتقام.

 ×:قال الشافعي 
 لم  ا عف  وت ول  م أحق  د عل  ى أح  دٍ 

 
 أرح   ت نفس   ي م   ن ظل   م الع   داوات   

 
 ×:وقال الشيخ محمد الشنقيطي 

 ل   ةَ س   ندسوإن  ي ألكس  و الخ  ل  ح

 
 إذا م    ا كس    اني م    ن ثي    اب ح    داده 

 
نَ ه ثم إنك ترى الناس في جانب الحليم متى كان خصمه أو م  ر  اظ 

جبينه أن يقول سوءاً، قال أمير المؤمنين  ينحدر في جهالة، وال يندى

 =حلمك على السفيه يكثر أنصارك عليه+.÷: علي بن أبي طالب 

ال  كانت أم كبيرةئاسة الناس صغيرةً ومن فضل الحلم أن ر
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
ها إال أن يكون الرئيس راسخاً في خلق الحلم، قال  ينتظم أمر 

 بَم سدت قومك حتى قال فيك الشماخ: :لعرابة األوسي÷ معاوية 
 رأي    ت عراب     ة األوس     ي يس     مو

 
 الق      رين عإل      ى الخي      رات منقط       

 
 إذا م       ا راي       ة  رفع       ت لمج       دٍ 

 
  
 اه              ا عراب              ة  ب              اليمينتلق 

 
مني بذلك يا أمير المؤمنين، قال قال عرابة: غيري أولى 

معاوية: عزمت عليك لَت ْخب َرنّ ي، قال عرابة: يا أمير المؤمنين، كنت 

 .ي سائلهم، وأسعى في قضاء حوائجهمأحلم على جاهلهم، وأعط

وما ذلك إال أن الناس يكرهون جافي الطبع، وال يجتمعون حول 

فمن قل   وقاً؛ى هفوة إال أن يساقوا إليه سَمْن يأخذه الغضب ألدن

نصيب ه من الحلم قل  أنصاره، وذهبت من قلوب الناس مودته، 

والرئيس بحق هو من يملك القلوب قبل أن يبسط سلطانه على 

 الرقاب.

 حلم سيد البشر:

لقد امتّن ربنا _ جل وعال _ على نبيه " بأن جبله على هذه 

جل السيرة الحميدة، وأن جنبه الغلظة، والفظاظة، فقال _ عز و

ْم ]_: ْن َحْول َك فَاْعف  َعْنه  ً َغل يَظ اْلقَْلب  الْنفَضُّوا م  َولَْو ك ْنَت فَّظا

ْره ْم ف ي األَْمر   ْم َوَشاو   (.159)آل عمران:[َواْستَْغف ْر لَه 
ولقد كانت سيرة نبينا " حافلة بهذا الخلق العظيم، فلقد كان يالقي 

لسيئة بالحسنة؛ فهذه اإلساءة باإلحسان، والغلظة بالرفق، ويدفع ا

السيرة ترشد رئيس القوم، والداعية، والعالم، والمعلم أن يوسع 

 ه ولو صاغ أقواله في غلظة وجفاء.صدره لمن يناقشه ويجادل

حمل أن يقول: =وهللا ال أ÷ معاوية فسيرته " هي التي علمت

 ؛سيفي على من ال سيف له؛ فإن لم يكن ألحدكم سوى كلمة يقولها

 فإني أجعل لها ذلك دبر أذني، وتحت قدمي+.ليشتفي بها 

ويقول: =ال أحمل سيفي ما كفاني سوطي، وال أحمل سوطي ما 
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
 كفاني مقولي+.

فحلم عنه قيل له: أتحلم عن هذا؟  ،ولما أغلظ عليه رجل القول

فقال: =إني ال أحول بين الناس وبين ألسنتهم ما لم يحولوا بيننا 

 وبين سلطاننا+.

ش: ما أظن معاوية أغضبه شيء  قط!؛ فقال وقال رجل  من قري

ه غضب؛ فقال مالك بن أسماء المنى  َرْت أ مُّ بعضهم: إن ذ ك 

ْعالً _ أي أجراً _ ففعلوا، فأتاه  القرشي: أنا أغضبه إن جعلتم لي ج 

في الموسم، فقال له: يا أمير المؤمنين! إن عينيك تشبهان عيني 

َك.  أّم 

الما أعجبتا أبا سفيان! ثم دعا قال معاوية: نعم! كانتا عينين ط

مواله شقران، فقال له: أعدد ألسماء المنى ديةَ ابنها؛ فإني قد قتلته 

 وهو ال يدري.

الجعل، فقيل له: إن أتيت عمر بن الزبير فقلَت له ما  فرجع وأخذ

قلت لمعاوية أعطيناك كذا وكذا؛ فأتاه، فقال له ذلك، فأمر عمر بن 

غ ذلك معاوية، فقال: أنا _ وهللا _ الزبير بضربه حتى مات، فبل

 قتلته، وبعث إلى أمه بديته، وأنشأ يقول:
 أال ق    ل ألس    ماء المن    ى أّم  مال    ك

 
 ف      إني لَعَْم      ر  هللا أهلك      ت مالك       ا 

 
ً عن صالح الدين  9/225 هقال ابن األثير في تاريخ متحدثا

حليماً، حسن األخالق، متواضعاً، صبوراً على × : =وكان األيوبي

ه، كثير التغافل عن ذنوب أصحابه، يسمع من أحدهم ما ما يكر

 يكره، وال ي ْعلمه بذلك، وال يتغير عليه.

وبلغني أنه كان جالساً، وعنده جماعة، فرمى بعض المماليك 

ً بسرموزة _ رأس الخّف  _ فأخطأته، ووقعت بالقرب منه،  بعضا

 فالتفت إلى الجهة األخرى يكلم جليسه؛ ليتغافل عنها+.

القلب، ومرض البدن،  ائد الحلم السالمة من تشوشومن فو

 وسائر المشكالت الناجمة عن الغضب.
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
فهي الفوز برضا الخالق _ جل وعال _  أما أعظم فوائد الحلم

يَن اْلغَْيَظ ]:_ تعالى_ فإنه قد دعا إليه في آيات كثيرة، قال  م  َواْلَكاظ 

بُّ اْلم   ن ينَ َواْلعَاف يَن َعْن الن اس  َوَّللا   ي ح  ، وأثنى (134)آل عمران:[ْحس 

ً على عباده المؤمنين بقوله:] ل وَن قَال وا َسالما ْم اْلَجاه   َوإ ذَا َخاَطبَه 

 (.63[)الفرقان:
والمؤمنون حق اً يضبطون أنفسهم عند الغضب؛ ابتغاء رضا الخالق 

 _. _ جل وعال

شتم رجل  عمر بن ذَّرٍ فقال له: =إني أمتُّ مشاتمةَ الرجال 

يراً فلن أ ْحي يها كبيراً، وإني ال أكافي من عصى هللا فّي بأكثر صغ

 أطيع هللا فيه+. أن من
أن الحلم يحتاج إليه عميد األسرة في منزله،  وخالصة القول

في مجلس دراسته، والمعلم داخل والتاجر في محل تجارته، والعالم 
فصله ومع طالبه، والقاضي في مقطع أحكامه، والرئيس األعلى 

 ي سياسة رعيته.ف
بل يحتاج إليه كل إنسان ما دام اإلنسان مدني اً بالطبع، وال يمكنه 

 أن يعتزل الناس جملة، ويعيش في وحدة مطلقة.
كل وقت فإنها في هذا في  ةولئن كانت الحاجة إلى الحلم ماس  

ً  الزمان أشدُّ  لكثرة ضغوط الحياة، وقلة احتمال كثير من  ؛مسيسا
 .الناس ألتفه األمور

 آله وصحبه أجمعين.هللا وسلم على نبينا محمد، وعلى وصلى 

 

 
 

 

 

 

 

 

 الرسالة الخامسة

 

 مْن ترَك شيئاً هلل  

عّوَضه  هللا خيراً 
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
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في أبواب  رسائل

  متفرقة

 
 

 ، أما بعد:والصالة والسالم على رسول هللا ،الحمد هلل

ً  اً فإن للشهوات سلطاناً على النفوس، واستيالء في القلوب،  وتمكنا

من ص منها عسير، ولكن من اتقى هللا كفاه، وفتركها عزيز، والخال

  .(3)الطالق:[َوَمْن يَتََوك ْل َعلَى َّللا   فَه َو َحْسب ه  ]استعان به أعانه 

وإنما يجد المشقة في ترك المألوفات والعوائد من تركها لغير 

ً  هللا، هلل فإنه ال يجد في تركها مشقة إال أول  أما من تركها مخلصا

وهلة؛ ليمتحن أصادق في تركها أم كاذب، فإن صبر على تلك 

  تحالت لذة.المشقة قليالً اس

فعله، وتاقت النفس إلى  وكلما ازدادت الرغبة في المحرم،

عظم األجر في تركه، وتضاعفت  الدواعي للوقوع فيه _ توكثر

 المثوبة في مجاهدة النفس على الخالص منه.

، المحرمة وال ينافي التقوى ميل اإلنسان بطبعه إلى الشهوات

ك من نفسه على بغضها، بل إن ذل إذا كان ال يغشاها، ويجاهد

  الجهاد ومن صميم التقوى.

 ً عوضه هللا خيراً منه، والعوض من هللا  ثم إن من ترك هلل شيئا

أنواع مختلفة، وأجل ما يعوض به: األنس باهلل، ومحبته، وطمأنينة 

 ه، وقوته، ونشاطه، ورضاه عن ربه _ تبارك وتعالى _القلب بذكر

هذه الدنيا، ومع ما ينتظره من الجزاء مع ما يلقاه من جزاء في 

 األوفى في العقبى.

 منها: نماذج ألمور من تركها هلل عوضه هللا خيراً وإليك 

مهم، م، وإراقة ماء الوجه أمامن ترك مسألة الناس، ورجاءه_ 1

فرزقه  ؛عوضه خيراً مما ترك وعلق رجاءه باهلل دون سواه _

ومن يتصبر = الخلقحرية القلب، وعزة النفس، واالستغناء عن 

 .+يصبره هللا ومن يستعفف يعفه هللا

 من ترك شيئاً هلل عّوَضه هللا خيراً منه
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
فسلم لربه في جميع  ومن ترك االعتراض على قدر هللا؛_ 2

رزقه هللا الرضا واليقين، وأراه من حسن العاقبة ما ال _ أمره 

 له ببال. ريخط

، رزقه هللا الصبرَ  ومن ترك الذهاب للعرافين والسحرة_ 3

 .توحيد  ال قَ حقُّ ، وتَ التوكل   وصدقَ 

ومن ترك التكالب على الدنيا جمع هللا له أمره، وجعل غناه _ 4

 في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة.

_ من غير هللا، وأفرد هللا وحده بالخوف  ومن ترك الخوفَ _ 5

فصارت مخاوفه أمناً  نه هللا من كل شيء؛م  سلم من األوهام، وأَ 

 ً  .وبرداً وسالما

هدي إلى  صدق فيما يأتي ويذر _كذب، ولزم المن ترك الو_ 6

 ً ، ورزق لسان صدق بين الناس، البر، وكان عند هللا صديقا

 فسودوه، وأكرموه، وأصاخوا السمع لقوله.

ً _ ومن ترك المراء _ 7 في  له بيت   نَ م  ض  _ وإن كان محقا

ربض الجنة، وسلم من شر اللجاج والخصومة، وحافظ على صفاء 

 قلبه، وأمن من كشف عيوبه.

ومن ترك الغش في البيع والشراء زادت ثقة الناس به، وكثر _ 8

 إقبالهم على سلعته.

ومن ترك الربا، وكسب الخبيث بارك هللا في رزقه، وفتح له _ 9

 أبواب الخيرات والبركات.

ومن ترك النظر إلى المحرم عوضه هللا فراسة صادقة، _ 10

 ونوراً وجالًء، ولذة يجدها في قلبه.

أحبه الناس، _ خل، وآثر التكرم والسخاء ومن ترك الب_ 11

واقترب من هللا ومن الجنة، وسلم من الهم والغم وضيق الصدر، 

ه  ]وترقى في مدارج الكمال ومراتب الفضيلة  َوَمْن ي وَق ش ح  نَْفس 

ونَ  ْفل ح   .(9)الحشر:[فَأ ْولَئ َك ه ْم اْلم 
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
كمل سؤدده، وعال _ ومن ترك الكبر، ولزم التواضع _ 12

 .+ومن تواضع هلل رفعه= :"قال دره، وتناهى فضله، ق

_ عز وجل _  ومن ترك المنام ودفأه ولذته، وقام يصلي هلل_ 13

 عوضه هللا فرحاً، ونشاطاً، وأنساً.

أعانه  _ ومن ترك التدخين، وكافة المسكرات والمخدرات_ 14

ضه صحة وسعادة حقيقية، ال هللا، وأمده بألطاف من عنده، وعو  

 الوهمية.العابرة سعادة تلك ال

عوضه   والتشفي مع قدرته على ذلك _ومن ترك االنتقامَ _ 15

 ً في القلب؛ ففي العفو من الطمأنينة  هللا انشراحاً في الصدر، وفرحا

شيء  سوالسكينة والحالوة وشرف النفس، وعزها، وترفعها ما لي

 منه في المقابلة واالنتقام.

 .رواه البخاري+إال عزاً وما زاد هللا عبداً بعفو =: " قال

ومن ترك صحبة السوء التي يظن أن بها منتهى أنسه، _ 16

ً أبراراً، يجد عندهم المتعة  سروره _ وغاية عوضه هللا أصحابا

والفائدة، وينال من جراء مصاحبتهم ومعاشرتهم خيري الدنيا 

 واآلخرة.

 ؛نة، وسائر األمراض  طْ ومن ترك كثرة الطعام سلم من الب  _ 17

 من أكل كثيراً شرب كثيراً، فنام كثيراً، فخسر كثيراً. ألن

بل كان  ،ومن ترك المماطلة في الدين أعانه هللا، وسدد عنه_ 18

 ً  على هللا عونه. حقا

ومن ترك الغضب حفظ على نفسه عزتها وكرامتها، ونأى _ 19

بها عن ذل االعتذار ومغبة الندم، ودخل في زمرة المتقين 

يَن اْلغَ] م   .[ْيظَ اْلَكاظ 

ال = فقال: يا رسول هللا أوصني! قال: " جاء رجل إلى النبي

 .+رواه البخاريتغضب

فينبغي لذي اللب السوي والحزم القوي أن = ×:قال الماوردي 
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
دواعي شرته بحزمه  ها، ويقابلَ يتلقى قوة الغضب بحلمه فيصد  

 .الخيرة، ويسعد بحميد العاقبة+ فيردها؛ ليحظى بأجّل  
ً غضباً  زة قال: =غضب عمر بن عبد العزيوعن أبي عبل يوما

د، وش د  في الحبال، وجيء  ّر  شديداً على رجل، فأمر به، فأحضر وج 

لسؤتك، ثم إني لوال أن أكون غضباناً بالسياط، فقال: خلوا سبيله؛ أما 

يَن اْلغَْيظَ : ]_ تعالى_ تال قوله  م   .[َواْلَكاظ 

التعرض لعيوبهم و الناس،ومن ترك الوقيعة في أعراض  _20

ض بالسال ومغامزهم _  .مة من شرهم، ورزق التبصر في نفسهع ّو 

ا يكرهون من أسرع إلى الناس في م=÷: قال األحنف بن قيس

 .قالوا فيه ماال يعلمون+

التعرض للعيوب فتتخذ و إياك= وقالت أعرابية توصي ولدها:

ورت قلما اعتو ،خليق أال يثبت الغرض على كثرة السهامغرضاً، و

 .ضاً حتى يهي ما اشتد من قوته+السهام غر

 :×قال الشافعي
ً الم     رء إن ك     ان مؤمن     اً   ورع     ا

 
 أش   غله ع   ن عي   وب ال   ورى ورع   ه 

 
 كم       ا الس       قيم العلي       ل أش       غله

 
 ع     ن وج     ع الن     اس كله     م وجع     ه 

 
ومن ترك مجاراة السفهاء، وأعرض عن الجاهلين حمى _ 21

ْر خ  ]عرضه، وأراح نفسه، وسلم من سماع ما يؤذيه  ْذ اْلعَْفَو َوأْم 

ل ينَ  ْض َعْن اْلَجاه   .(199)األعراف:  [ب اْلع ْرف  َوأَْعر 

ومن ترك الحسد سلم من أضراره المتنوعة؛ فالحسد داء _ 22

ومسلك شائن، وخلق لئيم، ومن لؤم الحسد أنه  ،عضال، وسم قت ال

موكل باألدنى فاألدنى من األقارب، واألكفاء، والخلطاء، 

 واإلخوان.والمعارف، 

 ما رأيت ظالماً أشبه بمظلوم من الحسود،قال بعض الحكماء: =

 .دائم، وهم الزم، وقلب هائم+ س  فَ نَ

لم من تشوش القلب، ومن سلم من سوء الظن بالناس س_ 23 
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
الهم والكدر،  فإساءة الظن تفسد المودة، وتجلب واشتغال الفكر؛

يَن آَمن وا يَا أَ ] منها فقال: ولهذا حذرنا هللا _ عز وجل _ يَُّها ال ذ 

ْن الظ ّن  إ ن  بَْعَض الظ ّن  إ ثْم   وقال  ،(12)الحجرات: [اْجتَن ب وا َكث يراً م 

 . + رواه البخاري، ومسلمإياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث= :"

 والكسل، وأقبل على الجد والعمل _ ومن اط رح الدعة_ 24

الخير الكثير في الزمن علت همته، وبورك له في وقته، فنال 

 اليسير.
 ومن ومن هجر اللذات نال المنى

 
 اليد على على اللذات عض   أكب   

 
ومن ترك تطلب الشهرة وحب الظهور رفع هللا ذكره، _ 25

ر    أذيالها.ونشر فضله، وأتته الشهرة ت َجّر 

اً بوالديهومن تر_ 26 ، رضي هللا عنه _ ك العقوق، فكان بَر 

 وأدخله الجنة في اآلخرة. ،ألوالد األبرارورزقه هللا ا

م، وتودد إليهم، واتقى صلهومن ترك قطيعة أرحامه، فوا_ 27

رزقه، ونََسأ له في أثره، وال يزال معه  بسط هللا له في _ مهللا فيه

 ظهير من هللا مادام على تلك الصلة.

ع _ 28 ومن ترك العشق، وقطع أسبابه التي تمده، وتجر 

_ ار البعاد في بداية أمره وأقبل على هللا بكليته غصص الهجر، ون

، وعزة النفس، وسلم من اللوعة والذلة واألس َق السلو  ز  لئر   ر، وم 

تلك المحبة التي تلم شعث  _ عز وجل قلبه حريةً ومحبة هلل _

القلب، وتسد خلته، وتشبع جوعته، وتغنيه من فقره؛ فالقلب ال يسر 

 ، بعبادة ربه، وحبه، وال يطمئن إالوال يفلح، وال يطيب وال يسكن

 واإلنابة إليه.

 التقطيب، واتصف بالبشر والطالقة _ومن ترك العبوس و_ 29

: "قال حواشيه، وكثر محبوه، وقل شانؤوه،  تالنت عريكته، ورق  

=حسن رواه الترمذي، وقال:  +تب سُّمك في وجه أخيك صدقة=

 .غريب+
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
ؤَ =: × ابن عقيل الحنبليقال  ، ومن دواعي نّ س  للعقولالبشر م 

 .القبول، والعبوس ضده+

ً هلل عوضه هللا خيراً منه؛ وبالجملة فمن تر فالجزاء من ك شيئا

ةٍ َخْيراً يََره]جنس العمل  ثْقَاَل ذَر  ثْقَاَل ( 7) فََمْن يَْعَمْل م  َوَمْن يَْعَمْل م 

ةٍ َشّراً يََره  .)الزلزلة([(8)ذَر 

 وضه هللا خيراً منه:مثال على من ترك شيئاً هلل ع

ه خيراً لك أن من ترك شيئاً هلل عوض جلياً، يبين وإذا أردت مثاالً 

مع امرأة العزيز، فلقد  منه فانظر إلى قصة يوسف _ عليه السالم _

راودته عن نفسه فاستعصم، مع ما اجتمع له من دواعي المعصية، 

بعضه  فلقد اجتمع ليوسف ما لم يجتمع لغيره، وما لو اجتمع كله أو

لغيره لربما أجاب الداعي، بل إن من الناس من يذهب لمواقع الفتن 

في  ثم يبوء بعد ذلك بالخسران المبينبنفسه، ويسعى لحتفه بظلفه، 

 الدنيا واآلخرة إن لم يتداركه هللا برحمته.

فقد اجتمع له من دواعي الزنا ما  _ عليه السالم_ أما يوسف 

 يلي:

  الشباب إلى الزنا قوية. أنه كان شاباً، وداعية  _ 1

 أنه كان عزباً، وليس له ما يعوضه ويرد شهوته._ 2 

أنه كان غريباً، والغريب ال يستحيي في بلد غربته مما _ 3

 يستحيي منه بين أصحابه ومعارفه.

بثمن بخس دراهم معدودة،  فقد اشتريَ  أنه كان مملوكاً؛_ 4

 والمملوك ليس وازعه كوازع الحر. 

 كانت جميلة. أن المرأة_ 5

 أن المرأة ذات منصب عال._ 6

 أنها سيدته._ 7

 غياب الرقيب._ 8

 أنها قد تهيأت له._ 9
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
 أنها غلقت األبواب. _10

 أنها هي التي دعته إلى نفسها. _11

 أنها حرصت على ذلك أشد الحرص. _12

 أنها توعدته إن لم يفعل بالصغار. _13

ما عند هللا، فنال السعادة ومع هذه الدواعي صبر إيثاراً واختياراً ل

والعز في الدنيا، وإن له للجنة في العقبى، فلقد أصبح السيد، 

ملوكة عنده، وقد ورد أنها وأصبحت امرأة العزيز فيما بعد كالم

سبحان من صير الملوك بذل المعصية مماليك، ومن جعل قالت: =

 .مماليك بعز الطاعة ملوكاً+ال

ي األمور، وينظر في أن يتبصر ف فحري بالعاقل الحازم

 العواقب، وأال يؤثر اللذة الحاضرة الفانية على اللذة اآلجلة الباقية.

 وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الرسالة السادسة

 

آداب زيارة 

 ضالمري
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في أبواب  رسائل

  متفرقة

 

 

لزيارة المريض آداب يحسن بالزائر مراعاتها، واألخذ بها، 

 ومنها:

لمريض؛ فقد قال _ استحضار األجر المترتب على زيارة ا1

إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة = النبي ":

 وخرفة الجنة: جناها. رواه مسلم،+حتى يرجع

ةً إال صلى عليه سبعون وقال: = و  ً غ د  ما من مسلم يعود مسلما

ألف ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية إال صلى عليه سبعون ألف 

رواه الترمذي، وقال: +في الجنةملك حتى يصبح، وكان له خريف 

 .=حديث حسن+

_ استحضار أن زيارة المريض حق ألخيك المسلم عليك، قال 2

حق المسلم على المسلم خمس، وذكر منها عيادة ": =

 .متفق عليه+المريض

_ أن الدعاء مستجاب عند المريض؛ فادع لنفسك وللمريض؛ 3

المالئكة  إذا حضرتم المريض فقولوا خيراً؛ فإنفقد قال ": =

 .رواه مسلم+تقولون نون على مايؤم ِ 

اللهم رب وكان " يعود بعض أهله، ويمسح بيده اليمنى ويقول: =

الناس، أذهب البأس، اشف أنت الشافي، ال شفاء إال شفاؤك، 

 متفق عليه.+ال يغادر سقما اً شفاء

ً لم يحضر أجله فقال عنده سبع وقال ": = من عاد مريضا

ظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إال عافاه سأل هللا العأمرات: 

=صحيح  وقال: ،داود، والحاكمرواه أبو +هللا من ذلك المرض

 على شرط البخاري+.
 _ مراعاة الوقت المناسب للزيارة في المنزل، أو المستشفى.4

_ أال يطيل الزائر في المكث عند المريض بما يشق عليه أو 5

ك، أو كان المريض يرغب على أهله، إال إذا اقتضت المصلحة ذل

 آداب زيارة المريض
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
 في إطالة المكث.

ن عليه مرضه؛ فقد كان النبي "6  _ إذا دخلت على المريض فهّو 

رواه +ال بأس طهور إن شاء هللاإذا دخل على من يعوده قال: =

 .البخاري

ر المريض باهلل، وأوصه بأن يحسن ظنه به _ عز وجل _ ذّك  7

._ 

 هللا هو الشافي.ره بأن ق رجاءه باهلل وحده، وذّك  _ علّ  8

ره بفضائل المرض، وما يترتب عليه من المصالح _ ذّك  9

 العظيمة، والحكم الباهرة.

ه لم يكن أره بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخط_ ذّك  10

 ليصيبه.

 ره بفضائل الصبر، والرضا بقضاء هللا وقدره._ ذّك  11

_ احرص على مراعاة شعور المريض؛ فال ترفع الصوت 12

ه، وال تنقل إليه ما يسوؤه، وال تذكره بما يحزنه، وال تحرجه عند

 باألسئلة التي ال داعي لها.

_ أدخل السرور على قلبه بالهدية، أو بنقل األخبار السارة، 13

 أو نحو ذلك.

_ ال ت قَنّ ْطه من الشفاء، وال تذكره بأناس ابتلوا بمثل مرضه 14

 ، ويؤيسه من العافية.ذلك يحزنهأخر شفاؤهم أو لم يشفوا؛ فإن فت

ره بأناس أصيبوا بما أصيب به فشفاهم هللا 15 _ يجمل أن ت ذّك 

 وعافاهم، فإن ذلك يقوي عزيمته، ويبعث رجاءه.

ن  الطبيب الذي أشرف على عالجه، أو الذي أجرى 16 _ ال تَذ م 

 قلبه. ه عملية؛ فإن ذلك مما يدخل الغم علىل

وة أو سوء خلق؛ _ ال تؤاخذ المريض إن بدر منه جف17

 فالمرض يكدر النفس، ويؤثّ ر في الطباع.

_ تجنب ذكر االقتراحات غير الوجيهة أمام المريض؛ كأن 18
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
تصف له وصفة معينة وأنت ال تعلم، أو أن تشير عليه بقطع عالج 

مناسب كان يتعاطاه، أو نحو ذلك، وإن كان عندك اقتراح، وأردت 

 ى شأنه.ه لقريبه، أو من يتوللْ ق  ه فَ إبداءَ 

ن له ما يحتاجه ل التوبة والرجوع إلى هللا، وبّي  ره بفض_ ذّك  19

ً بما  ً لذلك، وكنت عالما من أحكام تخص المريض إذا كان محتاجا

 تقول.

 _ ذّكره بمصائب اآلخرين؛ لتهون عليه مصيبته.20
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الرسالة السابعة

 

 

 الحسد
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
 

 
 

 تعريف الحسد :
اسد لنفسه أو ال هو تمني زوال نعمة اآلخرين، سواء تمناها الح

أما إذا تمنى مثل نعمة غيره دون أن يتمنى ،فهذا هو الحسد المذموم

 زوالها عنه فتلك الغبطة المحمودة.

 :أسبابه
  _ العداوة والبغضاء.1
 ._ الجهل بعواقب األمور2
   _ ضعف اإليمان.3
    .ضعف اليقين بقضاء هللا وقدره وحكمته _4
  _ حب الرئاسة والجاه.5
  لعطن._ ضيق ا6
 مقاصد._ الخوف من فوت ال7
 _ شح النفس بالخير على عباد هللا.8
 _ الخوف من سقوط المنزلة إذا ارتفعت مكانة  ق ْرنه.9

_ ظهور النعمة وتحدُّث الناس بها؛ ولهذا يكثر الحسد في 10

 القرى أكثر من غيرها؛ ألن النعم تبرز وتظهر فيها أكثر من غيرها.

ْنعَم عليه، فهذا مما يسبب تسلط _ الكبر وسوء الخلق م11 ن قبل الم 

 الناس عليه.

 : عالج الحسد

 : من جانب الحاسد:أوالً 

ض على قدر هللاأن يدرك أنه _ 1  .بحسده معتر 

 ._ وأنه قد خرج من وصف المؤمنين2

 ._ وأنه تشبه بإبليس وباليهود3

 ._ وأنه تشبه بالكافرين عموماً؛ ألنهم ال يحبون الخير للمؤمنين4

ألنه بحسده عادى مؤمناً، ز هلل؛ أن يستحضر أنه مبار  _ 5

 .ن أولياء هللاوالمؤمنو

 الحسد
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
حسد؛ من الهم والغم، على الحاسد أن يرحم نفسه من آثار ال_ 6

 .ودوام النكد والكمد، بل ربما قتله الحسد
 هلل درُّ الحس            د م            ا أْعدَلَ            ه

 
 أت         ى عل         ى ص         احبه فقتل         ه 

 
 . وحدهأن الرافع الخافض هو هللاأن يعلم _ 7

_ وأنه إذا حسد فلن يضر محسوده، بل ربما انتفع المحسود 8

ْرض المحسود، خصوصاً بذلك  .إذا وقع الحاسد في ع 

 .وت نفس  حتى تستوفي رزقها وأجلهاأن يعلم أنه لن تم_ 9

 .يشغل نفسه بما يعود عليه بالنفع أن _10

 .أن يتذكر عذاب اآلخرة _11

 .دمجاهدة النفس على ترك الحس _12

 .ينال إال الخزي، والذم، والعار أن يدرك أنه بحسده لن _13

د يستحضر أنه إذا حس ، وأنعليهأن يتذكر نعم هللا الكثيرة  _14

 .غيره كان ذلك سبباً لزوال نعمه؛ ألنه لم يشكرها

 :ثانياً : عالج المحسود

 ._ تقوى هللا، وحفظ حدوده1

يم، ومن شر حاسد الصادقة باهلل من الشيطان الرجاالستعاذة _ 2

 .إذا حسد

 ._ اإلكثار من قراءة القرآن3

 ._ اإلكثار من ذكر هللا، والتحصن به4

 .ر على حسد الحاسدالصب_ 5
 اص       بر عل       ى كي       د الحس       و

 
 ف               إن  ص               برَك قاتل                ه د   

 
 كالن            ار تأك            ل  بعَض            ها

 
 إْن ل           م تج           د م           ا تأكل            ه 

 
 ._ قوة التوكل على هللا6

 .ه، واإلخالص له، والضراعة إليهتاإلقبال على هللا بقوة محب_ 7

والتي والتوبة الصادقة من جميع الذنوب، ،_ كثرة االستغفار8



 

 
 

 

 

 

 

 

 

53 
 

في أبواب  رسائل

 متفرقة
 ها تسل ط الحاسد. من آثار

به، وجعله نسياً  _ فراغ القلب من االشتغال بالحاسد، والتفكر  9

 ً  .منسيا

؛ كي الصدقة واإلحسان إلى الحاسد، ومبادرته بالهدية _10

 في جوفه، وهذه شاقة على النفوستعرة تنطفىء جذوة الحسد المس

يمٍ ] وا َوَما ي لَق اَها إ ال  ذ و َحّظٍ َعظ  يَن َصبَر   [َوَما ي لَق اَها إ ال  ال ذ 

 .(35)فصلت:

 .تجريد التوحيد هلل وحده _11

 .بد من إظهاره سن والنعم إال ما الإخفاء المحا _12

 .نح، وإظهار الفضل على اآلخريدُّ مَ ت  لترك ا _13

لناس ؛ فذلك مما ت تألف به القلوب، وت نفى التواضع ل _14

  .السخيمة
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الرسالة الثامنة
 

مسائل في السالم 

 وصيغه
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
 

 

فحقيقتها البراءة والخالص =×: : قال ابن القيم حقيقة السالم _1

 . (1)+والنجاة من الشر والعيوب، وعلى هذا المعنى تدور تصاريفها
ذكر محمد =: : قال ابن منظورإطالقات السالم في لغة العرب_ 2

سل مت سالماً  :بن يزيد أن السالم في لغة العرب أربعة أشياء: فمنها
اسم من ، ومنها: السالم جمع سالمةالسالم  :، ومنهاسلمت مصدر

 .(2)+شجرومنها: السالم  أسماء هللا _ تعالى _

، السالمة :، والسالمهللا :قال ابن األعرابي: السالم=وقال: 

 .(3)+الدعاء :والسالمة
ومعنى =: قال ابن منظور: معنى السالم المطلوب عند التحية _3

أنه دعاء لإلنسان بأن يسلم من اآلفات السالم الذي هو مصدر سل مت 
 . (4)+في دينه ونفسه

فيه قوالن =وقال ابن القيم عن معنى السالم المطلوب عند التحية: 
هللا _ نا ، والسالم هالسالم عليكمأن المعنى اسم  :أحدهما مشهوران؛
ت عليكم ونحو ، وحل  معنى الكالم نزلت بركة اسمه عليهو عز وجل _

 .(5)...+هذا
أن السالم مصدر بمعنى السالمة، وهو = ثم قال القول الثاني:

 .+المطلوب المدعو به عند التحية

ذكر بال ألف والم؛ بل يقول ومن حجة أصحاب هذا القول أنه ي  

سلّ م: سالم عليكم، ولو كان ً من أسماء هللا لم يستعمل كذلك؛  الم  اسما

ً كما يطلق عليه سائر أسمائه الحسنى؛  بل كان يطلق عليه معرفا

فيقال: السالم، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر؛ فإن 

عَي ن فضالً عن أنه يصرفه إلى هللا  ف  ر  صْ التنكير ال يَ  اللفظ إلى م 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .2/133ـ بدائع الفوائد  1

 .12/291ـ لسان العرب  2

 .12/391ـ لسان العرب 3

 .12/391لسان العرب ـ 4

 .2/140ـ بدائع الفوائد 5

 مسائل في السالم وصيغه
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
ً إذا ذكرت أسماؤه  ف فإنه ينصرفر  عَ وحده، بخالف الم   إليه تعيينا

 .(1)+الحسنى

وفصل الخطاب في هذه المسألة أن يقال: الحق =ثم قال بعد ذلك: 

في مجموع القولين فكل منهما بعض الحق، والصواب في 

 .(2)+مجموعها

فيه بعض القواعد واألدلة على ذكر ثم قال بعد أن بين ذلك بكالم 

لما كان مقام طلب السالمة، التي وإذا ثبت هذا فالمقام =ما ذهب إليه: 

هي أهم ما عند الرجل أتى في لفظها بصيغة اسم من أسماء هللا، وهو 

السالم الذي يطلب منه السالمة ؛ فتضمن لفظ السالم معنيين: أحدهما 

كر  هللا كما في حديث ابن عمر _ رضي هللا عنه ما _ والثاني طلب ذ 

سالم عليكم اسماً من أسماء ؛ فقد تضمن السالمة، وهو مقصود المسلّ م

 .(3)+هللا، وطلب السالمة منه فتأمل هذه الفائدة

إنما  أكثر إتيان السالم في القرآن :أكثر إتيان السالم في القرآن _4

هو بصيغة التنكير؛ فمن خالل التتبع لآليات المشتملة على السالم 

 نجد أن أكثرها جاء بصيغة التنكير هكذا =سالم+.

 ء بصيغة التعريف =السالم+.وقليل منها جا

 فمن اآليات التي ورد فيها السالم بصيغة التنكير ما يلي:

ن وَن ب آيَات نَا فَق ْل َسالم  َعلَْيك مْ _ ]1 يَن ي ْؤم  [)األنعام َوإ ذَا َجاَءَك ال ذ 

:54.) 

 (.46[)األعراف:َونَادَْوا أَْصَحاَب اْلَجن ة  أَْن َسالم  َعلَْيك مْ _ ]2

 (.24[)الرعد: َعلَْيك ْم ب َما َصبَْرت ْم فَن ْعَم ع ْقبَى الد ار  َسالم  _ ]3

ل وا اْلَجن ةَ ب َما ك نت ْم _ ]4 يَق ول وَن َسالم  َعلَْيك ْم ادْخ 

 (.32[)النحل:تَْعَمل ونَ 

5[ _ ً ل دَ َويَْوَم يَم وت  َويَْوَم ي ْبعَث  َحيّا  (.15[)مريم:َوَسالم  َعلَْيه  يَْوَم و 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .2/142ـ بدائع الفوائد 1

 .2/143بدائع الفوائد ـ 2

 .2/143ـ بدائع الفوائد 3
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
َل َسالم  َعلَْيَك َسأَْستَْغف ر  لََك َربّ ي إ ن ه  َكاَن ب ي قَا_ ]6

 ً يّا  (.17[)مريم:َحف 

يَن اْصَطفَى_ ]7 ه  ال ذ  بَاد   (.59[)النمل:ق ْل اْلَحْمد  ّلِل    َوَسالم  َعلَى ع 

ل ينَ _ ]8 ي اْلَجاه   (.55[)القصص:َسالم  َعلَْيك ْم ال نَْبتَغ 

ل وَها  قَاَل لَه ْم َخَزنَت َها_ ]9 ْبت ْم فَاْدخ  َسالم  َعلَْيك ْم ط 

ينَ   (.73[)الزمر:َخال د 

 ورود السالم معرفاً ففي آيات قليلة لعلها تنحصر فيما يلي:أما 

وت  َويَْوَم أ ْبعَث  _ ]1 ل ْدت  َويَْوَم أَم  َوالس الم  َعلَي  يَْوَم و 

 ً  (.33[)مريم:َحيّا

ْن َربّ كَ _ ]2 ئْنَاَك ب آيٍَة م   َوالس الم  َعلَى َمْن ات بََع قَْد ج 

 (.47[)طه:اْله دَى

: تنكير السالم وتعريفه يستويان في حكم تنكير السالم وتعريفه _5

، ولهذا جاء في السالم عليكم، وتقول: سالم عليكم :األصل؛ فتقول

رسالة النبي " إلى هرقل منكراً في رواية، ومعرفاً في رواية أخرى، 

صحيح البخاري؛ فقد أخرج البخاري في  والروايتان كالهما في

من محمد عبد هللا صحيحه في كتاب بدء الوحي تلك الرسالة وفيها: =

 .(1)+ورسوله إلى هرقل عظيم الروم سالم على من اتبع الهدى

من محمد عبد هللا ورسوله إلى هرقل وفي كتاب االستئذان: =

 .(2)+عظيم الروم السالم على من اتبع الهدى

 .(3)+وسالم عليكم السالم عليكم :ويقال= ظور:قال ابن من

 _ السالم عليكمفإن قال المبتدي: =وقال النووي في األذكار: 

ً _ حصل  سالم عليك، أو السالم عليكحصل السالم، وإن قال:   أيضا

_+(4). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1/43ـ فتح الباري 1

 .11/50ـ فتح الباري 2

 .2/290ـ لسان العرب 3

 .218ـ األذكارص 4
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
قال أبو الحسن الواحدي من أصحابنا : أنت في تعريف =وقال : 

لكن األلف والالم  _النووي أي  _السالم وتنكيره بالخيار ، قلت 

 . (1)+أولى

 .(2)+ أجزأسالم عليكموقال ابن حجر: ولو حذف الالم فقال: =

؟ مر بنا في المسألة أيهما أفضل: تنكير السالم أو تعريفه _6

 الماضية أن تنكير السالم وتعريفه سيان في األصل.

وهناك من العلماء من يرى أن التعريف أفضل، قال اإلمام 

  .(3)+ولكن األلف والالم أولى= النووي:

السالم عليكم ورحمة هللا اعلم أن األفضل أن يقول المسلم: =وقال: 

يقول واحداً، و عليه ؛ فيأتي بضمير الجمع وإن كان المسل م  وبركاته

  .(4)+وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاتهالمجيب: 

الم الس: أن يقول ئوممن نص على أن األفضل في المبتد=وقال: 

القضاة أبو الحسن الماوردي  اإلمام أقضى وبركاتهعليكم ورحمة هللا 

الحاوي في كتاب السير، واإلمام أبو سعد المتولي من  في كتابه

 . (5)+أصحابنا

 .(6)كما قال بذلك ابن حجر، وعلل بأنها للتفخيم والتكبير

ألنه  أنه يرى أفضلية التنكير في األصل؛أما ابن القيم فيظهر 

لمسألة السالم وذكر فيها في كتابه )بدائع الفوائد( ثمانية تطرق 

( في الجزء 182 _ 130وعشرين سؤاالً وأجاب عنها من)ص

 الثاني من ذلك الكتاب.
؛ في هذا سالم عليكم ورحمة هللاوقد قال في بداية الحديث: =

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .219ـ األذكار للنووي ص 1

 .11/6ـ فتح الباري 2

 .219ـ األذكار للنووي ص 3

 .217ـ األذكار للنووي ص 4

 .218ـ األذكار للنووي ص 5

 .11/6ـ فتح الباري  6
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
 .(1)+التسليم ثمانية وعشرون سؤاالً 

نه يرجح التنكير؛ وفي ضمن أسئلته التي أجاب عنها ما يظهر أ

ما الحكمة في االبتداء في =فمن ذلك مثالً قوله في السؤال السادس: 

، وقياس العربية تقديم الم مع كون الخبر جاراً ومجروراً النكرة بالس

 الخبر في ذلك نحو: في الدار رجل؟

 الحكمة في كون سالم ما=الثامن: وكذلك قوله في السؤال 

 . (2)+المعرفة؟الراد عليه بلفظ ء بلفظ النكرة، وسالم المبتدى

والحقيقة أن تنكير السالم وتعريفه يختلف من سياق إلى سياق، فقد 

د  منكراً لدواع يقتضيه وهذا ما ا المقام وتستدعيها الحال والعكس،يَر 

 في المسألة التالية. سيتضح

ن كَّراً أحياناً؟ أ _7 ً أحياناً، وي ِرد  م  فا ع رَّ و متى لماذا ي ِرد  السالم م 

  فاً؟راً ومتى يحسن إيراده معرَّ يحسن إيراده منكَّ 
، ر فيهاوالجواب على ذلك كما تقدم؛ فهناك مواضع يحسن أن ينك  

ف فيها  .كما أن هناك مواضع يحسن أن يعر 

 وإليك بعض األمثلة في ذلك مع توجيهها:

 ئفي أول حديثه وآخره يحسن أن يبتدم لّ  سَ م أن ي  لّ  سَ أ_ إذا أراد الم  

بالتنكير وينتهي بالتعريف؛ قال ابن منظور: وكانوا يستحسنون أن 

+، السالم عليكم= +، وفي اآلخرسالم عليكميقولوا في األول: =

 .(3)وتكون األلف والالم للعهد، يعني السالم األول

ب_ في ابتداء السالم في المكاتبة يكون بالنكرة وفي آخرها 

+، وفي انتهاء المكاتبة: يكمسالم علبالمعرفة؛ فيقول في األول: =

 +.السالم عليكم=

وأما المسألة الثانية وهي ابتداء السالم في =×: قال ابن القيم 

ي المكاتبة بالنكرة، واختتامها بالمعرفة؛ فابتداؤها بالنكرة كما تقدم ف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .2/130ـ بدائع الفوائد البن القيم 1

 .2/130ـ بدائع الفوائد 2

 .12/290ـ لسان العرب 3
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
فإن المكاتبة قائمة مقام النطق، وأما  ابتداء السالم النطقي بها سواء؛

 اتبة ففيه ثالث فوائد:تعريفه في آخر المك

أن السالم قد وقع األنس بينهما به، وهو مؤذن بسالمه عليه  أحدها:

من _ أيضاً _ خصوصاً؛ فكأنه قال: سالم مني عليك كما تقدم، وهذا 

م؛ فوائد تنكير السالم االبتدائي لإليذان بأنه سالم مخصوص من المسلّ  

سن أن يسلم عليه في صدر الكتاب كان األح مَ ل  فلما استقر ذلك وع  

ً هو محضاً؛ بل يأتي بلفظ أعم من األول؛ لئال يبقى تكراراً  سالما

يجمع سالمه وسالم غيره؛ فيكون قد جمع بين السالمين الخاص منه، 

 والعام منه ومن غيره.

ك ؤا أن يكون قول الكاتب =وفالن يقرولهذه الفائدة استحسنو

 عليك لهذا الغرض.السالم والسالم+ وفالن في آخر المكاتبة بعد 

ف اسم من أسماء هللا، الفائدة الثانية:  عَر  أنه قد تقدم أن السالم الم 

وقد افتتح الكاتب رسالته بذكر هللا فناسب أن يختمها باسم من أسمائه 

وهو السالم؛ ليكون اسمه _ تعالى _ في أول الكتاب وآخره؛ وهذه 

 فائدة بديعة.

واب السؤال التاسع بعد هذا، بديعة جداً وهي جالفائدة الثالثة: 

=والسالم عليكم وهي أن دخول الواو العاطفة في قول الكاتب 

 فيها وجهان: ورحمة هللا+

قول ابن قتيبة أنها عطف على السالم المبدوء به؛ فكأنه :  أحدهما

 =والسالم المتقدم عليكم+.: قال

: أنها لعطف فصول الكتاب بعضه على بعض؛ فهي والقول الثاني

لجملة السالم على ما قبلها من الجمل كما تدخل الواو في عطف 

: أن منهاتضاعيف الفصول، وهذا أحسن من قول ابن قتيبة لوجوه 

فعَْطف  آخره بعد طوله على أوله قبيح  ؛الكالم بين السالمين قد طال

 غير مفهوم السياق.

: أنه إذا حمله على ذلك كان السالم الثاني هو األول بعينه؛ الثاني

لم يفد فائدة متجددة، وفي ذلك شح بسالم متجدد، وإخالل بمقاصد ف
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
ير المتكاتبين من تعداد الجمل والفصول واقتضاء كل جملة لفائدة غ

الكتاب كلما قرأ جملة منه لفائدة غير  قارئالفائدة المتقدمة، حتى أن 

الفائدة المتقدمة تطلعت نوازع قلبه إلى استفادة ما بعدها؛ فإذا كررت 

فكان الالئق بهذا المقصود أن  ؛ائدة واحدة مرتين َسئ َمتْها نفسهله ف

ه باألول وهو السالم العام ر  ه به كما سَ رُّ س  يجدد له سالماً غير األول يَ 

الشامل، ولما فرغ الكاتب من فصول كتابه، وختمها أتى بالواو 

+ أي وبعد هذا والسالم عليكمالعاطفة مع السالم المعرف؛ فقال: =

على اسم مجرور قبله لسالم عليكم، وقد تقدم أن السالم إذا انبنى كله ا

+ ولما وعليك السالمال ابتداء فإنه يكون معرفاً نحو = كان سالم ردٍّ 

م السالم على المجرور قد  _ كان سالم المكاتب ها هنا ليس بسالم رد 

+، وأتى بالالم لتفيد تجديد سالم آخر وهللا والسالم عليكمفقال: =

 .أعلم

وهذه فصاحة غريبة، وحكمة سلفية موروثة عن سلف األمة، وعن 

الصحابة في مكاتبتهم، وهكذا كانوا يكتبون إلى نبيهم "، وقد فرغنا 

 .(1)+من جواب السؤال المتعلق بواو العطف

السالم الذي يقصد به الخروج من الصالة ال يكفيه إال  _ج  

 ً خرج به من الصالة وأما السالم الذي ي=: قال ابن منظور: معرفا

 ً  ؛فروى الربيع عنه _ يعني الشافعي _ أنه قال: ال يكفيه إال معرفا

+؛ فإن نقص من هذا السالم عليكمفإنه قال: أقل ما يكفيه أن يقول: =

ه أن يكون أراد بالسالم اسم هللا فلم يجز حذف هحرفاً عاد فسلم، ووج

 .(2)+األلف

، وإنما ع المقام لذكرهاهناك مسائل تتعلق بهذا المبحث ال يتس _8

هذه إشارات لبعضها على سبيل اإلجمال مع ذكر مواقعها في 

 مراجعها:

إبراهيم،  ي تسليم المالئكة علىف السر في نصب السالم أ _ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .157ـ2/156ـ بدائع الفوائد 1

 .12/290ـ لسان العرب 2
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
 .(1)ورفعه في تسليم إبراهيم _ عليه السالم _

َخاَطبَه ْم  َوإ ذَافي قوله _ تعالى _:] ب_ السر في نصب السالم 

ل و ً  قَال وا نَ اْلَجاه  ع وا (، ورفعه في قوله: ]63[)الفرقان:َسالما َوإ ذَا َسم 

الل ْغَو أَْعَرض وا َعْنه  َوقَال وا لَنَا أَْعَمال نَا َولَك ْم أَْعَمال ك ْم َسالم  َعلَْيك ْم ال 

ل ينَ  ي اْلَجاه   .(2)(55)القصص : [نَْبتَغ 

َوَسالم  قوله:]على يحيى بلفظ النكرة في  ج _ السر في تسليم هللا 

 (، وتسليم المسيح _ عليه السالم _ على نفسه بلفظ15[ )مريم:َعلَْيه  

(، وما الحكمة في تقييد 33)مريم: [َوالس الم  َعلَي  بقوله: ] المعرفة

ل دْت  َويَْوَم أَم وت  َويَْوَم أ ْبعَث  هذين السالمين بهذه األيام الثالثة: ] يَْوَم و 

 ً  .(3)(33[)مريم:َحيّا

د _ ما الحكمة في تسليم النبي " على من اتبع الهدى في كتاب  

هرقل بلفظ النكرة، وتسليم موسى على من اتبع الهدى بلفظ 

 .(4)المعرفة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .158ـ2/157ـ بدائع الفوائد 1

 .160ـ2/158ـ بدائع الفوائد 2

 .170ـ2/167ـ بدائع الفوائد 3

 .2/169ـ بدائع الفوائد 4
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الرسالة التاسعة

 

 حساب الجّمل

أو التأريخ 

 الشعري
 



 

 
 

 

 

 

 

 

64 
 

في أبواب  رسائل

 متفرقة
 
 

الحمد هلل رب العالمين: هذا النوع من الحساب يسمى بـ: 
ل+؛ =التاري م   أما طريقة حسابهخ الشعري+، أو =حساب الج 

تمد على ترتيب حروف الهجاء الترتيب األبجدي ال الترتيب فتع
هوز،  أبجد، األلفبائي الذي نستخدمه، والترتيب األبجدي كما يلي:

ن، سعفص، قرشت، ثخذ، ضظغ ل م   .ح طي، ك 
 من هذه الحروف له قيمة عددية وهي كالتالي: وكل حرف

 مئات عشرات آحاد

 100ق =  10ي =  1أ  = 

 200 ر = 20ك =  2ب = 

 300ش =  30ل =  3ج = 

 400ت =  40م =  4د  = 

 500ث =  50ن =  5هـ = 

 600خ =  60س =  6و = 

 700ذ  =  70ع =  7ز = 

 800ض =  80ف =  8ح = 

 900=  ظ  90ص =  9ط = 

 1000غ = 

وقد اشترط أصحاب هذا الفن عدة شروط لضبطه وحسن 
 استخدامه منها:

خوا،أن يتقدم على ألفاظه كل خ أو أر  أو ما يدل على  مة أر 
التاريخ، وإذا تصرف الشاعر في تقديم أو تأخير أو زيادة بعد لفظة 

 )التاريخ( أشار إلى ذلك؛ لئال يستغلق على القارئ.
 ومن شروطه أال يكون التاريخ في بيتين، بل في بيت واحد،

 ويستحسن أن يكون في عجز البيت ال في صدره.
قول ابن المبلط يؤرخ جلوس السلطان  ومن األمثلة على ذلك

ل، أو التأريخ الشعري م   حساب الج 
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في أبواب  رسائل

 هـ : 974سليم الثاني سنة  متفرقة
 ً  ودول    ة مل    ك قل    ت فيه    ا مؤرخ    ا

 
 بع       ز وتأيي       د ونص       ر وس       لطان 

 ت   ولى ملي   ك العص   ر واب   ن مليك   ه 

 
 +س   ليم ت    ولى المل   ك بع    د س    ليمان= 

=سليم تولى الملك بعد سليمان+ لوجدناه  ولو حسبنا جمل قوله: 
 على العرش. + وهو تاريخ جلوسه974يساوي =

ومن شروطه أن تحسب الحروف على صورتها الكتابية ال 
فألف =فتى+ تحسب ياءاً، وتاء =التأنيث المنقطة+  حسب لفظها،

تحسب تاءاً، و=غير المنقطة+ تحسب هاءاً، والحرف =المشدد+ 
يحسب واحداً، و=الهمزة الواقعة على السطر+ ال تحسب شيئاً كما 

 ً  .أن =ألف اإلطالق+ تعد ألفا
ً ويأتي بما يشبه المعجزات، بعض الشعراء يتفنن في هذا تفنُّنَو ا

ّمل الحروف  خ ع رساً َجرى بحلب، فجعَل ج  ومن ذلك أن بعضهم أر 
هـ، وجعل 1130المهملة في البيت األخير تاريخ العرس، وهو سنة 

الحروف المعجمة في البيت ذات ه التاريَخ نفَسه، وأضاف إلى ذلك 
 راحة، واألبيات هي:ذكر التاريخ ص

 أيه     ا الكام     ل ي     ا م     ن أخب     رت
 

 هف         ي ع         اله فئ         ة بع         د فئ          
 

 
 خ      ذ تواريخ      اً ثالث      اً جمع      ت

 
 ل       ك ف       ي مف       رد بي       ت منبئ       ه 

 أعجم       تبص       ريح وح       روف  

 
 وح           روف أهمل           ت مختبئ           ه 

 ع  م ح  ول وس  رور الع  رس وهـ  ـ 

 
 وس      ت وثالث       ون وأل      ف ومئ       ه 

 
التاريخ  ل شطر، بل جعلونظم البهلول بيتين جعل التاريخ في ك

الشطر الواحد، حتى إنه كرر التاريخ ثماني مرات في مكرراً في 

 البيتين وهما:
 ً  أهديك مدحاً بليغا

 

 يا سني غداً 

 

 بحر الفتوحات 

 

باهي الفضل 

 والمنن

 
1136 1136  1136 1136 

 ألفاظه كنجوم

 

 فهي تشرق ما

 

 بدا سنا بدرها  

 

 عبد غنيأرخه 

 1136 1136  1136 1136 
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
في ختام منظومته في × ذلك قول الشيخ حافظ الحكمي ومن 

 العقيدة:
 بع    دّ  الجم     ل + ر  ْس    ي   =أبياته    ا 

 
ف   افهم وادع  +الغف   ران  =تاريخه   ا  

 ل                                                                                     ي
 

والذي ورد × أما البيت الذي يؤرخ وفاة الشيخ محمد بن إبراهيم 
 السؤال عنه فإليك بيانه يقول البيت:

 وفات           ه ب           أحرف أرخته           ا

 
ْد جوا=فقلت    (1)+د  واغفر لي ولهج 

 
 +.جد جواد واغفر لي ولهالتأريخ هو ما بين األقواس: =

 (4(+)د=1=(+)ا 6(+)و=3(+)ج =4(+)د =3=)ج 
 1389=    (200=(+)ر80(+)ف=1000(+)غ=1(+)ا= 6+)و= 

 هـ
 (5= هـ(+)30(+)ل =6(+)و=10(+)ي=30+)ل =

                  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقد ورد  ة الشيخ عبد المحسن العباد البدر _ حفظه هللا _ـ هذا البيت لفضيل 1

ب مني أن أبين معنى حساب ل  ط  سؤال عن هذا البيت في مجلس كان فيه الشيخ، فَ ال

ل؛ فكان هذا الجواب. م   الج 
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في أبواب  رسائل

 متفرقة

 الرسالة العاشرة

 

 معالم

في اإلمامة 

 والخالفة
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
 

 
 

لى رس ول هللا، وعل ى آل ه وص حبه والصالة والسالم ع ،الحمد هلل

 وبعد: ،ومن وااله
قد جاء اإلسالم بنظام كامل شامل للحكم، صالح لكل زمان لف

ومكان وحال وأمة؛ فاإلسالم هو الرسالة األخيرة، الباقية إلى قيام 

 الساعة، التي ال تصلح األحوال واألمم إال بها.

لناس ال وإن من سنن هللا _ عز وجل _ في خلقه أن جعل أمور ا

تستقيم إال باإلمامة والوالية والخالفة؛ فال بد من حاكم ومحكوم، 

وسائس ومسوس: حاكم يرعى مصالح العباد، ويحكمهم بشرع رب 

العباد، ويسير بهم على الطريقة التي تحقق العدل، وتستقيم بها 

 األمور.

ومحكوم يمتثل ما يوجه إليه من أوامر في غير معصية هللا _ عز 

 وجل _.

 بهذا ضمن اإلسالم للناس صالح معاشهم ومعادهم.و

 ا يلي معالم في اإلمامة والخالفة.وفيم

مقدمةال  
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
 
 

 أوالً: مفهوم اإلمامة والخالفة:

اإلمامة في اللغة مصدر الفعل أم : تقول:  أ_ تعريفهما في اللغة:

هم وب هم: تقد مهم، وهي اإلمامة، واإلمام كلُّ ما أت م به من رئيس  أم 

 .(1)وغيره

ً إذا كان  وأصل الخالفة في اللغة مادة خلف، تقول: خلف فالنا

 خليفة، ويقال: استخلف فالن فالناً: جعله مكانه.

 والخليفة: الذي يخلف من قبله.

 .(2)والخالفة: اإلمارة، والخليفة: السلطان األعظم

قبل الدخول في التعريف االصطالحي  ب_ التعريف االصطالحي:

فهما يؤديان إلى  إلمامة والخالفة مترادفان؛ايحسن التنبيه على أن 

معنى واحد، وقد أشار إلى ذلك غير واحد من العلماء كالنووي وابن 

 .(3)ماخلدون _ رحمهما هللا _ وغيره

 وعلى هذا فتعريف أّيٍ منهما تعريف لآلخر.

: فقد عرفت بتعريفات عديدة التعريف االصطالحي لإلمامةأما 

 متقاربة منها ما يلي:

=اإلمامة موضوعة لخالفة النبوة  بقوله:× عرفها الماوردي _ 1

 .(4)في حراسة الدين وسياسة الدنيا به+

=اإلمامة رياسة تامة، وزعامة  بقوله:× _ وعرفها الجويني 2

 .(5)تتعلق بالخاصة والعامة في مهمات الدين والدنيا+

=هي حمل الكافة على بقوله: × _ وعرفها ابن خلدون 3

الشرعي في مصالحهم األخروية والدنيوية الراجعة مقتضى النظر 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1392_ انظر القاموس المحيط ص 1

 .84_9/83_ انظر لسان العرب  2

 .190، ومقدمة ابن خلدون 10/49_ انظر روضة الطالبين  3

 .5_ األحكام السلطانية للماوردي ص4 

 .15مم في التياث الظلم للجويني ص_ غياث األ 5

 اإلمامة والخالفة
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
إليها؛ إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع إلى اعتبارها بمصالح 

اآلخرة؛ فهي في الحقيقة خالفة عن صاحب الشرع في حراسة 

 .(1)الدين، وسياسة الدنيا به+

 ويكاد يكون تعريف ابن خلدون أشمل، وأعم.

 ا تثبت به:ثانياً: حكم اإلمامة وبيان م

اإلمامة ثابتة الوجوب بالكتاب والسنة، واإلجماع والقواعد 

 الشرعية.

متوجه إلى أهل الحل والعقد باعتبارهم  وهو وجوب كفائي

 الممثلين لألمة، النائبين عنها في هذه المهمة العظيمة.

وإذا تقاعس أهل الحل والعقد عن ذلك لحق اإلثم بكل من له قدرة 

 إلقامة هذا الواجب بحسب وسعه.واستطاعة حتى يسعى 

يع وا قال هللا _ عز وجل _: ] َ َوأَط  يع وا َّللا  يَن آَمن وا أَط  يَا أَيَُّها ال ذ 

س وَل َوأ ْول ي األَْمر    .(59النساء:)[ الر 

في تفسير هذه اآلية: =أولى األقوال في ذلك × قال الطبري 

ن له طاعة، بالصواب قول من قال: هم األمراء والوالة فيما كا

 .(2)وللمسلمين مصلحة+

ووجه االستدالل من هذه اآلية: أن هللا _ عز وجل _ أوجب على 

 المسلمين طاعة أولي األمر منهم، وهم األئمة.

واألمر بالطاعة دليل على وجوب نَْصب ولي األمر؛ ألن هللا _ 

تعالى _ ال يأمر بطاعة من ال وجود له، وال يفرض طاعة من 

ليه؛ فاألمر بطاعته يقتضي األمر بإيجاده؛ فدل وجوده مندوب إ

 .(3)على أن إيجاد إمام للمسلمين واجب عليهم

وجاء في صحيح مسلم عن النبي " قال: =من مات وليس في 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .190_ مقدمة ابن خلدون ص 1

 .7/497_ تفسير الطبري  2

 .47_ انظر اإلمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة د. عبدهللا الدميجي ص 3
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
 .(1)عنقه بيعة مات ميتة جاهلية+

أي بيعة اإلمام، وهذا واضح الداللة على وجوب نصب اإلمام؛ 

المسلم، والبيعة ال تكون إال ألنه إذا كانت البيعة واجبة في عنق 

 .(2)إلمام _ فَنَْصب اإلمام واجب

 واألدلة من الكتاب والسنة كثيرة جداً، والمقام ال يسمح بالتفصيل.

فقد نقله عدد غير قليل من  أما اإلجماع على وجوب نصب اإلمام

العلماء، وأول ذلك إجماع الصحابة _ رضوان هللا عليهم _ على 

 بعد وفاته قبل تجهيزه ودفنه. تعيين خليفة للنبي "

=اعلم أن الصحابة _ رضوان هللا ×: قال ابن حجر الهيتمي 

عليهم _ أجمعوا على أن نصب اإلمام بعد انقراض زمن النبوة 

واجب، بل جعلوه أهم المهمات؛ حيث اشتغلوا به عن دفن رسول 

 .(3)هللا _ عليه السالم _+

، ومن أصرح امةأما القواعد الشرعية فدلت على وجوب اإلم

القواعد في ذلك القاعدة القائلة: =ما ال يتم الواجب إال به فهو 

 واجب+.

=يجب أن يعرف أن والية أمر ×: يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية 

الناس من أعظم واجبات الدين، بل ال قيام للدين إال بها؛ فإن بني 

 .(4)آدم ال تتم مصلحتهم إال باالجتماع؛ لحاجة بعضهم إلى بعض+

ويقول معلالً ذلك: =ألن هللا أوجب األمر بالمعروف والنهي عن 

المنكر، وال يتم ذلك إال بقوة وإمارة، وكذلك سائر ما أوجبه من 

الجهاد، والعدل، وإقامة الحج، والجمع، واألعياد، ونصر المظلوم، 

 .(5)وإقامة الحدود ال يتم إال بالقوة واإلمارة+
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1815_ مسلم ) 1

 .50_ انظر اإلمامة العظمى ص 2

 .15حجر الهيتمي ص_ الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة البن  3

 .63، والسياسة الشرعية ص1/146_ منهاج السنة  4

 .161_ السياسة الشرعية ص 5
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
 بالعقيدة: ثالثاً: صلة اإلمارة والخالفة

، والذي يعنينا في هذا اإلسالم شريعة وعقيدة، وكلٌّ ال يتجزأ

الصدد، ما يتعلق بموضوع اإلمامة، وهل هي من موضوعات 

 العقيدة أم من موضوعات الفقه؟

والحق أن لها جوانب  عقديةً، ولها جوانب فقهية، ولها جوانب 

م لعقائدهم عند ذكره، ولذلك فعلماء السلف _ رحمهم هللا _ تاريخية

، فال نكاد نجد أحداً ذكر عقيدته إال وينص على يذكرون ذلك

التربيع بالخلفاء األربعة وأن ترتيبهم في الخالفة على ترتيبهم في 

 الفضل، وينصون على الصالة خلف كل إمام بر أو فاجر، وعلى

الجهاد والحج معه، وعلى تحريم الخروج على األئمة، وعلى 

 غير معصية. السمع والطاعة لهم في

وهذه كلها من مباحث اإلمامة، ولذلك نجد المتكلمين ينصون 

 على باب اإلمامة في أواخر كتبهم في العقيدة.

علماء يوردون ذلك في مسائل العقيدة للرد على الكما أن 

االنحرافات والبدع التي نشأت حول هذا الموضوع، كبدعة 

ا من أركان الدين، الروافض واعتقاداتهم الفاسدة في اإلمامة، وأنه

واعتقاد العصمة، والرجعة، وعلم الغيب ونحو ذلك في أئمتهم؛ 

 فيذكرها علماء السلف للرد عليهم، وتبيين مخالفتهم في ذلك.

ويذكرون مع بدعة الروافض بدعة الخوارج في وجوب الخروج 

 على األئمة الفسقة ونحو ذلك.

عصر الحاضر ومما يجعلها من المسائل المتعلقة بالعقيدة في ال

هو إنكار بعض المنتسبين للدين أنها من الدين، وهذه من أخطر 

_ كما سيأتي الحديث عنها في فقرة آتية  المسائل الفكرية المعاصرة

._ 

من ذلك  أما الجوانب الفقهية في موضوع اإلمامة فكثيرة:

شروط األئمة، وكيفية اختيار إمام المسلمين، وأهل الحل والعقد، 
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
ددهم، والشورى وأحكامها، والبيعة وأحكامها، وشروطهم، وع

 ونحو ذلك.

فهو دراسة الموضوع من  أما الجوانب التاريخية في الموضوع:

ن هللا عليهم _ اناحية سيرة الخلفاء الراشدين، ثم َمْن بَْعدَهم _ رضو

واألحداث التي حصلت في عهودهم، والنتائج والعبر واألحكام 

 المستخلصة من ذلك.

ضوع اإلمامة هذا من أدلة الترابط والتالزم بين ولذلك فمو

األحكام العقدية والفقهية، وأن كالً منها مالزم لآلخر وقائم عليه، 

ولذلك فقد جعل هللا _ عز وجل _ طاعة األئمة والنصح لهم وعدم 

الخروج عليهم بغير مبرر شرعي من العبادة التي يثاب فاعلها، 

 م القيامة.ويعاقب تاركها بالعذاب األخروي يو

 :رابعاً: اإلمامة _ في حد ذاتها _ وسيلة ال غاية

فهي وسيلة إلى إقامة أمة تقف نفسها على الخير، والعدل، تحق 

الحق، وتبطل الباطل، وتأمر بالمعروف، وتنهى عن المنكر، 

 وتؤمن باهلل.

خامساً: مسألة اإلمامة ليست من أصول الدين التي ال يسع 

 :المكلف الجهل بها

ف مفهوم اإلمامة عند بعض الطوائف كالشيعة اإلمامية _ بخال

مثالً _ فاإلمامة هي األصل الذي تدور عليه أحاديثهم، وترجع إليه 

عقائدهم، وتلمس أثره في فقههم، وأصولهم، وتفاسيرهم، وسائر 

علومهم؛ فهم _ على سبيل المثال _ يرون أن اإلمامة منصب إلهي 

د النبي " ويرون عصمة األئمة، بع÷ كالنبوة، وأنها تثبت لعلي 

 وحصر اإلمامة باثني عشر إماماً وهم:

ولد قبل البعثة بعشر سنوات، واستشهد ÷ _ علي بن أبي طالب 1

 سنة أربعين.

 هـ( .50_  3_ الحسن بن علي )الزكي( ) 2
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
 هـ(.61_  4_ الحسين بن علي )سيد الشهداء( )3

 هـ(. 95_  38_ أبو محمد علي بن الحسن )زين العابدين( )4

 هـ(. 114_  57_ أبو جعفر محمد بن علي )الباقر( )5

 هـ(. 148_  83_ أبو عبدهللا جعفر بن محمد )الصادق( )6

 هـ(.183_  128_ أبو إبراهيم موسى بن جعفر )الكاظم( )7

 203أو  202_  148_ أبو الحسن علي بن موسى )الرضا( )8

 هـ(.

 هـ(. 220_  195_ أبو جعفر محمد بن علي )الجواد( )9

 هـ(.254_  212_ أبو الحسن علي بن محمد )الهادي( )10

 هـ(.260_  232_ أبو محمد الحسن بن علي )العسكري( )11

 _ أبو القاسم محمد بن الحسن )المهدي(.12

هـ، 256وهذا هو الحجة _ بزعمهم _ ويرون أنه ولد سنة 

هـ، 329هـ، وغيبة كبرى سنة 260وغاب غيبة صغرى سنة 

ً إلى يوم القيامة؛ حتى ال تخلو األرض من حجة وإال وسيظل  حيا

 لساخت .

ويعتقدون بأن اإلمام الثاني عشر محمد بن الحسن العسكري _ 

ً وإحساناً  حي غائب منتظر، وسيعود ليمأل األرض عدالً ومعروفا

 كما ملئت ظلماً وجوراً وطغياناً.

الة ويرون أن اإلمامة ركن من أركان الدين كالشهادتين والص

 والزكاة.

كما أنهم ال يرون إيمان من ال يقر باإلمامة، بل يرون أن منكر 

اإلمامة شر من اليهود والنصارى، وأنه ال يسع أحداً العذر بالجهل 

باألئمة، بل يذهبون إلى أبعد من ذلك، فيرون أن من لم يعرف 

 إمامه لم يعرف هللا _ عز وجل _.

 مام  هاٍد.ويرون أنه ال بد أن يكون في كل عصر إ

 ويرون أن األئمة هم أولو األمر الذين أمر هللا بطاعتهم.
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
 سادساً: مقاصد اإلمامة:

مر في الفقرة الماضية أن اإلمامة وسيلة ال غاية؛ فهي وسيلة إلى 

مقاصد معينة يستطيع اإلمام _ بما له من صالحيات خاصة _ أن 

 يحقق ما يعجز عن بلوغه آحاد المسلمين.
مع مالحظة أن بعضها اصد اإلمامة بما يلي _ن إجمال مقويمك

 داخل في بعض_:

_ إقامة أمر هللا _ عز وجل _ في األرض على الوجه الذي 1

 شرع.

 _ األمر بالمعروف والنهي عن المنكر.2

 _ حفظ الدين، ونشره والدعوة إليه.3

 _ دفع الشبه والبدع واألباطيل.4

 _ حماية البيضة =الحوزة+، وتحصين الثغور.5

 إقامة الحدود، وتنفيذ األحكام. _6

 _ سياسة الدنيا بالدين.7

 _ نشر العدل، ورفع الظلم.8

 _ جمع الكلمة، ونبذ الفرقة.9

 _ نشر األمن، وتأمين السبل.10

_ القيام بعمارة األرض، واستغالل خيراتها فيما هو صالح 11

 لإلسالم والمسلمين.

 _ بث العلم، ورفع الجهل.12

مة على وجه اإلجمال، أما التفصيل فال هذه هي مقاصد اإلما

 .(1)يتسع له المقام

ثبتت باختيار المسلمين، ومبايعتهم ÷ سابعاً: خالفة أبي بكر 

 :له

فكثير من النصوص دلت على أن المسلمين اختاروه، ولم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .112_79_ انظر اإلمامة العظمى ص 1
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
يختاروا غيره، ودلت على رضا هللا ورسوله بذلك، ودلت على أنه 

 أفضل األمة بعد نبيها.

=التحقيق أن النبي " دل المسلمين ×: سالم ابن تيمية قال شيخ اإل

على استخالف أبي بكر وأرشدهم إليه بأمور متعددة من أقواله 

وأفعاله، وأخبر بخالفته إخبار راٍض بذلك حامد له، وعزم على أن 

يكتب بذلك عهداً ثم علم أن المسلمين يجتمعون عليه؛ فترك الكتاب 

ن مما يشتبه على األ مة لبي نه رسول هللا بذلك؛ فلو كان التعيي اً اكتفاء

ً للعذر، لكن لما دلهم دالالت متعددة على أن أبا بكر  ً قاطعا " بيانا

بن اهو المتعين، وفهموا ذلك حصل المقصود، ولهذا قال عمر 

 الخطاب في خطبته التي خطبها بمحضر من المهاجرين واألنصار:

بكر+ رواه البخاري =وليس فيكم من تقطع إليه األعناق مثل أبي 

 .(1)ومسلم...+

=فخالفة أبي بكر الصديق دلت النصوص  :إلى أن قال

له بها،  الصحيحة على صحتها وثبوتها ورضا هللا ورسول هللا "

وانعقدت بمبايعة المسلمين له، واختيارهم إياه اختياراً استندوا فيه 

 أمر إلى ما علموه من تفضيل هللا ورسوله بها، وأنها حق، وأن هللا

بها وقد رها، وأن المؤمنين يختارونها، وكان هذا أبلغ من مجرد 

العهد بها؛ ألنه حينئذ يكون طريق ثبوتها العهد، وأما إذا كان 

ودلت النصوص على صوابهم  ،المسلمون قد اختاروه من غير عهد

ورضا هللا ورسوله بذلك _ كان ذلك دليالً على أن  ،فيما فعلوه

الفضائل التي بان بها عن غيره ما علم الصديق كان فيه من 

المسلمون به أنه أحقهم بالخالفة؛ فإن ذلك ال يحتاج إلى عهد 

 .(2)خاص+

يرى أن الرسول " لم يصدر عنه أمر إلى _ إذاً _ × فابن تيمية 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1/139_ منهاج السنة  1

 .141_1/139_ منهاج السنة  2
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
المسلمين بأن يكون أبو بكر هو الخليفة من بعده، وإنما علم من هللا 

؛ لمزاياه التي يتمتع بها، _ سبحانه _ أن المسلمين سيختارونه

 .(1)ويفوق بها غيره

ثبتت باختيار المسلمين، ÷ ثامناً: خالفة أمير المؤمنين علي 

ي ة، ولم يَد ع  هو ذلك، بل هو براء مما وليست نَّص   ومبايعتهم له:

 تنسبه إليه الرافضة.

تاسعاً: ثبوت شرعية الطرق التي تمت بها مبايعة وتولية 

فخالفة عمر، كانت بنص من أبي بكر _ رضي : الخلفاء الراشدين

 _. اهللا عنهم

المعي نين من  دقالعوخالفة عثمان كانت باجتماع من أهل الحل و

 ÷.قبل عمر

كانت باجتماع من أهل الحل والعقد غير ÷ وخالفة علي 

 المعينين.

عاشراً: أن الذي يقوم باختيار اإلمام هم عقالء األمة، 

 لعقد _.وعلماؤها _ أهل الحل وا

حادي عشر: مشروعية االستخالف مع ضرورة موافقة أهل 

 الحل والعقد، ومبايعتهم للمستخلف.

؛ فهي واجبة في عنق المسلم ثاني عشر: ال يجوز نكث البيعة

 متى وجد اإلمام المستحق لها.

: طريق القهر والغلبة ليست من الطرق الشرعية ثالث عشر:

صلحة المسلمين؛ كما في خالفة وإنما تنعقد بها اإلمامة؛ نظراً لم

 عبدالملك بن مروان حين قتل ابن الزبير، وتمت له الخالفة.

: فال رابع عشر: يجوز إمامة المفضول مع وجود األفضل

يشترط في اإلمام أن يكون أفضل أهل زمانه، وإنما ذلك من باب 

 األولى.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .132_ انظر اإلمامة العظمى ص 1
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
وكما ال يشترط إمامة األفضل ال يشترط كذلك العصمة في 

 ن باب أولى.اإلمام م

وقد مر شيء من ذلك  خامس عشر: على اإلمام واجبات كثيرة

 عند الحديث عن مقاصد اإلمامة.

 ومنها _ زيادة على ما مضى _:

 _ استيفاء الحقوق المالية، وصرفها في مصارفها الشرعية.1

 _ اختيار األكفياء للمناصب القيادية.2

 ية._ اإلشراف على تدبير األمور وتفقد أحوال الرع3

 _ الرفق بالرعية، والنصح لهم، والبعد عن تتبع عوراتهم.4

سادس عشر: لإلمام على رعيته حقوق كثيرة تعينه على القيام 

 ، ومنها:بواجباته
_ السمع والطاعة في المنشط والمكره، وحين األثرة في غير 1

 معصية هللا _عز وجل_.

يه وهذه الطاعة ليست مشروطة بكونه عادالً، بل ولو كان ف

 فسق، وفجور، وجور.

 _ النصرة، والتقدير، وإنزاله منزلته الالئقة به.2

بالصالح، ومداراتهم، والبعد  م_ المناصحة للوالة، والدعاء له3

 عن مداهنتهم وإغراقهم باإلطراء الكاذب.

 _ التعاون معهم على البر والتقوى.4

 _ إقامة الجمع والجماعات واألعياد والجهاد معهم ولو كانوا5

 فجاراً.

وسيأتي مزيد بيان لهذه الفقرة والتي سبقتها فيما سيأتي من 

 فقرات.

: وأنها واجبة عند اختيار سابع عشر: مشروعية الشورى

اإلمام، أما في تدبير شؤون الرعية فهي مستحبة؛ فإنه ينبغي لإلمام 

 أن يشاور، وليس ذلك واجباً عليه.
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
ً باتباع مس تشاريه؛ ألنه هو كما أنه إذا استشار فليس ملزما

 المسؤول األول عن تصريف األمور؛ فيتحمل وحده كافة التبعات.

: وهو نقض بيعتهم، ثامن عشر: ال يجوز الخروج على األئمة

وشق عصا الطاعة لهم من قوم لهم شوكة ومنعة بتأويل سائغ _ 

 كما تقرره كتب الفقه _.

غاةً، وحكم ذلك أنه من الكبائر، ويسمى الخارجون على اإلمام ب

 .(1)وتجرى عليهم أحكام أهل البغي

 وسيأتي مزيد بيان لهذه الفقرة في الفقرة التالية.

، وهذه تاسع عشر: وسطية أهل السنة في التعامل مع األئمة

 الفقرة جماع لكثير مما مضى من الفقرات، وتأكيد عليه.

بين المْفرطين  فأهل السنة والجماعة وسط في هذا الباب

طين، ف ْفرطين الغالة، الذين يدينون بالخروج على والمفَّر  ليسوا كالم 

أئمة الجور، ويرون أنهم _وحدهم_ هم سبب الشر والفساد، وأن 

 الخروج عليهم كفيل بإصالح األحوال.

وذلك كحال الخوارج الذين يرون أن الفساد سببه الوالة، وأن 

الخروج عليهم واجب متعين، وأن الوسيلة الوحيدة لإلصالح عندهم 

_ كما يشهد تاريخهم _ هو الخروج على أئمة الجور، بل ربما 

 .(2)÷خرجوا على أئمة العدل، كما فعلوا مع علي 

وكحال المعتزلة الذين جعلوا الخروج على األئمة أصالً من 

 .(3)أصول دينهم

ف   طين المداهنين، المتخاذلين، المخذلين،وليسوا كالم  الذين  ر ِ

نصحهم، واإلنكار عليهم، بل ربما  سكتوا عن ظلم الوالة، وتركوا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 _ انظر تفاصيل الفقرات الماضية في كتاب اإلمامة العظمى. 1

، والتكفير 238_  4/237_ انظر الفصل في األهواء والملل والنحل، البن حزم  2

 .32_  27جذوره _ أسبابه _ مبرراته، د. نعمان السامرائي ص

_ انظر المعتزلة وأصولهم الخمسة وموقف أهل السنة منها د.عواد المعتق،  3

 .276_  273ص
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
غوا لهم ظلمهم، وفسادهم، وربما أنكروا  زينوا لهم باطلهم، وسو 

 على من ينكر عليهم ولو بالحكمة والموعظة الحسنة.

الذين يغالون في الوالة،  وليسوا كالمدَّاحين، المنافقين،

ويمدحونهم بما ليس فيهم، وربما ادّعوا لهم العصمة، وخلعوا عليهم 

صفات ال تليق إال برب العالمين، وأطاعوهم بكل ما أمروا به حقاً 

 كان أم باطالً.

كما فعل الوزير الرافضي ابن العلقمي مع آخر بني العباس 

المستعصم، عندما غّشه، وخدعه، وزيّن له باطله وسوء عمله، 

وأشار عليه بتقليص جيشه، ثم بعد ذلك قاده إلى الهاوية عندما أشار 

يخرج بخاصته للتفاوض مع =هوالكو+ زعيم التتار، ثم عليه بأن 

بعد ذلك تمكن =هوالكو+ من الخليفة وقتل من معه، فكان غنيمة 

 .(1)باردة له ولجنده، ثم بعد ذلك فعل التتار ببغداد ما فعلوا

وقل مثل ذلك في شأن النصير الطوسي الرافضي الذي كان يدّبج 

الذكر، وعندما تمكن القصائد الطوال في مدح الخليفة اآلنف 

 .(2)=هوالكو+ أشار الطوسي عليه بقتل الخليفة

وقل مثل ذلك في شأن كثير ممن يؤلهون الوالة، ويخلعون عليهم 

صفات الربوبية واأللوهية، كما قال ابن هانئ األندلسي في مدح 

 المعز لدين هللا العبيدي:
 م   ا ش   ئت ال م   ا ش   اءت األق   دار

 
 ف      احكم فأن      ت الواح      د القه      ار 

 
 وكأنم       ا أن       ت النب       ي محم       د

 
 (3)وكأنم      ا أنص      ارك األنص      ار 

 
 زلزاالً حدث في مصر في عهد أحد السالطينأحدهم  عللوكما 

 :ئالً قا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .232_  13/226_ انظر البداية والنهاية البن كثير  1

 _ انظر المرجع السابق، الصفحات نفسها. 2

 .146_ ديوان ابن هانئ األندلسي ص 3
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
ما زلزل ت مص ر م ن س وء ي راد 

 به                                                                             ا

 

 (1)لكنه  ا رقص  ت م  ن عدل  ه فرح  ا 

 
أما أهل السنة والجماعة فتمسكوا بالحق، وتعاملوا مع والة 

 شرع.األمور على وفق ما جاء في ال

وفي المنشط  فهم يدينون لوالة أمورهم بالسمع والطاعة،

والمكره، وفي العسر واليسر، وعلى أثرة عليهم، ما لم يؤمروا 

بمعصية، فإن أمروا بمعصية فيرون أن ال سمع وال طاعة؛ إذ ال 

 طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإنما تكون الطاعة بالمعروف.

ويتعاونون معهم على  ة األمر،كما أنهم يدينون بالنصيحة لوال

اراً؛ ألن هدفهم الوحيد تحصيل المنافع  البر والتقوى وإن كانوا فج 

وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها؛ فال يمتنعون من إعانة الظالم 

على الخير، وترغيبه فيه، فيشاركون األئمة الظلمة في الخير، 

 ويفارقونهم في الشر.

مع والجماعات واألعياد معهم، ولذلك فهم يرون إقامة الج

 .(2)ويرون أن الجهاد ماٍض إلى قيام الساعة مع كل بّر وفاجر
وال ينازعون األمر أهله، وال  ثم إنهم ال ينزعون يداً من طاعة،

يرون أن األئمة يتحملون مسؤولية كل منكر وفساد، نعم هم يتحملون 

يقوم بها  المسؤولية الكبرى، ولكن كل مسلم عليه مسؤولية يجب أن

 حسب قدرته واستطاعته.

_ فضالً عن أئمة  كما أنهم ال يدينون بالخروج على أئمة الجور

ً عندهم فيه من هللا برهان، وكان  العدل _ إال إذا رأوا كفراً بواحا

لديهم قوة ومنعة، ولم يترتب على الخروج مفسدة أعظم؛ لئال يجّروا 

 األمة إلى الباليا والرزايا.

الناس عن إغراق الوالة بالمديح الكاذب، واإلطراء ثم إنهم أبعد 

القاتل الذي يدخل الغرور في قلوب الوالة، ويورثهم اإلعجاب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .4/103_ البيت لمحمد بن عاصم، انظر وفيات األعيان البن َخلّ كان  1

 .104_ انظر التنبيهات اللطيفة البن سعدي  2
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
بالنفس،وتناسَي العيوب ، وظن  الكمال، فال يعرفون بذلك مواطن 

 الخلل، وال يسعون في عالجها.

إضافة إلى ذلك فأهل السنة ال يرون المداهنة في الدين، وال مهادنة 

معتدين والظالمين، وال يتوانون في االحتساب على أئمة الجور، وال ال

يجبنون عن الصدع بكلمة الحق حسب ما يستدعيه المقام، وتقتضيه 

 المصلحة، ال يداهنون بذلك أحداً، وال يخافون في هللا لومة الئم.

على أنهم ال يرون أن يقوم بذلك الواجب كل أحد بعينه، إال أنه ال 

ه من يقوم من العلماء وذوي البصيرة والحكمة؛ حتى بد أن يقوم ب

 ينتفي الحرج  عن األمة.

ما قام به  وخير مثال تطبيقي لتعامل أهل السنة مع والة األمر

إبان القول بفتنة خلق القرآن؛ فلقد أوذي، فلم × بن حنبل ااإلمام أحمد 

تلن له قناة، ولم يفّت له عضد، ولم يتوان عن قول الحق، بل صدع 

 ه، وتحّمل تبعات ذلك.ب

وفي الوقت نفسه، لم يأمر أتباعه بالخروج على والة األمر، بل 

 نهاهم عن ذلك، وحذرهم أشد التحذير.

× ومن األمثلة على ذلك ما كان من أمر شيخ اإلسالم ابن تيمية 

فلقد أوذي من قبل السلطة بسبب نشره لعقيدة السلف، وتقريره لها، 

لفرق الضالة، وسجن بسبب ذلك، والقى ورده على سائر الطوائف وا

الويالت إثر الويالت، فما سكت عن الحق، وما تخلى عما يدعو إليه، 

كما أنه لم يأمر بالخروج على األئمة، بل كان شديداً في التحذير 

 .(1)منه

إنكار اإلمامة من أعظم المسائل خطراً  عشرون: إنكار اإلمامة:

 ر الحاضر.وضرراً، وقد ظهر ذلك جلياً في العص

 وقد كان ذلك عملياً ونظرياً.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ومجموع الفتاوى لشيخ اإلسالم 29_  28_ انظر شرح السنة للبربهاري ص 1

، وانظر 191_  189، وأعالم السنة المنشورة، للشيخ حافظ الحكمي ص17 _ 35/5

 اإلمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة، د. عبدهللا بن عمر الدميجي.
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
فكان على يد مصطفى كمال أتاتورك الذي  أما الجانب العملي

ألغى الخالفة اإلسالمية في تركيا، وأعلن العلمانية؛ فحط م بذلك 

 الخالفة والدولة اإلسالمية العظمى.

 فكان على يد الشيخ علي عبدالرازق. أما الجانب النظري

أتاتورك وجنايته على اإلسالم من الضراوة وبرغم ما في هجمة 

والقسوة والشراسة _ فإن جناية علي عبدالرازق في كتابه )اإلسالم 

وأصول الحكم( أشد وأخطر؛ ذلك أن صنيع أتاتورك ردة صريحة، 

وخروج على اإلسالم بقوة السلطان؛ فال يكون لها أثر إال بقدر بقاء 

 القوة.

محاولة للتغيير في أصول أما صنيع علي عبدالرازق فقد كان 

 اإلسالم، ومسلماته.

وهذا _ بال ريب _ يفعل فعله، ويمتد أثره؛ ليصبح هو التفسير 

 الصحيح لعالقة اإلسالم بالسياسة والحكم.

ر لهذه المحاولة أن تنجح _ في وجه  وحينئذ توصد األبواب _ لو ق دّ 

 المسلمة.اإلسالم، وي حال بينه وبين القيادة والتوجيه لحياة األمة 

إلى أول كتاب يقدمه رجل ينتمي  لقد كان كتاب علي عبدالرازق

ً فيه ا ً عن نفسه بال مواربة، مقدما إلسالم، بل والعلم والقضاء معلنا

 الفكر العلماني في جرأة ال تعرف الحياء وال الخجل.

ولم تكن كتابته مجرد فقرة قصيرة أو طويلة، بل ولم تكن مجرد 

 حدى الصحف.مقال طويل ي نشر في إ

ً في معرفة اإلسالم ً كليا ً كامالً يعرض منهجا ، وإنما كان كتابا

 وعالقته بالحكم.

ومما يحسن التنبيه عليه أن الحكومة الكمالية حين ألغت الخالفة 

م _ أصدر المجلس الوطني التركي رسالة شرح 1924العثمانية سنة 

 فيها وجهة نظر في إلغاء الخالفة.

في العالم اإلسالمي لم يقابل هذا العمل إال أن الرأي العام 

باالرتياح، بل أخذ بعض مفكري وعلماء اإلسالم يتطارحون الرأي 
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
 في إقامة الخالفة اإلسالمية.

أما الرسالة التي أصدرها المجلس التركي فقد كانت بعنوان 

 )اإلسالم وسلطة األمة( أو )الخالفة وسلطة األمة(.

بمطبعة المقتطف بمصر سنة  وقد ت رجمت إلى العربية، وط بعت

 م.1924

م أصدر علي عبدالرازق كتابه 1925وبعد صدور هذا الكتاب سنة 

 المذكور، وكان حينئذ قاضياً بمحكمة المنصورة الشرعية االبتدائية.

وي الحظ أن بين اسمي الكتاب ومضمونهما تشابهاً، إال أن الكتاب 

لقدح في عالقة األول لم يبلغ ما بلغه كتاب علي عبدالرازق من ا

 اإلسالم بالسياسة.

ومما يوضح الشبه بين الكتابين أنه قد جاء في كتاب )اإلسالم 

=إن هذه المسألة _ الخالفة _ دنيوية ما نصه:  5وسلطة األمة( ص

وسياسية أكثر من كونها مسألة دينية، وإنها من مصلحة األمة نفسها 

في األحاديث  مباشرة، ولم يرد بيان صريح في القرآن الكريم وال

 النبوية في كيفية نصب الخليفة وتعيينه، وشروط الخالفة ما هي ...+.

ما نصه: =إنه لعجب عجيب أن  16وقال علي عبدالرازق في ص

تأخذ بيدك كتاب هللا الكريم، وتراجع النظر فيما بين فاتحته وسورة 

كل شيء من أمر هذا الناس، فترى فيه تصريف كل مثل، وتفصيل 

ْن شيء[ ثم ال تجد فيه ذكراً لتلك الدين ]مَ  تَاْب  م  ْطنَا ف ْي الك  اْ فَر 

 اإلمامة العامة، أو الخالفة.

إن في ذلك لمجاالً للمقال! ليس القرآن وحده الذي أهمل تلك 

الخالفة، ولم يتصد لها، بل السنة كالقرآن _ أيضاً _ وقد تركتها ولم 

 تتعرض لها+.

ما نصه: =إن الفرقة  4ص وفي رسالة المجلس الوطني التركي

المسماة بالخارجية تنكر وجوب الخالفة، وتقول إن أمر نصب 

ً على األمة اإلسالمية، بل هو جائز،  الخليفة وتعيينه، ليس واجبا

 ووجوده وعدم وجوده سيان+.
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
ما نصه: =فكيف وقد قالت  33ويقول علي عبدالرازق في ص

األصم من  الخوارج: ال يجب نصب اإلمام أصالً، وكذلك قال

 المعتزلة، وقال غيرهم _ أيضاً _ كما سبقت اإلشارة إليه.

وحسبنا في هذا المقام نقضاً لدعوى اإلجماع أن يثبت عندنا خالف 

 األصم والخوارج وغيرهم، وإن قال ابن خلدون: إنهم شواذ+.

وهكذا ردد علي عبدالرزاق في كتابه ما جاء في رسالة المجلس 

ً من فساد الفهم، وسوء األدب في الوطني التركي، وزاد عل يها شيئا

 حق النبي " وحق كبار الصحابة.

وقد قابلت الدوائر االستعمارية والمراكز التبشيرية المسيحية كتاب 

علي عبدالرازق بالترحيب والتصفيق، وذلك لخشيتها من كل فكرة 

ترمي إلى تكتل العالم اإلسالمي، وارتياحها إلى نشر مثل هذه اآلراء 

يثة التي ضمنها علي عبدالرازق كتابه، تلك اآلراء التي تخدم الخب

أهداف االستعمار وتحقق آماله في السيطرة على الشعوب اإلسالمية، 

 وإذاللها إلى األبد.

وقد كشف المؤلف عن نفسه الخبيثة في حديثه مع مراسل صحيفة 

 )البورص إجبسيان( حينما سأله هذا المراسل:

 يماً للمدرسة؟_ هل يمكن أن نعتبرك زع

فأجاب: لست أعرف ماذا تعني بالمدرسة؟ فإن كنت تريد بهذا أن 

لي أنصاراً؛ يسرني أن أصرح لك أن الكثيرين يرون رأيي، ال في 

 مصر وحدها، بل في العالم اإلسالمي بأسره.

وقد وصلتني رسائل التأييد من جميع أقطار العالم التي نفذ إليها 

 اإلسالم.

لحكم، ال أزال مستمراً في آرائي وفي نشرها، وال ريب أني رغم ا

 ألن الحكم ال يعدل طريقة تفكيري+.

=وسأسعى إلى ذلك بكل الوسائل الممكنة كتأليف كتب جديدة، 

 ومقاالت في الصحف، ومحاضرات، وأحاديث+.

واآلراء التي أراد علي عبدالرازق أن ينشرها بين المسلمين، 
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
في حكومة النبي "، واتهام وي ؤلف فيها الكتب تتلخص في الطعن 

 بأشنع التهم.كبار الصحابة 

ولم يكن من بين هذه اآلراء الحض على مكافحة االستعمار، 

فبيت  ؛والجهاد في سبيل االستقالل والحرية، وال عجب في ذلك

عبدالرازق كان في ذلك الوقت من البيوت العريقة في خدمة 

 1908سنة  فقد أنشأ حسن عبدالرازق حزب األمة ؛االستعمار

م انضم آل عبدالرازق 1919لمحاربة الحركة الوطنية، وبعد سنة 

 إلى حزب األحرار الدستوريين الذي كان يعمل مع اإلنجليز+.

وسواء كان الكتاب المنسوب لعلي عبدالرازق من تأليفه هو _ كما 

هو مدون على غالف الكتاب _ أو كان من تأليف بعض المستشرقين 

فإن الذي يعنينا هنا أن نقول: إن  (1)ونخركما يذهب إلى ذلك آ

العلمانية أعلنت الحرب بغير مواربة على النظام السياسي اإلسالمي، 

يّ ل ألتباعها أنها الجولة األولى  وبدأت جولتها معه، التي ربما خ 

 واألخيرة.

لقد كان صدور ذلك الكتاب المنبوذ _ والذي يعني عند مؤلفه ومن 

والقضاء عليها من الناحية الشرعية _ عام يشايعه إسقاط الخالفة 

عليها واقعياً م، أي بعد عام واحد من إسقاط الخالفة والقضاء 1925

 من ق بَل  أتاتورك وأتباعه.

وبصدور ذلك الكتاب بدأت وقائع الجولة األولى _ الظافرة بإذن 

هللا _ من أهل الحق في الرد على أهل الباطل وضالالتهم، وحمي 

 ؛صب للحق أهله ودعاته، وظهرت الردود تلو الردودالوطيس، وانت

لترد على الكائدين كيدهم في نحورهم، ول تفضَحهم أمام أجيال األمة 

المعاصرة والالحقة، وتبين خيانتهم هلل ولرسوله وللمؤمنين، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

_ قد ذهب إلى ذلك الشيخ محمد بخيت المطيعي مفتي الديار المصرية األسبق؛  1

تاب ليس له فيه إال حيث قال: =علمنا من كثيرين ممن يترددون على المؤلف أن الك

وضع اسمه عليه فقط+ وقد نقل ذلك د. محمد ضياء الدين الريّس في كتابه )اإلسالم 

 ، واستظهر له بالعديد من القرائن.211والخالفة في العصر الحديث( ص



 

 
 

 

 

 

 

 

 

87 
 

في أبواب  رسائل

 متفرقة
 ومتابعتهم ألولياء الشيطان من اليهود والنصارى الحاقدين.

صاحب مجلة المنار، فقام بالرد عليه السيد محمد رشيد رضا 

وكيل األزهر سابقاً، وكذلك األستاذ  (1)وكذلك الشيخ محمد شاكر 

أمين الرافعي، وقد أفتى بعض كبار العلماء من أمثال الشيخ محمد 

شاكر، والشيخ يوسف الدجوي، والشيخ محمد بخيت، والسيد محمد 

د ة  عل  ي عبدالرازق مؤلف الكتاب المذكور.رشيد رضا ب ر 

ً في الرد عليه: فأل ف الشيخ محمد كبار العلماء ألف كما  كتبا

الخضر حسين )نقض كتاب اإلسالم وأصول الحكم( وأل ف الشيخ 

محمد بخيت مفتي الديار المصرية في وقته )حقيقة اإلسالم وأصول 

الحكم( كما أل ف الشيخ محمد الطاهر عاشور كتاب )نقد علمي لكتاب 

 اإلسالم وأصول الحكم(.

ذلك فقد عقدت له محاكمة في األزهر من قبل هيئة كبار  ومن قبل

شيخ الجامع  الجيزاوي العلماء برئاسة الشيخ محمد أبو الفضل

وعضوية أربعة وعشرين عالماً من كبار العلماء، وبحضور األزهر 

علي عبدالرازق نفسه، وقد تمت مواجهته بما هو منسوب إليه في 

فسه، ثم خلصت الهيئة إلى كتابه، واستمعت المحكمة لدفاعه عن ن

القرار التالي: =حكمنا؛ نحن شيخ الجامع األزهر بإجماع أربعة 

ً معنا من هيئة كبار العلماء بإخراج الشيخ علي  وعشرين عالما

عبدالرازق أحد علماء الجامع األزهر والقاضي الشرعي بمحكمة 

المنصورة االبتدائية الشرعية ومؤلف كتاب )اإلسالم وأصول الحكم( 

 .من زمرة العلماء

كما حكم مجلس تأديب القضاة الشرعيين بوزارة الحقانية )العدل( 

 .(2)باإلجماع بفصله من القضاء الشرعي+

ً من التفصيل عن تلك المحاكمة التي جرت؛  وإليك فيما يلي شيئا

المرحوم محمد أبي الفضل  فقد انعقدت هيئة كبار العلماء برئاسة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 _ وهو والد العالمة الشيخ أحمد شاكر. 1

 .15_14_ تحطيم الصنم العلماني لمحمد بن شاكر ص 2
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
 22ر في ذلك الوقت، صباح األربعاء الجيزاوي، شيخ الجامع األزه

م( وكان عدد 1925أغسطس سنة  12هـ )1344المحرم سنة 

أعضائها أربعة وعشرين عالماً، ولما مثل علي عبدالرازق أمام 

الهيئة حياها بقوله =السالم عليكم+ فلم يرد عليه أحد، وبعد مناقشة 

ة طويلة أصدرت الهيئة حكمها بإدانة المتهم، وإخراجه من زمر

 العلماء.

ويترتب على الحكم المذكور: محو اسم المحكوم عليه من سجالت 

الجامع األزهر والمعاهد األخرى، وطرده من كل وظيفة، وقطع 

وظيفة عمومية، مرتباته في أي جهة كانت، وعدم أهليته للقيام بأية 

 دينية كانت أو غير دينية.

 فيما يلي: يمكن إيجازهاأما حيثيات الحكم، ف

ً  _ أن1 جعل الشريعة اإلسالمية, شريعة روحية  الشيخ عليا

 محضة, ال عالقة لها بالحكم والتنفيذ في أمور الدنيا.

وقد ردت الهيئة على هذا الزعم الباطل بأن الدين اإلسالمي هو 

إجماع المسلمين على ما جاء به النبي ", من عقائد, وعبادات, 

تاب هللا تعالى وسنة ومعامالت إلصالح أمور الدنيا واآلخرة, وأن ك

رسوله ", كالهما مشتمل على أحكام كثيرة في أمور الدنيا, وأحكام 

 كثيرة في أمور اآلخرة.

أن الشريعة  _ المؤلف _ وقالت الهيئة: وواضح من كالمه

اإلسالمية عنده شريعة روحية محضة, جاءت لتنظيم العالقة بين 

ت الدنيوية اإلنسان وربه فقط, وأن ما بين الناس من المعامال

 وتدبير الشئون العامة فال شأن للشريعة به, وليس من مقاصدها.

وهل في استطاعة الشيخ أن يشطر الدين اإلسالمي شطرين, 

ت ويلغي منه شطر األحكام المتعلقة بأمور الدنيا, ويضرب بآيا

 " عرض الحائط؟!الكتاب العزيز, وسنة رسول هللا

ع من أن جهاد النبي " _ ومن حيث إنه زعم أن الدين ال يمن2

كان في سبيل الملك, ال في سبيل الدين, وال إلبالغ الدعوة إلى 
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
 العالمين.

=... وظاهر أول وهلة أن الجهاد ال يكون لمجرد  :فقد قال

 الدعوة إلى الدين, وال يحمل الناس على اإليمان باهلل ورسوله+.

ك ال يكون =... وإذا كان " قد لجأ إلى القوة والرهبة, فذل :ثم قال

في سبيل الدعوة إلى الدين وإبالغ رسالته إلى العالمين, وما يكون 

 لنا أن نفهم إال أنه كان في سبيل الملك+.

على أنه ال يقف عند هذا الحد, بل كما جوز أن يكون الجهاد في 

جوز أن تكون الزكاة والجزية  _ سبيل الملك, ومن الشئون الملكية

ً _ الملك  والغنائم, ونحو ذلك في سبيل  ._ أيضا

 ً " لم ينزل  عن حدود رسالة النبي وجعل كل ذلك على هذا خارجا

 ._ تعالى_  به وحي, ولم يأمر به هللا

ال يمنع أن يصادم صريح آيات الكتاب العزيز,  يوالشيخ عل

ً  هعن صريح األحاديث المعروفة, وال يمنع أن فضالً   ينكر معلوما

 من الدين بالضرورة.

آليات الواردة في الجهاد في سبيل هللا, واآليات وذكرت الهيئة ا

 الخاصة بالزكاة, وتنظيم الصدقات, وتقسيم الغنائم, وهي كثيرة.

_ ومن حيث إنه زعم أن نظام الحكم في عهد النبي " كان 3

 ً  للحيرة. موضع غموض, أو إبهام, أو اضطراب, أو نقص, وموجبا

ا كانت والية وقد رضي لنفسه بعد ذلك مذهباً, هو قوله: =إنم

 محمد " على المؤمنين والية رسالة غير مشوبة بشيء من الحكم+.

وهذه هي الطريقة الخطيرة التي خرج إليها, وهي أنه جرد النبي 

 " من الحكم.

وما زعمه الشيخ علي مصادم لصريح القرآن الكريم, فقد قال هللا 

تَاَب ب اْلَحّق  ]: _تعالى_  ل تَْحك َم بَْيَن الن اس  ب َما أََراَك إ ن ا أَنَزْلنَا إ لَْيَك اْلك 

ثم أوردت الهيئة آيات كثيرة تتضمن معنى اآلية السابقة,  [َّللّا  

 وتنحو نحوها.
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
ً للشريعة 4 _ ومن حيث إنه زعم أن مهمة النبي ", كانت بالغا

 .مجرداً عن الحكم والتنفيذ

في  ولو صح هذا لكان رفضاً لجميع آيات األحكام الكثيرة الواردة

ً _ ومخالفاً  ،القرآن الكريم  .لصريح السنة _ أيضا

ثم أوردت الهيئة كثيراً من األحاديث التي تهدم مزاعم المؤلف, 

وختمت ذلك بقولها: =فهل يجوز أن يقال بعد ذلك في محمد ", إن 

عمله السماوي لم يتجاوز حدود البالغ المجرد من كل معاني 

بما جاءهم به,  وال أن يحملهم  السلطان وإنه لم يكلف أن يأخذ الناس

 +.!عليه؟

نه أنكر إجماع الصحابة على وجوب نصب إ_ ومن حيث 5

 ن يقوم بأمرها في الدين والدنيا.اإلمام, وعلى أنه ال بد لألمة مم

وقال إنه يقف في ذلك في صف جماعة غير قليلة من أهل القبلة, 

خرج يعني بعض الخوارج واألصم؛ وهو دفاع ال يبرئه من أنه 

وحسبه في بدعته أنه في  ،على اإلجماع المتواتر عند المسلمين

 صف الخوارج, ال في صف جماهير المسلمين.

نه أنكر أن القضاء وظيفة شرعية, وقال إن الذين إ_ ومن حيث 6

ً عن الخالفة,  ذهبوا إلى أن القضاء وظيفة شرعية جعلوه متفرعا

 فمن أنكر الخالفة أنكر القضاء.

حيح, فالقضاء ثابت بالدين على كل تقدير, تمسكاً وكالمه غير ص

 باألدلة الشرعية التي ال يستطاع نقضها.

_ ومن حيث إنه زعم أن حكومة أبي بكر, والخلفاء الراشدين 7

من بعده, رضي هللا عنهم, كانت ال دينية, ودفاع الشيخ علي بأن 

الذي يقصده من أن زعامة أبي بكر ال دينية أنها ال تستند على 

مضحك موقع في األسف, فإن أحداً ال  _ وحي, وال إلى رسالة

عني الشيخ علي بدفع كان نبياً يوحى إليه حتى ي  ÷  يتوهم أن أبا بكر

 هذا التوهم.
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
جماهير الصحابة من أنصار ومهاجرين, ÷,  لقد بايع أبا بكر

 ". على أنه القائم بأمر الدين في هذه األمة بعد نبيها محمد

من أن حكومته ال دينية, ÷  لشيخ علي أبا بكروإن ما وصم به ا

فاهلل حسبه, ولكن الذي يطعن  ؛على مثله أحد من المسلمين مْ د  قْ لم ي  

في مقام النبوة, يسهل عليه كثيراً أن يطعن في مقام أبي بكر 

 ._ رضي هللا عنهم أجمعين _ وإخوانه الخلفاء الراشدين

ار العلماء حكمها هذه خالصة الحيثيات التي بنت عليها هيئة كب

 السالف الذكر.
ومنذ ذلك الحين لم تنقطع الكتابات في الرد على كتاب علي 

 عبدالرازق سواء كان ذلك على هيئة كتاب، أو مقال.

وقد حاول بعضهم مساندة علي عبدالرازق، وإعادة وجاهته وقدره 

 ً غيرت هيئة كبار العلماء رأيها  عند الناس؛ فبعد اثنين وعشرين عاما

كافراً خارجاً  1925الشيخ علي عبدالرزاق؛ فبعد أن كان سنة في 

هو في  اعلى اإلسالم, منكراً لكثير مما ورد في القرآن والسنة, إذ

ويستوجب العفو انظر إلى ما  ،مؤمن يستحق العطف 1947سنة 

العلماء )تحت عنوان  1647_2_26نشرته صحيفة األهرام في 

 وهو: (رزاق بكيلوذون بالعرش في مسألة علي عبد ال

نزلت فجأة في شيخه  =عندما أصابت األزهر تلك الصدمة التي

كبار  يةن األكبر المغفور له الشيخ مصطفى عبدالرازق اتجهت

العلماء إلى تكريم ذكراه في شخص شقيقه األستاذ علي عبد الرزاق 

ً عن أثر  بك, وذلك بأن يلوذوا بالسدة الملكية ملتمسين عفوا مليكا

فما اختمرت هذه  ؛اتخذته هيئة كبار العلماء من قبل القرار الذي

ت صيغة االلتماس الذي د  ع  الفكرة حتى أخذت سبيلها إلى التنفيذ, وأ  

يرفع في هذا الشأن, وحمله إلى القصر العامر جماعة كبار العلماء 

 وأعضاء المجلس األعلى لألزهر+.

أن ومما هو جدير بالذكر؛ أنه روعي في رفع هذا االلتماس =
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
تمثل األولى جماعة  :تتقدم به الهيئتان العلمية والتنفيذية في الزهر

كبار العلماء, وتمثل الثانية المجلس األعلى لألزهر, وأن يكون 

المالذ  في ذلك؛ هو جاللة صاحب العرش, بعد أن تبين أن جماعة 

كبار العلماء ال تملك بوضعها الحالي أن تتخذ قراراً جديداً بإلغاء 

ن مثل إاألول في مسألة األستاذ علي عبد الرزاق بك؛ إذ قرارها 

هذا القرار يجب أن يصدر بأغلبية ثلثي أعضائها, على أن يكون 

وذلك يقضي قراراً من عشرين عضواً,  ،من بينهم شيخ األزهر

 على حين أن األحياء من أعضاء الجماعة ال يبلغون هذا العدد+.

نرى أن علماء , ومنه 1947_2_26هذا ما نشرته الصحف 

األزهر, بما فيهم هيئة كبار العلماء كانوا مدفوعين من تلقاء أنفسهم 

إلى طلب العفو عن علي عبد الرزاق, وأن هيئة كبار العلماء لم 

فر فيها العدد القانوني الذي يمكنها من إلغاء قرارها الصادر ايتو

 .فلذلك لجأت على الملك ؛1925أغسطس سنة  12في

د الملك فاروق افقد أر ؛ه محض كذب وافتراءوالحق أن هذا كل

فأمر شيوخ األزهر بأن  ؛أن يعين علي عبد الرزاق وزيراً لألوقاف

 فأطاعوا وتبرعوا بالكذب. ؛يقوموا بهذه الحركة

ً نشرت الصحف مرسوم 1947مارس سنة  3وفي يوم  بتعيين  ا

 لألوقاف. اً الرزاق وزيرعلي عبد

على حساب الدين؛ هذا والعجب أن يكون تكريم ذكرى مصطفى 

. وإلى 1925إذا نظرنا بعين االعتبار إلى القرار الصادر سنة 

 الضجة الهائلة التي أحدثها علماء األزهر حول الكتاب ومؤلفه.

وعلى كل حال فإن الكتاب لقي وما زال يلقى الهوان، والرد عند 

 كل مسلم أومضت في قلبه بارقة إيمان، وإخالص.

للكتاب أول أمره، عادوا إلى مناوأته، وا سبل إن بعض من تحم

 وتخطئته.

بل إن علي عبد الرازق نفسه عندما عرض عليه قبل وفاته عام 
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
م إعادة طبع الكتاب مرة أخرى رفض ذلك، كما أنه لم يحاول 1966

 .(1)من قبل  الرد  على منتقديه وخصومه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ن هذا الكتاب يلقى رواجاً عند من يقولون بآرائه، ويبعث ما بين الفينة ومع ذلك فإ  _1

 والفينة.

د به باطله.  ولكنه ما إن يبعث إال ويقيض هللا من يدفع زيغه، أو يعيد طبع ما ر 

ومن أحسن الردود التي كشفت عوار ذلك الكتاب ما خطته يراعة اإلمام الشيخ محمد 

اإلسالم وأصول الحكم( الذي أ عيدت طباعته  في كتابه )نقض كتاب× الخضر حسين 

 مؤخراً بتحقيق ابن أخيه األستاذ علي الرضا الحسيني.

فلقد =تناول هذا الكتاب نقض ما جاء في كتاب اإلسالم وأصول الحكم مما يخالف 

المبادئ اإلسالمية، ويحود عنها بطريقة تدل على رسوخ قدم األستاذ السيد محمد الخضر 

ً يجعله في صفوف كبار العلماء في العلوم اإلس المية والعربية، وتضلعه منها تضلعا

الباحثين الذين يعرفون كيف يصلون بالقارئ إلى الحق الناصع في رفق وسهولة، دون أن 

 يرهقوا ذهنه، أو يحرجوا صدره.

فأدلة ناصعة، ولغة بينة، وقصد في التعبير من غير غموض أو إبهام، وأدب صريح، 

على أن صاحبه ممن تأدبوا باألدب اإلسالمي، وتشبعوا به، وفهموا معنى وخلق متين يدل 

َي أَْحَسن[، ثم حسن ترتيب وتنسيق في المناقشة وسوق  ْم ب ال ت ي ه  ْله  قوله _ تعالى _: ]َوَجد 

 األدلة.

ال يدع في نفس القارئ مجاالً للشك، وال يترك شبهة تتردد في صدره دون أن يقضي 

 ياً.عليها قضاءاً نهائ

كل ذلك في تواضع العالم الصادق النظر، النزيه الغرض، الذي ال يقصد من بحثه 

وجدله إال إحقاق الحق وإزهاق الباطل+. مجلة )المكتبة( شهرية أدبية تبحث عن المؤلفات 

 هـ.1344وقيمتها العلمية _ الجزء الثاني من السنة الثانية الصادر في رمضان 

 أن يقدم ويقرظ نفسه بنفسه.وخير تقديم، وتقريظ للكتاب 

وكتابة اإلمام محمد الخضر حسين مرآة لقلم بليغ، ونفس طاهرة، وعقل حصيف، 

وكتاباته جوامع الكلم، وحكم بالغات صيغت باللفظ العذب، والسبك الجيد، إذا ت ليت على 

األسماع ركنت إليها النفوس لطهارتها وصدقها، وإذا قرأها القارئ عاش في روضة 

 احرة.علمية س

 إن اإلمام محمد الخضر حسين عالم جليل يغرف العلم من بحر ال ساحل له.

وي عتبر كتاب )نقض كتاب اإلسالم وأصول الحكم( أهم المراجع للرد على كتاب علي 

 عبدالرازق.

وإذا فرح الضالون المضلون بكتاب )الشيخ القاضي الشرعي( فقد فرح المؤمنون 

 وشتان بين الضالل والهدى، وبين الشر والخير. الصادقون بكتاب اإلمام الصالح،

وإليك مقدمة ذلك الكتاب، تلك المقدمة التي ت بين عن شيء من مكنونات الكتاب 

 ونفائسه.
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

أحمد هللا على الهداية، وأسأله التوفيق في البداية ×: = قال الشيخ محمد الخضر حسين 

دين وأحكم سياسة، وعلى آله والنهاية، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد المبعوث بأكمل 

 وصحبه، وكل من حرس شريعته بالحجة أو الحسام، وأحسن الحراسة.

وقع في يدي كتاب )اإلسالم وأصول الحكم( للشيخ علي عبدالرازق، فأخذت أقرؤه 

 قراءة من يتغاضى عن صغائر الهفوات، ويدرأ تزييف األقوال بالشبهات.

رمز إلى غير هدى، فأقول: إن في اللغة وكنت أمر في صحائفه األولى على كلمات ت

كنايةً ومجازاً، ومعميات وألغازاً، ولعلها شغفته حباً حتى تخط ى بها المقامات األدبية إلى 

 المباحث العلمية.

وما نشبت أن جعلت المعاني الجامحة عن سواء السبيل تبرح عن خفاء، وتناديها 

 قوانين المنطق فال تعبأ بالنداء.

م من كثرة بوارحها _ أ صبّ ر نفسي على حسن الظن بمصنّ فها، وأرجو وكنت _ بالرغ

أن يكون الغرض الذي جاهد في سبيله عشر سنين حكمة بالغة، وإن خانه النظر فأخطأ 

 مقدماتها الصادقة.

وما برحت أنتقل من حقيقة وضاءة ينكرها، وهي أشبه بمقدماته من الماء بالماء، أو 

 الغراب بالغراب.

ق ال مؤلف سهامه في هذا الكتاب إلى أغراض شتى، والتوى به البحث من غرض فو 

إلى آخر، حتى جحد الخالفة وأنكر حقيقتها، وتخطى هذا الحد إلى الخوض في صلة 

 الحكومة باإلسالم.

وبعد أن ألقى حباالً وعصياً من التشكيك والمغالطات _ زعم أن النبي _ عليه السالم _ 

اسية، وأن القضاء وغيره من وظائف الحكم ومراكز الدولة ما كان يدعو إلى دولة سي

ليست من الدين في شيء، وإنما هي خطط سياسية صرفة ال شأن للدين بها، ومس  في 

غضون البحث أصوالً لو صدق عليها ظنه ألصبحت النفوس المطمئنة بحكمة اإلسالم 

 وآدابه مزلزلة العقيدة مضطربة العنان.

كتاب من طائفة لم يتفقهوا في الدين، ولم يحكموا مذاهب كنا نسمع بعض مزاعم ال

السياسة خبرة، فال نقيم لها وزناً، وال نحرك لمناقشتها قلماً، إذ يكفي في ردها على عقبها 

 صدورها من نفر يرون الحط  في األهواء حرية، والركض وراء كل جديد كياسة.

ن يلغط ون بها حتى يخوضوا في حديث كنا نسمع هذه المزاعم فال نزيد أن نعرض عم 

 غيره.

أ في المحاكم  أما اليوم وقد سرت عدواها إلى قلم رجل ينتمي لألزهر الشريف، ويتبو 

الشرعية مقعداً _ فال جرم أن نسوقها إلى مشهد األنظار المستقلة، ونضعها بين يدي 

 الحجة، وللحجة قضاء ال يستأخر، وسلطان ال يحابى، وال يستكين.

هذه الصحف إلى أن أعجم الكتاب جملة، وأغمز كل ما أالقيه فيه من  ال أقصد في

عوج، فإن كثيراً من آرائه تحدثك عن نفسها اليقين، ثم تضع عنقها في يدك دون أن 

 تعتصم بسند، أو تستتر بشبهة.
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

وإنما أقصد إلى مناقشته في بعض آراء يتبرأ منها الدين الحنيف، وأخرى يتذمر عليه 

 يخ الصحيح.من أجلها التار

ومتى أميط اللثام عن وجه الصواب في هذه المباحث الدينية التاريخية _ بقي الكتاب 

 ألفاظاً ال تعبر عن معنى، ومقدمات ال تتصل بنتيجة.

والكتاب مرتب على ثالثة كتب، وكل كتاب يحتوي على ثالثة أبواب، وموضوع 

: الحكومة واإلسالم، وموضوع الكتاب األول: الخالفة واإلسالم، وموضوع الكتاب الثاني

 الكتاب الثالث: الخالفة والحكومة في التاريخ.

وطريقتنا في النقد أن نضع في صدر كل باب ملخص ما تناوله المؤلف من أمهات 

المباحث، ثم نعود إلى ما نراه مستحقاً للمناقشة من دعوى أو شبهة، فنحكي ألفاظه بعينها، 

 لغزها، أو يجتثها من منبتها.ونتبعها بما يزيح لبسها، أو يحل 

وتخي رنا هذا األسلوب لتكون هذه الصحف قائمة بنفسها، ويسهل على القارئ تحقيق 

البحث، وفهم ما تدور عليه المناقشة، ولو لم تكن بين يديه نسخة من هذا الكتاب المطروح 

 على بساط النقد والمناظرة.
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 الرسالة الحادية عشرة
 

 معالم في 

 اعتقاد أهل السنة

 في الصحابة
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 وبعد: ،والصالة والسالم على رسول هللا ،الحمد هلل

ه معالم في اعتقاد أهل السنة والجماعة في صحابة رسول هللا فهذ

." 

ً به، أوالً: تعريف الصحابي : الصحابي هو من لقي النبي " مؤمنا

 ومات على اإلسالم.

ما وقفت عليه من ذلك أن  =وأصحُّ  ×:قال الحافظ ابن حجر 

الصحابي من لقي النبي " مؤمناً به، ومات على اإلسالم؛ فيدخل فيمن 

،  لقيه من طالت مجالسته له، أو قصرت، ومن روى عنه أو لم يرو 

، ومن رآه رؤية ولو لم يجالسه، ومن لم يره  ومن غزا معه، أو لم يَْغز 

 .(1)لعارض كالعمى+

إلى أن قال: =وهذا التعريف مبني على األصح المختار عند 

المحققين كالبخاري، وشيخه أحمد بن حنبل، ومن تبعهما، ووراء ذلك 

 .(2)ل أخرى شاذة+أقوا

صحابة رسول هللا " ثانياً: فضل الصحابة، ومنزلتهم في األمة: 

أفضل جيل، وأكرم رعيل، وصفوة الخلق بعد األنبياء _ عليهم 

 السالم _.

=ومن استقرأ أحوال العالم في  ×:قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

دى، جميع الفرق تبين له أنه لم يكن قط طائفة أعظم اتفاقاً على اله

وأبعد عن الفتنة والتفرق واالختالف _ من أصحاب رسول هللا " 

ك ْنت ْم الذين هم خير الخلق بشهادة هللا بذلك؛ إذ يقول _ تعالى _: ]

نَكر   وف  َوتَْنَهْوَن َعْن اْلم  وَن ب اْلَمْعر  ر  َجْت ل لن اس  تَأْم  ٍة أ ْخر  َخْيَر أ م 

ن وَن ب اّلِل     .(3) (110[)آل عمران:َوت ْؤم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1/10_ اإلصابة البن حجر  1

 .1/12_ اإلصابة  2

 .6/364_ منهاج السنة  3

 معالم في اعتقاد أهل السنة في الصحابة
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ولقد شهدت نصوص القرآن بعدالتهم وفضلهم، وتواترت السنة 

بالثناء عليهم، كما شهدت لكثير منهم على وجه التخصيص 

 بالعدالة، والفضل.

كما تكاثرت وتظاهرت النصوص عن السلف الصالح في بيان 

 ذلك كله.
يَن َمعَه  أَ قال هللا _ عز وجل _: ] د  َرس ول  َّللا   َوال ذ  َحم  د اء  َعلَى م  ش 

ْضَواناً  ْن َّللا   َور  داً يَْبتَغ وَن فَْضالً م  ك عاً س ج  ْم تََراه ْم ر  َحَماء  بَْينَه  اْلك ف ار  ر 

ْم ف ي الت ْوَراة  َوَمثَل ه ْم ف ي  ود  ذَل َك َمثَل ه  ْن أَثَر  السُّج  ْم م  وه ه  ج  يَماه ْم ف ي و  س 

يل  َكَزْرعٍ أَْخَرَج شَ  ْنج  ْطأَه  فَآَزَره  فَاْستَْغلََظ فَاْستََوى َعلَى س وق ه  اإل 

ل وا  يَن آَمن وا َوَعم  ْم اْلك ف اَر َوَعدَ َّللا   ال ذ  يَظ ب ه  يَغ  اَع ل  ر  ب  الزُّ ي ْعج 

يماً ) ْنه ْم َمْغف َرةً َوأَْجراً َعظ  ال َحات  م   .(الفتح) [(29الص 

يَن َواألَنَصار  َوالس اب ق وَن األَ وقال _ تعالى _: ] ر  َهاج  ْن اْلم  ل وَن م  و 

َي َّللا   َعْنه ْم َوَرض وا َعْنه  َوأََعد  لَه ْم َجن اٍت  يَن ات بَع وه ْم ب إ ْحَساٍن َرض  َوال ذ 

يم  ) يَن ف يَها أَبَداً ذَل َك اْلفَْوز  اْلعَظ  ي تَْحتََها األَْنَهار  َخال د   [(100تَْجر 

 .(التوبة)

ن يَن إ ذْ بحانه وتعالى _: ]س وقال _ ْؤم  َي َّللا   َعْن اْلم  لَقَْد َرض 

ْم  ينَةَ َعلَْيه  ْم فَأَْنَزَل الس ك  َم َما ف ي ق ل وب ه  ي بَاي ع ونََك تَْحَت الش َجَرة  فَعَل 

يباً )  [الفتح.(18َوأَثَابَه ْم فَتْحاً قَر 

ْن قَبْ وقال:] ْنك ْم َمْن أَْنفََق م  ي م  ل  اْلفَتْح  َوقَاتََل أ ْولَئ َك ال يَْستَو 

ْن بَْعد  َوقَاتَل وا َوك الا َوَعدَ َّللا    يَن أَْنفَق وا م  ْن ال ذ  أَْعَظم  دََرَجةً م 

ْسنَى َوَّللا   ب َما تَْعَمل وَن َخب ير  )  .(الحديد)[ (10اْلح 
خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين وقال النبي ": =

 .(1)+يلونهم

ال تسبوا أصحابي؛ قال: قال رسول هللا ": =÷ وعن أبي هريرة 

دَّ  ً ما أدرك م  فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1533(، ومسلم )3651_ رواه البخاري ) 1
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 .(1)+أحدهم وال نصيفه

=وسبب التفاوت ما يقارن األفضل من مزيد ×: قال البيضاوي 

 .(2)اإلخالص، وصدق النية+

أثمرت في فتح اإلسالم،  وقيل: السبب في التفاضل أن تلك النفقة

 وإعالء كلمة هللا ما ال يثمر غيرها.

وكذلك الجهاد بالنفوس ال يصل المتأخرون فيه إلى فضل 

المتقدمين؛ لقلة عدد المتقدمين، وقلة أنصارهم، فكان جهادهم 

 .(3)أفضل

وعن ابن عباس _ رضي هللا عنهما _ في قول هللا _ عز وجل 

يَن اْصَطفَىق ْل اْلَحْمد  ّلِل    وَ _: =] ه  ال ذ  بَاد  [ قال: هم َسالم  َعلَى ع 

 .(4)أصحاب محمد "+

=إن هللا نظر في قلوب العباد فوجد قلب ÷: وقال ابن مسعود 

محمد " خير قلوب العباد؛ فاصطفاه لنفسه؛ فابتعثه برسالته، ثم 

فوجد قلوب أصحابه خير  ،نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد

 .(5)م وزراء نبيه يقاتلون عن دينه+فجعله ،قلوب العباد

وبالجملة فاآليات، واألحاديث، واآلثار الواردة في الثناء عليهم، 

 .(6)وتعداد فضائلهم ال تكاد تحصر
االعتقاد الحق في الصحابة الكرام _  ثالثاً: االعتقاد الحق فيهم:

 ،حبهم، والترضي عنهم، واعتقاد عدالتهم رضي هللا عنهم _:

ابقتهم، والحرص على نشر فضائلهم، والكف عما واالعتراف بس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2540(، ومسلم )3470_ رواه البخاري ) 1

 .7/34_ فتح الباري  2

 .8/338_ انظر تحفة األحوذي  3

 .20/2_ رواه الطبري  4

 .1/379_ رواه أحمد  5

، 1452 _ 8/1237_ انظر شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لاللكائي   6

، وشرح العقيدة الطحاوية البن أبي العز 248_  234وهداية الحيارى البن القيم ص

 .485_  467الحنفي ص
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 .(1)شجر بينهم، والتبرؤ من طريقة الذين يبغضونهم ويسبونهم

فهذا هو مجمل االعتقاد الحق فيهم، وسيأتي شيء من البسط في 

 ذلك في الفقرات التالية.

رابعاً: وسطية أهل السنة في أصحاب رسول هللا " بين 

يسبون الصحابة _  قبحهم هللا _فالرافضة _  الرافضة والخوارج:

رضي هللا عنهم _ ويلعنونهم، وربما كفروهم، أو كفروا بعضهم، 

والغالبية منهم _ مع سبهم لكثير من الصحابة والخلفاء _ يغلون في 

 علي وأوالده _ رضي هللا عنهم _ ويعتقدون فيهم اإللهية.

معاوية، وأما الخوارج فقد قابلوا هؤالء الروافض، فكفروا علي اً و

 ومن معهم من الصحابة، وقاتلوهم، واستحلوا دماءهم وأموالهم.

ً بين غلو هؤالء، وجفاء  وأما أهل السنة والجماعة فكانوا وسطا

هؤالء، فهداهم هللا إلى االعتراف بفضل الصحابة، وأنهم أكمل 

ً وحكمة، ولكنهم لم يغلوا فيهم، ولم  ً وعلما ً وإسالما األمة إيمانا

م، بل أحبوهم لحسن صحبتهم، وعظم سابقتهم، يعتقدوا عصمته

 .(2)وحسن بالئهم في نصرة اإلسالم، وجهادهم مع رسول هللا "

هذه المسألة فيها خامساً: حكم سب الصحابة أو تكفيرهم: 

 تفصيل، وذلك كما يلي:

_ من زعم أنهم ارتدوا إال قليالً منهم _ فهو كافر بال ريب؛ 1

_ وكالم رسوله " بالرضا عنهم،  ألنه مكذب لكالم هللا _ عز وجل

 والثناء عليهم، وتزكيتهم.

 _ من زعم فسق عامتهم فال ريب في كفره _ أيضاً _.2

 _ من سبهم سب اً يقدح في عدالتهم ودينهم _ فيحكم بكفره.3

ً ال يقدح في عدالتهم وال في دينهم _ مثل 4 _ من سبهم سبا

و عدم الزهد _ وصف بعضهم بالبخل، أو الجبن، أو قلة العلم، أ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .6/364و  2/67، و 262_  5/261_ انظر منهاج السنة  1

 .193_  192_ انظر شرح الواسطية للهراس ص 2
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
 .(1)فهذا يستحق التعزير والتأديب، وال ي حكم بكفره بمجرد ذلك

ِ والتكفير: يلزم من سب الصحابة أو  سادساً: لوازم السب 

 تكفيرهم لوازم عديدة باطلة منها:

، ودين  اإلسالم؛ ألن الطعن في 1 ، والحديث  _ الشك في القرآن 

 الناقل طعن في المنقول.

ألمة شر أمة أ خرجت للناس، وخير  هذه _ يقتضي أن هذه ا2

 األمة هم أول ها؛ فإن كانوا كفاراً أو فّساقاً  فإن هذه األمة شر األمم.

نسبة الجهل إلى  أولهما:_ يلزم من هذا _ أيضاً _ أحد أمرين، 3

 هللا _تعالى_.

 العبث بالنصوص التي فيها ثناء على الصحابة. ثانيها:

صحابه؛ فإذا كان عجز هو عن _ الشك في تربية الرسول " أل4

تربيتهم وهو المؤيد بالوحي والكماالت ونحو ذلك؛ فإن هذا يقود 

 .(2)إلى اليأس من إصالح الناس، والشك في تربية اإلسالم ألتباعه

الصحابة _ كما مر  سابعاً: الخلفاء الراشدون أفضل الصحابة:

؛ _ هم أفضل الناس بعد األنبياء، وأفضل الصحابة المهاجرون

لجمعهم بين الهجرة والنصرة، ثم األنصار، وأفضل المهاجرين 

 الخلفاء األربعة الراشدون:

 أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي _ رضي هللا عنهم _.

 وإليك نبذة يسيرة عنهم:

عبدهللا بن عثمان بن عامر من بني تيم بن  _ أبو بكر الصديق:1

ل، وصاحبه بن كعب، أول من آمن برسول هللا " من الرجاامرة 

في الهجرة، ونائبه في الصالة والحج، وخليفته في أمته، أسلم على 

يديه خمسة من المبشرين بالجنة عثمان، والزبير، وطلحة، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .54_  37_ انظر اعتقاد أهل السنة في الصحابة، للشيخ محمد الوهيبي ص 1

، واعتقاد 587_586_ انظر الصارم المسلول على شاتم الرسول البن تيمية ص 2

 .75_66أهل السنة في الصحابة ص
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
 وعبدالرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص.

سنة وهؤالء الخمسة  63هـ عن 13توفي في جمادى اآلخرة سنة 

هم الثمانية الذين مع أبي بكر وعلي بن أبي طالب وزيد بن حارثة 

 سبقوا الناس باإلسالم.

 قاله ابن إسحاق يعني من الذكور بعد الرسالة.

هو أبو حفص الفاروق عمر بن الخطاب  _ عمر بن الخطاب:2

بن كعب بن لؤي، أسلم في السنة السادسة من البعثة امن بني عدي 

بعد نحو أربعين رجالً وإحدى عشرة امرأة، ففرح المسلمون به 

 سالم بمكة بعده.وظهر اإل

استخلفه أبو بكر على األمة، فقام بأعباء الخالفة خير قيام إلى أن 

 سنة. 63هـ عن 23قتل شهيداً في ذي الحجة سنة 

هو أبو  عبدهللا ذو النورين عثمان بن  _ عثمان بن عفان:3

 مناف. شمس بن عبد عفان من بني أمية بن عبد

نياً سخياً تولى الخالفة أسلم قبل دخول النبي " دار األرقم كان غ

بن الخطاب باتفاق أهل الشورى إلى أن قتل شهيداً في ابعد عمر 

 سنة على أحد األقوال. 90هـ عن 35ذي الحجة سنة 

وهو أبو الحسن علي بن أبي طالب،  _ علي بن أبي طالب:4

المطلب أول من أسلم من  مناف بن عبد واسم أبي طالب عبد

الراية يوم خيبر؛ ففتح هللا على يديه،  الغلمان، أعطاه رسول هللا "

وبويع بالخالفة بعد قتل عثمان _ رضي هللا عنهما _ فكان هو 

ً إلى أن قتل شهيداً في رمضان سنة   63هـ عن  40الخليفة شرعا

 .(1)سنة

قبل الدخول في ثنايا ثامناً: المفاضلة بين الخلفاء الراشدين: 

جابة لمن قد يعترض على المفاضلة بين الخلفاء الراشدين يحسن اإل

ذلك، ويقول: األولى أن نحب أصحاب رسول هللا " جميعاً، وال 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .141_ انظر لمعة االعتقاد البن قدامة شرح الشيخ محمد بن عثيمين ص 1
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
 نفاضل بينهم.

ويقال لهذا: إن السنة هي المفاضلة بينهم على ما جاءت به 

األحاديث الصحيحة، ودرج عليه السلف الصالح من تفضيل أبي 

 رضي هللا عنهم أجمعين _. بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي _

عن رجل يحب أصحاب رسول هللا " وال  قد سئل اإلمام أحمدو

يفضل بعضهم على بعض وهو يحبهم قال: =السنة أن يفضل أبا 

 .(1)وعثمان وعلي من الخلفاء+ ،بكر، وعمر

وإنما الذي ذمه السلف هو التعرض لما شجر بين الصحابة من 

قتال وفتن بعد مقتل عثمان، ثم النزاع الذي حصل بين علي 

 ية _ رضي هللا عنهم _.ومعاو

وبناءاً على ما مضى فإن أفضل األمة بعد نبيها " أبو بكر، ثم 

 عمر، ثم عثمان، ثم علي _ رضي هللا عنهم _.

=فهذا متفق عليه بين أئمة  ×:قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

المسلمين المشهورين باإلمامة في العلم والدين من الصحابة، 

 والتابعين وتابعيهم.

ذهب مالك، وأهل المدينة، والليث بن سعد، وأهل مصر، وهو م

واألوزاعي، وأهل الشام، وسفيان الثوري، وأبي حنيفة، وحماد بن 

زيد، وحماد بن سلمة، وأمثالهم من أهل العراق، وهو مذهب 

 عبيد وغير هؤالء من األئمة. وأبيالشافعي، وأحمد، وإسحاق، 

ل: ما أدركت أحداً وحكى مالك إجماع أهل المدينة على ذلك فقا

 .(2)ممن يقتدى به يشك في تقدم أبي بكر وعمر+

=ويقرون _ أي أهل السنة _ بما تواتر به النقل عن ×: وقال 

وغيره من أن خير هذه األمة ÷ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وانظر اإلمامة العظمى 54_ المسند من مسائل اإلمام أحمد للخالل مخطوط ورقة  1

 .328_327للدميجي ص

 .4/421_مجموع الفتاوى  2



 

 
 

 

 

 

 

 

10

4 
 

في أبواب  رسائل

 متفرقة
بعد نبيها أبو بكر، ثم عمر، ويثلثون بعثمان، ويربّ عون بعلي _ 

ت عليه اآلثار، وكما أجمع الصحابة على رضي هللا عنهم _ كما دل

 .(1)تقديم عثمان في البيعة+

في مسألة التفضيل  واألدلة على ما ذهب إليه األئمة المذكورون

كثيرة منها ما رواه البخاري عن نافع عن عبدهللا بن عمر _ رضي 

هللا عنهما _ قال: كنا ن َخي ر بين الناس في زمن النبي " فنخيّ ر أبا 

بن عفان _ رضي هللا عنهم اعمر بن الخطاب، ثم عثمان  بكر، ثم

+_(2). 

وفي رواية: =كنا في زمن النبي " ال نعدل بأبي بكر أحداً، ثم 

 .(3)عمر، ثم عثمان، ثم نترك أصحاب النبي " نفاضل بينهم+

 وكال الحديثين نص في المسألة.

نفسه؛ ففي صحيح البخاري ÷ وقد روي آثار مستفيضة عن علي 

مد بن الحنفية أنه قال: =قلت ألبي: أي الناس خير بعد عن مح

رسول هللا " قال: أبو بكر، قلت ثم من؟ قال: عمر، وخشيت أن 

 .(4)يقول عثمان قلت: ثم أنت؟ قال: ما أنا إال رجل من المسلمين+

=وقد روي هذا عن علي بن أبي ×: قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

ان يقوله على منبر الكوفة، بل طالب من نحو ثمانين وجهاً، وأنه ك

كان يقول: ال أ وتى بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر إال جلدته حد 

له على أبي بكر وعمر جلد بمقتضى قوله  ÷ المفتري؛ فمن فض 

 .(5)ثمانين سوطاً+

وجاء في الصحيحين عن ابن عباس _ رضي هللا عنهما _ قال: 

، وقد وضع على خطاب=إني لواقف في قوم؛ فدعوا هللا لعمر بن ال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .171_العقيدة الواسطية ص 1

 (.3655_ البخاري ) 2

 (.3698_ البخاري ) 3

 (.3671_ البخاري ) 4

 .4/422_ مجموع الفتاوى  5
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
ْرفقه على منكبي يقول: سريره ، إذا رجل من خلفي قد وضع م 

رحمك هللا، إن كنت  ألرجو أن يجعلك هللا مع صاحبيك؛ ألني كثيراً 

كنت وأبو بكر وعمر، وفعلت ما كنت أسمع رسول هللا " يقول: =

 +.وأبو بكر وعمر، وانطلقت وأبو بكر وعمر
 معهما؛ فالتفت فإذا هو علي بن أبي فإن كنت  ألرجو أن يجعلك هللا

 .(1)طالب+

أحق الخلفاء األربعة تاسعاً: ترتيب الخلفاء في الخالفة: 

 ،ألنه أفضلهم وأسبقهم إلى اإلسالم÷ بالخالفة بعد النبي " أبو بكر 

وألن الصحابة _ رضي هللا عنهم _  ،وألن النبي " قدمه في الصالة

معهم هللا على ضاللة، ثم عمر أجمعوا على تقديمه ومبايعته وال يج

وألن أبا بكر عهد بالخالفة  ،ألنه أفضل الصحابة بعد أبي بكر÷ 

وتقديم أهل الشورى له وهم المذكورون  ،لفضله÷ إليه، ثم عثمان 

 في هذا البيت:
 عل    ي وعثم    ان وس    عد وطلح    ة

 
 زبي  ر وذو ع  وف رج  ال المش  ورة 

 
 وإجماع أهل عصره عليه. ،لفضله÷ ثم علي 

األربعة هم الخلفاء الراشدون المهديون الذين قال فيهم  وهؤالء

 النبي ":

وا عليها = عليكم بِس نَّتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي ع ضُّ

 .(2)+بالنواجذ

خالفة النبوة ثالثون سنة، ثم وقال _ عليه الصالة والسالم _: =

 .(3)+يؤتي هللا الملك من يشاء، أو ملكه من يشاء

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2389(، ومسلم)3677_ البخاري ) 1

( وقال: =حسن 2676(، والترمذي )4607، وأبو داود )127_4/126_ رواه أحمد  2

 وصححه، ووافقه الذهبي. 1/97صحيح+، والحاكم 

(: 3882(، وقال األلباني في صحيح سنن أبي داود )4646_ أخرجه أبو داود ) 3

 =حسن صحيح+.
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
وكأنه جعل خالفة × فة علي هكذا قال ابن قدامة فكان آخرها خال

 .(1)تنازل عنها÷ الحسن تابعة ألبيه أو لم يعتبرها حيث إنه 

ربيع  13سنتان وثالثة أشهر وتسع ليال من ÷ فخالفة أبي بكر 

 هـ.13جمادى اآلخرة سنة  22هـ إلى 11األول سنة 

 23عشر سنوات وستة أشهر وثالثة أيام من ÷ وخالفة عمر 

 هـ.23ذي الحجة سنة  26هـ إلى 13دى اآلخرة سنة جما

ً من ÷ وخالفة عثمان   1اثنتا عشرة سنة إال اثني عشر يوما

 هـ.35ذي الحجة سنة  18هـ إلى 24محرم سنة 

ذي الحجة  19أربع سنوات وتسعة أشهر من ÷ وخالفة علي 

 هـ.40رمضان سنة  19هـ إلى 35سنة 

ون سنة وستة أشهر فمجموع خالفة هؤالء األربعة تسع وعشر

 .(2)وأربعة أيام

عاشراً: مسألة تفضيل علي على عثمان _ رضي هللا عنهما _: 

أجمع السلف _ كما مر _ على أن أفضل األمة بعد نبيها أبو بكر ثم 

 رضي هللا عنهما _. عمر _

أما علي وعثمان فقد اختلفوا في أيهما أفضل، وهذه مسألة ال 

 يضلل فيها المخالف.

=وقد اختلفوا في عثمان وعلي _ ×: إلسالم ابن تيمية قال شيخ ا

رضي هللا عنهما _ بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما 

أفضل؛ فقدم قوم عثمان، وسكتوا، ورب عوا بعلي، وقد م قوم  علياً، 

 .(3)وقوم توقفوا، لكن استقر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي+

لة تقديم عثمان، تقديم علي، التوقف هذا حاصل الخالف في المسأ

 في تقديم أحدهما على اآلخر.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .143_142_ انظر لمعة االعتقاد البن قدامة، شرح الشيخ محمد بن عثيمين ص 1

 .143_142_ انظر لمعة االعتقاد البن قدامة، شرح الشيخ محمد بن عثيمين ص 2

 .173سطية ص_ الوا 3
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
إلى ترجيح الرأي األول وهو × وأشار شيخ اإلسالم ابن تيمية 

 تقديم عثمان ألمور:

أن هذا هو الذي دلت عليه اآلثار الواردة في مناقب  ا:أحده

 ÷. عثمان

إال  إجماع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة، وما ذاك الثاني:

 ألنه أفضل؛ فترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخالفة.

أنه استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي _ كما  الثالث:

سبق _ من أنهم قدموه في البيعة، وكان علي من جملة من بايعه، 

 .(1)وكان يقيم الحدود بين يديه

حادي عشر: حكم تقديم علي على عثمان _ رضي هللا عنهما 

بعد أن تبين رجحان القول بتقديم عثمان ثم علي، واستقرار أمر : _

أهل السنة على ذلك لسائل أن يسأل فيقول: هل يضلل من يقدم علياً 

 على عثمان؟

والجواب ال؛ فهذه مسألة ال يضلل من يخالف فيها؛ نظراً 

 الختالف أهل السنة.

بعد أن ذكر الخالف في هذه × قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

المسألة واستقرار أمر أهل السنة على تفضيل عثمان ثم علي _ 

هذه المسألة _ مسألة عثمان  ترضي هللا عنهما _ قال: =وإن كان

وعلي _ ليست من األصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور 

 .(2)أهل السنة+

على غيره من الخلفاء األربعة ÷ ثاني عشر: حكم تقديم علي 

مسألة مما يضلل بها المخالف؛ إذ ال يجوز تقديم هذه الفي الخالفة: 

على غيره من الخلفاء الثالثة في الخالفة، أو ادعاء أنه ÷ علي 

 أولى منهم فيها.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .176_175_ انظر شرح الواسطية للشيخ صالح الفوزان ص 1

 .177_ الواسطية ص 2
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
أنه قال: =من زعم أن علياً كان أحق × روي عن سفيان الثوري 

بالوالية منهما _ يعني أبا بكر وعمر _ فقد خط أ أبا بكر وعمر 

_رضي هللا عن جميعهم_ وما أراه يرتفع له والمهاجرين واألنصار 

 .(1)مع هذا عمل إلى السماء+

بعد أن ذكر مسألة تفضيل عثمان × قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

على علي _ رضي هللا عنهما _ وأنها ليست من األصول التي 

يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة قال: =لكن التي يضلل 

لك ألنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول هللا " فيها مسألة الخالفة، وذ

 ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. ،أبو بكر

ومن طعن في خالفة أحد من هؤالء فهو أضل من حمار 

 .(2)أهله+

وخالصة القول في مسألة تقديم علي على غيره من الخلفاء 

 الثالثة ما يلي:

 _ من قدمه في الخالفة على أي من الثالثة فهو ضال.1

قدمه في الفضيلة على أبي بكر وعمر فهو ضال _ أيضاً  _ من2

._ 

_ من قدمه في الفضيلة على عثمان فال يضلل، وإن كان 3

 .(3)خالف الراجح

عَي ن وَن من أهل الجنة ثالث عشر: العشرة المبشرون بالجنة:  الم 

 كثيرون، ومنهم العشرة المبشرون بالجنة.

حديث واحد فقال:  وخصوا بهذا الوصف ألن النبي " جمعهم في

أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي =

في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبدالرحمن بن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.4630_ رواه أبو داود ) 1

 .177_ الواسطية ص2

 .178_ انظر شرح الواسطية للشيخ صالح الفوزان ص3
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
عوف في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وسعيد بن زيد 

 .(1)+في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة

األربعة، وأما الباقون فجمعوا في وقد سبق الكالم عن الخلفاء 

 هذا البيت:
 سعيد وس عد واب ن ع وف وطلح ة

 
َم     د ح   وع    امر فه     ر والزبي    ر الم 

 
: هو ابن عبيدهللا من بني تميم بن مرة أحد الثمانية فطلحة

هـ 36السابقين إلى اإلسالم قتل يوم الجمل في جمادى اآلخرة سنة 

 سنة. 64عن 

قصي بن كالب ابن عمة رسول  : هو ابن العوام من بنيوالزبير

هللا " انصرف يوم الجمل عن قتال علي فلقيه ابن جرموز فقتله في 

 سنة. 67هـ عن 36جمادى األولى سنة 

: من بني زهرة بن كالب توفي سنة وعبدالرحمن بن عوف

 سنة ودفن بالبقيع. 72هـ عن 32

مناف ابن  : هو ابن مالك من بني عبدوسعد بن أبي وقاص

ن رمى بسهم في سبيل هللا مات في قصره بالعقيق زهرة أول م

 سنة. 82هـ عن 55أميال من المدينة، ودفن بالبقيع سنة  على عشرة

: هو ابن زيد بن عمرو بن نفيل العدوي كان من وسعيد بن زيد

هـ عن 51السابقين إلى اإلسالم توفي بالعقيق، ودفن بالمدينة سنة 

 بضع وسبعين سنة.

ن عبدهللا بن الجراح من بني فهر من : هو عامر بأبو عبيدة

السابقين إلى اإلسالم توفي في األردن في طاعون َعمواس سنة 

 .(2)سنة 58هـ عن 18

وممن شهد له النبي " بالجنة الحسن والحسين وثابت بن قيس بن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، وابن ماجة 3757( و )3748(، والترمذي )4650( و )4649_ رواه أبو داود )1

 (. 4010لباني في صحيح الجامع )(، وصححه األ134)
 .146_145_ انظر شرح لمعة االعتقاد ص 2
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
 شماس.

 .(1)+الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنةقال النبي ": =

من أهل النار ولكنك من  إنك لستوقال " في ثابت بن قيس: =

 .(2)+أهل الجنة

مر شيء من ذلك في عشر: فضائل الصحابة ومراتبهم:  رابع

 ، وفيما يلي مزيد بيان لذلك.ماضية فقرة

=ويقبلون ما جاء به الكتاب ×: قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

والسنة واإلجماع من فضائلهم ومراتبهم، ويفضلون من أنفق من 

ح الحديبية _ وقاتل على من أنفق من بعد قبل الفتح _ وهو صل

 وقاتل.

ويفضلون المهاجرين على األنصار، ويؤمنون بأن هللا قال ألهل 

اعملوا ما شئتم فقد بدر _ وكانوا ثالثمائة وبضعة عشر _: =

 .(3)+غفرت لكم

 وبأنه ال يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر النبي ".

عنه، وكانوا أكثر من ألف بل لقد رضي هللا عنهم ورضوا 

 .(4)وأربعمائة+

يتضمن عدداً × وهذا النص الجامع من شيخ اإلسالم ابن تيمية 

 من المسائل:

: قوله: =ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة واإلجماع من األولى

 فضائلهم ومراتبهم+.

 قوله: =ويقبلون+: أي أهل السنة.

مرء غيره، و =الفضائل+: جمع فضيلة وهي ما يفضل به ال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، وقال: =حديث حسن صحيح+، وصححه األلباني في 3768_ رواه الترمذي ) 1

 (.796الصحيحة )

 (.187( و )119(، ومسلم )3613_ رواه البخاري ) 2

 (.2494(، ومسلم )3007_ رواه البخاري ) 3

 .171_ العقيدة الواسطية ص 4
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
 ويعد منقبة له.

 و =المراتب+: الدرجات؛ ألن الصحابة درجات ومراتب.

لون من أنفق من قبل الفتح _ وهو صلح الثانية : قوله: =وي فَّض 

 الحديبية _ وقاتل على من أنفق من بعد وقاتل+.

=الحديبية+: بئر قرب مكة، وقعت عنده البيعة تحت شجرة هناك 

 " وأصحابه عن دخول مكة، حينما صد المشركون رسول هللا

فبايعوه على الموت، وسميت هذه البيعة فتحاً؛ لما حصل بسببها من 

 الخير والنصر للمسلمين.

ْنك ْم والدليل على تفضيل هؤالء، قوله _ تعالى _: ] ي م  ال يَْستَو 

ْن ا ْن قَْبل  اْلفَتْح  َوقَاتََل أ ْولَئ َك أَْعَظم  دََرَجةً م  ْن َمْن أَْنفََق م  يَن أَْنفَق وا م  ل ذ 

ْسنَى  (.10[ )الفتح: بَْعد  َوقَاتَل وا َوك الا َوَعدَ َّللا   اْلح 

=ويؤمنون بأن هللا قال ألهل بدر _ وكانوا ثالثمائة : قوله: الثالثة

 وبضعة عشر _: =اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم+.

 ة.يشير بذلك إلى مرتبة أهل بدر، وأنها من أعلى مراتب الصحاب

وبدر هو المكان المعروف الذي كانت فيه الغزوة المشهورة، 

وكانت في السنة الثانية من الهجرة في رمضان، وسمى هللا _ 

 تعالى _ يومها: يوم الفرقان.

فأهل بدر الذين جعل هللا على أيديهم هذا النصر المبين، والفرقان 

الذي هاب العرب به رسول هللا " وأصحابه، وكان لهم منزلة 

 عظيمة بعد هذا النصر اطلع عليهم هللا _ عز وجل _ وقال:

 +.اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم=

، ومن وقد اختلف العلماء بالمراد بالمغفرة في هذا الحديث

قال: =قول النبي × أحسن من تكلم في توجيه ذلك العالمة  ابن القيم 

ملوا ما وما يدريك أن هللا اطَّلع على أهل بدر، فقال: اع" لعمر: =

 +.شئتم فقد غفرت لكم

أشكل على كثير من الناس معناه؛ فإن ظاهره إباحة كل األعمال 
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
 لهم، وتخييرهم فيما شاؤوا منها، وذلك ممتنع.

+ اعملوافقالت طائفة، منهم ابن الجوزي: ليس المراد من قوله =

االستقبال، وإنما هو للماضي، وتقديره: أَيُّ عمٍل كان لكم فقد 

 غفرته.

 : ويدلُّ على ذلك شيئان:قال

 : أنه لو كان للمستقبل كان جوابه قوله: =فسأغفر لكم+.أحدهما

 : أنه كان يكون إطالقاً في الذنوب وال وجه لذلك.والثاني

وحقيقة هذا الجواب: أني قد غفرت لكم بهذه الغزوة ما سلف من 

 ذنوبكم.

 لكنه ضعيف من وجهين:

لالستقبال دون الماضي،  + يأباه؛ فإنهاعملوا: أن لفظ =أحدهما

+ ال يوجب أن يكون: =اعملوا+ مثله؛ فإن قد غفرت لكموقوله =

أَتَى + تحقيق لوقوع المغفرة في المستقبل كقوله ]قد غفرتقوله =

 (، ونظائره.22)الفجر: [َوَجاَء َربُّكَ (، ]1)النحل: [أَْمر  َّللا   
جسُّسه : أن الحديث نفسه يردّه؛ فإن سببه قصة حاطب، وتالثاني

" وذلك ذنب واقع بعد غزوة بدر ال قبلها، وهو سبب  على النبي

 الحديث؛ فهو مراد منه قطعاً.

فالذي نظن في ذلك _ وهللا أعلم _ أن هذا خطاب لقوم قد علم هللا 

_ سبحانه _ أنهم ال يفارقون دينهم، بل يموتون على اإلسالم، وأنهم 

، ولكن ال يتركهم هللا قد يقارفون بعض ما يقارفه غيرهم من الذنوب

ين عليها، بل يوفّ قهم لتوبة نصوح، واستغفار،  _ سبحانه _ مصّر 

 وحسنات تمحو أثر ذلك.

ويكون تخصيصهم بهذا دون غيرهم؛ ألنه قد تحقق ذلك فيهم، 

وأنهم مغفور لهم، وال يمنع ذلك كون المغفرة حصلت بأسباب تقوم 

ً بالمغفرة؛ فلو بهم، كما ال يقتضي ذلك أن يعطلوا الفرائض و ثوقا

كانت قد حصلت بدون االستمرار على القيام باألوامر لما احتاجوا 
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
بعد ذلك إلى صالة، وال صيام، وال حج، وال زكاة، وال جهاد، وهذا 

 محال.

ْن أوجب الواجبات التوبة بعد الذنب؛ فضمان المغفرة ال  وم 

خر: يوجب تعطيل أسباب المغفرة، ونظير هذا قوله في الحديث اآل

أذنب عبٌد ذنباً فقال: أي رب، أذنبت ذنباً فاغفره لي، فغفر له، ثم =

مكث ما شاء هللا أن يمكث، ثم أذنب ذنباً آخر فقال: أي رب أصبت 

ً فاغفر لي، فغفر له، ثم مكث ما شاء هللا أن يمكث ثم أذنب  ذنبا

ً فاغفره لي، فقال هللا: علم  عبدي  ً آخر فقال: رب أصبت ذنبا ذنبا

ً يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي فليعمل ما أنَّ  له ربا

 .(1)+شاء

نه _ له في المحرمات إذن منه _ سبحافليس في هذا إطالق و

 والجرائم، وإنما يدل على أنه يغفر له ما دام كذلك إذا أذنب تاب.

واختصاص  هذا العبد بهذا؛ ألنه قد علم أنه ال يصرُّ على ذنب، 

حكم  يعّم كل من كانت حاله حاله، لكن ذلك  وأنه كلما أذنب تاب _

 العبد مقطوع له بذلك كما قطع به ألهل بدر.

وكذلك كل من بَش َره رسول هللا " بالجنة أو أخبره بأنه مغفور له 

لم يَْفهم منه هو وال غيره من الصحابة إطالق الذنوب والمعاصي 

وحذراً  له ومسامحته بترك الواجبات، بل كان هؤالء أشد اجتهاداً 

 وخوفاً بعد البشارة منهم قبلها، كالعشرة المشهود لهم بالجنة.
يق شديد الحذر والمخافة، وكذلك عمر؛ فإنهم علموا  وقد كان الصدّ 

أن البشارة المطلقة مقي دة بشروطها واالستمرار عليها إلى الموت، 

ذن ومقي دة بانتفاء موانعها، ولم يَْفَهم أحد  منهم من ذلك اإلطالق اإل

 .(2)فيما شاؤوا من األعمال+

 +.بأنه ال يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة: قوله: =الرابعة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2758(، ومسلم )7507_ رواه البخاري ) 1

 .36_34_ الفوائد ص 2
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
هذا الكالم في شأن أصحاب الشجرة، وهم أهل بيعة الرضوان 

وهي البيعة التي حصلت في الحديبية _ كما سبق الحديث عنه قريباً 

 _ وقد ذكر لهم شيخ اإلسالم مزيتين:

النار أحد منهم، ودليل ذلك ما جاء في : أن ال يدخل إحداهما

صحيح مسلم عن جابر بن عبدهللا يقول: =أخبرتني أم مبشر أنها 

ال يدخل النار _ إن شاء هللا _ سمعت النبي " يقول عند حفصة: =

 .(1)+من أصحاب الشجرة الذين بايعوا تحتها

في قوله  ا: أن هللا قد رضي عنهم، وهذ صريح القرآن كماألخرى

ن يَن إ ْذ ي بَاي ع ونََك تَْحَت _: ] _ تعالى ْؤم  َي َّللا   َعْن اْلم  لَقَْد َرض 

 (.18[)الفتح:الش َجَرة  

، ومما جاء في ذلك ما وممن لهم سابقة وفضل ومزية أهل أحد

ً في كتاب × أورده اإلمام البخاري  في صحيحه حيث عقد بابا

 .المغازي قال فيه: باب: =الذين استجابوا هلل والرسول+

حدثنا محمد، حدثنا أبو معاوية عن هشام عن أبيه عن عائشة _ 

ْم رضي هللا عنهما _ ] ْن بَْعد  َما أََصابَه  س ول  م  يَن اْستََجاب وا ّلِل    َوالر  ال ذ 

يم  ) ْم َوات قَْوا أَْجر  َعظ  ْنه  يَن أَْحَسن وا م   .(آل عمران)[ (172اْلقَْرح  ل ل ذ 

كان أبواك منهم: الزبير وأبو بكر، لما  قالت لعروة: يابن أختي

أصاب رسول هللا " ما أصاب يوم أحد، وانصرف عنه المشركون 

 +.من يذهب في إثرهمخاف أن يرجعوا، قال: =

 .(2)فانتدب منهم سبعون رجالً قال: كان فيهم أبو بكر والزبير+

خامس عشر: أسس البحث في تاريخ الصحابة، وما جرى 

 بينهم من الفتن:

م البحث في تاريخ الصحابة، وما جرى بينهم من الفتن بعد يقو

استشهاد عثمان، وما حصل بين علي ومعاوية _ رضي هللا عنهما 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2496_ مسلم ) 1

 (.4077_ البخاري ) 2
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
 _ على عدة أسس تتلخص فيما يلي:

_ أن نعتقد أنهم خير القرون؛ ألن هللا _ عز وجل _ زك اهم، 1

 ". هوكذلك رسول
األصل _ أن الكالم عما شجر بينهم ليس هو األصل، بل 2

االعتقادي عند أهل السنة والجماعة هو الكفُّ واإلمساك عما شجر 

 بينهم؛ ليسلم المرء من الوقيعة فيهم أو انتقاصهم.

_ إذا دعت الحاجة إلى ذكر ما شجر بينهم، فال بد من التحقق 3

والتثبت في الروايات المذكورة حول الفتن التي وقعت بين الصحابة؛ 

ها الكذب والتحريف؛ فوجب التحقق ذلك أن هذه الروايات دخل

 والتثبت.

_ إذا صحت الرواية في ميزان الجرح والتعديل في شأن 4

الصحابة، وكان في ظاهرها القدح فيهم _ فليحمل ذلك على أحسن 

 المحامل، وليلتمس لهم أحسن المخارج والمعاذير.

_ أن ما ثبت في ميزان النقد العلمي فيما شجر بين الصحابة _ 5

مجتهدون؛ ذلك أن القضايا كانت مشتبهة، فلشدة اشتباهها  هم فيه

 تباينت اجتهاداتهم على ثالثة أقسام:

أ_ قسم ظهر له باالجتهاد أن الحق مع هذا الطرف، وأن مخال فه 

 باغٍ، فوجب عليه نصرة  المحق بناء على ما ترجح عنده.

ب_ قسم َعْكس  هؤالء ظهر لهم باالجتهاد أن الحق مع الطرف 

 ر؛ فوجب عليه مساعدته، وقتال الباغي عليه.اآلخ

ج_ قسم اشتبهت عليه القضية، ولم يتبين له وجه الصواب؛ 

فاعتزل الفريقين، وهذا هو الواجب في حقه؛ ألنه ال يحل اإلقدام على 

 قتل المسلم حتى يظهر أنه مستحق لذلك.

ص من ذلك كله أنهم ما بين مجتهٍد مصيب فله أجران،  فتلخ 

 خطئ فله أجر، وثالٍث اشتبه عليه الحق؛ فآثر االعتزال.ومجتهٍد م

_ ومن أسس البحث في تاريخ الصحابة، ومما يجدر بالمسلم أن 6

يعلمه في شأن تلك الفتن: أن الصحابة _ مع اجتهادهم فيها وتأولهم _ 
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
ً شديداً، وندموا لما آل إليه األمر؛  لم يخطر ببالهم  إذقد حزنوا حزنا

 صل إليه.أنه سيصل إلى ما و

ً _ أن الصحابة خير الناس 7 _ ومما ينبغي اإلشارة إليه _ أيضا

، فبرغم ما حصل بينهم إال  حتى في حال القتال، والفتنة، واالختالف 

م على بعض، ويأخذ العلم  أنهم لم يكفّ روا بعضاً، بل كان بعضهم يترح 

 من بعض، بل كانوا يثنون على بعض، ويلتمسون المعاذير لبعض.

نهج أهل السنة والجماعة في باب الصحابة _ وهو الحق _ _ م8

أنهم ال يعتقدون أن كل واحٍد من الصحابة معصوم من كبائر الذنوب 

وصغائرها، بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولكن لهم من 

 السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم.

 ر حسناتهم.وما ي نَكر على بعضهم فهو جزء يسير ينغمر في بح

هذا في الذنوب المحققة، فكيف باألمور االجتهادية التي إن أصابوا 

 فيها فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد؟

 .(1)هذه نبذة يسيرة حول أسس البحث في تاريخ الصحابة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

_ انظر آخر الوسطية البن تيمية، وكتاب عقيدة أهل السنة في الصحابة للشيخ محمد  1

 .94_17الوهيبي ص
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في أبواب  رسائل

          متفرقة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الرسالة الثانية عشرة
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 مع الفتنفي التعامل 
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
 

 
 

 أما بعد: ،الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا

عصيبة، قد تكون أحرج أيام  ب أن األمة تعيش أحواالً فال ري

مرت بها عبر التاريخ؛ فالمصائب متنوعة، والجراحات عميقة، 

 والمؤامرات تحاك تلو المؤامرات.

رقة، يضاف إلى ذلك ما تعانيه األمة من الضعف، والهوان، والف  

 وتسلط األعداء.

سلسلة من  إال_  كثير من بالد المسلمينوما هذا الذي يجري في 

َوال ]،م، والقتال الذي ال يزال مستمراً ار، والكيد العظيالمكر الكب  

ين ك ْم إ ْن اْستََطاع وا  دُّوك ْم َعْن د  البقرة: [)يََزال وَن ي قَات ل ونَك ْم َحت ى يَر 

ْن بَْعد  إ يَمان ك ْم ك  ](،217 دُّونَك ْم م  تَاب  لَْو يَر  ْن أَْهل  اْلك  ف اراً َود  َكث ير  م 

ْن بَْعد   ْم م  ه  ْند  أَنف س  ْن ع  ْم اْلَحقُّ َحَسداً م   .(109البقرة: [) َما تَبَي َن لَه 

ً من فئة  وفي مثل هذه األحوال يكثر السؤال، ويلح خصوصا

الشباب المحبين لدينهم، الراغبين في نصرته؛ فتراهم، وترى كل 

ا أفعل؟ غيور على دينه يقول: ما دوري في هذه األحداث؟ وماذ

ار من الشرور والفتن  وكيف أتعامل مع هذا الخضم المو 

 واألخطار؟

من اليأس،  النفوس من جراء ذلك شيء   وقد يخالط بعضَ 

واإلحباط، وقد يعتريها الشك في إصالح األحوال، ورجوع األمة 

 إلى عزها وسالف مجدها.

فإن هذه األمة أمة مباركة موعودة بالنصر  من شيء ومهما يك  

 .متى توكلت على هللا، وأخذت باألسباب تمكينوال

 وهذا الدين أنزله هللا _ عز وجل _ وبعث به الرسول " ليظهره

  .على الدين كله ولو كره المشركون
وازل والمصائب والفتن فهو مبين في كتاب هذه الن التعامل معأما 

ح في كتب أهل العلم التي تكلمت _ وسنة نبيه " موض عز وجل هللا _

مقدمةال  
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
 .هذا الباب على

مما  ق عليه في هذا الصددرْ ومما تجدر اإلشارة إليه، ويحسن الط  

_ على حسن التعامل مع الفتن، والمصائب،  بإذن هللا هو معين _

أمور كثيرة، وفيما يلي ذكر لشيء منها،  _ والخروج منها بأمان

مع مالحظة أن بعضها داخل في بعض؛ فإلى تلك األمور، وهللا 

  يه التكالن.المستعان وعل



 

 
 

 

 

 

 

 

12

0 
 

في أبواب  رسائل

 متفرقة
 

 
 

م جماع هذا الباب لَ عْ وهذا المَ  : االعتصام بالكتاب والسنة:أوالً 

عز  كله؛ إذ جميع المعالم اآلتية داخلة فيه، متفرعة عنه، قال هللا _

ْستَق يمٍ وجل_:] َراٍط م  َي إ لَى ص  ْم ب اّلِل   فَقَْد ه د  آل ) [َوَمْن يَْعتَص 

 .(101:عمران

فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما: كتاب هللا تركت = ": وقال النبي

 .(1)+وسنتي، ولن يتفرقا حتى ي ِرد ا عليَّ الحوض

وإنه من يعش منكم = ÷: في حديث العرباض بن سارية " وقال

ً كثيراً؛ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين  فسيرى اختالفا

وإياكم ومحدثات األمور فإن كل  ،ين عضوا عليها بالنواجذيالمهد

 .(2)+دعة ضاللةب

_ من  بإذن هللا من الزلل، وأمان _ فالتمسك بالوحيين عصمة  

 الضالل.

غير أن  وليس االعتصام بهما كلمة تتمضمض بها األفواه من

وإنما هي عمل، واتباع في جميع ما يكون لها رصيد في الواقع، 

 يأتيه اإلنسان ويذره.

إلى هداية ويعظم هذا األمر حال الفتن؛ إذ يجب الرجوع فيها 

وهذا ما سيتبين في ن؛ لكي نجد المخرج والسالمة منها، الوحيي

 _. إن شاء هللا الفقرات التالية _

 ً فهي واجبة في كل وقت، وهي في هذه  : التوبة النصوح:ثانيا

ع وا] األوقات أوجب  .(43األنعام: [)فَلَْوال إ ْذ َجاَءه ْم بَأْس نَا تََضر 

ه السالم _ عبرة وموعظة؛ فهم ولنا في قصة قوم يونس _ علي

ر العذاب قد بدأت تلوح لجأوا إلى هللا، وتضرعوا إليه، ذ  لما رأوا ن  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (:2938) عن أبي هريرة، وقال األلباني في صحيح الجامع 1/93أخرجه الحاكم -1

 .)صحيح(

 (.5وصححه ابن حبان ) ،(2676والترمذي ) ،(4607رواه أبو داود )-2

 معالم في التعامل مع الفتن
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
فرفع هللا عنهم العذاب ومتعهم بالحياة إلى حين مماتهم، وانقضاء 

 آجالهم.

فعلى األمة أن تتوب، وأن تدرك أن ما أصابها إنما هو جاٍر على 

ً من كان؛ فتتوب من مقتضى سنن هللا التي ال تحابي أحداً  كائنا

المنكرات التي أشاعتها من شرك، وحكم بغير ما أنزل هللا، 

 وتقصير في الدعوة إلى هللا، واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

والمجون، واإلسراف، ، وتتوب من المظالم، والربا، والفسق

 والترف وما إلى ذلك مما هو مؤذن باللعنة، وحلول العقوبة.

رد منا أن ينظر في حاله مع ربه، وفي جميع شؤونه؛ وعلى كل ف

يك ْم َويَْعف و َعْن ألن ] يبٍَة فَب َما َكَسبَْت أَْيد  ْن م ص  َما أََصابَك ْم م 

 .(1)(03الشورى: )[َكث يرٍ 

ً لثثا ً تاريخ الحروب الصليبية،  : النظر في التاريخ:ا خصوصا

النجاة وذلك ألخذ العبرة، وطرد شبح اليأس، والبحث عن سبل 

 والنصر.

فلو نظرنا _ على سبيل المثال _ إلى كتب التاريخ كتاريخ ابن 

األثير أو البداية والنهاية البن كثير لرأينا العجب من تسلط 

_ على سبيل المثال _  وبيت المقدس ين، ولرأينا أن بغداديالصليب

من البالء ما هللا به  تلك البالد ؛ فلقد القتا كثيراً ميتكرر ذكره

إلى حد كبير _ على  _ ومع ذلك ظلت صامدة، محافظة ،معلي

 إسالمها وعراقتها.

تلك البالد وغيرها من بالد والتاريخ يعيد نفسه في هذه األيام، و

 .معتدينستصمد في وجوه ال _إذن هللا_ب المسلمين

ولو نظرنا في كتب التاريخ التي تحدثت عن غزو التتار لبالد 

لك الهجمة، وكيف خالط النفوس المسلمين، وكيف كانت شراسة ت

من الرعب واألوجال ما خالطها، وكيف بلغ ببعضها اليأس من أن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 للكاتب. ،ـ انظر إلى رسالة: توبة األمة 1
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
 تقوم لإلسالم قائمة بعد ذلك.

وما هي إال أن كشف هللا الغمة، وأعاد العز والمجد لألمة، بل إن 

 التتار أنفسهم دخلوا في اإلسالم.

واده إبان ومن النظر في التاريخ النظر في سير أبطال اإلسالم وق

وخصوصاً نور الدين محمود، وصالح الدين الحروب الصليبية، 

األيوبي _ عليهما رحمة هللا _ فسيرتهما تحمل في طياتها عبراً 

؛ حيث حرصا على توحيد األمة، عظيمة تفيد في هذا الشأن كثيراً 

 ولم شعثها، ورفع الذلة واإلحباط اللذين خالطا كثيراً من النفوس.

ا على اإلعداد المتكامل للجهاد في سبيل هللا؛ كما أنهما حرص

 فنالت األمة بذلك سؤدداً، ومجداً، ورفعة.

فذلك من جميل ما ينبغي؛ فالحياة  رابعاً: اإلفادة من التجارب:

كلها تجارب، واستفادة من التجارب، وميزة إنسان على إنسان، 

ها؛  وأمة على أمة هي القدرة  على االستفادة من التجارب وعدم 

فالحوادث تمر أمام جمع من الناس؛ فيستفيد منها أناس بمقدار مائة، 

وآخرون بمقدار خمسين وهكذا، وآخرون تمر منهم الحوادث على 

عين بلهاء، وقلب معرض؛ فال يفيدون منها شيئاً، وال تحسُّ له 

 وجبةً، وال تسمع لهم ركزاً.

ول والفرق بين من يستفيد من التجربة ومن ال يستفيد أن األ

 يستطيع انتهاز الفرص في حينها، وأن يتجنب الخطر قبل وقوعه.

على حين أن الثاني ال ينتهز فرصة، وال يشعر بالخطر إال بعد 

وقوعه؛ فال يليق _ إذاً _ أن تمر بنا وبأمتنا التجارب؛ فنكرَر 

 الخطأ، وال نفيدَ من عبر الماضي.

بهم من الباليا، وال يحسن بنا أن ن ْغف ل تعامل أسالفنا مع ما مر 

س من هداهم، لك المحن والفتن، بل علينا أن نقتبوكيف تجاوزوا ت

م العبر من صنيعهم.  ونستَْله 

 ً فمهما طال البالء، ومهما استبد  التذكير بعاقبة الظلم: :خامسا
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
وإن العاقبة الحميدة إنما هي للتقوى ، األلم فإن عاقبة الظلم وخيمة

محكم التنزيل؛ فماذا كانت عاقبة  وللمتقين، كما بين ذلك ربنا في

وغيرهم ممن طغى وتجبر ، ، وفرعون، وهامان وقاروندالنمرو

 وظلم؟

وماذا كانت عاقبة ، إنها الدمار، والبوار، وجهنم وبئس القرار

إنها الفالح  ؟المقسطين من عباد هللا المؤمنين األنبياء والمصلحين

 والنصر، والتمكين، والجنة ونعم عقبى الدار.
ما يحسن التحذير من الظلم العام على مستوى األمة يحسن وك

ً كان نوعه، سواء في الحكم على الناس،  كذلك التحذير من الظلم أي ا

 أو األقوال، أو األشخاص.

فإن  سادساً: الثقة باهلل، واليقين بأن العاقبة للتقوى وللمتقين:

ثقته ي ّو  قَ من أهم ما يجب على المؤمن _ في هذا الصدد _ أن ي  

بربه، وأن ينأى بنفسه عن قلة اليقين بأن العاقبة للمتقين؛ فهناك من 

إذا شاهد ما عليه المسلمون من الضعف والتمزق، والتشتت، 

يس من أأعدائهم عليهم، ونكايتهم بهم _  والتفرق، ورأى تسلط

نصر هللا، وقنط من عز اإلسالم، واستبعد أن تقوم للمسلمين قائمة، 

يدال على الحق إدالة دائمة مستمرة يضمحل وظن أن الباطل س

 معها الحق.

فهذا األمر جد خطير، وهو مما يعتري النفوس الضعيفة، التي 

 قل إيمانها، وضعف يقينها.

، وهو دليل  على قلة اليقين  فهذا الشعور مما ينافي اإليمان الحق 

بوعد هللا الصادق، والتفات  إلى األمور المحسوسة دون نظر إلى 

 ب األمور وحقائقها.عواق

وإال كيف ي َظنُّ هذا الظن وهللا _ عز وجل _ قد كتب النصر في 

األزل، وسبقت كلمته بأن العاقبة للتقوى وللمتقين، وأن جنده هم 

 الغالبون، وهم المنصورون، وأن األرض يرثها عباده الصالحون؟



 

 
 

 

 

 

 

 

12

4 
 

في أبواب  رسائل

 متفرقة
فمن ظن تلك الظنون السيئة فقد ظن بربه السوء، ونسبه إلى 

يليق بجالله، وكماله، وصفاته، ونعوته؛ فإن حمده،  خالف ما

ل حزبه وجنده،  وعزته، وحكمته، وإلهيته تأبى ذلك، وتأبى أن ي ذ 

 وأن تكون النصرة  والغلبة  ألعدائه.

فمن ظن ذلك فما عرفه، وال عرف ربوبيته، وملكه، وعظمته؛ 

ر  ً أن ي ْظه  فال يجوز في حقه _ عز وجل _ ال عقالً وال شرعا

اطل على الحق، بل إنه يقذف بالحق على الباطل فإذا هو الب

 .(1)زاهق

أما ما يشاهد من تسلط الكفار واستعالئهم _ فإنما هو استعالء 

استثنائي، وهو استدراج  وإمالء  من هللا لهم، وعقوبة لألمة المسلمة 

 على بعدها عن دينها.

، (123النساء:) [ه  َمْن يَْعَمْل س وءاً ي ْجَز ب  ]ـثم إن سنة هللا ماضية ف

منها ما مضى  متنوعةً  وهذه األمة تذنب، فتعاقب بذنوبها عقوباتٍ 

ه؛ كي ْكر  فتأخذ حينئذ مكانها  تعود إلى رشدها، وتؤوب إلى ربها؛ ذ 

 الالئق بها.

حتى يخف  أمة مرحومة تعاقب في هذه الدنيا؛ ثم إن هذه األمة

 أصابها من بالء. لها بسبب ما رَ فَ غْ العذاب عنها في اآلخرة، أو ي  

ً  اً: الوقوف مع الشعوب اإلسالمية المظلومة:سابع  وخصوصا

 ؛الخطوب االمصائب، وتتابعت عليه اتوالت عليه تيالشعوب التلك 

 وبذل المستطاع.، والتصبير، بالدعاء، والتثبيت افنقف معه

؛ مصائبنا األخرىمن المصائب مصيبة  أي كما ينبغي أال تنسينا

 صابها يجدي كثيراً، ويصد شراً مستطيراً.فوضع األمور في ن

فينبغي في ذلك الخضم  ثامناً: لزوم االعتدال في جميع األحوال:

من الفتن والمصائب أال يفارقنا هدوؤنا، وسكينتنا، ومروآتنا؛ فذلك 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ففيه كالم عظيم حول هذه المسألة،  241_3/218زاد المعاد البن القيم انظر _ 1

 وحول الحكمة من إدالة الكفار على المسلمين. 
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
دأب المؤمن الحق، الذي ال تبطره النعمة، وال تقنطه المصيبة، وال 

حدود الشرع في أي شأن من  يفقد صوابه عند النوازل، وال يتعدى

 الشؤون.

ً في العلم، أو  ً مطاعا ويتأكد هذا األدب في حق من كان رأسا

 القدر؛ ألن لسان حال من تحت يده يقول:
 اص   بر نك   ن ب   ك ص   ابرين فإنم   ا

 
 ص   بر الرعي   ة عن   د ص   بر ال   راس 

 
 _: في قصيدته المشهورة _البردة÷  قال كعب بن زهير

 ال يفرح     ون إذا نال     ت رم     احهم

 
 قوم    اً وليس    وا مجازيع    اً إذا نيل    وا 

 
_ بأنهم ال يفرحون من  رضي هللا عنهم فهو يمدح الصحابة _

نيلهم عدواً؛ فتلك عادتهم، وال يحزنون إذا نالهم العدو؛ ألن عادتهم 

 الصبر والثبات.

وهو من خيار المجاهدين ×  العزيز بن زرارة الكالبي وقال عبد

 من التابعين:
 واراً عل  ىق  د عش  ت ف  ي ال  دهر أط  

 س                                                                           نن

 

 ش   تى فص   ادفت منه   ا اللّ    ْين والبَش    عا 

 
 بل   وت  ف   ال النعم   اء تبطرن   ي ك    الا 

 
 وال تََخش      ْعت  م     ن ألوائه     ا جزع     ا 

 
 ال يم   أل  اله   ول  قلب   ي قب   ل وقعت    ه

 
 وال أض       يق ب       ه ذرع       اً إذا وقع       ا 

 
لها عظماء الرجال؛ فلم يكونوا يتخلون عن فهذه الخصال يتمث

 النبيلة حتى في أحلك المواقف.مروآتهم، وعاداتهم 

يضرب لنا  "وها هو سيد العظماء، وسيد ولد آدم نبينا محمد 

أروع األمثلة في ذلك؛ فهو يقوم بصغار األمور وكبارها؛ فلم يمنعه 

قيامه بأمر الدين، وحرصه على نشره، وقيادته لألمة، وتقدمه في 

الصغير _ لم يمنعه ذلك كله من مالطفة ذلك الطفل  ساحات الوغى
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
 .(1) +؟يا أبا عمير ما فعل النغير= الذي مات طائره، وقول ه له:

 ول   م يك   ن أح   د يلهي   ه ع   ن أح   د
 

 كأن        ه وال        د والن        اس أطف        ال 
 

ف  عند السراء، ولم  فإذا لزم المرء هذه الطريقة؛ فلم يَخ 

يتضعضع حال الضراء _ فأحر  به أن يعلو قدره، ويتناهى سؤدده، 

 .وأن تنال األمة من خيره

=أنه  :× العزيز تذكر كتب السير التي تناولت سيرة عمر بن عبد

ً وعقالً _  الملك _ وهو أبرُّ  لما دَفََن ولَدَه عبد أوالده، وأكثرهم دينا

مر  بقوم يرمون؛ فلما رأوه أمسكوا، فقال: ارموا، ووقف، فرمى 

أحد  الراميين فأخرج _ يعني أبعد عن الهدف _ فقال له عمر: 

، فرمى فقص ر _ر، أخرجت فقّص    أي لم يبلغوقال لآلخر: ارم 

 _ فقال له عمر: قص رت فبلّ غ.الهدف

غ قلبك إلى ر  فْ الملك: يا أمير المؤمنين! أَت   فقال له مسلمة بن عبد

ما تفرغت له، وإنما نفضت يدك اآلن من تراب قبر ابنك، ولم 

 تصل إلى منزلك؟ 

لمصيبة، فإذا وقعت فقال له عمر: يا مسلمة! إنما الجزع قبل ا

 .(2)المصيبة فاْله  عما نزل بك+

_ ينفع  أعني االعتدال حال نزول الفتن _ فاألخذ بهذه السيرة

فتن يموجون، لكثيراً، ويدفع هللا به شراً مستطيراً؛ ألن الناس حال ا

 _ ويضطربون، وربما غاب عنهم كثير من العلم؛ فلذلك يحتاجون

ً من كان عالماً، أو رأس ً وخصوصا ً مطاعا _ إلى لزوم السكينة،  ا

الطمأنينة إلى النفوس، وال  اواالعتدال؛ حتى ي ثَبّ توا الناس، ويعيدو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بن مالك قال: كان عن أنس  (2150( ومسلم )6203و6129_ أخرجه البخاري)1

لقاً، وكان لي أخ يقال له أبو عمير، قال: أحسبه فطيم ، وكان إذا  رسول هللا "أحسن الناس خ 

 + نغر  كان يلعب به. وهذا لفظ البخاري.يا أبا عمير ما فعل النغيرجاء قال: =

، عروف بالمالءالعزيز لعمر بن محمد الخضر الم الجامع لسيرة عمر بن عبد-2

 .2/236تحقيق د. محمد البورنو
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
 تقطعهم تلك النوازل عما هم بصدده من عمل.

"ونزلت  =ولهذا لما مات النبي×:  قال شيخ اإلسالم ابن تيمية

أعظم نازلة نزلت بهم؛ حتى أوهنت العقول، وطيشت بالمسلمين 

البعيدة القعر؛  (1)، واضطربوا اضطراب األرشية في الطوّي  األلباب

فهذا ينكر موته، وهذا قد أقعد، وهذا قد دهش فال يعرف من يمر 

عليه، ومن يسلم عليه، وهؤالء يضجون بالبكاء، وقد وقعوا في نسخة 

الكبرى، وأكثر القيامة، وكأنها قيامة صغرى مأخوذة من القيامة 

بقلب  ÷ دين، وذلت كماته؛ فقام الصديقالبوادي قد ارتدوا عن ال

مع له بين الصبر  ثابت، وفؤاد شجاع فلم يجزع، ولم ينكل قد ج 

وأن هللا اختار له ما عنده، وقال  " واليقين فأخبرهم بموت النبي

لهم: =من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات، ومن كان يعبد هللا 

د  إ  فإن هللا حي ال يموت، ] َحم  ْن قَْبل ه  َوَما م  ال  َرس ول  قَْد َخلَْت م 

س ل  أَفَإ نْ  َماَت أَْو ق ت َل اْنقَلَْبت ْم َعلَى أَْعقَاب ك ْم َوَمْن يَْنقَل ْب َعلَى َعق بَْيه   الرُّ

ينَ  ر  ي َّللا   الش اك  َ َشْيئاً َوَسيَْجز   )آل عمران(. [(144) فَلَْن يَض ر  َّللا 

ية حتى تالها الصديق فال تجد أحداً فكأن الناس لم يسمعوا هذه اآل

 إال وهو يتلوها، ثم خطبهم فثبتهم وشجعهم.

وكنا كالثعالب فما زال يشجعنا  ÷ =خطبنا أبو بكر÷:  قال أنس

 حتى صرنا كاألسود+.

أسامة مع إشارتهم عليه، وأخذ في قتال  جيش وأخذ في تجهيز

ل حتى ، وأخذ يقاتوالتربصالمرتدين مع إشارتهم عليه بالتمهل 

مانعي الزكاة فهو مع الصحابة يعلمهم إذا جهلوا، ويقويهم إذا 

ضعفوا، ويحثهم إذا فتروا؛ فقوى هللا به علمهم ودينهم وقوتهم؛ 

_ يقول له: يا خليفة  مع كمال قوته وشجاعته _ حتى كان عمر

فهم؟ أعلى ديٍن مفترى؟ أم ف الناس، فيقول: عالم أتأل  رسول هللا تأل  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 جمع رشاء وهو الحبل، والطوي: البئر المطوية بالحجارة. _ 1
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
 .(1)تعل؟ وهذا باب واسع يطول وصفه+على شعٍر مف

سواء في الدعوة،  تاسعاً: لزوم الرفق، ومجانبة الغلظة والعنف:

أو الرد، أو النقد، أو اإلصالح، أو المحاورة؛ فإن استعمال الرفق، 

ولين الخطاب ومجانبة العنف _ يتألف النفوس الناشزة، ويدنيها من 

 الرشد، ويرغبها في اإلصغاء للحجة.

هذا األدب في مثل هذه األحوال العصيبة التي نحتاج فيها  ويتأكد

 إلى تلك المعاني التي تنهض باألمة، وتشد من أزر الدعوة.

_ في خطاب هارون  تعالى ، قال _ولقد كان ذلك دأب األنبياء

( فَق وال 43اْذَهبَا إ لَى ف ْرَعْوَن إ ن ه  َطغَى )] _عليهما السالموموسى _

 .(طه)[(44ناً لَعَل ه  يَتَذَك ر  أَْو يَْخَشى )لَه  قَْوالً لَيّ  

ين أحسَن ما يخاطب الل   ولق ن موسى _ عليه السالم _ من القول  

 َهْل فَق لْ ] _: تعالى _ به جبار يقول لقومه: أنا ربكم األعلى، فقال

يََك إ لَى َربّ َك فَتَْخَشى )18)لََك إ لَى أَْن تََزك ى  .(اتالنازع)[(19( َوأَْهد 

ر به كيف قال  ×:قال ابن القيم  =وتأمل امتثال موسى لما أ م 

يََك إ لَى َربّ َك فَتَْخَشى 18َهْل لََك إ لَى أَْن تََزك ى )]لفرعون: ( َوأَْهد 

(19)]. 

فأخرج الكالم معه مخرج السؤال والعرض، ال َمْخرَج األمر، 

فنسب الفعل إليه ؛ =إلى أن أزكيك+ ولم يقل: [إ لَى أَْن تََزك ى]وقال:

ي دون غيره؛ لما فيه من البركة، والخير،  هو، وذكر لفظ التزّك 

 والنماء.

يََك إ لَى َربّ كَ ]ثم قال: الدليل بين يديك الذي يسير أكون ك [َوأَْهد 

استدعاًءا إليمانه بربه الذي خلقه، ورزقه، [إ لَى َربّ كَ ] وقال:، أمامك

 .(2)ورباه بنعمه صغيراً وكبيراً+

 _ في أدب، وسعة صدر أو تحرر التي ت لقى كلمةذا فإن الوله

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .84_8/83منهاج السنة النبوية _ 1

 .133_3/132بدائع الفوائد البن القيم _ 2
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
 تسيغها القلوب، وتهش لها النفوس، وترتاح لها األسماع.

_ على نبينا محمد " بأن جبله على  جل وعال ولقد امتن ربنا _

عز  الرفق ومحبة الرفق، وأن جنبه الغلظة، والفظاظة، فقال _

ً َغل يَظ الْ ]_: وجل ْن َحْول َك فَاْعف  َولَْو ك ْنَت فَّظا قَْلب  الْنَفضُّوا م 

ْره ْم ف ي األَْمر   ْم َوَشاو  ْم َواْستَْغف ْر لَه   .(159آل عمران:[)َعْنه 
 َملََكه بسط حافلةً بهذا الخلق الكريم الذي َمنْ  "ولقد كانت سيرته 

  سلطانه على القلوب.

 متمثالً هذا الخلق فقد كان يأمر به، ويبين فضله. "وكما كان 

إن هللا رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما ال = :قال "

  .(1)+يعطي على العنف، وما ال يعطي على غيره

إن الرفق ال يكون في شيء إال زانه، وال ينزع من : ="وقال 

 .(2)+شيء إال شانه

ولما بعث أبا موسى األشعري ومعاذاً إلى اليمن قال لهما: 

 .(3)+را، وتطاوعا وال تختلفا تنف ِ را والرا، وبش ِ را وال تعس ِ يس ِ =

=يأمر بالرفق والخضوع، فإن أسمعوه ما  ×:قال اإلمام أحمد 

 .(4)يكره ال يغضب؛ فيكون يريد ينتصر لنفسه+

 ولقد أحسن من قال:
جٍ ف  ي حاج  ة  ل  و س  ار أل  ف  َم  دَج 

 
 (5)ل      م يَْقض       ها إال ال      ذي يترف      ق 

 
 .(6)وكان يقال: =من النت كلمته وجبت محبته+

وخالصة القول أن الرفق هو األصل، وهو األجدى، واألنفع، 

وأن الشدة ال تصلح من كل أحد، وال تليق مع كل أحد، فقد تالئم إذا 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2593رواه مسلم )_ 1

 (.2594رواه مسلم )_ 2

 (.1733ومسلم )، (6124رواه البخاري )_ 3

 .456/  2العلوم والحكم  جامع_ 4

 .216روضة العقالء ص _ 5

 .174/  2البيان والتبيين للجاحظ _ 6
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
وكانت في حدود  ،صدرت من ذي قدر كبير في سن، أو علم

 الحكمة، واللباقة، واللياقة.

أما إذا صدرت ممن ليس له قدر في سن، أو علم، أو كانت في 

 أعني الشدة فإنها _ _ ا، وتوجهت إلى ذي قدر أو جاهغير موضعه

 _ تضر أكثر مما تنفع، وتفسد أكثر من أن تصلح.

اً: اإلقبال على هللا _ عز وجل _: وذلك بسائر أنواع عاشر

، (1)+عبادة في الهرج كهجرة إليال= : " قال النبي: تالعبادا

 والهرج: الفتن والقتل.

هللا ذكراً وإنابة، وصالة، ونفقة، فحري بنا أن نزداد إقباالً على 

وبراً بالوالدين، وصلة لألرحام، وإحساناً إلى الجيران، وحرصاً على 

 .الصالحة من األعمال ذلك ونحوتربية األوالد، 

أن نكثر من االستغفار؛ فهو من أعظم أسباب دفع  جدير بناو

ْم َوه ْم يَْستَْغف ر  ]العذاب  بَه  عَذّ  وأن  (،33األنفال:) [ونَ َوَما َكاَن َّللا   م 

 وغيرها.، ومحبة، ورجاء، ل على أعمال القلوب من خوفب  قْ ن  

من أمر  ي_ على النفع المتعد كذلك ل _ب  قْ أن ن  حقيق علينا  و

بالمعروف، ونهي عن المنكر، ودعوة إلى هللا، وإصالح بين 

 وما جرى مجرى ذلك.، وإحسان إليهم، الناس
: فاألمة مة ورأب الصدع: الحرص على جمع الكلحادي عشر

 مثخنة بالجراح، وليست بحاجة إلى مزيد من ذلك.

ونيل رضا هللا ، بل هي بحاجة إلى إشاعة روح المودة، والرحمة

 بترك التفرق ونبذ الخالف.

، والصفح لمسلمينوذلك يتحقق بسالمة الصدر، ومحبة الخير ل

الظن  والتماس المعاذير لهم، وإحسان ،التجاوز عن زالتهم، وعنهم

 .، ومناصحتهم بالتي هي أرفق وأحسنبهم، ومراعاة حقوقهم

 وتكون بالتغاضي، والبعد عن إيغار الصدور، ونكأ الجراح.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(2948مسلم )_ 1
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
ق وا]:قال ربنا يعاً َوال تَفَر  وا ب َحْبل  َّللا   َجم  م  )آل  [َواْعتَص 

ْن نَْجَواه ْم إ ال  َمْن أَمَ وقال: ]، (103عمران: َر ال َخْيَر ف ي َكث يٍر م 

وٍف أَْو إ ْصالحٍ بَْيَن الن اس  َوَمْن يَْفعَْل ذَل َك اْبت غَاَء  ب َصدَقٍَة أَوْ  َمْعر 

 ً يما  .(114)النساء: [َمْرَضاة  َّللا   فََسْوَف ن ْؤت يه  أَْجراً َعظ 

مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم =وقال النبي ": 

سائر الجسد بالحمى مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له 

 .متفق عليه+والسهر

ً بين أهل العلم، : قيام روح الشورىثاني عشر : خصوصا

وذلك بأن ينظروا في مصلحة األمة، وأن والحل والعقد، والفضل، 

 المؤمنين: وصف قال هللا _تعالى_ في يقدموا المصالح العليا

ه مْ ]   .(38الشورى: ) [ش وَرى بَْينَه مْ  َوأَْمر 

ْره ْم ف ي األَْمر  وجل _ لنبيه ": ] وقال _ عز آل عمران: ) [َوَشاو 

159). 

فقد أذن هللا له " باالستشارة وهو غني عنها بما يأتيه من وحي 

ً لنفوس أصحابه، وتقريراً لسنة المشاورة لألمة من  السماء؛ تطييبا

 بعده.

من العلم بالشريعة، والخبرة بوجوه  ÷ وكان أبو بكر الصديق

ال يبرم حكماً في  كان نزلة ال تطاولها سماء، ومع هذاالسياسة في م

 .(1)حادثة إال بعد أن تتداولها آراء جماعة من الصحابة

 في الشورى، قال شيخ اإلسالم ابن تيمية ÷ وهكذا كان عمر

=فكان عمر يشاور في األمور لعثمان وعلي وطلحة والزبير ×: 

أبي موسى بن مسعود وزيد بن ثابت واعوف وبن اوعبد الرحمن 

 ولغيرهم، حتى كان يدخل ابن عباس معهم مع صغر سنه.
ه ْم ]به المؤمنين ومدحهم عليه بقوله: وهذا مما أمر هللا َوأَْمر 

  .(38الشورى: ) [ ش وَرى بَْينَه مْ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .21_ انظر الحرية في اإلسالم للشيخ محمد الخضر حسين ص1
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
ولهذا كان رأي عمر، وحكمه، وسياسته من أسدّ  األمور، فما 

كظهوره،  رؤي بعده مثله قط، وال ظهر اإلسالم وانتشر، وعز  

 ه في زمنه.ّز  وانتشاره، وع  

وهو الذي كسر كسرى، وقصر قيصر الروم والفرس، وكان 

أميره الكبير على الجيش الشامي أبا عبيدة، وعلى الجيش العراقي 

ه _ مثل خلفائ بعد أبي بكر _ سعد بن أبي وقاص، ولم يكن ألحدٍ 

 .(1)ونوابه وعماله وجنده وأهل شوراه+

يرةَ الخلفاء الراشدين في الشورى فكذلك وكما كانت هذه هي س

الذي كان مضرب المثل ÷ فهذا معاوية ،كانت سيرة من جاء بعدهم

 في الدهاء والحلم وكياسة الرأي كان يأخذ بسنة الشورى.

ذلك ما  _ : =دهاء معاويةفي كتاب الثمار للثعالبي ما يليجاء 

، ووقع اشتهر أمره، وسار ذكره، وكثرت الروايات والحكايات فيه

بن العاص، أن الدهاة أربعة: معاوية، وعمرو اإلجماع على 

_ فلما كان  رضي هللا عنهم والمغيرة بن شعبة، وزياد بن أبيه _

وانضم إليه الدهاة  _ معاوية بحيث هو من الدهاء وبعد الغور

_ فكان ال يقطع أمراً  الثالثة الذين يرون بأول آرائهم أواخر األمور

 يستضيء في ظلم الخطوب إال بمصابيح آرائهمحتى يشهدوه، وال 

تها، وصار دهاؤه ودهاء م  ز  سلم له أمر الملك، وألقت إليه الدنيا أَ  _

 .(2)أصحابه الثالثة مثالً+

منها تقريب القلوب، وتخليص  عظيمةً  ثم إن للشورى فوائد  

الحق من احتماالت اآلراء، واستطالع أفكار الرجال، ومعرفة 

لرأي يمثّ ل لك عقَل صاحبه كما تمثل لك المرآة  مقاديرها؛ فإن ا

ه إذا استقبلها.  صورةَ شخص 

وقد ذهب الحكماء من األدباء في تصوير هذا المغزى مذاهب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .8/58منهاج السنة النبوية _ 1

 .68الثمار للثعالبي ص _ 2
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
 شتى، قال بعضهم:

 ً  إذا ع   ن  أم   ر  فاستش   ر في   ه ص   احبا

 
 الص حب   وإن كنت ذا رأي تشير عل ى 

 
 ف   إني رأي   ت الع   ين تجه   ل نفس   ها

 
 الش هب وض عوتدرك ما ق د ح ل ف ي م 

 
 وقال آخر:

 واستش ر اقرن برأيك رأي غيرك

 
 ف      الحق ال يخف      ى عل      ى االثن      ين 

 
 والم      رء م      رآة  تري      ه وجه      ه

 
 وي        رى قف        اه بجم        ع م        رآتين 

 
 وقال آخر:

 ال    رأي كاللي    ل مس    وداً جوانب    ه
 

 واللي        ل ال ينجل        ي إال بإص        باح 

 
 إلى فاضمم مصابيَح آراء  الرجال

 
 مصباح مصباح ضوئك تزدْد ضوءَ  

 
، والحكيم الداهية، والقائد الحصيف ال وإذا كان العالم النحرير

فكيف بمن دونهم،بل كيف بمن كان شاباً  _ يستغنون عن الشورى

 ه، ولم ت َحنّ ْكه  التجارب؟!قنات   د  عْ بَ  بْ ل  صْ في مقتبل عمره، ولم تَ 
إ ْن تَْمَسْسك ْم َحَسنَة  ]_: جل وعال _ : قال ربناالصبر :ثالث عشر

واتَ  ْبك ْم َسيّ ئَة  يَْفَرح  وا  ب َها س ْؤه ْم َوإ ْن ت ص  ك مْ  َوتَت ق واَوإ ْن تَْصب ر   ال يَض رُّ

يط   ح  َ ب َما يَْعَمل وَن م    .(120)آل عمران:  [َكْيد ه ْم َشْيئاً إ ن  َّللا 

ك ْم َولَتَْسَمع ن  ] :وقال _ عز وجل _ ن  ف ي أَْمَوال ك ْم َوأَْنف س  ْن لَت ْبلَو   م 

ْن قَبْ  تَاَب م  يَن أ وت وا اْلك  نْ  ل ك مْ ال ذ  يَن أَْشَرك وا َوم  َوإ ْن  َكث يراً  أَذًى ال ذ 

وا َوتَت ق وا نْ  ذَل كَ  فَإ ن   تَْصب ر  ور   م   .(186)آل عمران:  [َعْزم  األ م 

ومن أعظم الصبر  الصبر  على هداية الناس، والصبر على 

جال الثمرة قد يؤدي إلى نتائج عكسية انتظار النتائج؛ ألن استع

فالصبر إذا اقترن باألمر كان عصمة من تضر أكثر مما تنفع؛ 

 الملل واليأس واالنقطاع، وتفجرت بسببه ينابيع العزم والثبات.

إنه الصبر المترع بأنواع األمل العريض، وليس صبر اليائس 

 الذي لم يجد بداً من الصبر فصبر.
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
أعظم األخالق، وأجّل العبادات، وإن  وبالجملة فإن الصبر من

أعظَم الصبر  وأحمده عاقبةً الصبر  على امتثال أمر هللا، واالنتهاء 

حُّ الدين، وي ْستََحق   عّما نهى هللا عنه؛ ألنه به تَْخل ص الطاعة، ويص 

ه على الطاعة  الثواب   ، وال نصيب   ؛ فليس لمن قل صبر  حظٌّ من ب ّرٍ

 من صالح.

الصبر  فيما ي ْخَشى حدوث ه من رهبة يخافها،  ر:ومن جميل الصب

؛ فإن ذَ حْ أو ي    ِ ر  حلول ه من نكبٍة يخشاها، فال يتعجْل هم  ما لم يأت 

 أكثر الهموم كاذبة، وإن األغلب من الخوف مدفوع.

زل من مكروه، أو حّل من ومن جميل الصبر  الصبر  على ما ن

، وت ْستَْدفَع  مكائد  أمر مخوف؛ فبالصبر في هذا تنفتح  وجوه  اآل راء 

ب رأيه، واشتد جزع ه، فصار  ؛ فإن من قّل صبره َعز  األعداء 

 صريَع همومه، وفريسةَ غمومه.

وكما أن األفرادَ بأمّس  الحاجة  إلى الصبر فكذلك األمة؛ فأمة 

اإلسالم كغيرها من األمم؛ ال تخرج عن سنن هللا الكونية، فهي 

 عرضة  للكوارث، والمحن.

مكلفة  بمقتضى حكم هللا الشرعي  _ في الوقت نفسه _ وهي

ل  جميع  ما  بحمل الرسالة الخالدة، ونشر الدعوة المباركة، وتحمُّ

تالقيه في سبيلها برحابة صدر، وقوة  ثباٍت، ويقيٍن بأن العاقبة 

 للتقوى وللمتقين.

_ مطالبة بالجهاد في سبيل هللا؛ إلعالء كلمة هللا،  كذلك وهي _

هللا، وإزاحة ما يقف في وجه الدعوة من عقبات؛ فال بد  ونشر دين

 لها من الجهاد الداخلي الذي ال يتحقق إال بمجاهدة النفس والهوى.

وهذا الجهاد ال يتحقق إال بخلق الصبر، ومغالبة النفس والشيطان 

والشهوات؛ فذلك هو الجهاد الداخلي الذي يؤّه ل للجهاد الخارجي؛ 

كوا َع فيها من حبٍّ وط ألن الناس إذا ت ر  للراحة،  باَعهم وما أ ْود 

ه ْم بإرشاد إلهي تطمئن إليه نفوسهم،  وإيثاٍر للد عة، ولم ي َشد  أَْزر 
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
ل هم عن حمل أعباء الحياة،  ويثقون بحسن نتائجه _ عجزت كواه 

وخارت قواهم أمام مغرياتها، وذاب احتمال هم إزاء ملذاتها 

زلة اٍد لتحصيل السمو، والعزة، والمنستعدوشهواتها؛ فَيَْفق د ون كل  ا

 الالئقة.

فلهذا اختار هللا لهم من شرائع دينه ما يصق ل أرواحهم، ويزّكي 

نفوسهم، ويمحص قلوبهم، ويربي ملكات الخير فيهم من صالة، 

 وزكاة، وصيام، وحج وغيرها من الشرائع.

: فإن ذلك مما يبعث الهمة، : إشاعة روح التفاؤلرابع عشر

و إلى اطراح الخور والكسل، ويقود إلى اإلقبال على الجد ويدع

 ولنحذر من، والعمل؛ فلنثق باهلل _ عز وجل _ ونصره وتأييده

القنوط كثرة التالوم، وإلقاء التبعات على اآلخرين، ولنحذر من 

واليأس، والتشاؤم؛ فاإلسالم ال يرضى هذا المسلك بل يحذر منه 

 أشد التحذير.

 هذه المحن منحاً عظيمة. ثم لنثق بأن في طي
 ك     م نعم     ة ال تس     تقل بش     كرها

 
 ههلل ف        ي ط        ي المك        اره كامن         

 
ولو لم يأت من ذلك إال أن األمة تصحو من رقدتها، وتعود إلى 

 ربها ودينها.

ولو لم يأت من ذلك إال أن هذا الجيل الجديد بدأ يعرف أعداءه، 

من  ويطرق سمعه مسائل الوالء والبراء، ويدرك ما يحاك حوله

 مؤامرات، ويشعر بأن العزة هلل ولرسوله وللمؤمنين.

صاروا يشعرون بروح  لم يأت من ذلك إال أن المسلمين ولو

الجسد الواحد، ويتعاطفون مع إخوانهم في كل مكان، ويحرصون 

وتقديم المستطاع لهم، كل ذلك مع ما يواجهونه  ،على تتبع أخبارهم

 من سيل الشهوات العارم. بون بهوما يحارَ ، من التضليل اإلعالمي

ا أين هم لم   ؟أين حال المسلمين اآلن من حالهم قبل تسعين سنة

سيطر الشيوعيون على روسيا، وانقلبوا على الحكم القيصري؟ ماذا 
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
فعل زعماء الشيوعية؟ يكفي أن نمثل بواحد منهم فحسب، إنه 

لبشر، فترة حكمه ثالثين مليوناً من ا انَ المجرم ستالين الذي قتل إب  

لُّهم من المسلمين.  ج 

ت لم يكونوا ليعلموا عن إخوانهم إن أكثر المسلمين في ذلك الوق

ً  نذاكآ بل إن كثيراً منهم لم يعلموا أن الجمهوريات اإلسالمية  ،شيئا

إال بعد أن  كانت بالداً إسالمية _ التي استولى عليها الشيوعيون

 انهارت الشيوعية قريباً.

ن على درجة من الوعي واإلدراك، والسعي أما اآلن فإن المسلمي

وإنما المقصود أن ، في مصالح إخوانهم، والمؤمل أكثر من ذلك

 ن أن الخير موجود، وأنه يحتاج إلى مزيد.ي  بَ ي  

 " وبالجملة فإن التفاؤل دأب المؤمن، وهو سبيل التأسي بالنبي

خصوصاً في وقت اشتداد المحن؛ وليس أدل على ذلك مما كان في 

بالمدينة، وبلغت القلوب الحناجر، ومع لما أحاطوا ة األحزاب غزو

_ يبشر أصحابه بمفاتيح الشام،  عليه الصالة والسالم ذلك كان _

 .(1)وفارس، واليمن

وإذا ت حدث عن الفأل، والحث على نشره _ فإن ذلك ال يعني 

القعود، والخمود، والهمود؛ كحال من يؤملون اآلمال العراض، 

ي األماني بحجة أن ذلك من الفأل، وهم كسالى طون فر  فْ وي  

 قاعدون، ال يتقدمون خطوة، وال ينهضون من كبوة.

ال ليس األمر كذلك؛ بل إن الفأل المجدي هو ذلك الذي يحرك 

صاحبه، ويبعثه على الجد، ويشعره بالنجح، ويقوده إلى إحسان 

 بحسن العواقب. الظن، ويبشرْ 

، ظر في جدوى نشرهخامس عشر: التثبت مما يقال، والن

: فالعاقل اللبيب ال يتكلم في والحرص على رد األمور إلى أهلها

شيء إال إذا تثب ت من صحته؛ فإذا ثبت لديه ذلك نََظَر في جدوى 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.8858) وسنن النسائي الكبرى، 4/203انظر مسند اإلمام أحمد _ 1
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
نشره، وأظهره، واجتماع  عليه للخير، نشره؛ فإن كان في نشره حفز

 وإن كان خالف ذلك أعرض عنه، وطواه.

قال أن يحدث المرء بكل ما سمع، ريح عن ولقد جاء النهي الص

 .(1)+كفى بالمرء كذباً أن يحدث بكل ما سمع=": 

باب النهي = في مقدمة صحيحه باباً سماه × وقد عقد اإلمام مسلم

وساق تحته جملة من اآلثار منها  ،سمع+ ماعن الحديث بكل 

قال:  ÷ رواه بسنده عن عمر بن الخطاب الحديث السابق، ومنها ما

 .(2)+ء من الكذب أن يحدث بكل ما سمعبحسب المر=

الرحمن  حدثنا محمد بن المثنى قال: سمعت عبد×:  وقال مسلم

ً يقتدى به حتى يمسك عن  بن مهدي يقول: =ال يكون الرجل إماما

 .(3)بعض ما سمع+

ويتعين هذا األدب في وقت الفتن والملمات، فيجب على المسلم 

 مة، وينأى عن العطب.أن يتحرى هذا األدب؛ حتى يقرب من السال

َن األَْمن  أَْو اْلَخْوف  أَذَاع وا _:] تعالى قال هللا _ َوإ ذَا َجاَءه ْم أَْمر  م 

يَن  ْم لَعَل َمه  ال ذ  ْنه  س ول  َوإ لَى أ ْول ي األَْمر  م  ب ه  َولَْو َردُّوه  إ لَى الر 

ْم َولَْوال فَْضل  َّللا   َعلَْيك   ْنه  ْم َوَرْحَمت ه  الت بَْعت ْم الش ْيَطاَن إ ال  يَْستَْنب ط ونَه  م 

 .(83النساء:) [قَل يالً 

في تفسير هذه × قال الشيخ العالمة عبد الرحمن السعدي 

=هذا تأديب من هللا لعباده عن فعلهم هذا غير الالئق، وأنه  اآلية:

ينبغي لهم إذا جاءهم أمر من األمور المهمة، والمصالح العامة مما 

األمن، وسرور المؤمنين أو بالخوف الذي فيه مصيبة عليهم يتعلق ب

أن يتثبتوا، وال يستعجلوا بإشاعة ذلك الخبر، بل يردونه إلى  _

الرسول وإلى أولي األمر منهم: أهل الرأي، والعلم، والنصح، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .في مقدمة صحيحه (5مسلم )_ 1

 ( في مقدمة صحيحه.5_ مسلم )2

 في مقدمة صحيحه. (5_ مسلم)3
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
والعقل، والرزانة، الذين يعرفون األمور، ويعرفون المصالح 

 وضدها.
ً للمؤمنين، وسروراً لهم، فإذا رأوا في إذاعته مصلحة  ونشاطا

وتحرزاً من أعدائهم _ فعلوا ذلك، وإن رأوا ما ليس فيه مصلحة، أو 

ولهذا قال مضرته تزيد على مصلحته لم يذيعوه، فيه مصلحة، ولكن 

ْنه مْ _ سبحانه _: ] يَن يَْستَْنب ط ونَه  م  أي يستخرجونه بفكرهم  [لَعَل َمه  ال ذ 

 هم الرشيدة.وآرائهم السديدة، وعلوم

وفي هذا دليل لقاعدة أدبية، وهي أنه إذا حصل بحث في أمر من 

األمور ينبغي أن يولى من هو أهل لذلك، ويجعل إلى أهله، وال 

ي تقدم بين أيديهم؛ فإنه أقرب إلى الصواب، وأحرى للسالمة من 

 الخطأ.

وفيه النهي عن العجلة والتسرع لنشر األمور من حين سماعها، 

فيقدم عليه  ؛التأمل قبل الكالم، والنظر فيه هل هو مصلحةواألمر  ب

 .(1)فيحجم عنه؟+ ؛أم ال ،اإلنسان

قال:  ى الثبت، والتدبر، والتأملفي موضع آخر حاثاً عل× وقال 

ْن قَْبل  أَْن ي ْقَضى إ لَْيَك _: ] تعالى وفي قوله _= َوال تَْعَجْل ب اْلق ْرآن  م 

ْدن ي ً  َوْحي ه  َوق ْل َرّب  ز  ْلما أدب  طالب العلم، وأنه  (114ه:ط[)ع 

ينبغي له أن يتأنى في تدبره للعلم، وال يستعجل بالحكم على 

 .(2)األشياء، وال يعجب بنفسه، ويسأل ربه العلم النافع والتسهيل+

ن وَن =قوله _ تعالى _: ]×: وقال  ْؤم  وه  َظن  اْلم  ْعت م  لَْوال إ ْذ َسم 

نَات  ب أَنف س   ْؤم  ب ين  َواْلم  ْم َخْيراً َوقَال وا َهذَا إ ْفك  م  هذا  (12النور:) [ه 

إرشاد منه لعباده إذا سمعوا األقوال القادحة في إخوانهم المؤمنين 

رجعوا إلى ما علموا من إيمانهم، وإلى ظاهر أحوالهم، ولم يلتفتوا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .154تيسير الكريم المنان في تفسير كالم الرحمن للسعدي ص_ 1

فتح الرحيم الملك العالم في علم العقائد والتوحيد واألخالق واألحكام المستنبطة _ 2

 .161الرزاق البدر ص لسعدي عناية الشيخ د. عبدالرحمن ا من القرآن للشيخ عبد
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
 .(1)إلى أقوال القادحين، بل رجعوا إلى األصل، وأنكروا ما ينافيه+

 أنشدني منصور بن محمد الكريزي:×:  حبان قال ابن
 الرف    ق  أيم    ن  ش    يٍء أن    ت تَتْبَع     ه

 
م  ال والخ     رق أش    أم  ش    يء ي ْق    د  ج   ال    ر 

 
 وذو التثب   ت م   ن حم   د إل   ى َظفَ    رٍ 

 
 (2)ال زلال من يركب  الرفَق ال يس تحقب   

 
 هذا وسيتضح شيء من ذلك في الفقرة التالية.

التأني في اتخاذ سادس عشر: التروي في إبداء الرأي، و

فالالئق بالعاقل أن ينظر في  :الموقف، وأال يقول كل ما يعلم

العواقب، وأن يراعي المصالح؛ فال يحسن به أن يبدي رأيه في كل 

صغيرة وكبيرة، وال يلزمه أن يتكلم بكل نازلة؛ ألنه ربما لم 

يتصور األمر كما ينبغي، وربما أخطأ التقدير، وجانب الصواب، 

الحكمة أن يبدي اإلنسان رأيه في كل ما يعلم حتى ولو بل ليس من 

ً في رأيه؛ فما كل رأي ي جهر به، وال  ً في حكمه، مصيبا كان متأنيا

كل ما يعلم يقال، وال كل ما يصلح للقول يصلح أن يقال عند كل 

 أحد، أو في كل مكان أو مناسبة.

بل الحكمة تقتضي أن يحتفظ اإلنسان بآرائه إال إذا استدعى 

لمقام ذلك، واقتضته الحكمة والمصلحة، وكان المكان مالئماً، ا

 والمخاطبون يعقلون ما يقال.

كن بتعقل، وروية، ورصانة، وإذا رأى أن يبدي ما عنده فلي

 وركانة، وزكانة.
ن الك      الم إذا نطق      ت فإنم      ا  وز 

 
 المنط   ق   يب   دي العق   وَل أو العي   وبَ  

 
 تروق وجد ةً تعجب؛ قال أحد الحكماء: =إن البتداء الكالم فتنةً 

_ فليعد   وصفت النفس فإذا سكنت القريحة، وعدل التأمل،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .162فتح الرحيم الملك العالم ص_ 1

 .216روضة العقالء ص  _ 2
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
ه بإساءته+النظر، ه بإحسانه مساوياً لغّم   .(1)وليكن فرح 

ل ال يكاد ×: وقال ابن حبان  =الرافق ال يكاد ي ْسبَق كما أن العَج 

 يَْلَحق، وكما أن من سكت ال يكاد يندم كذلك من نطق ال يكاد يسلم.

ل يقول قبل أن يعلم، ويجيب قبل أن يفهم، ويَْحمد قبل أن وا لعَج 

ب، ويَذ  ي جَ  م بعد ما يحمد، ويعزم قبل أن يفكر، ويمضي قبل أن ّر 

 يعزم.

ل تصحبه الندامة، وتعتزله السالمة، وكانت العرب ت َكنّ ي  والعَج 

 .(2)العجلةَ أم  الندامات+
: ال يوجد العجول وذكر بسنده عن عمر بن حبيب قال: =كان يقال

محموداً، وال الغضوب مسروراً، وال الحر حريصاً، وال الكريم 
ه غنياً، وال الملول ذا  .(3)إخوان+ حسوداً، وال الش ر 

=ما اعتمد أحد  أمراً إذا هم بشيء مثل  ×: وقال ابن الجوزي
التثبت؛ فإنه متى عمل بواقعة من غير تأمل للعواقب كان الغالب 

ر بالمشاورة؛ ألن اإلنسان بالتثبت يفتكر؛ م  هذا أ  عليه الندم؛ ول
ض على نفسه األحوال، وكأنه شاور.  فتعر 

 وقد قيل: خمير الرأي خير من فطيره.

وأشد الناس تفريطاً من عمل بما ورده في واقعة من غير تثبت 

ً فيما يوجب الغضب؛ فإنه طلب الهالك أو  واستشارة؛ خصوصا

 .(4)الندم العظيم+

! التثبت التثبت في كل األمور، والنظر في هللا اهللف=×:  وقال

 .(5)عواقبها؛ خصوصاً الغضب المثير للخصومة+

=وقد جاء في حديث مرسل: =إن هللا يحب  ×:وقال ابن القيم 

البصر النافذ عند ورود الشبهات، ويحب العقل الكامل عند حلول 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1/154دب للحصري القيرواني _ زهر األ1
 .216روضة العقالء ص_ 2
 .217روضة العقالء ص _ 3

 .605صيد الخاطر ص_ 4

 .625صيد الخاطر _ 5
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
 الشهوات+.

ال البصيرة واليقين فبكمال العقل والصبر ت دفع فتنة الشهوة، وبكم

 .(1)تدفع فتنة الشبهة، وهللا المستعان+

ثم إن التثبت والتأني، والنظر في العواقب من سمات أهل العلم 

والعقل، وال يستغني عنها أحد مهما كان، وال يكفي مجرد علم 

 ._ من هذه األمور مع العلم اإلنسان، بل ال بد له _

راعة العالمة رقمتها ي يالت مة الحكيمة الرائعةوإليك هذه الكل

×:  الشيخ محمود شاكر والتي تعبر عن كثير مما مضى ذكره، قال

ب  رجٍل واسع  العلم، بحٍر ال يزاحم، وهو على ذلك قصير العقل  =ر 

ض له ذلك من قبل جرأته على ما ليس له  مضل ل الغاية، وإنما يَْعر 

إصرار  فيه خبرة، ثم تهوره من غير روية وال تدبر، ثم إصراره

 الكبرياء التي تأبى أن تعقل.

م على ما يحسن، وعلى الذي يعلم أنه به مضطلع،  وإن أحدنا لَيْقد 

ثم يرى بعد التدبر أنه أسقط من حسابه أشياء، كان العقل يوجب 

عليه فيها أن يتثبت، فإذا هو يعود إلى ما أقدم عليه؛ فينقضه نقض 

 الغزل.

يحمل صاحبه على أن ينظر ومن آفة العلم في فن من فنونه، أن 

إلى رأيه نظرة المعجب المتنزه، ثم ال يلبث أن يفسده طول التمادي 

في إعجابه بما يحسن من العلم، حتى يقذفه إلى اجتالب الرؤى فيما 

ال يحسن، ثم ال تزال تغيره عادة اإلعجاب بنفسه حتى ينزل ما ال 

يستكبر، يحسن منزلة ما يحسن، ثم يصر، ثم يغالي، ثم يعنف، ثم 

 .(2)ثم إذا هو عند الناس قصير الرأي والعقل على فضله وعلمه+

_ يراعون هذا  رضي هللا عنهم ولقد كان الصحابة الكرام _

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .537إغاثة اللهفان ص_ 1

قاالت محمود شاكر وانظر جمهرة م، 1944إبريل  562سالة عدد مجلة الر_ 2

 عادل سليمان جمال.إعداد د. 1/258
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
األدب الحكيم؛ فما كانوا يتكلمون في كل شيء، بل كانوا يراعون 

المكان، والزمان، والحال، ويراعون العقول، واألفهام، ومرامَي 

 الكالم.
رضي  عن ابن عباس _ جاء منها ماداً، ى ذلك كثيرة جواألمثلة عل

كنت أ ْقرئ رجاالً من المهاجرين منهم عبد _ قال: = هللا عنهما

الرحمن بن عوف، فبينما أنا في منزله بمنى وهو عند عمر بن 

الخطاب في آخر حجة حجها إذ رجع إلي  عبدالرحمن فقال: لو رأيت 

: يا أمير المؤمنين هل لك في رجالً أتى أمير المؤمنين اليوم فقال

فالن يقول: لو قد مات عمر لقد بايعت فالناً؛ فوهللا ما كانت بيعة أبي 

 بكر إال فلتة، فتمت.

_ لقائم  العشيةَ في الناس،  إن شاء هللا فغضب عمر ثم قال: إني _

رهم هؤالء الذين يريدون أن يغصبوهم أمورهم.  فمحذّ 

لمؤمنين! ال تفعل؛ فإن الموسم الرحمن: فقلت: يا أمير ا قال عبد

يجمع َرعاعَ الناس وغوغاءهم؛ فإنهم هم الذين يغلبون على ق ْربك 

حين تقوم في الناس، وأنا أخشى أن تقوم فتقول مقالة يطيّ رها عنك 

ْل  َطيّ ر، وأن ال يعوها، وأن ال يضعوها على مواضعها؛ فأَْمه  كل م 

فَتَْخل َص بأهل الفقه  ؛السنةحتى تَْقد َم المدينة؛ فإنها دار الهجرة و

وأشراف الناس، فتقول ما قلت متمكناً، فيعي أهل العلم مقالتك، 

 ويضعونها على مواضعها.

أول مقام أقومه  ألقومن بذلك _ إن شاء هللا _ أما وهللا فقال عمر:

 .(1)بالمدينة+

=حدثوا الناس بما ÷:  قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب

 .(2)أن يكذب هللا ورسوله؟!+ يعرفون؛ أتريدون

ً ال تبلغه ÷:  وقال ابن مسعود ً حديثا =ما أنت بمحدث قوما

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.6830البخاري )_ أخرجه 1

 (.127أخرجه البخاري )_ 2
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
 .(1)عقولهم إال كان لبعضهم فتنة+

: : التحلي بالشجاعة، والفهم الصحيح لمعناهاسابع عشر

 فالشجاعة فضيلة عظيمة، وخصلة من خصال الخير عالية.

ع ينفر من وهي من أعظم ما ينهض باألفراد واألمم؛ فالشجا

 العار، ويأبى احتمال الضيم.

واألمة ال تحوز مكانة يهابها خصومها، وتَقرُّ ب ها عين حلفائها إال 

 أن تكون عزيزة الجانب، صلبة القناة.

وعزة الجانب، وصالبة القناة ال ينزالن إال حيث تكون قوة 

 .(2)الجأش، واالستهانة بمالقاة المكاره، وذلك ما يسمى شجاعة 

عة ال تقتصر على اإلقدام في ميادين الوغى، بل هي أعم والشجا

من ذلك؛ فتشمل الشجاعة األدبية في التعبير عن الرأي، وبالصدع 

 بالحق، وباالعتراف بالخطأ، وبالرجوع إلى الصواب إذا تبين.
 قال الشيخ محمد البشير اإلبراهيميبل وتكون بالسكوت أحياناً، 

ي وقٍت يحسن السكوت فيه خير  =وألْن يسكت العاقل مختاراً ف ×:

من أن ينطق مختاراً في وقت ال يحسن الكالم فيه، وكلُّ نْطقٍة تمليها 

 .(3)الظروف ال الضمائر تثمر سكتة عن الحق ما من ذلك من بد+

وليس من شرط الشجاعة أال يجد الرجل في نفسه الخوف جملة 

أحد من  من الهالك، أو اإلقدام، أو نحو ذلك؛ فذلك شعور يجده كل

 نفسه إذا هو هم بعمل كبير أو جديد.

بل يكفي في شجاعة الرجل أال يعظم الخوف في نفسه حتى 

 يمنعه من اإلقدام، أو يرجع به االنهزام.

 _: المسمى ليث الوغى _ قال هشام بن عبد الملك ألخيه مسلمة

قال له مسلمة:  يا أبا سعيد! هل دخلك ذعر قط في حرب أو عدو؟

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(5أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه )_ 1

 .77/  1اإلصالح للشيخ محمد الخضر حسين انظر رسائل _ 2

 .17عيون البصائر ص_ 3
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
ة، ولم يغشني فيها ذعر لك من ذعر ينبّ ه على حيلما سلمت في ذ

 قال هشام: هذه هي البسالة.سلبني رأي، 

_ هي مواجهة الخطر أو األلم أو نحو ذلك عند  إذاً  فالشجاعة _

الحاجة في ثبات، وليست مرادفة لعدم الخوف كما يظن بعض 

 الناس.

فالشجاعة ال تعتمد على اإلقدام واإلحجام فحسب، وال على 

 وف وعدمه.الخ
بل ليس بالمحمود أن يتجرد اإلنسان من كل خوف؛ فقد يكون 
الخوف فضيلة، وعدمه رذيلة؛ فالخوف عند اإلقدام على أمر مهم 

فضيلة ؛  _ تتعلق به مصالح األمة، أو يحتاج إلى اتخاذ قرار حاسم
وأي فضيلة؛ إذ هو يحمل على الروي ة، والتأني، والتؤدة؛ حتى 

ج في الذهن؛ فال خير في الرأي الفطير، وال يختمر الرأي، وينض
 _. المرتجل الكالم القضيب _

 .(1)والعرب تقول في أمثالها: =الخطأ زاد العجول+

هراً لبطن، كما أنها تمدح من يتريث، ويتأنى، ويقلب األمور ظ

 ل ق ل ب+.وتقول فيه: =إنه لحو  

ً عند إرا دة ولهذا تتابعت نصائح الحكماء على التريث خصوصا

 اإلقدام على األمور العظيمة المهمة، قال المتنبي:
 ال    رأي قب    ل ش    جاعة الش    جعان  

 
 ه      و أول وه      ي المح      ل الث      اني 

 
ةٍ   ف    إذا هم    ا اجتمع    ا ل    نفس م     ر 

 
 (2)بلغ    ت م    ن العلي    اء ك    ل مك    ان   

 
 وقال:

 وك  ل ش  جاعة ف  ي الم  رء تغن  ي
 

 (3)الحك  يموال مث  ل الش  جاعة ف  ي  

 
ر الطائش الذي ال يخاف مما وبالجملة فالشجاع ليس بالمتهو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .432/  1ال للميداني مجمع األمث_ 1

 .174/ 4_ ديوان المتنبي بشرح العكبري 2

 . 4/120_ ديوان المتنبي 3
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
ينبغي أن يخاف منه، وال هو بالجبان الرعديد الذي يَْفَرق  من ظله، 

 ويخاف مما ال يخاف منه.

والشجاعة ليست هي قوةَ = ×:قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

البدن؛ فقد يكون الرجل قوي البدن ضعيف القلب، وإنما هي قوة 

ه ع لى قوة البدن، وصنعته للقتال، القلب وثباته، فإن القتاَل مدار 

 وعلى قوة القلب، وخبرته به.

والمحمود منهما ما كان بعلم ومعرفة، دون التهور الذي ال يفكر 

صاحبه وال يميز بين المحمود والمذموم؛ ولهذا كان القوي الشديد 

حتى يفعل ما يصلح دون ماال  هو الذي يملك نفسه عند الغضب

 .(1)+فليس هو بشجاع وال شديد فأما المغلوب حين غضبه؛ يصلح

=ومما ينبغي أن يعلم أن الشجاعة إنما  في موضع آخر:× وقال 

ألجل الجهاد في سبيل هللا، وإال فالشجاعة إذا لم  ؛فضيلتها في الدين

يستعن بها صاحبها على الجهاد في سبيل هللا كانت إما وباالً عليه 

غير نافعة له إن الشيطان، وإما  إن استعان بها صاحبها على طاعة

 _. تعالى استعملها فيما ال يقربه إلى هللا _
 ،بن مالكوالبراء  ،وأبي دجانة ،وخالد ،والزبير ،فشجاعة علي

وأبي طلحة، وغيرهم من شجعان الصحابة إنما صارت من فضائلهم 

الستعانتهم بها على الجهاد في سبيل هللا؛ فإنهم بذلك استحقوا ما حمد 

 هللا به المجاهدين.

وإذا كان كذلك فمعلوم أن الجهاد منه ما يكون بالقتال باليد، ومنه 

 .(2)ما يكون بالحجة والبيان والدعوة+

فما أحوجنا وما أحوج أمتنا إلى الشجاعة المنضبطة المتعقّ لة التي 

تجلب الخير، والمصلحة لألمة، وتنأى بها عن الشرور والباليا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .271_270/ 2_ االستقامة 1

 .8/86منهاج السنة _ 2
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
 .(1)والرزايا

والسالمة  اء من أعظم أسباب النصر: فالدععشر: الدعاءثامن 

ْب لَك مْ ]_:  عز وجل ، كيف وقد قال ربنا _من الفتن  اْدع ون ي أَْستَج 

 .(60غافر: ) [

إذا أتى الداعي بشرائط  _ بإذن هللا _ فثمرة الدعاء مضمونة

اإلجابة؛ فحري بنا أن نكثر الدعاء ألنفسنا بالثبات، وأن ندعو 

 .لى أعدائنا بالخيبة والهزيمةإلخواننا بالنصر، وأن ندعو ع

وإذا اشتبه على اإلنسان شيء مما اختلف فيه الناس فليدع بما 

عن عائشة _رضي هللا عنها_ أن رسول هللا " كان يقول إذا  ورد

اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر قام يصلي من الليل: =

ن؛ السموات واألرض أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفو

اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى 

 .(2)+صراط مستقيم
فإذا انطرح العبد بين يدي ربه وسأله التوفيق والهداية والصواب 

والسداد _ فإن هللا لن يخيب رجاءه، وسيهديه _ بإذنه _ إلى سواء 

يا عبادي كلكم : =الحديث القدسي السبيل؛ فقد قال _ تعالى _ في

 .(3)+ال إال من هديته فاستهدوني أهدكمض
: فالفتنة في هذه تاسع عشر: البعد عن الفتن قدر المستطاع

األزمان قائمة على أشدها؛ سواء فتنة الشهوات أو الشبهات؛ فالبعد 
 عنها نجاة وسالمة، والقرب منها مدعاة للوقوع فيها.

ن ِب  الفتن، إن السعيد ل: ="قال النبي  من جنب إن السعيد لمن ج 

 ً  .(4)+الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، ولمن ابتلي فصبر فواها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .276_256 للكاتب انظر تفاصيل الحديث عن الشجاعة في كتاب: الهمة العالية_ 1

 (.770مسلم )_ 2

 (.2577مسلم )_ 3
من حديث المقداد، وقال األلباني في صحيح الجامع  (4263_ رواه أبو داود )4

 (: )صحيح(.1637)
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
=من قارب الفتنة بعدت عنه السالمة، ومن  ×: قال ابن الجوزي

 .(1)ادعى الصبر وكل إلى نفسه+

وقال: =فإياك أن تغتر بعزمك على ترك الهوى مع مقاربة 

أتاه ما الفتنة؛ فإن الهوى مكايد، وكم من شجاع في الحرب اغتيل ف

 .(2)لم يحتسب+

وقال: =ما رأيت فتنة أعظم من مقاربة الفتنة، وقل أن يقاربها إال 

 .(3)من يقع فيها، ومن حام حول الحمى يوشك أن يرتع فيه+

 ×: وقال ابن حزم
ض ال    نفس لم    ا  ال تل    م م    ن ع    ر 

 
 ل    يس يرض    ي غي    ره عن    د المح    ن 

 
 ال تق      رب عرفج      اً م      ن له      ب

 
 (4)ومت       ى قربت       ه ث       ارت د َخ       نْ  

 
 وقال:

 ال تتب            ع ال            نفس اله            وى

 
 ودع التع                   رض للمح                    ن 

 
 إبل          يس ح          يٌّ ل          م يم          ت

 
 (5)والع              ين ب              اب للف              تن 

 
 ×: وقال الشيخ أبو الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني

 م   ن ق   ارب الفتن   ة ث   م ادع   ى ال   ـ

 
 عص      مة ق      د ن      افق ف      ي أم      ره 

 
 وال يجي     ز الش     رع أس     باب م     ا

 
ط المس        لَم ف        ي حظ        ره   ي        وّر 

 
 ك ص   داع اله   وىف   انج  ودع عن   

 
 (6)عس       اك أن تس       لم م       ن ش       ره 

 
ومما يدخل في ذلك البعد عن مجالس الخنا والزور، ومجالس 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .41صيد الخاطر البن الجوزي ص_ 1

 .41صيد الخاطر البن الجوزي ص_ 2

 .350صيد الخاطر ص_ 3

 .128طوق الحمامة البن حزم ص_ 4

 .127طوق الحمامة البن حزم ص_ 5

 .151روضة المحبين البن القيم ص_ 6
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
ً أهل العلم  الجدال بالباطل، ومجالس الوقيعة في عباد هللا خصوصا

ً في أوقات الفتن التي يكثر فيها القيل والقال؛  والفضل خصوصا

ه، فالبعد عن الفتن سبيل للنجاة منها إال من كان  لديه علم يزمُّ

ن يأنس من نفسه نفع الناس، وتبصيرهم، اوكوإيمان يردعه، 

وكشف الشبه، وبياَن الحق؛ فأولى لمثل هذا أال ينزوي في قعر 

 بيته، ويدع الناس يتخبطون في دياجير الظُّلم.

هل األفضل للسالك: العزلة = :×ية سئل شيخ اإلسالم ابن تيم

 .+أو الخلطة؟

وإن كان الناس يتنازعون فيها  _ه المسألة فهذ=فأجاب بقوله: 

 ً ً وإما حاليا ً كليا فحقيقة األمر أن الخلطة تارة تكون  _ إما نزاعا

واجبة، أو مستحبة، والشخص الواحد قد يكون مأموراً بالمخالطة 

 تارة، وباالنفراد تارة.

وجماع ذلك أن المخالطة إن كان فيها تعاون على البر والتقوى 

وإن كان فيها تعاون على اإلثم والعدوان فهي  فهي مأمور بها،

 +.منهيٌّ عنها

ً خطأ، واختيار االنفراد إلى أن قال: = فاختيار المخالطة مطلقا

 مطلقاً خطأ.

وأما مقدار ما يحتاج إليه كل إنسان من هذا وهذا، وما هو 

 .(1)ا.هـ+فهذا يحتاج إلى نظر خاص_  األصلح له في كل حال

: يؤتى اإلسالم من أي ثغر من الثغور : الحذر من أنالعشرون

سواء في ميدان التعليم، أو اإلعالم، أو المرأة، أو الدعوة، وما 

 جرى مجرى ذلك.

فهذه ثغور يجب على كل مسلم بحسبه أن يحافظ عليها خصوصاً 

فال يليق بنا أن نقول بأننا أمام أمور ، في مثل هذه األيام العصيبة

 األمور. أعظم؛ فال داعي أن نشتغل بهذه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .426_10/425مجموع الفتاوى _ 1
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
بل هي من صميم ما يجب علينا، وهي من أعظم ما يسعى 

 .هاألعداء لتحقيق

وعلينا أن ندرك الخطر المحدق باألمة، وأن نستشعر ما تتطلبه 

تلك المرحلة من الصبر، والحكمة، والروية، والثبات، وب ْعد 

 النظرة، وصدق التوكل، وحسن الصلة باهلل.

عقائد المسلمين، وأخالقهم، وعلينا أن نسعى سعينا في إصالح 

الرفع من إيمانهم، سبيل وعباداتهم، وسلوكهم، وأن نبذل الجهد في 

وتجنيبهم ما يسخط هللا؛ فإذا علم هللا منا صدق التوجه، وحسن 

 النوايا أكرمنا بالنصر، وأيدنا بروح منه.

أما إذا تخاذلنا، وتفرقنا فإنه يوشك أن ن خذل، ونَفشَل، وتَذهب 

نا. يح   ر 

كيف ننتصر إذا ابتعدنا عن هللا؟ وهل سيدوم ذلك النصر لو و

 كتب لنا؟

وماذا سيكون مصيرنا لو انتصرنا ونحن على تلك الحال 

 المزرية؟

ْرك ْم َوي ثَبّ ْت أَْقدَاَمك مْ ] :_ عز وجل قال هللا _ َ يَْنص  وا َّللا   [إ ْن تَْنص ر 

ْم فَعَل وا َما ي ووقال: ](،7محمد:) ْم َولَْو أَن ه  َعظ وَن ب ه  لََكاَن َخْيراً لَه 

 ً  (.66النساء: ) [َوأََشد  تَثْب يتا

بالقدر  الحادي والعشرون: ترسيخ الفهم الصحيح لإليمان

: فاإليمان بالقدر يحمل على التسليم _عز وجلوالتوكل على هللا _

هلل، والرضا بحكمه، والقيام باألسباب المشروعة، ال على القعود، 

األرض؛ فهناك من يترك األخذ باألسباب، بحجة أنه  واإلخالد إلى

متوكل على هللا، مؤمن بقضائه وقدره، وأنه ال يقع في ملكه شيء إال 

 بمشيئته.

وذلك كحال بعض الذين يرون أن ترك األخذ باألسباب أعلى 

 مقامات التوكل.
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
فهذا األمر مما عمت به البلوى، واشتدت به المحنة، سواء على 

 ، أو على مستوى األمة.مستوى األفراد

فأمة اإلسالم مرت بأزمات كثيرة، وفترات عسيرة، وكانت تخرج 

منها بالتفكير المستنير، والنظرة الثاقبة، والتصور الصحيح، فتبحث 

في األسباب والمسببات، وتنظر في العواقب والمقدمات، ثم بعد ذلك 

 _ تلك تأخذ باألسباب، وتلج البيوت من األبواب، فتجتاز _ بأمر هللا

األزمات، وتخرج من تلك النكبات، فتعود لها عزتها، ويرجع لها 

 سالف مجدها.

 هكذا كانت أمة اإلسالم في عصورها الزاهية.

أما في هذه العصور المتأخرة التي غشت فيها غواشي الجهل، 

وعصفت فيها أعاصير اإللحاد والتغريب، وشاعت فيها البدع 

مر على كثير من المسلمين؛ فجعلوا والضالالت _ فقد اختلط هذا األ

من اإليمان بالقضاء والقدر تكأةً لإلخالد إلى األرض، ومسوغاً لترك 

الحزم والجد والتفكير في معالي األمور، وسبل العزة والفالح، فآثروا 

 ركوب السهل الوطيء الوبيء على ركوب الصعب األشق المريء.

وأن هللا هو الفع ال لما  فكان المخرج لهم أن يتكل المرء على القدر،

يريد، وأن ما شاءه كان، وما لم يشأه لم يكن؛ فلتمض  إرادت ه، ولتكن 

مشيئته، وليجر  قضاؤه وقدره، فال حول لنا وال طول، وال يدَ لنا في 

 ذلك كله.

هكذا بكل يسر وسهولة، استسالم لألقدار دون منازعة لها في فعل 

ر بالمعروف، وال نهي عن األسباب المشروعة والمباحة؛ فال أم

المنكر، وال حرص على نشر العلم ورفع الجهل، وال محاربة لألفكار 

 الهدامة والمبادئ المضللة، كل ذلك بحجة أن هللا شاء ذلك!

والحقيقة أن هذه مصيبة كبرى، وضاللة عظمى، أدت باألمة إلى 

ت لها تسلط األعداء، يقة من التخلف واالنحطاط، وسب بَ هوة سح

 ت عليها ويالت إثر ويالت.وجر  
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
وإال فاألخذ باألسباب ال ينافي اإليمان بالقدر، بل إنه من تمامه؛ 

فاهلل _ عز وجل _ أراد بنا أشياء، وأراد منا أشياء، فما أراده بنا طواه 

عنا، وما أراده منا أمرنا بالقيام به، فقد أراد منا حمل الدعوة إلى 

وا، وأراد منا أن نكون أمة واحدة الكفار وإن كان يعلم أنهم لن يؤمن

وإن كان يعلم أننا سنتفرق ونختلف، وأراد منا أن نكون أشداء على 

 أسنا سيكون بيننا شديداً وهكذا..الكفار رحماء بيننا، وإن كان يعلم أن ب

فالخلط بين ما أريد بنا، وما أريد منا، وبين األمر الكوني القدري، 

 األمر، ويوقع في المحذور.والشرعي الديني هو الذي ي لب س 

هو الفعال لما يريد، الخالق لكل  ثم ال ريب أن هللا _ عز وجل _

 شيء، الذي بيده ملكوت كل شيء، الذي له مقاليد السموات واألرض.

ولكنه _ تبارك وتعالى _ جعل لهذا الكون نواميس يسير عليها؛ 

ق هذه وقوانين ينتظم بها، وإن كان هو _ عز وجل _ قادراً على خر

 النواميس وتلك القوانين، وإن كان _ أيضاً _ ال يخرقها لكل أحد.

فاإليمان بأن هللا قادر على نصر المؤمنين على الكافرين _ ال يعني 

أنه سينصر المؤمنين وهم قاعدون عن األخذ باألسباب؛ ألن النصر 

بدون األخذ باألسباب مستحيل، وقدرة هللا ال تتعلق بالمستحيل، وألنه 

 متعلقة  بحكمته. _ عز وجل _ اٍف لحكمة  هللا، وق ْدَرت همن

ال يعني أن الفرد أو الجماعة أو األمة  فكون هللا قادراً على الشيء

قادرة  عليه؛ فقدرة هللا صفة خاصة به، وقدرة العبد صفة خاصة به، 

 فالخلط بين قدرة هللا واإليمان بها، وقدرة العبد وقيامه بما أمره هللا به

 .(1)الذي يحمل على القعود، وهو الذي يخدر األمم والشعوب _ هو

وهذا ما الحظه وألمح إليه أحد المستشرقين األلمان وهو باول 

 :_ ال المسلمين في عصورهم المتأخرةوهو يؤرخ لح_ شمتز، فقال 

=طبيعة المسلم التسليم إلرادة هللا، والرضا بقضائه وقدره، 

 هار.والخضوع بكل ما يملك للواحد الق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ._ تفاصيل ذلك في كتاب )اإليمان بالقضاء والقدر( للكاتب1
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
وكان لهذه الطاعة أثران مختلفان؛ ففي العصر اإلسالمي األول 

لعبت دوراً كبيراً في الحروب، وحققت نصراً متواصالً؛ ألنها دفعت 

 في الجندي روح الفداء.

وفي العصور المتأخرة كانت سبباً في الجمود الذي خيم على العالم 

ار األحداث اإلسالمي، فقذف به إلى االنحدار، وعزله وطواه عن تي

 .(1)العالمية+

: وقد مر شيء من الثاني والعشرون: مراعاة المصالح والمفاسد

ذلك؛ فال يكفي مجرد سرد النصوص، وتنزيلها على أحوال معينة 

ً عند الفتن ية، واالستنارة واشتباه األمور بل ال بد من الرو خصوصا

المفاسد بأهل العلم والفقه والبصيرة، وال بد من النظر في المصالح و

ْكَرى=قوله ]×: قال الشيخ السعدي  ْر إ ْن نَفَعَْت الذّ  ، (9 :األعلى) [فَذَّك 

َك التذكير؛  مفهوم اآلية أنه إذا ترتب على التذكير مضرة أرجح ت ر 

 .(2)خوف وقوع المنكر+

ْنَكر  يستلزم ما هو أنكر منه،  ×:وقال ابن القيم  =فإذا كان إنكار الم 

ه فإنه ال يسوغ إنكاره، وإن كان هللا يبغضه، وأبغض إلى هللا ورسول

 ويمقت أهله+.

وقال: =ومن تأمل ما جرى في اإلسالم من الفتن الكبار والصغار 

رآها من إضاعة هذا األصل وعدم الصبر على منكر، فطلب إزالته، 

كبر فتول د منه ما هو أكبر منه؛ فقد كان رسول هللا " يرى بمكة أ

 .ييرهاالمنكرات وال يستطيع تغ
بل لما فتح هللا مكة، وصارت دار إسالم عزم على تغيير البيت، 

ه على قواعد إبراهيم، ومنعه من ذلك _ مع قدرته عليه _ خشية   وردّ 

وقوع ما هو أعظم منه، من عدم احتمال قريش لذلك، لقرب عهدهم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .90باول شمتز ص، اإلسالم قوة الغد العالمية_ 1

 .164فتح الرحيم الملك العالم ص_ 2
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
 .(1)اإلسالم، وكونهم حديثي عهد بكفر+ب

  =فإنكار المنكر أربع درجات:×: وقال 

 : أن يزول ويَْخل فَه  ضدُّهاألولى

، وإن لم يَ الثانية  بالجملة. لْ ز  : أن يَق ل 

 : أن يخلفه ما هو مثله.الثالثة

 : أن يخلفه ما هو شر  منه.الرابعة

فالدرجتان األوليان مشروعتان، والثالثة محلُّ اجتهاد، والرابعة 

 محرمة.

ان إنكارك فإذا رأيت أهل الفجور والفسوق يلعبون الشطرنج ك

عليهم من عدم الفقه والبصيرة إال إذا نقلتهم منه إلى ما هو أحب إلى 

 هللا ورسوله كرمي النُّشاب، وسباق الخيل، ونحو ذلك.

وإذا رأيت الفساق قد اجتمعوا على لهو، أو لعب، أو سماع مكاء 

 وتصدية فإن نقلتهم إلى طاعة هللا فهو المراد.

َغهم لما هو أعظم من وإال كان تركهم على ذلك خيراً  من أن ت فر 

 ذلك؛ فكان ما هم فيه شاغالً لهم عن ذلك.

فَت من  وكما إذا كان الرجل مشتغالً بكتب المجون ونحوها، وخ 

نقله عنها انتقاله إلى كتب البدع والضالل والسحر فَدَْعه  وكتبه 

 األولى، وهذا باب واسع.

ر ضريحهمية _ قدس هللا روحه وسمعت شيخ اإلسالم ابن تي  ونو 

_ يقول: مررت أنا وبعض أصحابي في زمن التتار بقوم منهم 

يشربون الخمر؛ فأنكر عليهم َمْن كان معي؛ فأنكرت عليه، وقلت له: 

إنما حرم هللا الخمر؛ ألنها تصد عن ذكره وعن الصالة، وهؤالء 

الذرية، وأخذ األموال؛ يصدهم الخمر عن قتل النفوس، وسبي 

 .(2)فَدَْعهم+

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .6/  3إعالم الموقعين البن القيم _ 1

 .7_6 /3إعالم الموقعين _ 2
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
: فربما ثالث والعشرون: حسن التعامل مع الخالف والردودال

يحصل في وقت النوازل والفتن اختالف في النظرة إليها من قبل بعض 

أهل العلم وربما يحصل خالف حول أمر ما؛ فيحسن _ والحالة هذه _ 

راد  وهو لما يقع من الخالف؛ فما من الناس أحد إال ورناشرح صدنأن ت

 ". يؤخذ من قوله ويرد إال الرسول وكلٌّ ، ومردود عليه

حسن الظن بأهل العلم والفضل إذا رد بعضهم على نأن  ويجمل بنا

 لتمس لهم العذر.ندخل في نياتهم، وأن نوأال ، بعض

أخطأ سواء كان راداً  والفضل أن أحداً من أهل العلم ناوإذا تبين ل

 نه أخطأ.ترك ما عنده من الحق؛ بحجة أ يسوغ لنافال  أو مردوداً عليه

يجوز لنا أن ميل إلى أحد من الطرفين أكثر من اآلخر فال ن اوإذا كن

 ظن أن الحق معه على كل حال.ن أو، نتعصب له

_ فال يكن ذلك  على أحد الطرفين أحٍد منا شيء وإذا كان في نفس

 حائالً دون قبول الحق منه.

ل وا َولَْو ]:_جل وعال _ ربنا  قال َكاَن ذَا َوإ ذَا ق ْلت ْم فَاْعد 

 .(152)األنعام:[ق ْربَى

ل وا ه َو أَْقَرب  ]وقال: ل وا اْعد  َمن ك ْم َشنَآن  قَْوٍم َعلَى أاَل  تَْعد  َوال يَْجر 

يَن ب اْلق ْسط  ]وقال:، (8)المائدة: [ل لت ْقَوى ام  يَن آَمن وا ك ون وا قَو  يَا أَيَُّها ال ذ 

 .(135)النساء: [ك مْ ش َهدَاَء ّلِل    َولَْو َعلَى أَنف س  

_ على المرء أن  تعالى =وجدت أفضل نعم هللا _ ×:قال ابن حزم 

بّ ه، وعلى الحق وإيثاره+  .(1)يطبعه على العدل  وح 

=وأما من طبع على الجور واستسهاله، وعلى الظلم  وقال:

م طباعه أبداً، وليعلم  واستخفافه _ فلييأس من أن يصلح نفسه، أو يقّو 

 .(2)في دين وال في خلق محمود+ يفلح أنه ال

=والعدل مما تواطأت  ×:وقال الشيخ محمد الطاهر بن عاشور 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .37األخالق والسير ص_ 1

 .37األخالق والسير ص_ 2
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
على حسنه الشرائع اإللهية، والعقول الحكيمة، وتمد ح بادعاء القيام به 

عظماء  األمم، وسجلوا تمدُّحهم على نقوش الهياكل من كلدانية، 

 ومصرية، وهندية.

ليها في قضية خاصة، أو وحسن العدل بمعزل عن هوى يغلب ع

في مبدأ خاص تنتفع فيه بما يخالف العدل بدافع إحدى القوتين: 

 .(1)الشاهية والغاضبة+

قدرة على رأب الصدع، وجمع الكلمة، وتقريب  ناوإذا كان لدي

 وجهات النظر فتلك قربة وأي قربة.

ْن نَْجَواه ْم إ ال  ] :_عز وجل  _قال هللا  َمْن أََمَر  ال َخْيَر ف ي َكث يٍر م 

وٍف أَْو إ ْصالحٍ بَْيَن الن اس  َوَمْن يَْفعَْل ذَل َك اْبت غَاَء  ب َصدَقٍَة أَْو َمْعر 

 ً يما  .(114)النساء: [َمْرَضاة  َّللا   فََسْوَف ن ْؤت يه  أَْجراً َعظ 

ب جتهد بالدعاء والضراعة إلى هللا أن يقرلنستطع فنوإذا لم 

حذر كل الحذر من الوقيعة لنو، قالقلوب، ويجمع الكلمة على الح

بذلك مهما  اعلم بأنهم ال يرضون منلنبأهل العلم، أو السعاية بينهم، و

 كان األمر.

فهو  _ نيهبما يع الواحد منا غلهللا من هذه الردود، فاشتَ  نامَ وإذا سل  

 _.إن شاء هللا تعالى _وسالمة  خير

اد اً أو مردوداً بأهل الفضل سواء كان الواحد منهم ر والذي ي َظنُّ 

 يداً، أو تأييداً تعص ب لهم أو عليهم تفننأن  اأنهم ال يرضون من _عليه 

ويؤسفهم ، شتغل بما يرضي هللا، وينفع الناسنبل يرضيهم كثيراً أن 

كثيراً أن تأخذ تلك الردود أكثر من حجمها، وأن تفسر على غير 

 وجهها.

ن ليتمنى من صميم هذا وإن العاقل المحب لدينه وإخوانه المسلمي

قلبه أن تجتمع الكلمة، وأال يحتاج الناس أو يضطروا إلى أن يردوا 

 على بعض، وما ذلك على هللا بعزيز، ولكن:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .186أصول النظام االجتماعي في اإلسالم للطاهر بن عاشور ص_ 1
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
 في    ا داره    ا ب    الحزن إن مزاره    ا

 
 قري     ب ولك     ن دون ذل     ك أه     وال 

 
فمن العسير أن تتفق آراء الناس، واجتهاداتهم، ومن المتعذر أن 

حدة في كل شيء، ومن المحال أن ي ْعَصم يكونوا جميعاً على سنة وا

 الناس فال يخطئوا.

ثم ليكن لنا في سلفنا الكرام قدوة؛ فهم خير الناس في حال الوفاق 

وحال الخالف؛ حيث كانوا مثاالً يحتذى في الرحمة، والعدل، 

 واإلنصاف حتى في حال الفتنة والقتال.

قول  ÷ البنشد في مجلس أمير المؤمنين علي بن أبي طروي أنه أ  

 الشاعر:
 ص  ديقه ك  ان يدني  ه الغن  ى م  ن ف  ـتىً 

 
 إذا م    ـا ه     ـو اس    تغنى ويبع     ده الفق     ر 

 
 ك       ـأن ال       ـثريا عـلق       ـت بجبين       ه

 
 الب  در  وف  ي اآلخ  ر الّش   عرىوف  ي خ  ده  

 
 ذٍ ئبن عبيد هللا، وكان السيف ليلتَ  قال: هذا طلحة ÷فلما سمعها علي 

 مجرداً بينهما.

 وح المودة، وشرف الخصومة.فانظر إلى عظمة اإلنصاف، ور

وال ريب أن هذه المعاني تحتاج إلى مراوضة النفس كثيراً، وإلى 

تذكيرها بأدب اإلنصاف، وإنذارها ما يترتب على العناد والتعصب 

 من اإلثم والفساد.

وإذا استقبلنا الخالف والردود بتلك الروح السامية، والنفس 

ً المطمئنة صارت رحمةً  بالعقول،  ، وارتقاءاً ، وإصالحاً، وتقويما

 وتزكية للنفوس.

وبهذا نحفظ لرجالنا، وأهل العلم منا مكانتهم في القلوب، ونضمن 

ألمتنا تماسكها وصالبة عودها، ونوصد الباب أمام من  _ بإذن هللا _

 يسعى لتفريقها واإليضاع خاللها.

د يكون بينهما خالف والعجيب أن ترى أن اثنين من أهل العلم ق

مسائل، وتجد أتباعهما يتعادون، ويتمارون، وكل فريق أو حول مسألة
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
يتعصب لصاحبه مع أن صاحبي الشأن بينهما من الود، والصلة، 

 والرحمة الشيء الكثير!

؛ فلنحسن القول، إيمانناوأخيراً لنستحضر أن ذلك امتحان لعقولنا و

 .ولنحسن العمل، ولنجانب الهوى

لى البر والتقوى الرابع والعشرون: إشاعة روح التعاون ع

: فهذا مما ينمي روح المودة، والحرص على اإلفادة من كل أحد

ق ويقضي على الكسل والبطالة؛ فإن من النعم الكبرى كثرةَ طر

_  والحالة هذه دَ السبل الموصلة إلى البر؛ فال يسوغ _دُّ الخير، وتعَ 

به أن ي قَل ل من أي عمل من أعمال الخير؛ فالمسلم بحاجة إلى ما يقر

إلى ربه، واألمة بحاجة إلى كل عمل من شأنه رفع  راية اإلسالم، 

 وإعزاز  أهله.

أمكن  _ وإذا شاعت روح التعاون بين أفراد األمة في شتى الميادين

اإلفادة من كل شخص مهما قلت مواهبه، ومن كل فرصة ووسيلة ما 

 دامت جارية على مقتضى الشرع.

من أبواب الخير، ورأى أنه  أما إذا اقتصر كل واحد منا على باب

هو السبيل الوحيد للنهوض باألمة، وقبض يده عن التعاون مع غيره 

فإننا سنحرم خيراً كثيراً،  _ أخرى من الخير عليهم أبواب   حَ ت  ممن ف  

 _. عز وجل وست ْفتَح علينا أبواب من الشر ال يعلمها إال هللا _

في بيان أن  في معرض كالم له ×قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

أفضل األعمال يتنوع بحسب أجناس العبادة، وباختالف األزمنة، 

وهذا باب واسع يغلو فيه واألمكنة، واألشخاص، واألحوال، قال: =

كثير من الناس، ويت بعون أهواءهم؛ فإن من الناس من يرى أن العمل 

 _إذا كان أفضل في حقه لمناسبته له، ولكونه أنفع لقلبه، وأطوع لربه 

 يريد أن يجعله أفضل لجميع الناس، ويأمرهم بمثل ذلك.

بالكتاب والحكمة، وجعله رحمة للعباد، وهدياً " وهللا بعث محمداً 

فعلى المسلم أن يكون ناصحاً  لهم يأمر كل إنسان بما هو أصلح له؛
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
 للمسلمين، يقصد لكل إنسان ما هو أصلح.

أفضل له،  وبهذا تبين لك أن من الناس من يكون تطوعه بالعلم

ضل له، ومنهم من يكون تطوعه ومنهم من يكون تطوعه بالجهاد أف

 أفضل له. _والصيام كالصالة_بادات البدنية بالع

فإن خير ؛ باطناً وظاهراً  "واألفضل مطلقاً ما كان أشبه بحال النبي 

 _ سبحانه وتعالى _وهللا ، "الكالم كالم هللا، وخير الهدي هدي محمد 

 .(1)+أعلم

 في باب عليه على ما مضى فإنه ال غضاضة على من فتح وبناءً 

من أبواب الخير دون أن يفتح عليه في غيره؛ وال على من فتح عليه 

فكل ميسر لما خلق له،  ؛من أبواب الخير دون أن يفتح على غيره فيه

أن تتنوع األعمال ما  _إذاً  _ وقد علم كل أناس مشربهم؛ فال غرو

على العلم والبحث والتأليف،  بُّ ك  فهذا ي  دامت على مقتضى الشرع؛ 

وذاك يقوم بتعليم الناس عبر الدروس، وهذا يسد ثغرة الجهاد، وذاك 

يقوم بشعيرة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا يقوم على 

رعاية األرامل واأليتام، ويتعاون مع جمعيات البر المعنية بهذا 

حاضن التربية والتعليم، وهذا الشأن، وذاك يقوم بتربية الشباب في م

يقوم بتعليم الناس كتاب هللا، وتحفيظهم إياه، وذاك يعنى بشؤون 

المرأة، وما يحاك حولها، وهذا يهتم بعمارة المساجد، وداللة 

المحسنين على ذلك، وذاك يسعى في تنظيم الدروس والمحاضرات 

ذا يعنى والدورات العلمية، وتسهيل مهام أهل العلم في ذلك الشأن، وه

بالجاليات التي تفد إلى بالد المسلمين يعلمهم أمور دينهم إن كانوا 

وهذا مفتوح مسلمين، ويدعوهم إلى اإلسالم إن كانوا غير مسلمين، 

_ حيث ينشر الخير من  اإلنترنت عليه في باب الشبكة العالمية _

خاللها، ويصد الشر عن المسلمين، وذاك قد فتح عليه في اإلعالم 

يعنى بالمسلمين في بقاع  هذاولخير عبر وسائله المتنوعة، ونشر ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .429_10/427مجموع الفتاوى _ 1
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
األرض؛ حيث يسعى في تعليمهم، وبيان قضاياهم، ويحرص على 

 ذاكيسعى سعيه في اإلصالح بين الناس، و هذارفع الظلم عنهم، و

منقطع  هذايقوم بشؤون الموتى من تغسيلهم، ودفنهم ونحو ذلك، و

 في مفتوح عليه ذاكبيوت هللا، و للعبادة، والذكر، والتالوة، وعمارة

 مفتوح عليه ذاكباب الصالة، و في مفتوح عليه هذاباب الصيام، و

 . . باب الصدقة، وذاك الفذُّ الجامع ألكثر تلك الخصال وهكذا. في

وبهذه النظرة الشاملة نأخذ باإلسالم من جميع أطرافه، ونسد كافة 

اغتنام جميع الفرص،  الثغرات التي تحتاج إلى من يقوم بها، ويمكننا

وكافة المواهب، ونستطيع من خالل ذلك إشاعة روح العمل لإلسالم، 

 والقضاء على الكسل والبطالة.

وبذلك يقل التالوم، ويكثر العمل، وي ْنبذ الخالف، ونسلم من القيل 

والقال، وننهض بأمتنا إلى أعلى مراقي السعود، وأقصى مراتب 

 المجادة.

ملة، ومعالم عامة في التعامل مع الفتن : فهذه إشارات مجوبعد

وكل واحد منها يحتاج إلى بسط وتفصيل، والمقام ال  ،والمصائب

 يسمح بذلك؛ فأسأل هللا أن ينفع بما ذكر؛ إنه سميع قريب.
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
 

 
 

الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، وعلى آله وصحبه 

ات قليلة تتضمن صوراً من تكريم فهذه صفح ومن وااله، أما بعد:

 اإلسالم للمرأة.

وقبل الدخول في ثنايا الموضوع َست وَرد  بعض اآليات الكريمة، 

واألحاديث النبوية الشريفة التي تدل على عظم شأن المرأة في 

 اإلسالم، ومدى عناية اإلسالم بها، وتكريمه لها.

صار، وسيالحظ القارئ قلة الحواشي والعزو؛ رغبة في االخت

وأمالً في انتشار الكتاب ويسر توزيعه؛ فإلى تلك الصفحات، وهللا 

المستعان وعليه التكالن، وصلى هللا وسلم على نبينا محمد، وعلى 

 آله وصحبه أجمعين.

مقدمةال  
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
  

 

ً َوب اْلَوال دَْين  ]_: تعالى _ قال ك وا ب ه  َشْيئا َ َوال ت ْشر  َواْعب د وا َّللا 

 ً  (.36)النساء: [إ ْحَسانا

ك وا ]_:  تعالى _ وقال َم َربُّك ْم َعلَْيك ْم أاَل  ت ْشر  ق ْل تَعَالَْوا أَتْل  َما َحر 

 ً  (.151)األنعام: [ب ه  َشْيئاً َوب اْلَوال دَْين  إ ْحَسانا

َوقََضى َربَُّك أاَل  تَْعب د وا إ ال  إ ي اه  َوب اْلَوال دَْين  ]_: عز وجل _ وقال

ا يَ  ً إ م  َما أ ّفٍ إ ْحَسانا اله َما فاَل تَق ْل لَه  بََر أََحد ه َما أَْو ك  ْندََك اْلك  ْبل غَن  ع 

( ً يما َما قَْوالً َكر  َما َجنَاَح الذُّّل  23َوال تَْنَهْره َما َوق ْل لَه  ( َواْخف ْض لَه 

يراً  َما َكَما َرب يَان ي َصغ  ّب  اْرَحْمه  ْحَمة  َوق ْل ر  ْن الر   [(24) م 

 .(راءاإلس)

ه  ]_: تبارك وتعالى _ وقال نَساَن ب َوال دَْيه  َحَملَتْه  أ مُّ ْينَا اإل  َوَوص 

ً َعلَى َوْهٍن َوف َصال ه  ف ي َعاَمْين  أَْن اْشك ْر ل ي َول َوال دَْيَك إ لَي   َوْهنا

ير    .(14:لقمان) [اْلَمص 

وف  ]وقال:  ن  ب اْلَمْعر  ثْل  ال ذ ي َعلَْيه  ن  دََرَجة   َولَه ن  م  َجال  َعلَْيه  َول لّر 

يم   يز  َحك   .(228البقرة:) [َوَّللا   َعز 

دَةٍ َوَخلََق ]وقال: ْن نَْفٍس َواح  ي َخلَقَك ْم م  يَا أَيَُّها الن اس  ات ق وا َرب ك ْم ال ذ 

 َ َجاالً َكث يراً َون َساًء َوات ق وا َّللا  َما ر  ْنه  ْنَها َزْوَجَها َوبَث  م  ي  م  ال ذ 

 ً َ َكاَن َعلَْيك ْم َرق يبا  .(1:النساء) [تَتََساَءل وَن ب ه  َواألَْرَحاَم إ ن  َّللا 

لنّ َساء  ]وقال: ا تََرَك اْلَوال دَان  َواألَْقَرب وَن َول  م  يب  م  َجال  نَص  ل لّر 

ْنه  أَوْ  ا قَل  م  م  ا تََرَك اْلَوال دَان  َواألَْقَرب وَن م  م  يب  م  يباً  نَص  َكث َر نَص 

 ً وضا  .(7:النساء) [َمْفر 

ْم َعلَى ]وقال: وَن َعلَى النّ َساء  ب َما فَض َل َّللا   بَْعَضه  ام  َجال  قَو  الّر 

ال َحات  قَان تَات  َحاف َظات  ل ْلغَْيب   ْم فَالص  ْن أَْمَوال ه  بَْعٍض َوب َما أَنفَق وا م 

 .(34)النساء: [ب َما َحف َظ َّللا   
نَات  َواْلقَان ت ينَ ]ال:وق ْؤم  ن يَن َواْلم  ْؤم  ْسل َمات  َوالْم  يَن َواْلم  ْسل م   إ ن  اْلم 

ينَ  اب ر  قَات  َوالص  اد  ق يَن َوالص  اد  يَن  َواْلقَان تَات  َوالص  ع  اب َرات  َواْلَخاش  َوالص 

 آيات من القرآن في المرأة
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
ق ينَ  تََصدّ  عَات  َواْلم  ائ م   َوالَْخاش  قَات  َوالص  تََصدّ  ائ َمات  َوالْم  يَن َوالص 

مْ  وَجه  يَن ف ر  َرات  أََعد  َّللا    َوالَْحاف ظ  َ َكث يراً َوالذ اك  يَن َّللا  ر  َوالَْحاف َظات  َوالذ اك 

 ً يما ْم َمْغف َرةً َوأَْجراً َعظ   (.35)األحزاب: [لَه 

نَات  ب غَْير  َما اكْ ]وقال: ْؤم  ن يَن َواْلم  ْؤم  يَن ي ْؤذ وَن اْلم  تََسب وا فَقَد  َوال ذ 

 ً ب ينا  .(58:األحزاب) [اْحتََمل وا ب ْهتَاناً َوإ ثْماً م 

ً ل تَْسك ن وا إ لَْيَها ]وقال: ك ْم أَْزَواجا ْن أَنف س  ْن آيَات ه  أَْن َخلََق لَك ْم م  َوم 

ونَ   [َوَجعََل بَْينَك ْم َمَود ةً َوَرْحَمةً إ ن  ف ي ذَل َك آليَاٍت ل قَْوٍم يَتَفَك ر 

 .(21:الروم)
ك ْم بَن يَن ]وقال: ْن أَْزَواج  ك ْم أَْزَواجاً َوَجعََل لَك ْم م  ْن أَنف س  َوَّللا   َجعََل لَك ْم م 

ونَ  ن وَن َوب ن ْعَمة  َّللا   ه ْم يَْكف ر  ل  ي ْؤم  ْن الط يّ بَات  أَفَب اْلبَاط  ً َوَرَزقَك ْم م   [َوَحفَدَة

 (.72)النحل:

ْن ذََكٍر فَاْستََجاَب ]وقال: ْنك ْم م  ٍل م  يع  َعَمَل َعام  لَه ْم َربُّه ْم أَنّ ي ال أ ض 

ْم  ه  يَار  ْن د  وا م  ج  وا َوأ ْخر  يَن َهاَجر  ْن بَْعٍض فَال ذ  ك ْم م  أَْو أ ْنثَى بَْعض 

لَن ه   ْم َوألْدخ  ْم َسيّ ئَات ه  ْم َوأ وذ وا ف ي َسب يل ي َوقَاتَل وا َوق ت ل وا ألَكفّ َرن  َعْنه 

ْسن   ْندَه  ح  ْند  َّللا   َوَّللا   ع  ْن ع  ً م  ْن تَْحت َها األَْنَهار  ثََوابا ي م  َجن اٍت تَْجر 

 .(195:آل عمران) [الث َواب  

ن  فَلَن ْحي يَن ه  ]وقال: ْؤم  ْن ذََكٍر أَْو أ نثَى َوه َو م  ً م  َل َصال حا َمْن َعم 

ْم أَ  يَن ه   [ْجَره ْم ب أَْحَسن  َما َكان وا يَْعَمل ونَ َحيَاةً َطيّ بَةً َولَنَْجز 

 (.97)النحل:
نٍَة إ ذَا قََضى َّللا   َوَرس ول ه  أَْمراً أَْن ]وقال: ْؤم  ٍن َوال م  ْؤم  َوَما َكاَن ل م 

َ َوَرس ولَه  فَقَدْ َضل  َضالالً  ْم َوَمْن يَْعص  َّللا  ه  ْن أَْمر  يََرة  م  ْم اْلخ  يَك وَن لَه 

ب يناً[  (.36: األحزاب) م 

ن يَن ]:وقال ْؤم  ْلم  فَاْعلَْم أَن ه  ال إ لَهَ إ ال  َّللا   َواْستَْغف ْر ل ذَْنب َك َول 

تَقَل بَك ْم َوَمثَْواك ْم[ نَات  َوَّللا   يَْعلَم  م  ْؤم   . (19:محمد) َواْلم 
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
 

 
 

يا رسول هللا من أولى الناس فقال:  " جاء رجل إلى النبي_ 1

قال: ثم  +،أمك= قال: +، قال: ثم من؟أمك= قال:حسن صحابتي؟ ب

رواه البخاري +أبوك=قال:  +، قال ثم من؟أمك= : قال من؟

  .ومسلم
اتقوا هللا في النساء، فإنهن عوان  عندكم، : =" _ قال النبي2

أخذتموهن بأمانة هللا، واستحللتم فروجهن بكلمة هللا، ولهن عليكم 

 .لبخاري ومسلمرواه ا+رزقهن وكسوتهن

دينار أنفقته في سبيل هللا، ودينار أنفقته في : =" وقال_ 3

رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك، 

 .رواه مسلم +قته على أهلكفأعظمها الذي أن

ابدأ بنفسك، فتصدق عليها، فإن ف ض ل شيء =: " _ وقال4

ضل عن ذي قرابتك فألهلك، فإن فضل شيء فلذي قرابتك، فإن ف

 .رواه مسلم +شيء، فهكذا وهكذا

استوصوا بالنساء؛ فإن المرأة خلقت من ِضل ع : =" وقال_ 5

لع أعاله، إن ذهبت تقيمه  أعوج، وإن أعوج شيء في الض ِ

رواه  +كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، استوصوا بالنساء خيراً 

 . البخاري ومسلم

ك: =" وقال_ 6 مؤمٌن مؤمنةً؛ إن كره  _ أي يبغض _ ال ي ف ر 

 .رواه مسلم +منها خلقاً رضي منها خلقاً آخر
ً أحسنهم أخالقاً، أكمل ا: =" _ وقال7 وخياركم لمؤمنين إيمانا

 .أخرجه أحمد والترمذي، وقال: حسن صحيح +خياركم لنسائهم

إن من أشر الناس منزلةً يوم القيامة الرجل  يفضي : =" _ وقال8

 .رواه مسلم+يه، ثم ينشر سرهاإلى امرأته، وتفضي إل

إني أحرج عليكم حق الضعيفين: اليتيم _ وقال: =9

أخرجه أحمد، وابن ماجه، وابن حبان، والحاكم وقال: +والمرأة

 أحاديث نبوية في المرأة
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 متفرقة
 .صحيح اإلسناد على شرط مسلم، ووافقه الذهبي

أخرجه أحمد، وابن  +النساء شقائق الرجال= :" _ وقال10

حمد شاكر في تحقيق وأبو داود، وصححه أوالترمذي، ماجه، 

 الترمذي.
ال يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم : =" _ وقال11

 .أخرجه البخاري ومسلم+يضاجعها

من كانت له امرأتان، فمال إلى إحداهما جاء يوم : =" _ وقال12

رواه أحمد، والترمذي، وأبو داود، والحاكم، +القيامة وِشقُّه مائل

 م.وقال الذهبي: على شرط البخاري ومسل

ال ت نكح األي ِم حتى تستأمر، وال ت نكح البكر حتى : =" وقال _13

 +.تستأذن

رواه +أن تسكتقالوا: يا رسول هللا! وكيف إذنها؟ قال: =

  البخاري.

من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن : =" _ وقال14

 .رواه البخاري ومسلم+ستراً له من النار

ثالث بنات، أو ثالث أخوات، أو ال يكون ألحد : =" _ وقال15

بنتان، أو أختان، فيتقي هللا فيهن، ويحسن إليهن إال دخل 
 .أخرجه أحمد+الجنة
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
 

 
 

لقد رفع اإلسالم مكانة المرأة، وأكرمها بما لم يكرمها به دين 

؛ فالنساء في اإلسالم شقائق الرجال، وخير الناس خيرهم سواه

لرضاع، والرعاية، وإحسان ألهله؛ فالمسلمة في طفولتها لها حق ا

التربية، وهي في ذلك الوقت قرة العين، وثمرة الفؤاد لوالديها 

 وإخوانها.

فهي المعززة المكرمة، التي يغار عليها وليها،  وإذا كبرت

 بسوء، وال ألسنة   ويحوطها برعايته، فال يرضى أن تمتد إليها أيدٍ 

 بخيانة. بأذى، وال أعين  

ة هللا، وميثاقه الغليظ؛ فتكون في بيت كان ذلك بكلم وإذا تزوجت

الزوج بأعز جوار، وأمنع ذمار، وواجب على زوجها إكرامها، 

 واإلحسان إليها، وكف األذى عنها.

 ً ً بحق هللا وإذا كانت أما ها مقرونا وعقوقها  _ تعالى _ كان برُّ

 واإلساءة إليها مقروناً بالشرك باهلل، والفساد في األرض.

 ً هي التي أ مر المسلم بصلتها، وإكرامها، والغيرة ف وإذا كانت أختا

 عليها.

 كانت بمنزلة األم في البر والصلة. وإذا كانت خالة

، أو كبيرة في السن زادت قيمتها لدى أوالدها، وإذا كانت جدة

وأحفادها، وجميع أقاربها؛ فال يكاد يرد لها طلب، وال ي َسف ه لها 

 رأي.

 ايدنيها قرابة أو جوار كان له عن اإلنسان ال وإذا كانت بعيدة

 ونحو ذلك. ،حق اإلسالم العام من كف األذى، وغض البصر

وما زالت مجتمعات المسلمين ترعى هذه الحقوق حق الرعاية، 

مما جعل للمرأة قيمة واعتباراً ال يوجد لها عند المجتمعات غير 

 المسلمة.

 واإلجارة، والبيع، حق التملك،ثم إن للمرأة في اإلسالم 

 مكانة المرأة في اإلسالم
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
ء، وسائر العقود، ولها حق التعلم، والتعليم، بما ال يخالف اوالشر

 دينها، بل إن من العلم ما هو فرض عين يأثم تاركه ذكراً أم أنثى.

ما للرجال إال بما تختص به من دون الرجال، أو بما  بل إن لها

يختصون به دونها من الحقوق واألحكام التي تالئم ك الً منهما على 

 فصل في مواضعه.نحو ما هو م

، ويحفظ ومن إكرام اإلسالم للمرأة أن أمرها بما يصونها

كرامتها، ويحميها من األلسنة البذيئة، واألعين الغادرة، واأليدي 

الباطشة؛ فأمرها بالحجاب والستر، والبعد عن التبرج، وعن 

 االختالط بالرجال األجانب، وعن كل ما يؤدي إلى فتنتها.

، وإحسان أن أمر الزوج باإلنفاق عليهاا: ومن إكرام اإلسالم له

 معاشرتها، والحذر من ظلمها، واإلساءة إليها.

ً  _ بل ومن المحاسن أن يفترقا إذا لم  أن أباح للزوجين _ أيضا

يكن بينهما وفاق، ولم يستطيعا أن يعيشا عيشة سعيدة؛ فأباح للزوج 

طالقها بعد أن تخفق جميع محاوالت اإلصالح، وحين تصبح 

 تهما جحيماً ال يطاق.حيا

ً في  ً لها، سيئا وأباح للزوجة أن تفارق الزوج إذا كان ظالما

معاشرتها، فلها أن تفارقه على عوض تتفق مع الزوج فيه، فتدفع 

 له شيئاً من المال، أو تصطلح معه على شيء معين ثم تفارقه.

ومن صور تكريم اإلسالم للمرأة أن نهى الزوج أن يضرب 

وجعل لها الحق الكامل في أن تشكو حالها إلى  ،زوجته بال مسوغ

أوليائها، أو أن ترفع للحاكم أمرها؛ ألنها إنسان مكرم داخل في 

ْمنَا بَن ي آدََم َوَحَمْلنَاه ْم ف ي اْلبَّر  َواْلبَْحر  ]: _ تعالى _ قوله َولَقَْد َكر 

ْلنَاه ْم َعلَى َكث   ْن الط يّ بَات  َوفَض  ْن َخلَْقنَا َوَرَزْقنَاه ْم م  م  يٍر م 

يالً   .(70:اإلسراء)[تَْفض 

وليس حسن المعاشرة أمراً اختيارياً متروكاً للزوج إن شاء فعله 

 وإن شاء تركه، بل هو تكليف واجب.
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
رواه +ال يجلد أحدكم امرأته جلد العبد، ثم يضاجعها": = قال النبي

 .البخاري ومسلم

شنيع ضرب النساء؛ فهذا الحديث من أبلغ ما يمكن أن يقال في ت

إذ كيف يليق باإلنسان أن يجعل امرأته _ وهي كنفسه _ مهينة 

كمهانة عبده بحيث يضربها بسوطه، مع أنه يعلم أنه ال بد له من 

 االجتماع واالتصال الخاص بها.

وال يفهم مما مضى االعتراض على مشروعية ضرب الزوجة 

 ، وال يعني أن الضرب مذموم بكل حال.بضوابطه

ليس األمر كذلك؛ فال يطعن في مشروعية الضرب إال من ال، 

جهل هداية الدين، وحكمة تشريعاته من أعداء اإلسالم ومطاياهم 

 ممن نبتوا من حقل الغرب، ورضعوا من لبانه، ونشأوا في ظله.

هؤالء الذين يتظاهرون بتقديس النساء والدفاع عن حقوقهن؛ فهم 

 ويعدونه إهانة للمرأة.يطعنون في هذا الحكم، ويتأففون منه، 

وما ندري من الذي أهان المرأة؟ أهو ربّها الرحيم الكريم الذي 

 يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟

أم هؤالء الذين يريدونها سلعة تمتهن وتهان، فإذا انتهت مدة 

 صالحيتها ضربوا بها وجه الثرى؟

إن هؤالء القوم يستنكفون من مشروعية تأديب المرأة الناشز، 

وهو  _ ال يستنكفون أن تنشز المرأة، وتترفع على زوجها، فتجعلهو

مرؤوساً، وتصر على نشوزها، وتمشي في غلوائها،  _ رأس البيت

فال تلين لوعظه، وال تستجيب لنصحه، وال تبالي بإعراضه 

 وهجره.

ت رى كيف يعالجون هذا النشوز؟ وبم يشيرون على األزواج أن 

 ْدَن ؟يعاملوا به الزوجات إذا تَمر  

لعل الجواب تضمنه قول الشنفرى الشاعر الجاهلي حين قال 

 مخاطباً زوجته: 
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
 عن     ه م     ا أنه     اك   إذا م     ا جئ     ت  

 
 فل         م أنك         ر علي         ك فطلقين         ي 

 
 يومئ      ٍذ فق      ومي البع      ل   فأن      ت  

 
 بس  وطك _ ال أب  ا ل  ك _ فاض  ربيني 

 
من تضرب  _ وفي الغرب خاصة _ نعم لقد وجد من النساء

والزوج يكتم أمره، فلما لم يعد يطيق ذلك زوجها مرة إثر مرة، 

طل قها، حينئٍذ ندمت المرأة، وقالت: أنا السبب؛ فلقد كنت أضربه، 

 !وكان يستحيي من اإلخبار بذلك، ولما نفد صبره طل قني

وقالت تلك المرأة القوامة: أنا نادمة على ما فعلت، وأوجه 

 النصيحة بأال تضرب الزوجات أزواجهن!

 تعالى _ الم بضرب الزوجة كما في قولهلقد أذن اإلس

ع  ]:_ وه ن  ف ي اْلَمَضاج  ر  ظ وه ن  َواْهج  َوالال ت ي تََخاف وَن ن ش وَزه ن  فَع 

ب وه ن    .(34النساء:)[َواْضر 

ولكم عليهن أال يوطئن في حجة الوداع: = " وكما في قوله

ً غير  فرشكم أحداً تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا

حم    .+ب ر ِ

ولكن اإلسالم حين أذن بضرب الزوجة لم يأذن بالضرب المبرح 

 ،الذي يقصد به التشفي، واالنتقام، والتعذيب، وإهانة المرأة

 وإرغامها على معيشة ال ترضى بها.

وإنما هو ضرب للحاجة وللتأديب، تصحبه عاطفة المربي 

وليس له إن  والمؤدب؛ فليس للزوج أن يضرب زوجته بهواه،

  .ربها أن يقسو عليهاض

 : فاإلسالم أذن بالضرب بشروط منها

 أن تصر الزوجة على العصيان حتى بعد التدرج معها._  أ

أن يتناسب العقاب مع نوع التقصير؛ فال يبادر إلى الهجر _ ب

في المضجع في أمر ال يستحق إال الوعظ واإلرشاد، وال يبادر إلى 

قاب بأكثر من حجم الضرب وهو لم يجرب الهجر؛ ذلك أن الع
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
 الذنب ظلم.

أن يستحضر أن المقصود من الضرب العالج  والتأديب  _ج

والزجر ال غير؛ فيراعي التخفيف فيه على أحسن الوجوه؛ 

 فالضرب يتحقق باللكزة، أو بالمسواك ونحوه.

 أن يتجنب األماكن المخوفة كالرأس والبطن والوجه._ د

وأال يدميها، وال يكرر أال يكسر عظماً، وال يشين عضواً، ـ _ه

 الضربة في الموضع الواحد.

أال يتمادى في العقوبة قوالً أو فعالً إذا هي ارتدعت وتركت _ و

 النشوز.

للمصلحة ال لإلهانة، ولو ماتت الزوجة بسبب  _ إذاً  _ فالضرب

ضرب الزوج لوجبت الدية والكفارة، إذا كان الضرب لغير التأديب 

 المأذون فيه.

التلف مع التأديب المشروع فال ضمان عليه، هذا أما إذا كان 

 مذهب أحمد ومالك.

أما الشافعي وأبو حنيفة فيرون الضمان في ذلك، ووافقهم 

 ._ وهو مالكي _ القرطبي

في شرح حديث حجة الوداع السابق: =وفي هذا  × وقال النووي

الحديث إباحة ضرب الرجل امرأته للتأديب، فإن ضربها الضرب 

فماتت وجبت ديتها على عاقلة الضارب، ووجبت  المأذون فيه

 .+الكفارة في ماله

ومن هنا يتبين لنا أن الضرب دواء ينبغي مراعاة وقته، ونوعه، 

 الذين يجهلون هداية اإلسالموكيفيته، ومقداره، وقابلية المحل، لكن 

 يقلبون األمر، ويلبسون الحق بالباطل.

سالم من العالج، ثم إن التأديب بالضرب ليس كل ما شرعه اإل

بل هو آخر العالجات مع ما فيه من الكراهة؛ فإذا وجدت امرأة 

ناشز أساءت عشرة زوجها، وركبت رأسها، واتبعت خطوات 
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
فماذا يصنع الرجل  _ الشيطان، ولم ينجع معها وعظ وال هجران

هل من كرامته أن يهرع إلى مطالبة زوجته  في مثل هذه الحال؟

المرأة ذلك، فينتشر خبرها، فتكون كل ما نشزت؟ وهل تقبل 

 غرضاً للذم، وعرضة لل وم؟

إن الضرب بالمسواك، وما أشبهه أقلُّ ضرراً على المرأة نفسها 

من تطليقها الذي هو نتيجة غالبة السترسالها في نشوزها، فإذا 

وإذا ، ة، وتفرق شملها، وتناثرت أجزاؤهاط لّ قت تصدع بنيان األسر

كان ارتكاب األخف حسناً  رر األعظمقيس الضرر األخف بالض

 .جميالً 

.  كما قيل: وعند ذكر العمى يستحسن العور 

فالضرب طريق من طرق العالج يجدي مع بعض النفوس 

الشاردة التي ال تفهم بالحسنى، وال ينفع معها الجميل، وال تفقه 

 الحجة، وال تقاد بزمام اإلقناع.

، فضرب زوجته ثم إذا أخطأ أحد من المسلمين سبيل الحكمة

 ً ً مبرحا فالدين براء من تبعة  _ وهي ال تستحق، أو ضربها ضربا

 ، وإنما تبعتها على أصحابها.صهذه النقائ

هذا وقد أثبتت دراسات علم النفس أن بعض النساء ال ترتاح 

أنفسهن إال إذا تعرضن إلى قسوة وضرب شديد مبرح، بل قد 

ا كانت مرأة من هذا يعجبها من الرجل قسوته، وشدته، وعنفه؛ فإذ

 النوع فإنه ال يستقيم أمرها إال بالضرب.

وشواهد الواقع والمالحظات النفسية على بعض أنواع 

: إن هذه الوسيلة قد تكون أنسب الوسائل إلشباع االنحراف تقول

انحراف نفسي معين، وإصالح سلوك صاحبه، وإرضائه في الوقت 

الرجل الذي تحب أن  ذاته؛ فربما كان من النساء من ال تحس قوة

 يكون قواماً عليها إال حين يقهرها عضلياً.

الصنف من النساء  يست هذه طبيعة كل امرأة، ولكن هذاول
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
موجود، وهو الذي يحتاج إلى هذه المرحلة األخيرة؛ ليستقيم على 

 الطريقة.

والذين يولعون بالغرب، ويولون وجوههم شطره يوحون إلينا أن 

ولكن الحقيقة ، عادة العظمى مع أزواجهننساء الغرب ينعمن بالس

الماثلة للعيان تقول غير ذلك؛ فتعالوا نطالع اإلحصاءات التي تدل 

 ن الذين يرمون المسلمين بالوحشية:على وحشية اآلخري

أ_ نشرت مجلة التايم األمريكية أن ستة ماليين زوجة في أمريكا 

إلى  يتعرضن لحوادث من جانب الزوج كل عام، وأنه من ألفين

أربعة آالف امرأة يتعرضن لضرب يؤدي إلى الموت، وأن رجال 

الشرطة يقضون ثلث وقتهم للرد على مكالمات حوادث العنف 

 .(1)المنزلي

م أن 1979ب_ ونشر مكتب التحقيقات الفيدرالي األمريكي عام 

% من حوادث قتل النساء تحدث بسبب المشكالت األسرية، 40

ر التي ت ْقدم عليها الزوجات يسبقها % من محاوالت االنتحا25وأن 

 . (2)نزاع عائلي

م أشارت 1987_ هـ1407_ دراسة أمريكية جرت في عام  ج

اء وبخاصة إذا كانوا متزوجين % يقومون بضرب النس79 أن إلى

وكانت الدراسة قد اعتمدت على استفتاء أجراه د.جون بيرير بهن، 

نا الجنوبية بين عدد األستاذ المساعد لعلم النفس في جامعة كارولي

 من طلبته.

وقد أشارت الدراسة إلى أن استعداد الرجال لضرب زوجاتهم 

عاٍل جداً، فإذا كان هذا بين طلبة الجامعة فكيف بمن هو دونهم 

 تعليماً؟

_ وفي دراسة أعدها المكتب الوطني األمريكي للصحة النفسية  د

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .45دور المرأة المسلمة في المجتمع ص _ 1

 .46انظر دور المرأة المسلمة في المجتمع ص _ 2
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
حايا % من النساء اللواتي يدخلن غرف اإلسعاف ض17جاء أن 

% دخلن المستشفيات سابقاً 83ضرب األزواج أو األصدقاء، وأن 

كان  _ مرة على األقل للعالج من جروح وكدمات أصبن بها

 دخولهن نتيجة الضرب.

( 1360وقال إفان ستارك معد هذه الدراسة التي فحصت ) 

سجالً للنساء: إن ضرب النساء في أمريكا ربما كان أكثر األسباب 

ً للجروح  التي تصاب بها النساء، وأنها تفوق ما يلحق بهن شيوعا

 من أذى نتيجة حوادث السيارات، والسرقة، واالغتصاب مجتمعة.

وهي منسقة في منظمة االئتالف الوطني  _ وقالت جانيس مور

_: إن هذه المأساة المرعبة  ضد العنف المنزلي ومقرها واشنطن

ائر أنحاء هم في سلى حد هائل؛ فاألزواج يضربون نساءوصلت إ

الواليات المتحدة، مما يؤدي إلى دخول عشرات منهن إلى 

 المستشفيات للعالج.

وأضافت بأن نوعية اإلصابات تتراوح ما بين كدمات سوداء 

حول العينين، وكسور في العظام، وحروق وجروح، وطعن 

بالسكين، وجروح الطلقات النارية، وما بين ضربات أخرى 

 ضبان المحماة.بالكراسي، والسكاكين، والق

وأشارت إلى أن األمر المرعب هو أن هناك نساء أكثر ي صبن 

بجروح وأذى على أيدي أزواجهن ولكنهن ال يذهبن إلى المستشفى 

دن جراحهن في المنزل.  طلباً للعالج، بل ي ضّم 

وقالت جانيس مور: إننا نقدر بأن عدد النساء اللواتي ي ضربن في 

اليين امرأة، وقد جمعنا معلومات بيوتهن كل عام يصل إلى ستة م

من ملفات مكتب التحقيقات الفيدرالية، ومن مئات المالجئ التي 

  .(1)توفر المأوى للنساء الهاربات من عنف وضرب أزواجهن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وانظر المجتمع العاري بالوثائق 21ـ16من أجل تحرير حقيقي ص انظر _ 1

 . 57ـ56واألرقام ص
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
 : (1)ما يلي (ماذا يريدون من المرأة)وجاء في كتاب  

ضرب الزوجات في اليابان هو السبب الثاني من أسباب  _

 الطالق.

امرأة قتلهن أزواجهن في مدينة ساو باولو البرازيلية  772 _

 م.1980 وحدها عام

يتعرض ما بين ثالثة إلى أربعة ماليين من األمريكيات  _

 لإلهانة المختلفة من أزواجهن وعشاقهن سنوياً.

أي  _ أشارت دراسة كندية اجتماعية إلى أن ربع النساء هناك _

 لسوء المعاملة كل عام. يتعرضن _ أكثر من ثمانية ماليين امرأة

في بريطانيا تستقبل شرطة لندن وحدها مائة ألف مكالمة  _

ً من نساء يضربهن أزواجهن على مدار السنين الخمس  سنويا

 عشرة الماضية.

 تتعرض امرأة لسوء المعاملة في أمريكا كل ثمان ثوان. _

 مائة ألف ألمانية يضربهن أزواجهن سنوياً، ومليونا فرنسية. _

% من الدعوات الهاتفية التي تتلقاها شرطة النجدة في 60 _

 هي نداءات استغاثة من نساء ت ساء معاملتهن. باريس أثناء الليل_

وبعد فإننا في غنى عن ذكر تلك اإلحصاءات؛ لعلمنا بأنه ليس 

 بعد الكفر ذنب.

ولكن نفراً من بني جلدتنا غير قليل ال يقع منهم الدليل موقعه إال 

الغرب وما جرى مجراه؛ فها هو الغرب تتعالى  إذا نسب إلى

 صيحاته من ظلم المرأة؛ فهل من مدكر؟
 إذا لم يكن للمرء عين صحيحة

 
 فال غرو أن يرتاب والصبح مسفر 
 

من أيدي الذين  هاأنقذ أن للمرأة: اإلسالممن صور تكريم و

يزدرون مكانها، وتأخذهم الجفوة في معاشرتها؛ فقرر لها من 

يكفل راحتها، وينبه على رفعة منزلتها، ثم جعل للرجل الحقوق ما 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .66ـ36لكاتب عبد السالم البسيوني صل _ 1



 

 
 

 

 

 

 

 

17

6 
 

في أبواب  رسائل

 متفرقة
 حق رعايتها، وإقامة سياج بينها وبين ما يخدش كرامتها.

ن  ]: _ تعالى _ ومن الشاهد على هذا قوله ي َعلَْيه  ثْل  ال ذ  َولَه ن  م 

ن  دََرَجة   َجال  َعلَْيه  وف  َول لّر   .(228البقرة: )[ب اْلَمْعر 

أة من الحقوق مثل ما للرجل؛ وإذا كان أمر فجعلت اآلية للمر

األسرة ال يستقيم إال برئيس يدبره فأحقهم بالرياسة هو الرجل الذي 

 شأنه اإلنفاق عليها، والقدرة على دفع األذى عنها.

_:  تعالى_  وهذا ما استحق به الدرجة المشار إليها في قوله

ن  دََرَجة  ] َجال  َعلَْيه  وَن َعلَى الّر  ] : وقوله [َول لّر  ام  َجال  قَو 

 .(34النساء:)[النّ َساء  

قد اختص الرجل بخصائص عديدة  _ عز وجل _ بل إن هللا

 تؤهله للقيام بهذه المهمة الجليلة.

 ما يلي:  ومن تلك الخصائص

_:  تعالى _ أنه ج عل أصلها، وجعلت المرأة فرعه، كما قال_ أ

ْنَها َزْوَجَها]  .(1النساء:) [َوَخلََق م 

 :" كما جاء في قوله أنها خلقت من ضلعه األعوج، _ ب

استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضل ع أعوج، وإن أعوج =

شيء في الضلع أعاله؛ إن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم 

ً يزل أعوج  +.؛ استوصوا بالنساء خيراً ا

ما رأيت ناقصات : =" أن المرأة ناقصة عقل ودين، كما قال _ ج

قالت امرأة: يا رسول  +ودين أذهب للب الرجل الحازم منكنعقل 

أما نقصان العقل فشهادة = هللا، وما نقصان العقل والدين؟ قال:

امرأتين تعدل شهادة رجل، وتمكث الليالي ما تصلي، وتفطر في 

 +.رمضان؛ فهذا نقصان الدين

 أن تستقل بالتدبير والتصرف. _ والحالة هذه _ فال يمكن

 تها، فال تقاتل وال ي سَهم لها.نقص قو   _ د

ما يعتري المرأة من العوارض الطبيعية من حمل ووالدة،  _ هـ
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
 وحيض ونفاس، فيشغلها عن مهمة القوامة الشاقة.

وفي  _ كما مر _ أنها على النصف من الرجل في الشهادة_و

 والعتق. ،الدية، والميراث، والعقيقة

 عن المرأة. هذه بعض الخصائص التي يتميز بها الرجل

=وال ينازع في تفضيل هللا  ×:  قال الشيخ محمد رشيد رضا

الرجَل على المرأة في نظام الفطرة إال جاهل أو مكابر؛ فهو أكبر 

دماغاً، وأوسع عقالً، وأعظم استعداداً للعلوم، وأقدر على مختلف 

 األعمال+.

، وبعد أن استبان لنا عظم شأن القوامة، وأنها أمر يأمر به الشرع

فهذا ذكر لبعض ما قاله  _ وتقره الفطرة السوية، والعقول السليمة

بعض الغربيين من الكتاب وغيرهم في شأن القوامة؛ وذلك من باب 

االستئناس؛ ألن نفراً من بني جلدتنا ال يقع الدليل موقعه عندهم إال 

 إذا صدر من مشكاة الغرب.

تها ملكة تقول جليندا جاكسون حاملة األوسكار التي منح_  أ

بريطانيا وساماً من أعلى أوسمة الدولة، والتي حصلت على جائزة 

األكاديمية البريطانية، وجائزة مهرجان مونتريال العالمي تقول: 

على ما  اً ت الرجل هو األقوى والمسيطر بناء=إن الفطرة جعل

تجعله في المقام األول بما خصه هللا  التي يتمتع به من أسباب القوة

في تحريك الحياة، واستخراج خيراتها، إنه مقام الذاتية  به من قوة

ً لمواجهة أعباء الحياة وإنمائها،  عند الرجل التي تؤهله تلقائيا

 واطراد ذلك في المجاالت الحياتية+.

دعت المرأة إلى ( الزعيمة النسائية األمريكية )فليش شالفي_  ب

فة، وبوجوب وجوب االهتمام بالزوج واألوالد قبل االهتمام بالوظي

 أن يكون الزوج هو رب األسرة وقائد دفتها.

وفي كتاب صدر عن حياة الكاتبة اإلنجليزية المشهورة _  ج

غَف لة؛ ألن ( )أجاثا كريستي ورد فيه قولها: =إن المرأة الحديثة م 
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
ً بعد يوم؛ فنحن النساء  مركزها في المجتمع يزداد سوءاً يوما

ً أحمق؛ ألننا بذلنا  الجهد خالل السنين الماضية؛ نتصرف تصرفا

 للحصول على حق العمل والمساواة في العمل مع الرجل.

والرجال ليسوا أغبياء؛ فقد شجعونا على ذلك معلنين أنه ال مانع 

 مطلقاً من أن تعمل الزوجة وتضاعف دخل الزوج.

ومن المحزن أن نجد بعد أن أثبتنا نحن النساء أننا الجنس 

اليوم لنساوى في الجهد والعرق الذي  اللطيف الضعيف أننا نعود

 .+كان من نصيب الرجل وحده

وتقول طبيبة نفسية أمريكية: =أيما امرأة قالت: أنا واثقة _  د

 بنفسي، وخرجت دون رقيب أو حسيب فهي تقتل نفسها وعفتها+.

هذا ما يقول العقالء من أولئك القوم، فماذا يقول العلم الحديث في 

 ذلك الشأن؟

العلم الحديث أخيراً َوْهَم محاوالت المساواة بين الرجل لقد أثبت 

 تقوم بالدور الذي يقوم به الرجل؛والمرأة، وأن المرأة ال يمكن أن 

الحائز على جائزة نوبل في ( روجرز سبراي فقد أثبت الطبيب )د.

وجود اختالفات بين مخ الرجل ومخ المرأة، األمر الذي ال  _ الطب

في المشاعر وردود األفعال، والقيام بنفس  يمكن معه إحداث مساواة

 األدوار.

األمريكية بحثاً ( وقد أجرى طبيب األعصاب في جامعة )بيل

ً رصد خالله حركة المخ في الرجال والنساء عند كتابة  طريفا

موضوع معين أو حل مشكلة معينة، فوجد أن الرجال بصفة عامة 

رأة فتستعمل الجانبين يستعملون الجانب األيسر من المخ، أما الم

 معاً.

ّخ   _ جامعة بيل أستاذكما يقول  _ وفي هذا دليل أن نْصَف م 

خُّ المرأة إال بشطريه.  الرجل يقوم بعمل ال يقدر عليه م 
وهذا يؤكد أن قدرات الرجل أكبر من قدرات المرأة في التفكير، 
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
 وحل المشكالت.

السيكيولوجي  وهذا ما اكتشفه البروفيسور ريتشارد لين من القسم

في جامعة ألستر البريطانية حيث يقول: =إن عدداً من الدراسات 

أظهرت أن وزن دماغ الرجل يفوق مثيله النسائي بحوالي أربع 

 أوقيات+.

وأضاف لين: =أنه يجب اإلقرار بالواقع، وهو أن دماغ الذكور 

 أكبر حجماً من دماغ اإلناث، وأن هذا الحجم مرتبط بالذكاء+.

ن أفضلية الذكاء عند الذكور تشرح أسباب حصول وقال: =إ

الرجال في بريطانيا على ضعفي ما تحصل عليه النساء من 

 عالمات الدرجة األولى+.

أخبرنا في  _ سبحانه _ وسواء صح ما قالوه أم لم يصح فإن هللا

 عز وجل _ كتابه باالختالف بين الجنسين على وجه العموم فقال

 .(36آل عمران: ) األ ْنثَى[]َولَْيَس الذ َكر  كَ _: 

 فكل ميسر لما خلق له، وكل يعمل على شاكلته.

وال يفهم من خالل ما مضى أن ضعف المرأة ونقصها الخْلقي 

 يعد من مساوئها بل هو من أعظم محاسنها.

=أال ترى أن ×:  قال العالمة الشيخ محمد األمين الشنقيطي

ْلقي  والعجز عن اإلبانة في الخ صام عيب ناقص في الضعف الخ 

الرجال مع أنه يعد من جملة محاسن النساء التي تجذب إليها 

 القلوب.

 قال جرير: 
 إن العي ون الت ي ف ي طرفه ا ح ور

 
 ين قتالن       اي       قتلنن       ا ث       م ل       م يح 

 
 يَْص  َرْعن ذا الل  ب حت  ى ال ح  راك

 ب                                                                                ه

 

 وه     ن أض     عف خل     ق هللا أركان     ا 

 
 وقال ابن الدمينة:

 ل ه بنفسي وأهلي من إذا عرض وا
 

 يجي  ب ب  بعض األذى ل  م ي  در كي  ف 
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
 ت زل فلم يعتذْر ع  ْذَر الب ريء ول م

 
 ب      ه س      كتة حت      ى يق      ال مري      ب 

 
 عن بعجزهن أركانهن، والثاني فاألول تشبيب بهن بضعف

َصام  َغْير  _:  تعالى _ الخصام كما قال في اإلبانة ]َوه َو ف ي اْلخ 

ب يٍن[  .(18الزخرف: ) م 

أنه  " قوة بين النوعين صح عن النبيولهذا التباين في الكمال وال

 ....++اللعن على من تشبه منهما باآلخر=قال: 

بعد أن ذكر بعض األدلة على فضيلة الذكر على األنثى:  × وقال

 _ =فإذا عرفت من هذه أن األنوثة نقص خلقي، وضعف طبيعي

فاعلم أن العقل الصحيح الذي يدرك الحكم واألسرار يقضي بأن 

بخلقته وطبيعته يلزم أن يكون تحت نظر الكامل الناقص الضعيف 

في خلقته، القوي بطبيعته؛ ليجلب له ما ال يقدر على جلبه من النفع، 

 ويدفع عنه ما ال يقدر على دفعه من الضر+.

أن أباح للرجل أن يعدد، فيتزوج  ومن إكرام اإلسالم للمرأة:

أو أربعاً، وال بأكثر من واحدة، فأباح له أن يتزوج اثنتين، أو ثالثاً، 

يزيد عن أربع بشرط أن يعدل بينهن في النفقة، والكسوة، والمبيت، 

 وإن اقتصر الزوج على واحدة فله ذلك.

هذا وإن في التعدد حكماً عظيمة، ومصالح كثيرة ال يدركها الذين 

يطعنون في اإلسالم، ويجهلون الحكمة من تشريعاته، ومما يبرهن 

 يلي:  د ماعلى الحكمة من مشروعية التعد

لما فيه من أن اإلسالم حرم الزنا، وشدَّد في تحريمه؛  _1

المفاسد العظيمة التي تفوق الحصر والعد، والتي منها: اختالط 

األنساب، وقتل الحياء، والذهاب بالشرف وكرامة الفتاة؛ إذ الزنا 

 يكسوها عاراً ال يقف حده عندها، بل يتعداه إلى أهلها وأقاربها.

: أن فيه جناية على الجنين الذي يأتي من لزناومن أضرار ا

 الزنا؛ حيث يعيش مقطوع النسب، محتقراً ذليالً.

: ما ينتج عنه من أمراض نفسية وجسدية يصعب ومن أضراره
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
عالجها، بل ربما أودت بحياة الزاني كالسيالن، والزهري، 

 والهربس، واإليدز، وغيرها.

م الزنا وشد د في تحر يمه فتح باباً مشروعاً يجد واإلسالم حين حر 

فيه اإلنسان الراحة، والسكن، والطمأنينة أال وهو الزواج، حيث 

 شرع الزواج، وأباح التعدد فيه كما مضى.

وال ريب أن منع التعدد ظلم للرجل وللمرأة؛ فمنعه قد يدفع إلى 

الزنا؛ ألن عدد النساء يفوق عدد الرجال في كل زمان ومكان، 

الحروب؛ فَقَْصر الزواج على واحدة يؤدي إلى  ويتجلى ذلك في أيام

بقاء عدد كبير من النساء دون زواج، وذلك يسبب لهن الحرج، 

والضيق، والتشتت، وربما أدى بهن إلى بيع العرض، وانتشار 

 الزنا، وضياع النسل.

بل فيه الراحة، أن الزواج ليس متعة جسدية فحسب:  _2

لولد في اإلسالم ليس كغيره نعمة الولد، وا _أيضاً_ والسكن، وفيه

في النظم األرضية؛ إذ لوالديه أعظم الحق عليه؛ فإذا رزقت المرأة 

أوالداً، وقامت على تربيتهم كانوا قرة عين لها؛ فأيهما أحسن 

للمرأة: أن تنعم في ظل رجل يحميها، ويحوطها، ويرعاها، وترزق 

رة عين بسببه األوالد الذين إذا أحسنت تربيتهم وصلحوا كانوا ق

 !يش وحيدة طريدة ترتمي هنا وهناك؟لها؟ أو أن تع

فاإلسالم ينظر إلى النساء أن نظرة اإلسالم عادلة متوازنة:  _3

جميعهن بعدل، والنظرة العادلة تقول بأنه البد من النظر إلى جميع 

 النساء بعين العدل.

؟ نواج لهإذا كان األمر كذلك؛ فما ذنب العوانس الالتي ال أز

نظر بعين العطف والشفقة إلى من مات زوجها وهي في ال ي   ولماذا

لكثيرات اللواتي قعدن مقتبل عمرها؟ ولماذا ال ينظر إلى النساء ا

 بدون زواج؟
: أن تنعم في ظل زوج معه زوجة أخرى، أيهما أفضل للمرأة
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
الد، فتطمئن نفسها، ويهدأ بالها، وتجد من يرعاها، وترزق بسببه األو

 لبتة؟أزواج أو أن تقعد بال 

: أن يعدد بعض الرجال فيسلم المجتمع وأيهما أفضل للمجتمعات

أو أال يعدد أحد، فتصطلي المجتمعات بنيران  ؟من تبعات العنوسة

 ساد؟الف

أو أن  ؟: أن يكون للرجل زوجتان أو ثالث أو أربعوأيهما أفضل

 دة وعشر عشيقات، أو أكثر أو أقل؟يكون له زوجة واح

فكثير من األزواج المسلمين ال واجباً:  أن التعدد ليس _4

يعددون؛ فطالما أن المرأة تكفيه، أو أنه غير قادر على العدل فال 

 حاجة له في التعدد.

وذلك من حيث أن طبيعة المرأة تختلف عن طبيعة الرجل:  _5

استعدادها للمعاشرة؛ فهي غير مستعدة للمعاشرة في كل وقت، ففي 

ل إلى عشرة أيام، أو أسبوعين كل الدورة الشهرية مانع قد يص

 شهر.

ً  _ وفي النفاس مانع والغالب فيه أنه أربعون يوماً،  _ أيضا

والمعاشرة في هاتين الفترتين محظورة شرعاً، لما فيها من 

 األضرار التي ال تخفى.

وفي حال الحمل قد يضعف استعداد المرأة في معاشرة الزوج، 

 وهكذا.

لة الشهر، والعام؛ فبعض الرجال أما الرجل فاستعداده واحد طي

 .سلوك غير مشروعإذا منع من التعدد قد يؤول به األمر إلى 

في ْحَرم  الزوج من نعمة الولد، قد تكون الزوجة عقيماً ال تلد:  _6

 فبدالً من تطليقها يبقي عليها، ويتزوج بأخرى ولود.

ً والزوجة ولووقد يقال  داً؛ فهل للمرأة: وإذا كان الزوج عقيما

 الحق في الفراق؟

 والجواب: نعم فلها ذلك إن أرادت.
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
ً مزمناً:  _7 كالشلل وغيره، فال قد تمرض الزوجة مرضا

تستطيع القيام على خدمة الزوج؛ فبدالً من تطليقها يبقي عليها، 

 ويتزوج بأخرى.
فقد تكون شرسة، سيئة الخلق ال قد يكون سلوك الزوجة سيئاً:  _8

تطليقها يبقي الزوج عليها، ويتزوج  ترعى حق زوجها؛ فبدالً من

ً على مصلحة  ً لحق أهلها، وحرصا بأخرى؛ وفاء للزوجة، وحفظا

 األوالد من الضياع إن كان له أوالد منها.

أن قدرة الرجل على اإلنجاب أوسع بكثير من قدرة المرأة:  _9

فالرجل يستطيع اإلنجاب إلى ما بعد الستين، بل ربما تعدى المائة 

 طه وقدرته على اإلنجاب.وهو في نشا

أما المرأة فالغالب أنها تقف عن اإلنجاب في حدود األربعين، أو 

 تزيد عليها قليالً؛ فمنع التعدد حرمان لألمة من النسل.

فالزوجة األولى أن في الزواج من ثانية راحة لألولى:  _10

ترتاح قليالً أو كثيراً من أعباء الزوجية؛ إذ يوجد من يعينها ويأخذ 

 نها نصيباً من أعباء الزوج.ع

ولهذا، فإن بعض العاقالت إذا كبرت في السن وعجزت عن 

 القيام بحق الزوج أشارت عليه بالتعدد.

فقد يتزوج اإلنسان بامرأة مسكينة ال عائل التماس األجر:  _11

لها، وال راع، فيتزوجها بني ة إعفافها، ورعايتها، فينال األجر من 

 هللا بذلك.

فهو أعلم _:  عز وجل _ ذي أباح التعدد هو هللاأن ال _12

 بمصالح عباده، وأرحم بهم من أنفسهم.

وهكذا يتبين لنا حكمة اإلسالم، وشمول نظرته في إباحة التعدد، 

 ويتبين لنا جهل من يطعنون في تشريعاته.

ً من الميراث؛  :ومن إكرام اإلسالم للمرأة أن جعل لها نصيبا

نصيب معين، وللبنت ولألخت  فلألم نصيب معين، وللزوجة
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
فَص ل في مو  ضعه.اونحوها نصيب على نحو ما هو م 

ومن تمام العدل أن جعل اإلسالم للمرأة من الميراث نصف ما 

للرجل، وقد يظن بعض الجهلة أن هذا من الظلم؛ فيقولون: كيف 

كون نصيب يكون للرجل مثل حظ األنثيين من الميراث؟ ولماذا ي

 لرجل؟المرأة نصف نصيب ا

م يإن الذي شرع هذا هو هللا الحكيم العلوالجواب أن يقال: 

 بمصالح عباده.

ثم أي ظلم في هذا؟ إن نظام اإلسالم متكامل مترابط؛ فليس من 

العدل أن يؤخذ نظام، أو تشريع، ثم ينظر إليه من زاوية واحدة 

دون ربطه بغيره، بل ينظر إليه من جميع جوانبه؛ فتتضح 

 الحكم. الصورة، ويستقيم

: أن اإلسالم جعل ومما يتبين به عدل اإلسالم في هذه المسألة

ً نفقة الزوجة واجبة على الزوج، وجعل مهر الزوجة واجب على  ا

ً  _ الزوج  _. أيضا

ولنفرض أن رجالً مات، وخل ف ابناً، وبنتاً، وكان لالبن ضعف 

نصيب أخته، ثم أخذ كل منهما نصيبه، ثم تزوج كل منهما؛ فاالبن 

ذا تزوج مطالب بالمهر، والسكن، والنفقة على زوجته وأوالده إ

 طيلة حياته.

أما أخته فسوف تأخذ المهر من زوجها، وليست مطالبة بشيء 

أو على  ،نفقة بيتها على من نصيبها لتصرفه على زوجها، أو

مهرها من زوجها، مع  أوالدها؛ فيجتمع لها ما ورثته من أبيها، مع

 فقة على نفسها وأوالدها.ب بالنالَ أنها ال ت ط

 أليس إعطاء الرجل ضعف ما للمرأة هو العدل بعينه إذاً؟ 

فأين النظم األرضية من نظم هذه هي منزلة المرأة في اإلسالم؛ 

اإلسالم العادلة السماوية، فالنظم األرضية ال ترعى للمرأة 

كرامتها، حيث يتبرأ األب من ابنته حين تبلغ سن الثامنة عشرة أو 
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
لتخرج هائمة على وجهها تبحث عن مأوى يسترها، ولقمة  أقل؛

 تسد جوعتها، وربما كان ذلك على حساب الشرف، ونبيل األخالق.

ً من األنظمة ل  عْ اإلسالم للمرأة، وجَ  وأين إكرام   ً مكرما ها إنسانا

التي تعدها مصدر الخطيئة، وتسلبها حقها في الملكية والمسؤولية، 

 حتقار، وتعدها مخلوقاً نجساً؟واوتجعلها تعيش في إذالل 

وأين إكرام اإلسالم للمرأة ممن يجعلون المرأة سلعة يتاجرون 

 ؟بجسدها في الدعايات واإلعالنات

وأين إكرام اإلسالم لها من األنظمة التي تعد الزواج صفقة 

مبايعة تنتقل فيه الزوجة؛ لتكون إحدى ممتلكات الزوج؟ حتى إن 

وروحها أهي من  في حقيقة المرأةبعض مجامعهم انعقدت؛ لتنظر 

 !البشر أو ال؟

وهكذا نرى أن المرأة المسلمة تسعد في دنياها مع أسرتها وفي 

كنف والديها، ورعاية زوجها، وبر أبنائها سواء في حال طفولتها، 

أو شبابها، أو هرمها، وفي حال فقرها أو غناها، أو صحتها أو 

 مرضها.

رأة في بعض بالد وإن كان هناك من تقصير في حق الم

فإنما هو بسبب  _ المسلمين أو من بعض المنتسبين إلى اإلسالم

القصور والجهل، والب عد عن تطبيق شرائع الدين، والوزر في ذلك 

 والدين براء من تبعة تلك النقائص. ،على من أخطأ

وعالج ذلك الخطأ إنما يكون بالرجوع إلى هداية اإلسالم 

 وتعاليمه؛ لعالج الخطأ.

هي منزلة المرأة في اإلسالم على سبيل اإلجمال: عفة،  هذه

وصيانة، ومودة، ورحمة، ورعاية، وتذمم إلى غير ذلك من 

 المعاني الجميلة السامية.

ً من تلك المعاني،  أما الحضارة المعاصرة فال تكاد تعرف شيئا

وإنما تنظر للمرأة نظرة مادية بحتة، فترى أن حجابها وعفتها 
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
نها البد أن تكون دمية يعبث بها كل ساقط؛ فذلك تخلف ورجعية، وأ

 سر السعادة عندهم.

 وما علموا أن تبرج المرأة وتهتكها هو سبب شقائها وعذابها.

وإظهار  ،واالختالط ،وإال فما عالقة التطور والتعليم بالتبرج

 الصدور، واألفخاذ، وما هو أشد؟!المفاتن، وإبداء الزينة، وكشف 

مالبس الضيقة والشفافة م والثقافة ارتداء الوهل من وسائل التعلي

 !والقصيرة؟

حسناوات في اإلعالنات ثم أي كرامة حين توضع صور ال

 ! والدعايات؟

ت د الحسناء الجميلة، فإذا استنفولماذا ال تروج عندهم إال

ميت كأي آلة انتهت مدة السنوات جمالها وزينتها أهملت ور

 !صالحيتها؟

ب األم ن هذه الحضارة؟ وما نصيوما نصيب قليلة الجمال م

 المسنة، والجدة، والعجوز؟

إن نصيبها في أحسن األحوال يكون في المالجىء، ودور 

 العجزة والمسنين؛ حيث ال ت زار وال ي سأل عنها.

وقد يكون لها نصيب من راتب تقاعد، أو نحوه، فتأكل منه حتى 

 تموت؛ فال رحم هناك، وال صلة، وال ولي حميم.

أة في اإلسالم فكلما تقدم السن بها زاد احترامها، وعظم أما المر

ألنها أد ت  _ كما سبق _ حقها، وتنافس أوالدها وأقاربها على برها

 ما عليها، وبقي الذي لها عند أبنائها، وأحفادها، وأهلها، ومجتمعها.

فزعم باطل، بل  _ أما الزعم بأن العفاف والستر تخلف ورجعية

و الشقاء والعذاب، والتخلف بعينه، وإذا أردت إن التبرج والسفور ه

الدليل على أن التبرج هو التخلف فانظر إلى انحطاط خصائص 

الجنس البشري في الهمج العراة الذين يعيشون في المتاهات 

واألدغال على حال تقرب من البهيمية؛ فإنهم ال يأخذون طريقهم 
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
 في مدارج الحضارة إال بعد أن يكتسوا.

راقب لحالهم في تطورهم أن يالحظ أنهم كلما ويستطيع الم

تقدموا في الحضارة زادت نسبة المساحة الكاسية من أجسادهم، كما 

يالحظ أن الحضارة الغربية في انتكاسها تعود في هذا الطريق 

القهقرى درجة درجة حتى تنتهي إلى العري الكامل في مدن العراة 

األولى، ثم استفحل  التي أخذت في االنتشار بعد الحرب العالمية

 داؤها في السنوات األخيرة.

وهكذا تبين لنا عظم منزلة المرأة في اإلسالم، ومدى ضياعها 

 وتشردها إذا هي ابتعدت عن اإلسالم.

 هذه نبذة يسيرة، وصور موجزة من تكريم اإلسالم للمرأة.

)رسائل في  مزيد تفصيل وعزو فارجع إلى كتاب وإذا أردت

 وجية( للكاتب.الزواج والحياة الز
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الرسالة الرابعة عشرة
 

من أقوال الرافعي في 

 المرأة
 (وحي القلم) نقول من كتاب
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
 

 
 

آله وصحبه الة والسالم على رسول هللا، وعلى ، والصالحمد هلل

 أما بعد: ومن وااله،

ح يحارب الحق  بسيوفه المفلولة، وش ب هاته  فإن الباطل ما بَر 

ً بغير جدوى، وقد عاد اليوم إلى جولة  الضئيلة، ثم يرجع خائبا

 غير قليل من بني جلدتنا ومن غير بني جديدة يتولى كبرها نفر  

ابقاتها _ تهدف إلى إضعاف سلطان جلدتنا، وتلك الجولة _ كس

الدين في القلوب، وتنحية الشريعة عن الحياة، والقضاء على البقية 

 الباقية من كرامة المرأة المسلمة، وإلحاقها بركب المرأة الغربية.

ة هي من ثمرات ويزعم أولئك النفر أنهم أتوا ببضاعة جديد

قرائحهم، ونتائج أفكارهم غير مبالين بسخط هللا، وال غضب األمة، 

ْن وْضع أيديهم في أيٍد خفية  جين مما سينطق به التاريخ م  تََحّر  وال م 

ال شأن لها إال نصب  المكايد ألمة كان لها العزم النافذ والكلمة 

 الع ليا.

تهم أن ي ْفر   غوا أقالمهم، ويود الغيورون على دينهم وأم 

ومحاضراتهم للعمل على رقي شعوبهم، وإصالح شؤونهم، 

ويودُّون من صميم أفئدتهم أن يقضوا صباحهم ومساءهم في البحث 

 عن وسائل عزتهم، وخالصهم من التبعية لغيرهم.

ئمة، فصاروا جلسوا على رأس الفتنة وهي ناولكن نفراً 

ي ثياب ليبعثوها حية جذعة تخب ف يهمزونها بنزق وغرور؛

  جديدة، وتصب في قوالب شتى.

وال شأن ألولئك النفر إال اللهج باسم حرية الفكر، وال يقصدون 

، والغض  من شأن اء ذلك إال النيل من هداية اإلسالمرمن و

  رجاالته العظام.

َف النظر هم _ عن ناحيتهم، وترك حبلهم على غارب ولو ص ر 

مقدمةال  



 

 
 

 

 

 

 

 

19

0 
 

في أبواب  رسائل

 متفرقة
 عدو شماتةً وفرحاً.لهبطوا في أمتنا في خسار يهتز له قلب ال

والنفوس التي تتزحزح عن اإليمان قيد شعرة تبتعد عن مراقي 

الفالح سبعين خريفا؛ فالبد _ إذاً _ من أن نكون على مرقبة من 

دعايتهم، وننفق ساعاٍت في التنبيه على أغالطهم؛ لعلهم ينصاعون 

 إلى رشدهم، أو لعل األمة تحذر عاقبة هذا الذي يبدو على أفواههم.

ي هذا الفلك لمن أخطر ذا وإن دعوى تحرير المرأة وما يدور فه

؛ ذلك أنها تمسُّ األمة في صميمها، وتعمل عملها في تلك الدعاوى

سبيل القضاء عليها، وهذه الدعوى ليس بدعاً من القول يثار حديثاً، 

د ت.  بل هي معركة قديمة قد أ ثيرت ور 

جهاد  عظيم، وسعي  ولقد كان لَحَملَة األقالم من أهل اإلسالم

مشكور في رد تلك الدعوى إب ان قيامها؛ تلك الدعوى التي ظن 

َوَرد  ] أصحابها أنها الطعنة القاضية على المرأة المسلمة وكرامتها

ْم لَْم يَنَال وا َخْيراً  ه  وا ب غَْيظ  يَن َكفَر   (.25)األحزاب:[َّللا   ال ذ 

عَل ى في رد تلك ال لهم ومن أبرز أولئك األعالم الذين كان ق دح  الم 

الدعوى أديب األمة، وكاتب اإلسالم الكبير مصطفى صادق 

حامل أدب األصالة في زمانه، ورافع لواء × الرافعي؛ حيث كان 

 البالغة، والدفاع عن القرآن، واللغة العربية.

وكان سهم اإلسالم النافذ في صدور الداعين إلى التبرج والسفور 

ن خصومه يرهبونه أشد الرهبة، ويحاولون كف  والرذيلة، ولهذا كا

 بأسه بالثناء عليه، وجعله إماماً ألهل زمانه.

يجيء على باله أن وَمْن ال يدري ما اإليمان وال اإلخالص قد 

 المخلصين بكلمة مديح أو إطراء.يشتري سكوت المؤمنين 

ي عبّ ر يلحظ أنه أديب األمة المسلمة، × والناظر في كتب الرافعي 

  لسانها، وينطق عن ذاتها.ب

فهذا الكتاب آخر وحي القلم( ) برز كتب الرافعي كتابولعل أ

كتاب أنشأه، ولكنه _ كما يقول األديب محمد سعيد العريان ضابط 
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
الكتاب ومصمم حواشيه _ أول ما ينبغي أن ي قرأ له، فهو كتاب 

والنفسية متميزة  ،والعقلية ،األدبية :يجمع كل خصائص الرافعي

ضوح في أسلوبه ومواضيعه؛ ففيه دينه وخلقه، وفيه شبابه بو

وعاطفته، وفيه سمته ووقاره، وفيه غضبه وسخطه، وفيه فكاهته 

ومرحه في مجموعة فصول، ومقاالت، وقصص من وحي قلمه، 

وفيض خاطره، فيها روعة األدب، وسمو الفكر، وجمال البيان؛ 

 كما أن فيه نظراٍت في النفس، والكون، والحياة.

كما أن فيه جوانَب عديدةً عن المرأة، وما ي َكاد لها، وما يثار 

حولها، وما ينبغي أن تكون عليه من العف ة والشرف، والحجاب، 

والديانة، والصيانة، وحسن الت بَعُّل للزوج، وما جرى مجرى ذلك 

 من األخالق الفاضلة.

وأمثال  كما أن فيه تحذيراً للمرأة من الرذيلة، والتبرج، والسفور،

ه من ويالت.  هذه األخالق المرذولة، وما تجرُّ

لكثير من الشبهات التي يوردها دعاة  كما أن فيه مناقشاتٍ 

الرذيلة، كدعوى الحرية، وتحرير المرأة، ونبذ التقاليد، والسير في 

 ركاب الغرب، ونحو ذلك.

بأساليب شتى؛ فتارة يسوق الحديث في  ىيرد تلك الدعاو× فكان 

لمرأة، وتارة بمناقشة كم، وتارة يصبه في قالب النصح لقالب الته

مناقشة عقلية مقنعة، وتارة يدير الحديث على ذكر  تلك الدعاوى

 ، وهكذا...العواقب المترتبة على تلك الدعاوى

ولقد يس ر هللا لي قراءة هذا الكتاب أكثر من مرة، وكنت أضع 

ن؛ فبدا لي أن خطوطاً على بعض الكلمات التي تمر بي في هذا الشأ

 عسى هللا أن ينفع بها. ؛أجمعها في كتيّ ب

 الكريم أن هذه النقول جاءت على قسمين: القارئوسيرى 

: هو عبارة عن كلمات منتقاة من مقاالت متعددة من القسم األول

 الكتاب، وخصوصاً الجزء األول منه.
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
 : وهو عبارة عن مقالين بكاملهما، والمقاالن هما:القسم الثاني

 .مقال بعنوان: )احذري( _1

وهو عبارة عن تحذيرات عديدة أطلقها للمرأة الشرقية كي 

 ىتحافظ على دينها، وعفتها، وأصالتها، وتنأى بنفسها عن دعاو

 المبطلين.

 .مقال بعنوان: )عربة اللقطاء(_ 2

ويعني بالعربة: العربة التي ت ق لُّ اللقطاء، واللقطاء: جمع لقيط 

فاح.  وهم أوالد الّس 

ا كا ن جالساً ذات يوم على ساحل وهذا المقال يذكر فيه قصته لم 

لملجأ؛ اللُّقطاَء الذين أ تي بهم من ا ء، فأقبَلَت عربة  ت ق لُّ الشاطى

ء البحر؛ فرآهم الرافعي، فتأث ر ليقضوا بعض الوقت على شاطى

فال اآلخرين الذين كانوا على لمرآهم، وألحاديثهم مع بعض األط

ل مع آبائهم وأمهاتهم؛ فكتب هذا المقال الرائع المؤثّ ر ء الساحشاطى

ر من خالله من الرذيلة، ويصور ما  يصور فيه ما رأى، وي َحذّ 

 .(1)تؤول إليه من عواقب وخيمة

فهذا هو خالصة ما في الصفحات اآلتية، وهللا المستعان وعليه 

 التكالن، وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة الكريم قل ة الحواشي في الصفحات التالية، بالرغم من قو   _ سيالحظ القارئ 1

يه، واس تغالق فهمه عند بعض الناس؛ وذلك خشية أن يَثْق ل أسلوب الرافعي، وتعّص 

ودة في استرساله، وما يوجد من حواشي إنما هي موج الكتاب، ولئال ي ْقَطع على القارئ

سوى موضع واحد هو: أصل الكتاب ومن تعليقات الرافعي، وال يوجد تعليق للمعدّ  

 .تفسير معنى كلمة حوذي
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
 

 

 

 ل قت لتكون للرجل مادة الفضيلة،ولكن المرأة هي التي خ  _ 1

، وقوةً، أي فتكون له وحياً، وإلهاماً، وعزاءاً واإليمان، والصبر، 

 زيادة في سروره، ونقصاً في آالمه.

ولن تكون المرأة في الحياة أعظم من الرجل إال بشيء واحد: هو 

لَها أعظم منها  (2/151) .صفاتها التي تجعل َرج 

 (1/171) .مرأةرف المرأة رأس مال لل_ ش2

_ والمرأة ال يحميها الشرف ال يحميها شيء، وكل شريفة تعلم 3

  ا حياتين: إحداهما العفة.أن له

وكما تدافع عن حياتها الهالك تدافع السقوط عن عفتها؛ إذ هو 

هالك حقيقتها االجتماعية، وكل عاقلة تعلم أن لها عقلين: تحتمي 

 .اآلخر، وما عقلها الثاني إال شرف عرضهابأحدهما من نزوات 

(1/293) 

_ وأساس الفضيلة في األنوثة الحياء؛ فيجب أن تعلم الفتاة أن 4

مت، أي توق حت، أي تبذ لت _األنثى متى خرجت من حيائها، و  تهج 

منهما، وألّيٍ  استوى عندها أن تذهب يميناً، أو شماالً، وتهي أت لكلٍ 

في كنف الزوج، وظّل  األسرة، وشرف اتفق، وصاحبات اليمين 

 (1/302) ؟احبات الشمال ما صاحبات الشمالالحياة، وص

_ انظر ما فعلت كلمة الحرية بكلمة التقاليد، وكيف أصبحت 5

هذه الكلمة السامية من مبذوء الكالم ومكروهه حتى صارت غير 

ها في هذا العصر ه الحضارة، ثم كيف أحالتها؛ فجعلتطبيعية في هذ

ر كلمة ي تَهك م بها على الدين، والشرف، وقانون الع رف أشه

ة  والدنيئة، والتصاون من الرذائل،  االجتماعي في خوف الَمعَر 

 والمباالة بالفضائل؛ فكل ذلك تقاليد.

وقد أخذت الفتيات المتعلمات هذه الكلمة بمعانيها تلك وأَْجَرْينها 

المعاني حواشي  في اعتبارهن مكروهةً وحشيةً، وأضفن إليها من

 القلم( )وحي كتابالقسم األول: كلمات في المرأة منتقاة من 
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
د أكثر المتعلمات من أخرى، حتى ليكاد األب واألم يكونان عن

 .(التقاليد)

أهي كلمة أبدعتها الحرية، أم أبدعها جهل  العصر وحماقته، 

وفجوره، وإلحاده؟ أهي كلمة تَعَل قَها الفتيات  المتعلمات ألنها لغة من 

 من لغة َمْن ي حب ْبن.أم ألنها اللغة، 

 ؟تقاليدال؟ فما هي المرأة بدون ...(تقاليد)

ضاً ألعين بغير جيش، إنها الكنز المخبوء م   إنها البالد  الجميلة   عَر 

 اللصوص، تحوطه الغفلة ال المراقبة.

ً شرفاء متعففين متصاونين فإن معنى كلمة  هب الناس جميعا

متى تركت له الحرية، وأغفل من تقاليد الحراسة أوجدت  (كنز)

 (164_1/163) .(لص)سها كلمة حريته هذه بنف

_ العلم للمرأة، لكن بشروط أن يكون األب وهيبة األب أمراً 6

قرراً في العلم، واألخ وطاعة األخ من حقائق العلم، والزوج  م 

ً في العلم، واالجتماع وزواجره الدينية  ً ثابتا وسيادة الزوج شيئا

 واالجتماعية قضايا ال ينسخها العلم.

نساء في كل أمة مصانَع عمليةً للفضيلة، بهذا وحده يكون ال

والكمال، واإلنسانية، ويبدأ تاريخ الطفل بأسباب الرجولة التامة؛ 

 ألنه يبدأ من المرأة التامة.

بغير هذا الشرط فالمرأة الفالحة في حجرها طفل قذر هي خير 

 (1/169) .لألمة من أكبر أديبة تخرج ذرية من الكتب

ة العقبات النسائية واحدة واحدة من _ يظنون أننا في زمن إزاح7

ْلمها ال يوجدان  ، أما أنا فأرى حرية المرأة وعلمهاحرية المرأة وع 

 (1/162.)إال في العقبات النسائية عقبة بعد عقبة

 (1/131) ._ إن نفس األنثى لرجل واحد؛ لزوجها وحده8

_ وما هو الحجاب إال حفظ روحانية المرأة للمرأة، وإغالء 9

المجتمع، وصونها من التبذل الممقوت؛ لضبطها في  سعرها في
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
كحدود الربح في هذا القانون الصارم: قانون العرض  حدودٍ 

والطلب، واالرتفاع بها أن تكون سلعة بائرة ينادى عليها في مدارج 

 (1/195) .الطرق واألسواق

نجليزية، وأقامت أشهراً إولقد جاءت إلى مصر كاتبة _ 10

س  معاني الحجاب؛ تخالط النساء المتحج فلما رجعت إلى بات، وتَْدر 

له من الشرق إلى المرأة سؤال أحم) عنوانه: بالدها كتبت مقاالً 

لحرية التي كسبناها أخيراً، قالت في آخره: إذا كانت هذه ا الغربية(

التنافس الجنسي، وتجريد الجنسين من الحجب المشوقة  وهذا

إذا كان هذا سيصبح أثره أن  الباعثة التي أقامتها الطبيعة بينهما _

يتولى الرجال عن النساء، وأن يزول من القلوب كل ما يحرك 

أوتار الحّب  الزواجي _ فما الذي نكون قد ربحناه؟ لقد _ وهللا _ 

ً وراء  تضطرنا هذه الحال إلى تغيير خططنا، بل تستقر طوعا

 (1/205) .الحجاب الشرقي؛ لنتعلم من جديٍد فن  الحّب  الحقيقي

_ إن سمو  الرجل بنفسه عن الزوجة والولد طيران إلى 11

األعلى، ولكنه طيران على أجنحة الشياطين، طيران بالرجل إلى 

هة البركان الذي في األعلى  (1/228. )ف و 

_ وما هو الحجاب الشرعي إال أن يكون تربية عملية على 12

ها الرح مة، هذه طريقة استحكام العادة ألسمى طباع المرأة، وأخصُّ

الصفة النادرة التي يقوم االجتماع اإلنساني على نزعها والمنازعة 

اً  ً خاص  فيها ما دامت سنة  الحياة نزاَع البقاء؛ فيكون البيت اجتماعا

ً للفرد تحفظ المرأة به منزلتها، وتؤدي فيه عملها، وتكون  مسالما

 ً  (1/196) .َمْغَرساً لإلنسانية، وغارسة لصفاتها معا

ً على المرأة نف _ وما13 سها، بل على كان الحجاب مضروبا

وز مقدارها، أو يخالطها السوء، أو يتدسس حدود األخالق أن تجا

إليها؛ فكل ما أدى إلى هذه الغاية فهو حجاب، وليس يؤدي إليها 

ً فقط فيما وراء  شيء إال أن تكون المرأة في دائرة بيتها، ثم إنسانا
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
 (1/197) .نيهذه الدائرة إلى آخر حدود المعا

_ على أن هذا الذي يسميه القوم حرية ليس حرية إال في 14

شرود المرأة في التماس إما ة، أما المعنى فهو كما ترى: التسمي

حين لم تجد الزوج الذي يَع ولها، أو يكفيها، ويقيم لها ما  الرزق

تحتاج إليه؛ فمثل هذه هي حرية النكد في عيشها، وليس بها 

 تعبدة للعمل شر ما تستعبد امرأة.الحرية، بل هي مس

مستجيبة لشهواتها  ها، وشهواتهااتعبثما انطالق المرأة في إو

بذلك إلى انطالق حرية االستمتاع بالرجال بمقدار ما يشتريه المال، 

غه الطيش، أو يجلبه التهتك، أو تدعو  أو تعين عليه القوة، أو يسّو 

بها الحرية، بل  إليه الفنون؛ فمثل هذه هي حرية سقوطها، وما

 يستعبدها التمتع.

فإن هذه  سالخها من الدين وفضائله؛نوالثالثة حرية المرأة في ا

المدنية قد نسخت حرام األديان وحاللها بحرام قانوني؛ فال َمْسقََطة 

للمرأة، وال غضاضة عليها قانوناً فيما كان ي عَدُّ من قَْبل  خزياً أقبح 

ها، وليس  الخزي، وعاراً أشد العار؛ فمثل هذه هي حرة  حريةَ فساد 

 بها الحرية  ولكن تستعبدها الفوضى.

وكبرياؤها على األنوثة  والرابعة غطرسة المرأة المتعلمة،

الناعم لرجل لم يبلغ بعد أن يكون الزوج والذكورة معاً، فترى أن ا

كقفاز الحرير في يدها، وال الزوج المؤنث الذي يقول لها: نحن 

َخال ة  كيال يكون عليها سلطان،  امرأتان؛ فهي من ْطلَقَة  م  أجل ذلك م 

وال إ ْمَرة ؛ فمثل هذه حرة بانقالب طبيعتها وزيغها، وهي مستعبدة 

 وضاللها. لهوسها وشذوذها،

حرية المرأة في هذه المدنية أّولها ما شئت من أوصاف وأسماء، 

 لمرأة، أو فساد المرأة.آخرها دائماً: إما ضياع ا ولكن  

(1/294_295) 

_ هكذا ينبغي لنساء المسلمين في الصبر، واإلباء، والقوة، 15
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
والكبرياء بالنفس على الحياة كائنة ما كانت، والرضا والقناعة 

ومؤازرة الزوج وطاعته، واعتبار ما لهن عند هللا ما لهن عند 

الرجل، وبذلك يرتفعن على نساء الملوك في أنفسهن، وتكون المرأة 

 ارها شيء وعندها أن  في دارها الجنة. منهن وما في د

وهل اإلسالم إال هذه الروح السماوية التي ال تهزمها األرض 

عَل قين بأعمال النفس في  أبداً، وال ت ذلُّها أبداً ما دام يأسها وطمعها م 

الدنيا ال بشهوات الجسم من الدنيا؟ هل الرجل المسلم الصحيح  

، اإلسالم إال مثل الحرب يثور حوله ه، ويكون معها الش َظف  ا غبار 

والبأس، والقوة، واالحتمال، والصبر؛ إذ كان مفروضاً على المسلم 

أن يكون القوةَ اإلنسانية ال الضعف، وأن يكون اليقيَن اإلنساني  ال 

 الشك، وأن يكون الحق  في هذه الحياة ال الباطل؟

د   هذه الحرب وهل امرأة المسلم إال تلك المفروض عليها أن ت م 

ً إال من  بأبطالها وعتاد أبطالها، وأخالق أبطالها، ثم ال تكون دائما

 وراء أبطالها؟

وكيف تلد البطل إذا كان في أخالقها الضعة  والمطامع الذليلة، 

 والضجر، والكسل، والبالدة؟

أال إن المرأة كالدار المبنية ال يسهل تغيير حدودها إال إذا كانت 

 (147_1/146) خراباً.

التي تجعل اإلنسان كبيراً في _ فأكبر الشأن هو للمرأة 16

إنسانيته، ال التي تجعله كبيراً في حيوانيته؛ فلو كانت هذه الثانية 

التي يصطلح الناس على وصفها بالجمال فهي القبيحة ال الجميلة؛ 

إذ يجب على المؤمن الصحيح اإليمان أن يعيش فيما يَْصل ح به 

عليه الناس؛ فإن الخروج من الحدود  الناس، ال فيما يصطلح

الضيّ قة لأللفاظ إلى الحقائق الشاملة هو االستقامة بالحياة على 

 (1/155إلى نعيم اآلخرة وثوابها. )طريقها المؤدي 

ه، _ فليس الحجاب إال كالرمز لما وراءه من أخالقه ومعاني17
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
يها في ، ولكن ت ربةة ال تحجب اللؤلؤوروحه الَمْعبَدية، وهو كالصدف

الحجاب تربية لؤلؤية؛ فوراء الحجاب الشرعي الصحيح معاني 

 ، وأخالق  هذه المعانياالطرادتوازن، واالستقرار، والهدوء، وال

ها الديني القوي الذي ينشئ عجيب ة األخالق  اإلنسانية كلها؛ وروح 

 أي صبر المرأة وإيثارها.

األخالق وعلى هذين تقوم قوة  المدافعة، وهذه القوة هي تمام 

وهي سرُّ المرأة الكاملة؛ فلن تجد األخالق على أتمها  ،األدبية كلها

 لدين، والصبر، والمدافعة.وأحسنها وأقواها إال في المرأة ذات ا

(1/197) 

ة تبديل خطأها في محاول ئ المرأة في شيء_ وما تخط18

وتمردها على  ا، وجعلها إيجابية، وانتحالها صفات اإليجاب،طبيعته

 (1/197السلب. )صفات 

_ فخروج المرأة من حجابها خروج من صفاتها؛ فهو 19

إضعاف لها، وتضرية  للرجال بها، وماذا تجدي عادة الحذر إذا 

فيكون حذراً ليكون إغفاالً ، ثم  االسترسال واالندفاع؟أفسدتها عادة 

د الزلة والغلطة، ومتى رجع غلطةً فهذا أول  يكون إغفاالً ليعّو 

 أ االنقالب، والتحول.السقوط، ومبد

وٍس ال ت طلع الرجال،  وليس الفرق بين امرأةٍ نفوٍر من الريبة، َشم 

وال تطعمهم، وبين امرأة قَروٍر على الريبة، هلوٍك فاجرةٍ _ ليس 

 الفرق إال حجاب الحذر أ سدل على واحدة، وانكشف عن أخرى.

ت المرأة في فضائلها فإنما هي في حجابها ودينها، وإنما  وإذا قَر 

ذلك الحجاب ضابط حريتها الصحيحة باعتبارها امرأة غير 

 الرجل؛ فهو مسمى بالحجاب؛ التصاله بالحرية وضبطه لها.

ولكن الضعفاء الذين يعرفون ظاهراً من الرأي ال يدركون 

مذهبه، وال يحققون ما ينتهي إليه، وينفذون في حكمهم على الظاهر 

عنى الحجاب إال في القماش ال على البصيرة، هؤالء ال يعرفون م
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
والكساء واألبنية كأن حجاب األخالق شيء يصنعه الحائك، 

والباني، والمستعبد، وال تصنعه الشريعة، واألدب، والحياة 

االجتماعية؛ فهم كما ترى حين يأتون بنصف العلم يأتون بنصف 

 الجهل.

ةَ لم يخلق هللا المرأة قوةَ عقل فتكون قوة إيجاب، ولكنه أبدعها قو

عاطفة؛ لتكون قوة سلب؛ فهي بخصائصها، والرجل بخصائصه، 

ب صابر، هاد منتظر، ولكنه بذلك قانون  ئوالسلب بطبيعته متحّج 

 طبيعي تتم به الطبيعة.

وينبغي أن يكون العلم قوةً لصفات المرأة ال ضعفاً، وزيادةً ال 

إذا خرج صوتها في مشاكله أن يكون  صاً؛ فما يحتاج العالَمنق

الرجل صيحةً في معركة، بل تحتاج هذه المشاكل صوتاً  كصوت

ً مؤثراً مح ً على برقيقا ْجَمعا ً م   طاعته كصوت األم في بيتها.وبا

(1/198_199) 

تحت مظاهرها ال في أيتها الفتاة: إن صدق الحياة  _20

مظاهرها التي تكذب أكثر مما تصدق؛ فساعدي الطبيعة، واحجبي 

الطبيعة فيه بقوتين دافعتين: منها،  أخالقك عن الرجل؛ لتعمل هذه

، فيسرع انقالب ه إليك وبحثه عنك.  ومنك 

وقد يجد الفاسق فاسقاٍت وبغايا، ولكن الرجل الصحيح الرجولة 

لن يجد غيرك، وإنما سفورك وسفور أخالقك تمكين  للرجل نفسه 

ف بك  الظن، ويسيء فيك الرأي، وعقابك على ذلك ما أنت   أن ي ْرج 

كساد والبوار؛ عقاب الطبيعة لمستقبلك بالحرمان، وعقاب فيه من ال

 (1/199) أفكارك لنفسك باأللم.

_ ولو حد ثتك بجملة من أخبارهن _ أي النساء المقلدات 21

هتَ لألوربيات وما  ، وتسخطت، وأليقنت أن مارست منهن لتكر 

رير ا كانت خطأ مطبعياً، وصوابها:) تج)تحرير المرأة( إنم كلمة

 (1/204) .المرأة(
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
_ وقد تستثقل الزوجة واجباتها بين الزوج والنسل والدار، 22

جَرجة اليومية في الحياة، ثم ال تعلم أن  فتغتاظ، وتشكو من هذه الر 

نساًء غيَرها قد انقلبت بهن الحياة في مثل الخسف باألرض، وقد 

 أمان شرفها، ثم ال تعلم أن نساءاً  تجزع للمستقبل، وتنسى أنها في

ْبن هذا اآلتي كما يترقب المجرم َغدَ الجريمة من يوم فيه يترق  

 (292_1/291) كمة، وما وراء هذا كله.الشرطة ، والنيابة ، والمح

_ وهناك حقيقة أخرى فيها العزاء كلُّ العزاء للزوجات، 23

وهي أن الزوجة امرأة شاعرة بوجود ذاتها، واألخرى ال تشعر إال 

 بضياع ذاتها.

ب ها، وحنان قلبها؛ فال  والزوجة امرأة تجد األشياء التي تتوزع ح 

 يزال قلبها إنسانياً على طبيعته، يفيض بالحب، ويستمد من الحب.

واألخرى ال تجد من هذا شيئاً، فتنقلب وحشية القلب، يفيض قلبها 

برذائل، ويستمد من رذائل؛ إذ كان ال يجد شيئاً مما هي أته الطبيعة؛ 

 والدار، والنسل.ليتعلق به من الزوج، 

والزوجة هي امرأة خالصة اإلنسانية، أما األخرى فمن امرأة، 

ومن حيوان، ومن مادة مهلكة، وتمام السعادة أن النسل ال يكون 

اً في قانونه إال للزوجات وحدهن؛ فهو نعم ً مستقر  تهن طبيعيا

 ضيهن، وبركتهن على الدنيا.الكبرى، وثواب مستقبلهن، وما

ة شقي ة بزوجها فإن زوجها قد أولدها سعادتها، ومهما تكن الزوج

 وهذه وحدها مزية ونعمة.

أما أولئك فليس لهن عاقبة؛ إذ النسل قلب لحالتهن كلها، وهو 

، ولكن عندهن ال يكون إال فقراً، وهو رحمة ، ولكنها ال  غنًى إنسانيٌّ

، وعلى ماضيهن. )  (1/292تكون إال لعنةً عليهن 

بل  يها،لى سواد عيني المرأة، وحمرة َخد  _ األسرة ال تقوم ع24

 (1/293على أخالقها وطباعها. )

تَها 25 ر  _ من سقوط النفس أن يغتر الشاب فتاةً حتى إذا وافق غ 
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
 (1/212) .َمَكر بها بعد أن يلبسها عاَرها األبدي  

فإن عفاف المرأة ال تحفظه المرأة بنفسها ما لم تتهيأْ لها  _26

 التي تعين نفسها على ذلك.الوسائل واألحوال 

وأقواها، وأعظمها تشدُّد الرجال في قانون  وأهم وسائلها،

ْرض والشرف.  الع 

فإذا تراخى الرجال ضعفت الوسائل، ومن بين هذا التراخي، 

وهذا الضعف تنبثق حرية المرأة متوجهة بالمرأة إلى الخير أو 

 الشر على ما تكون أحوالها وأسبابها في الحياة.

دت الرجال أن يَغ ضُّوالحرية في المدينة األوروبيوهذه ا ، ة قد عو 

كَم قلبها، حوا؛ فتهافت النساء عندهم، تنال كل  مم  ويتس نهن ح 

 (1/294) .ويخضع الرجل

ين حرية القيد ال حرية الحرية؛ فأنت بعد أن ت قَّي د 27 _ والدّ 

ك، وحيوانيتك _ أنت من بعد هذا حر  م ا رذائلك، وضراوتك وشر 

ل  َكّم  وسعتك األرض، والسماء، والفكر، ألنك من بعد هذا م 

 لإلنسانية، مستقيم على طريقتها.

_ إن الدين في نفس المرأة شعور  رقيق، ولكن هو الفوالذ 28

ْلب الذي ت َصف ح به أخالقها الدافعة.  (1/319) الس ميك الصُّ

، هي _ وليس من امرأةٍ إال وقد خلق هللا لها طبيعة ياقوتية29

فطرتها الدينية التي فيها: إن بقيت لها هذه بقيت معها تلك، ولكنها 

حين تنخلع من هذه الفطرة تخذلها الفطرة والطبيعة معاً؛ فيجعل هللا 

ل ها إلى نفسها؛ فإذا هي مقبلة  على أغالطها  عقابها في عملها، ويَك 

ومساوئها بطرق عقلية إن كانت عالمة، وبطرق مفضوحة إن 

 هلة.كانت جا

ر  بطباع إما فاسدة، وإما فيها قوة االستحالة إلى  وما بدٌّ أن تستس 

من ظاهرها بعد  ئالفساد، ويرجع ضميرها الخالي محاوالً أن يمتل

من ضميرها، وتصبح المرأة بعد ذلك  ئأن كان ظاهرها هو يمتل
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
في حكم أسباب حياتها مصرفةً بهذه األسباب، خاضعة لما 

فها، ويذهب ال دين، وينزل مكانه الشيطان، ويزول االستقرار ي َصّر 

األشعة التي كانت تذيب الغيوم،  ئويحل محله االضطراب، وتنطف

ْلتَف  بعضها على بعض، وت ْخذَل  وتمنعها أن تتراكم؛ فإذا الغيوم م 

القوة السامية التي كانت تنصر المرأة على ضعفها، فتنصرها بذلك 

لضعف إلى تهافت، تغلبها على أقوى الرجال، فإذا المرأة من ا

ها الحيلة الواهنة، وتوافق انخداعها كلُّ رغبة  الكلمة الرقيقة، وتغتَرُّ

َزي نة، ويستذلُّها طمعها قبل أن يستذلها الطامع فيها، ولتكن بعد  م 

ذلك من هي كائنة أصالً، وَحَسباً، وعقالً، وأدباً، وعلماً، وفلسفةً؛ 

س)فلو أنها امرأة من  لتفت تت بالطبيعة التي في  (ل حاألسمنت الم 

داخلها ما دامت الطبيعة متوجهةً إلى الهدم بعد أن فقدت ما كان 

 (1/323تنهدم. )يمسكها أن تهدم وأن 

_ فكل ما تراه من أساليب التجميل والزينة على وجوه 30

الفتيات وأجسامهن في الطرق _ فال تعد ن ه من فرط الجمال، بل من 

 (1/302) قلة الحياء.

ل  الدعارة إال أن تمد المرأة َطْرفَها في غير حياء 31 _ وما أو 

 (1/297) كما يمد اللصُّ يده من غير أمانة.

 ،_ وهذه الزينة تتصنع بها المرأة تكاد تكون صورة المكر32

 والخداع، والتعقد، وكلما أسرفت في هذه أسرفت في تلك.

المعاني بل الزينة لوجه المرأة وجسمها سالح من أسلحة 

كاألظافر والمخالب واألنياب، غير أن هذه لوحشية الطبيعة الحية 

 .لغريزة الحية التي تريد أن تفترسالمفترسة، وتلك لوحشية ا

(2/63) 

_ إن الساقطة ال تنظر في المرآة أكثر ما تنظر إال ابتغاء أن 33

لها وجسمها مواقع نظرات الفجور، وأسباب الفتنة، اتتعهد من جم

هوي الرجل، وما يفسد العفة عليه؛ فكأن الساقطة، وخيالها وما يست
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
في المرآة رجل فاسق ينظر إلى امرأة فاسقة ال امرأة تنظر إلى 

 (1/77) نفسها.

_ من مصائبنا نحن الشرقيين أننا ال نأخذ الرذائل كما هي، 34

 (1/204) بل نزيد عليها ضعفنا فإذا هي رذائل مضاعفة.

 األكثر للزواج، فعادت للزواج في أما الفتاة فكانت في _35

 األقل، وفي األكثر للهو والغزل.

وكان لها في النفوس وقار األم، وحرمة الزوجة؛ فاجترأ عليها 

 الشبان اجتراءهم على الخليعة الساقطة.

ه عليها ذمٌّ؛ فمشت إلى  الوكانت مقصورة ال ت نال بعيب و يتوج 

 ام كثيرة.عيوبها بقدميها، ومشت إليها العيوب  بأقد

وكانت بجملتها امرأة واحدة، فعادت مما ترى، وتعرف، وتكابد 

 .مرأة أخرى، وأعصابها امرأة ثالثةكأن جسمها امرأة، وقلبها ا

(1/162_163) 
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
 

 
 

 (.267_1/262: احذري )المقال األول

 (.313_1/306: عربة اللقطاء )المقال الثاني

 القسم الثاني: مقاالن للرافعي من كتاب )وحي القلم(
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
 

 

ي في ال ك احذري أيت ها الشرقية  وبالغ  حذر، واجعلي أخص  طباع 

 الحذَر وحده.

احذري تمدّن أوربا أن يجعل فضيلَتك  ثوباً ي وس ع  وي ضي ق؛ فل ْبس  

 ى ذلك هو ل ْبس ها وَخْلع ها.الفضيلة  عل

ض  على النساء في  احذري فن هم االجتماعي  الخبيث الذي يَْفر 

ه ن  ضريبة الفن.مجالس الرجال أن ت  ؤدّي أجسام 

ي تلك األنوثة االجتماعية الظريفة؛ إنها انتهاء المرأة بغاية احذر

 الظ رف والرقة إلى . . . إلى الفضيحة.

يص   الغَزلي ة؛ إنها في جملت ها (1)احذري تلك النسائية تَرخ 

ة أن... ر  ي  في نصف  عملها. اجتماعي للح  ك البَغ   أن ت َشار 

 أيتها الشرقية:احذري احذري!

د س، لَقََب لقتل لَقَب  الزوجة المق عَ رَ تَ الذي اخْ احذري التمدن 

 .(المرأة الثانية)

 .(نصف عذراء)لمقد س، لَقََب لقتل لقب  العذراء ا واخترعَ 

 .(األدب المكشوف) لمرأة، كلمةَ لقتل دينية معاني ا واخترعَ 

الرجل بزوجة  فاكتفىلى اختراع السُّرعة في الحب؛ وانتهى إ

 ساعة.

ه  وإلى اختراع اس ( من  تقالل المرأة، فجاء بالذي اسم  )األب 

ه  ق  لْ الشارع، لت    )االبن( إلى الشارع. ي بالذي اسم 

 احذري .. احذري! أيتها الشرقية:

احذري وأنت النجم الذي أضاء منذ النبوة، أن تقلدي هذه الشمعة 

 التي أضاءت منذ قليل.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نحن نستعمل: النسائية والنسوية، وكالهما عندنا صحيح، واالختيار في كل  _ 1

 موضع لألفصح في موقعه.

 احذري !
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
ني إن المرأة الشرقية هي استمرار متصل آلداب دينها اإلنسا

 العظيم.

ً شديدة الحفاظ؛ حارسة لحوزتها؛ فإن قانون حياتها  هي دائما

 دائماً هو قانون األمومة المقدس.

هي الطهر والعفة، هي الوفاء واألَنَفة، هي الصبر والعزيمة، هي 

 كل فضائل األم.

فما هو طريقها الجديد في الحياة الفاضلة، إال طريقها القديم 

 بعينه؟

 احذري! ذري ..اح أيتها الشرقية:

بها ألوربية التي تعيش  في دنيا أعصااتقليد  _ ويحك  _ احذري 

 محكومةً بقانون  أحالمها.

ً _ لم تَع ْد أنوثت ها حالةً طبيعي ةً نفسي ةً فقط، بل حالةً عقلي ةً   _ أيضا

 ل.تَش كُّ وت جاد

، واألم  نصف ْت فرأت الزواج نصف الكلمة فقطأنوثة  تَفَْلَسفَ 

 ة فقط.المرأ

فتنفجر  بالدواهي  أة حين تنفجر  أنوثت ها بالمبالغة،ويا ويل المر

 على الفضيلة.

ر   ة  مساوية  للرجل، ولكنها بذلك ليست األنثى إنها بذلك ح 

 تها. بفضيل ةودالمحد

 احذري! احذري .. أيتها الشرقية:

لة من اإلقرار بأنوثتها  .احذري َخَجل األوربية المترّج 

 .نثى يجعل  فضيلتَها تخجل  منهاإن َخَجَل األ

ج   ولةً غيَر طبيعي ة، إن هذه إنه ي سق ط حياءها، ويكسو معانيها ر 

، والمرأة  رجل إلى أنثىلة تنظر إلى الرجل نظرة ى المترّج  ثناأل

تعلو بالزواج درجةً إنسانية، ولكن هذه المكذوبة تنحطُّ درجة 

 إنسانية بالزواج.
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
 احذري! . احذري . أيتها الشرقية:

س األوربية في طلب المساواة بالرجل؛ لقد ساوتْه   احذري تََهوُّ

 . . . في الذهاب إلى الحالق، ولكن الحالق لم يجد في وجهها اللّ ْحية

ل قت لتَْحب يب  الدنيا إلى الرجل، فكانت بمساواتها مادّة  إنها خ 

 تبغيض.

 بالرجل  إال إذا الحياة يأبى أبداً أن تَتَساوى المرأة  العجيب  أن سر  

رتْه.   َخس 

ها حين تخضع يرفعها هذا السر ذاته عن المساواة واألعجب  أن

 بالرجل إلى السيادة عليه.

 : احذري .. احذري!أيتها الشرقية

أنجبت األنبياء  تَْخَسري الطباع التي هي األليق  بأمٍّ احذري أن  

 في الشرق.

ها  أمٌّ عليها طابَع  النفس  الجميلة، تَْنش ر   في كل موضعٍ َجو  نفس 

ً _ لكانت هي فيها  ً ورعداً وَبرقا العالية؛ فلو صارت الحياة  َغيما

 الشمَس الطالعةَ.

ً _ لكانت هي فيها  وراً واخت ناقا ً وَحر  ولو صارت الحياة  قَْيظا

 النسيَم يَتََخط ر.

أم  ال ت بالي إال أخالق الب طولة  وعزائَمها؛ ألن َجد ات ها ولَْدن 

 األبطال.

 احذري! احذري .. أيتها الشرقية:

؛ ي بالغ  الخبيث  ان المتدنين بأكثر من التمدناحذري هؤالء الشب  

ْعل    نَة  أنه إنسان من الظاهر.في زينته، وما يدري أن زينتَه م 

جولت ه  على الفتيات، يحاول  إيقاظ المرأة   ويبالغ  في َعرض ر 

 الراقدَة في العذراء المسكينة!

ً َمصائب ها لي ل ها الواحد؛ فالرجال  جميعا س المرأة فاضلة إال َرج 

 إال واحداً.
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
وإذ هي خالطت  الرجال، فالطبيعيُّ أنها ت خالط َشَهوات، ويجب 

 أن تحذََر وت بالغ.

 احذري! احذري .. أيتها الشرقية:

ر احذري؛ فإن في تَهّو  ة؛ وفي الرجال كل امرأة طبائَع شريفةً م 

 تهّورة.طبائع خسيسة م

 ، وحقيقة الحجاب أنه الفصل بين الشرف فيه الميل  إلى النزول 

س ة  فيها الميل إلى الصعود.  وبين الخ 

فيك  طبائع  الحّب، والَحنان، واإليثار، واإلخالص، كلما َكب ْرت  

 َكب َرْت.

َرة، إن عملت في غير موضعها جاءت بعكس ما  _ طبائع َخط 

 تعمل ه في موضعها.

الشرف  ما لم تنخدْع، فإذا انخدعت فليس فيها إال كلُّ  فيها كلُّ 

 العار.

 احذري! احذري .. أيتها الشرقية:

ة األنوثة، ينها: هي فَنّ ية الجمال أو فنّ ياحذري كلمة شيطانيةً تسمع

 وافهميها أنت  هكذا: واجبات األنوثة، وواجبات الجمال.

وال يَتََسق ط  بكلمة يكون اإلحساس فاسداً، وبكلمة يكون شريفاً،

َزي نَة مثل ها. . .   الرجل امرأةً إال في كلمات م 

 يجب أن تَتََسل َح المرأة مع نظرتها، بنظرة  غَضب ونظرة  احتقار.

 احذري! احذري .. أيتها الشرقية:

احذري أن ت ْخدَعي عن نفسك؛ إن المرأةَ أشدُّ افتقاراً إلى الشرف 

 منها إلى الحياة.

عةَ إذ تقال لك، هي أخت الكلمة  التي تقال ساعةَ إن الكلمة الخاد

 إنفاذ الحكم للمحكوم عليه بالش ْنق . . .

د إلى  ونك  بكلمات الحب والزواج والمال، كما ي قال للصاع  يَْغتَرُّ
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
 المال؟! الحب؟ الزواج؟تشتهي؟ ماذا تريد؟  : ماذا(1)الشن اقة

 د جاجة.اهر بالتقوى أمام الهذه َصالَة الثعلب حين يَتظ

مات  الثعلب هي يا لحَم الد جاجة! بعض كلالحب؟ الزواج؟ المال؟ 

 أنياب الثعلب.

 احذري! احذري .. أيتها الشرقية:

 وشد ته  ثالث َمصائَب احذري السقوط؛ إن سقوَط المرأة ل هْول ه  

دهم!في س قوط    ها هي، وسقوط من أوجدها، وسقوط من ت وج 

ت رها البيت، إال عاَر المرأة؛ فَيد  العار نََوائب األسرة  كلها قد يَسْ 

يطاَن كما تقلب اليد الثوَب فتجعل ما ال يرى هو   ي رى.ما تَْقل ب الح 

 والعار حكم  ي نفذه المجتمع كلُّه، فهو نَْفي  من االحترام اإلنساني.

 احذري! احذري .. أيتها الشرقية:

ئْذنةً ووقَف احذري لو كان العار في بئر عميقة لقلبها الشيطان م  

 ي ؤذّن عليها.

ةً، كما يفرح أ ب  غني  بمولود يفَرح اللعين بفضيحة  المرأة خاص 

 جديد في بيته.

ير، والفاسق، كلُّ هؤالء على ظاهر  ، والقاتل، والسّك  واللصُّ

 والبرد. اإلنسانية كالحّر  

 أما المرأة حين تسقط فهذه من تحت اإلنسانية هي الزلزلة.

لزلزلة المرتجة تشق األرض، إال عاَر المرأة ليس أفظع  من ا

 حين يشق األسرة.

 احذري! احذري .. أيتها الشرقية: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ً في االشتقاق،  _ 1 ر أن كسرة غيكلمة =المشنقة+ ليست عربية، ولكن لها وجها

ً ميمها تجعلها ثقيلة، ذكرها ياقوت في معجم األدباء، وهي  (الشناقة) وكان اسمها قديما

 أفصح وأخف، فلعل الشناقة بعد هذا تشنق المشنقة.



 

 
 

 

 

 

 

 

21

0 
 

في أبواب  رسائل

 متفرقة
 

 
 

(1) عربة اللقطاء
 

 

في )اسكندرية( أتأمل البحر، وقد  ئجلست  على ساحل الشاط

 الفجَر ممتد  فيه ارتفَع الضُّحى، ولكن  النهاَر لَْدن  ناعم  رطيب  كأن  

 .إلى الظُّهر
َعربة اللُّقََطاء فأشرفَْت على الساحل، وكأنها في منظرها  وجاءت

غَمامة  تتحرك، إذ تَعلوها ظ ل ة  كبيرة في لَون الغَْيم، وهي كعَربات 
رة  بألواح من الخشب كجوانب النعش ت ْمسك  سو  النقل، غيَر أنها م 

غار أن يتدحرجوا منها إذ هي تَمن فيها من ال ج وتَتَقَْلقَل.ّص   در 
ل َرْكبَها إلى شاطيء البحر؛ أولئك ووق فْت في الشارع؛ لت ْنز 

ثالثون صغيراً من كل َسف يج لَقيط وَمْنبوذ، وقد انكمشوا 

وتَضاَغط وا إذ ال يمكن أن ت َمط  العربة فَتَسعَهم، ولكن يمكن أن 

 ي ْكبَس وا ويتداَخل وا حتى يَْشغََل الثالثة أو األربعة منهم َحيّ َز اثنين.

 ؟ا تأل م سيذهب فيشكو ألبيهمنهم إذ وَمنْ 
رك اجتماع هم أنهم  ً ي ْشع  ْلتَب سا ً م  وترى هؤالء المساكيَن َخل يطا
َصْيد  في َشبكة ال أطفال  في عربة، ويَد لُّك منظرهم البائس الذليل 

هات وآباء، ولكنه َس آباء وأمهات.أنهم ليسوا أوالدَ أم   م كانوا وساو 
ها جو  .(2)ادان أحدهما أدهم، واآلخر ك َمْيتهذه العربة يجرُّ

غون العربةَ، أم  فلما وقفْت لََوى األدهم ع نقَه والتفَت ينظر: أيفر 
 ؟ايزيدون عليه

ك رأسه وَعلَك ل جاَمه كأنه يقول لصاحبه: إن  أما الك َمْيت فحر 

الفكَر في تخفيف العبء الذي تَحمل ه يجعل ه أثقَل عليك مما هو، إذ 

هم ، والهمُّ أثقل ما حملْت نفس؛ فما دمَت في العمل  فال ي ضيف إليه ال

فإن هذا ي وه ن القوة، ويَْخذ ل  النشاط، ويَْجل ب   ؛تَتَوه َمن  الراحةَ 

وح الصبر العزم. وح  العمل الصبر، وإنما ر   السأم؛ وإنما ر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م.1935كتبها في مصيفه بسيدي بشر سنة  _ 1

 األدهم: األسود، والكميت: األحمر. _ 2
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
ك رأسه  لون اللُّقََطاء، فاستخف ه الطرب، وحر  ورآهم األدهم ي ْنز 

وع  إلىيسَخر بالكميت وفلسفته، وكأنما يقول  له: إنما هو النُّ كأنما   ز 

الحرية، فإن لم تكن لك في ذاتها، فلتكْن لك في ذاتك، وإذا تعذ َرت 

ْصلَت َك بها إلى أن ت مكَن وتتَسه ل؛  اللذة  عليك، فاحتفظ بَخيالها، فإنه و 

حةً، وإال  ً عاملةً كاد  ك طباعا فأنت أداة  ليس وال تجعلَن  كل  طباع 

فيها إال الحياة  كما تريدك، وليكن لك طبع  شاعر  مع هذه الطباع 

، فتكون لك الحياة  كما تريدك وكما تريدها.  العاملة 

إن الدنيا شيء  واحد  في الواقع؛ ولكن  هذا الشيء الواحدَ هو في 

 كل خيال دنيا وحدها.

ا تزوير  لألم وفي العربة امرأتان تقومان على اللقطاء؛ وكلتاهم

 على هؤالء األطفال المساكين.

فلما سكنت العربة  انحدرْت منها واحدة وقامت األخرى ت ناول ها 

الصغار قائلةً: واحد، اثنان، ثالثة، أربعة. . . إلى أن تم  العدد وخال 

 ؟الد جاج  من الدجاج قَفَص  

ْستَ  سل مة ، ومشى األطفال  بوجوه يتيمة، يَقرأ من يقرأ فيها أنها م 

مستكينة، معترفة أْن ال حق لها في شيء من هذا العالم، إال هذا 

 اإلحساَن البْخس القليل.

وا بهم لينظروا الطبيعةَ والبحَر والشمس، فغفل الصغار عن جاؤ

هات.كل ذلك، وصرفوا أعينهم إلى األطف  ال الذين لهم آباء وأ م 

ي؛ فقد ضاق صدري بعد كبديآ و انفساحه، ! أضنى األسى َكب د 

ونالني َوَجع  الفكر  في هؤالء التُّعساء، وعرتني منهم علة كدس 

الحمى في الدم؛ وانقلبت إلى مثواي، والعربة  وأهلها ومكانها 

 وزمانها في رأسي.

فلما طاف بي النوم طاف كلُّ ذلك بي، فرأيت ني في موضعي 

ما والكميت؛ فل َر األدهموأبصرت  العربةَ قد وقفْت، وتحاوَ ذاك، 

أفرغوها وشعر الجوادان بخف تها التفتا معاً، ثم جمعا رأسيهما 
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
 يتحد ثان!

قال الكميت: كنت قبل هذا أجرُّ عربة الكالب التي يقتلها الّشْرَطة  

أرجع بها موتى؛  بالسُّم، فآخذ الموَت لهذه الكالب المسكينة، ثم

في كل مراد وم ضطرب من شوارع المدينة  وكنت أذهب  وأجيء

قتها وسككها، وال أشعر بغير الثقل الذي أجره؛ فلما ابتليت وأز

بعربة هؤالء الصغار الذين يسمونهم اللقطاء، أحسست ثقالً آخر 

أن ظل كل طفل  سي وما أدري ما هو؟ ولكن يخيل إلي  وقع في نف

 منهم يثقل وحده عربة.

 قال األدهم: وأنا فقد كنت  أجرُّ عربةَ القمامة  واألقذار، وما كان

أقذََرها وأنتَنها، ولكنها على نفسي كانت أطهَر من هؤالء وأنظف؛ 

ها؛ فإذا أنا تركت  العربة  د  ريحها الخبيثةَ ما دمت أجرُّ كنت أج 

استَْرَوْحت  الن سيم واستطعَْمت الجّو، أما اآلن فالريح  الخبيثة  في 

ه، كأن هذا الزمن قد أْرَوَح وأنتَن منذ  ْنت  الزمن نفس  الء بهؤ ق ر 

 وعَربتهم.

قال الك ميت: إن ابن الحيوان يستقبل الوجود بأمه؛ إذ يكون 

وراءها كالقطعة المتممة لها، وال تقبل أمه إال هذا وال يصرفها عنه 

صارف، فترغم الوجود على أن يتقبل ابنها، وعلى أن يعطيه 

قوانينه؛ أما هؤالء األطفال فقد طردهم الوجود منه كما طرد هللا 

أمهاتهم من رحمته؛ وقد هديت اآلن إلى أن هذا هو سرُّ ما آباءهم و

 نا نجرُّ للناس، ولكن للشياطين.نشعر به؛ فلس

وذيّ  ن أصدقائه فقال: من العربة صديق  م (1)وهنا وقف على ح 

 علي؟ هؤالء يا أبا
 هؤالء يا أبا هاشم. ... قال الحوذي: هؤالء

لنكتة يا شيخ؟ قال أبو هاشم: سبحان هللا! أما تترك طبعك في ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: الحوذي: بالضم 425س صالحوذي: هو السائق الحادي، قال في القامو _ 1

 طارد، والمستحث  على السير.)م(ال
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
قال الحوذي: وهل أعرفهم أنا؟ هم بضاعة العربة والسالم: اركبوا 

 يا أوالد، انزلوا يا أوالد، هذا كلُّ ما أسمع.

 قال أبو هاشم: ولكن ما بالك ساخطاً عليهم، كأنهم أوالد  أعدائك؟

قال الحوذي: ليت شعري من يدري أيُّ رجٍل سيخرج من هذا 

 تكون من هذه الطفلة؟امرأةٍ س ة  الطفل، وأي  

انظر كيف تعلقت هذه البنت وعمرها سنتان، في عنق هذا الولد 

. . . ال أراني أحمل  في عربتي (1)الذي كان من سنتين ابن سنتين

تحملهم العربات إلى أبواب دورهم؛ فإن  نأطفاالً كاألطفال الذي

 هؤالء اللقطاء ي حملون إلى باب الملجأ، وهو باب  للحارات والسكك

 يأخذ  إال منها؛ فال ي رسل إال إليها. ال

وأنا وهللا يا أبا هاشم، ضيّ ق  الصدر، كاسف البال من هذه المهنة؛ 

، الجنوَن، والفجورَ لي  أني ال أحمل  في عربتي إال ويخيل إ

 ، وعواصَف، وزوابَع.رَ والسرقةَ، والقتَل، والدعارةَ، والسكْ 

 ساكين، وال ذنَب لهم.قال أبو هاشم: ولكن  هؤالء األطفال م

ذنوب؛ إن  قال الحوذي: نعم ال ذنب لهم، غير أنهم هم في أنفسهم 

واحد من هؤالء إْن هو إال جريمة ت ثب ت  امتدادَ اإلثم والشر في  كلّ 

ْم فقطع صاحب ه عليه وق (2)الدنيا؛ ولدتْهم أمهات هم ل غَي ة ال: وهل َولَْدنَه 

 هن؟تلد سائر  األمهات أوالدَ  إال كما

قال: نعم، إنه عمل  واحد، غير أن أحوالَه في الجهتين مختلفة ال 

 تتكافأ؛ وهل تستوي حال  من يشتري المتاع، ومن يسرق  المتاع؟

ه إال  ه _ وما سموُّ ها هنا باعث  من الشهوة قد عجز أن يسمَو سمو 

ل ه  على آخره:  َع ف سقاً، وعاد أَو  كان الزواج _ فَتََسف ل وانحط ، ورج 

ْرماً، وال يزال أبداً يعود  أول ه على  ْرماً فال يزال إلى آخره ج  أوله ج 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والمراد أنه ابن  )أبي علي( تعبير بالنكتة على طريقة ظرفاء البلديين من أمثال _ 1

 أربع سنوات.

 بفتح الراء. دته ل غَي ة: أي من سفاح، وضده لَرشدةول _ 2
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
ها، وذهب عنها جنون   آخره؛ فلما حملت المرأة وفاءْت إلى أمر 

الرجل  والرجل  معاً؛ انطوْت للرجال على الثأر والحقد والضغينة؛ 

ً _ فال يكون ابن  العار  إال ابَن هذه الشرور   ._ أيضا

يَة قبل أن ي ولدوا،  واألمهات   ن تهن الثياَب واألْكس  ي عدْدن ألج 

ً في الحياة، في   ْبنَه م في بطونهن وي هيّ ئْن لهم بالفكر  آماالً وأحالما ْكس 

شعوَر الفَرح، واالبتهاج، وارتقاَب الحياة الهنيئة، والرغبة في 

ْدن لهم الشوارع واألزقة منذ    السمّو  بها؛ ولكن  أمهات هؤالء ي عد 

البَدء، وال تترقب  إحداهن طوَل أشهر حملها أن يجيئها الوليد، بل 

ثْنهم بذلَك وهم أجن ة  شعوَر اللهفة   ً أو مقتوالً؛ فيور  أن يتركها حي ا

والحْسرة والبغض والمقت، ويطبعنهم على فكرة الخطيئة والرغبة 

ً _ في القتل، فال يكون  ابن  العار إال ابَن هذه الرذائل   ._ أيضا

وتظلُّ الفاسقة مدةَ حملها تسعة أشهر في إحساس خائف، 

مترقب، منفرد بنفسه، منعزل عن اإلنسانية، ناقم، متبّرم، متستر، 

ه  منافق؛ فلو كان الس فيح  من أبوين كريمين لجاء ث عباناً آدمي اً فيه س مُّ

 من هذا اإلحساس العنيف.

ه ه من روابط أهل ه وزمن  قطعتْه ل تّو   (1)ومتى ألقت الفاسقة  ذا بطنها

ه ورمْت به ليموت؛ فإن هلك فقد هلك، وإن عاش لمثل  هذه وتاريخ  

الحياة فهو موت آخر  شر  من ذلك؛ ومهما يتول ه  الناس  والمحسنون 

ل ه يعود على آخره؛ مما في دمه  وطباعه الموروثة، وال  فال يزال  أو 

 فيها زاٍن وزانية ، قصةً يبرح  جريمةً ممتد ةً متطاولة، وال ينفكُّ 

 ة  ولَعنة.وفيها خطيئ

رأة على هللا، والتعدي على كما رأيَت _ فهؤالء _  أوالد  الج 

الناس، واالستخفاف بالشرائع، واالستهزاء بالفضائل؛ وهم البغض 

الخارج من الحب، والوقاحة اآلتية من الخجل، واالستهتار  المنبعث  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أي وضعت وولدت، وهو تعبير عربي بليغ. _ 1
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
شّر تطلب  حل ها أو تعقيدها من الدنيا،  من الن دامة؛ وكلٌّ منهم مسألة  

ارة تجمع  سمومها شيئاً فشيئاً كلما كبروا سنةً فسنة.  وفيهم دماء  فو 

قال أبو هاشم: أال لعنة هللا على ذلك الرجل الفاسق الذي اغتر 

رها في هذه الَمهواة، أكان حق الشهوة  تلك المرأة فاستزل ها وهو 

؟ أما كان ينبغي أن يكون هذا اآلخر  اآلدميّ  هذا عليه أعظم من حق

هو األول في االعتبار، فيعلَم أن هذا اللقيط المسكين هو سبيل ه إلى 

ل بين صاحبته، وهو البالغ إلى ما يحاوله منها؛ فيكون كأنما دخ

 فلعلهما يستحيان؟االثنين ثالث  يراهما، 
 قال الحوذيُّ الفيلسوف: لعنة هللا على ذلك الرجل، ولعنات هللا

كلُّها، ولعنات  المالئكة والناس أجمعين على تلك المرأة التي انقادت 

ً في هذه الجريمة، فقد كانت  له واغترت به، إن الرجل ليس شيئا

بصقة  واحدة  ت غرق ه، وكانت صفعة  واحدة  تهزمه، وكان مع المرأة 

، ومعها جهنم   ً  _الحكومة  والشرائع  والفضائل   ._ أيضا

ليس زوجاً لها ليس رجالً معها،  قاء أن الرجَل الذيألم تعلم الحم

وأن الشريعة لو أيقنت أنه رجل  لما حرمت عليها أن تخالطه؟ إنه 

ليس الرجل  هو الذي ساور هذه المرأة، بل مادة  الحياة التي رأت 

في المرأة م ستودعها، فتريد أن تقتحم إلى مقرها عنوةً أو خداعاً أو 

كان قانون هذه المادة أن توجد، وال شيء إال رضًى أو كما يتفق؛ إذ 

اً ، وال فضيلةً وال رذيلة.  أن توجد؛ فال تعرف  خيراً وال شر 

نقض ة، أم للمكان الذي  أليهما يجب  التحصين: أللصاعقة الم 

 ي خشى أن تنقض  عليه؟

نية لقد أجابت الشريعة  اإلسالمية: حصنوا المكان، ولكن المد

نوا الص  ! اعقةأجابت: حّص 

وكانت المرأتان المصاحبتان لجماعة اللُّقطاء تتناجيان، فقالت 

ا: يا حسرتا على هؤالء الصغار المساكين! إن حياة مالكبرى منه

األطفال فيما فوق مادة الحياة، أي في سرورهم وأفراحهم، وحياة  
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
 هؤالء البائسين فيما هو دون مادة الحياة، أي في وجودهم فقط.

بَر  األطفا بَر  هؤالء وك  ل يكون منه إدخالهم في نظام الدنيا، وك 

وهو كلُّ النظام في دنياهم، ليس بعده إال  (الملجأ)إخراجهم من 

، وابتداء القصة المحزنة.  التشريد ، والفقر 

فقالت الصُّغرى: ولم ال يفرحون كأوالد الناس، أليست الطبيعة  

ضاعفها لهم جميعاً، وهل تجمع الشمس  أشعتها عن هؤالء لت  

 ألولئك؟

قالت األخرى: الطبيعة؟ تقولين الطبيعة؟ إنك يا ابنتي عذراء لم 

تبدأ في حياتك حياة  بعد، ولم تجاوبي بقلبك القلَب الصغير الذي كان 

تحت قلبك تسعة أشهر؛ وإنما أنت  مع هؤالء )موظ فة( ال تعرفين 

 منهم إال جانب النظام وقانوَن الملجأ.

خمسة أطفال، وبالعين البليغة التي أنظر  بها  لقد ولدت  يا ابنتي

إليهم أنظر إلى هؤالء، فما أراهم إال منقطعين من صلة القلب 

يظلم عليهم حتى النور، ويبدو  اإلنساني: يعبس  لهم حتى الجّو، و 

ه كأنه يحمل  الغم  المقبل عليه طوَل عمره. غَر   الطفل منهم على ص 

ي اَن كان للث مر فقيل له: كن على عوٍد أخضَر ناعٍم ر فييا له

 للحطب!

الفرح  يا ابنتي هو شعور  الحّي بأنه حيٌّ كما يهوى، ورؤيت ه نفسه 

 على ما يشاء في الحياة الخاصة به.

 ، ة قد ن زعت منها األمُّ واألب  والدار  وهؤالء اللقطاء في حياة عام 

آلباء ون من أنفسهم ال من ايس لهم ماض كاألطفال، وكأنهم يبدؤفل

 واألمهات.

 قالت الصغيرة: ولكنهم أطفال.

قالت تلك: نعم يا ابنتي هم أطفال، غير أنهم ط ردوا من حقوق 

ك بشقاء الطفل الذي لم ما ط ردوا من حقوق األهل، وحسب  الطفولة ك

يعرف من حنان أمه إال أنها تقتله، وال من شفقتها إال أنها طرحته 
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
 في الطريق.

ً إن الطبيعة كل ها عاج كالموضع الذي  زة أن تعطي أحدهم مكانا

ه بين  ؤ   بيه.أمه وأكان يتبو 

بهمةً صغير من كل جمال  ةً ليس األطفال  يا ابنتي إال صوراً م 

رها أعين  ذويهم بك التفاسير القلبية الجميلة؛ فأين أين  لالعالم، تفّس 

 العيون  التي فيها تفسير  هذه الصُّور اللقيطة؟

الئكة والناس أجمعين على أولئك الرجال األنذال  أال لعنة هللا والم

الّطغام الذين أولدوا النساء هؤالء المنبوذين! يزعمون ألنفسهم 

ذه هي الرجولة، فهذه هي رجولتهم بين أيدينا، هذه هي شهامتهم، ه

 !عقولهم، هذه هي آداب هم

عجباً، إن سيّ ئات اللصوص والقتلة  كلها ي نسى ويتالشى، ولكن  

 تكبر.العشاق والمحبين تعيش و سيئات

ْخل صة فأخلصْت،  أكان ذنب  المرأة أنها صادقة فصد قْت، وأنها م 

وأنها رقيقة فالنت، وأنها م حسنة فَرحمْت، وأنها سليمة القلب 

 فانخدعت؟

للمسكينة! هل انخدعْت إال من ناحية  األمومة التي  آ كبديو

لقت لها؟ هل انخدعْت إال األمُّ التي فيه ا؟ وهل خدعها من ذلك خ 

 اللئيم إال األب الذي فيه؟

لمن ت ْفجع بالنكبة الواحدة ثالث فجائع: في كرامتها التي  بديكآ و

أ منها، وفي طفلها الذي قطعته بيدها  لْت، وفي الحبيب الذي تبر  ابت ذ 

 !كتب عليهوتركته لما  ،من قلبها

 من أولئك إن هذا ال ي عّوض ه في الطبيعة إال أن يكون لكل رجل

األنذال ثالث   أرواح، في قتل ثالَث مرات: واحدةً بالشنق، والثانيةَ 

ْجم بالحجارة.  بالحرق، والثالثةَ بالر 

وكان اللقطاء قد تَبَْعثروا على الساحل َجماعاٍت َوشت ى، فوقف 

ه على َكثَب منه،  أحدهم على طفل صغير يلعب  بما بين يديه، وأمُّ



 

 
 

 

 

 

 

 

21

8 
 

في أبواب  رسائل

 متفرقة
ى فيه أصابع ها.وهي تتله ى بالمخر    م تتلو 

فنظر الطفل  إلى اللقيط وأومأ إلى جماعته ثم قال له: أأنتم جميعاً 

أوالد هاتين المرأتين أم أحدهما؟ قال اللقيط: هما المراق بَتَان؛ وأنَت 

راقبة؟ هذه  أفليسْت هذه التي معك مراق بة؟ قال الطفل: ما معنى م 

 راقبة.ماما! قال اآلخر: فما معنى ماما؟ هذه م  

قال الطفل: وكلكم أهل  دار واحدة؟ قال: نحن في الملجأ، ومتى 

 كبرنا أخذونا إلى دورنا.

ً ليعطوك؛ ثم  فقال الطفل: وهل تبكي في الملجأ إذا أردت شيئا

تغضب  إذا أعطوك ليزيدوك؟ وهل ي سكتونك بالقرش والحلوى؟ 

ب  معكم والقبلة على هذا الخد وعلى هذا الخد؟ إن كان هذا فأنا أذه

إلى الملجأ؛ فإن أبي قد ضربني اليوم، وقد أمر )ماما( أن ال 

 ، وال تزيدني إذا غضبت، وال...تعطيني شيئاً إذا بكيت

 الصغيرة: تعال يا رْقم عشرة. وهنا صاحت المراقبة

 اللقيط  المسكين   وجهه، وانصاَع وأدبر. فلََوى

تسلمة ، سما يتيمة، يقرأ من يقرأ فيها أنه ومشى األطفال بوجوه

إال هذا  ال حق لها في شيء من هذا العالم   مستكينة ، معترفة أن

 اإلحسان البخس القليل.
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
 

 الرسالة الخامسة عشرة

 

 

 من مفاسد الزنا
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
 

 
 

 وبعد:، هلل وحده، والصالة والسالم على من ال نبي بعده الحمد

له آثار كبيرة، وتنجم عنه ، وشر  مستطير، فالزنا فساد  كبير

 األمة بعامة. أو على ، سواء على مرتكبيه، أضرار كثيرة

وبما أن الزنا يكثر وقوعه، وتكثر الدواعي إليه، فهذه نبذة عن 

 فاته وأضراره:آو، آثاره ومفاسده

، وذهاب الورع، : من قلة الدينالشر  كلها الزنا يجمع ِخالل  _ 1

 ووأد الفضيلة. ، وقلة الغيرة، وفساد المروءة

قة ويلبس وجه صاحبه رقعة من الصفا ،يقتل الحياءأنه _ 2

 والوقاحة. 

والمقت الذي يبدو  ةوما يعلوه من الكآب، سواد الوجه وظلمته_ 3

 للناظرين. 

 . وطمس نوره، ظلمة القلب_ 4

أنا =: _ تعالى_ ، وفي أثر يقول هللا الفقر الالزم لمرتكبيه_ 5

 . +مهلك الطغاة، ومفقر الزناة

، ويسقطه من عين ربه وأعين عباده، أنه يذهب حرمة فاعله_ 6

والعدل، ويعطيه اسم الفاجر، ، يسلب صاحبه اسم البر، والعفيفو

 والفاسق، والزاني، والخائن. 

وهي نظير ، الوحشة التي يضعها هللا في قلب الزاني_ 7

فالعفيف على وجهه حالوة، وفي قلبه ؛ الوحشة التي تعلو وجهه

ً ، وَمْن جالسه استأنس به، أنس  . والزاني بالعكس من ذلك تماما

وال ، الناس ينظرون إلى الزاني بعين الريبة والخيانةأن _ 8

 يأمنه أحد على حرمته وال ولده. 

ها كل ذي يشمُّ ، ومن أضراره الرائحة التي تفوح من الزاني_ 9

 ومن جسده. ، ه  يْ ف    نْ تفوح م  ، قلب سليم

 من مفاسد الزنا
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
؛ فإن الزناة يعاملون بضد قصودهم؛ ضيقة الصدر وحرجه_ 10

ه بمعصية هللا عاقبه هللا بنقيض فإن من طلب لذة العيش وطيب

ولم يجعل هللا معصيته ، فإن ما عند هللا ال ي نال إال بطاعته؛ قصده

 ً  . طُّ قَ  إلى خيرٍ  سببا

وانشراح ، ولو علم الفاجر ما في العفاف من اللذة والسرور

لرأى أن الذي فاته من اللذة أضعاف   _ وطيب العيش، الصدر

 أضعاف ما حصل له. 

في  عرض نفسه لفوات االستمتاع بالحور العينالزاني ي_ 11

 المساكن الطيبة في جنات عدن. 

وكسب ، وعقوق الوالدين، الزنا يجرئ على قطيعة الرحم_ 12

وربما قاد إلى سفك ، وإضاعة األهل والعيال، وظلم الخلق، الحرام

وربما استعان عليه بالسحر والشرك وهو يدري أو ال ، الدم الحرام

، معصية ال تتم إال بأنواع من المعاصي قبلها ومعهافهذه ال؛ يدري

فهي محفوفة بجند من ؛ ويتولد عنها أنواع أخر من المعاصي بعدها

، وهي أجلب شيء لشّر  الدنيا واآلخرة، وجند بعدها، المعاصي قبلها

 . وأمنع شيء لخير الدنيا واآلخرة

، اويكسوها عاًرا ال يقف عنده، الزنا يذهب بكرامة الفتاة_ 13

، وزوجها، حيث تدخل العار على أهلها؛ بل يتعداها إلى أسرتها

 وتنكس به رؤوسهم بين الخالئق. ، وأقاربها

أن العار الذي يلحق من ق ذف بالزنا أعلق من العار الذي _ 14

فإن التوبة من الكفر على صدق ؛ ينجر إلى من رمي بالكفر وأبقى

وال تبقي له في  ،وتغسل عاره عادةً ، القاذف تذهب رجسه شرًعا

، قلوب الناس حطة تنزل به عن رتبة أمثاله ممن ولدوا في اإلسالم

وإن طهرت  _فإن التوبة من ارتكاب فاحشته ؛ بخالف الزنا

يبقى لها  _ورفعت عنه المؤاخذة بها في اآلخرة ، صاحبها تطهيراً 

ينقص بقدره عن منزلة أمثاله ممن ثبت لهم العفاف ، أثر في النفوس
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
 . نشأتهممن أول 

يها الزنا كيف يتجنب األزواج نكاحها لوانظر إلى المرأة ينسب إ

مراعاة للوصمة التي ألصقت بعرضها سالفًا، ؛ وإن ظهرت توبتها

ويرغبون أن ينكحوا المشركة إذا أسلمت رغبتهم في نكاح الناشئة 

 في اإلسالم. 

ا جمعت بين الزنا دهفقتلت ول، إذا حملت المرأة من الزنا_ 15

وإذا حملته على الزوج أدخلت على أهلها وأهله أجنبيًا ليس ، لقتلوا

وانتسب إليهم وهو ليس منهم إلى ، فورثهم ورآهم وخال بهم، منهم

 . غير ذلك من مفاسد زناها

فإن الزاني يبذر نطفته على ؛ أن الزنا جناية على الولد _16

، اء  وجه يجعل النسمة المخل قة منها مقطوعة عن النسب إلى اآلب

فكان ؛ من الروابط الداعية إلى التعاون والتعاضد معدود   والنسب  

 ً ً  الزنا سببا من العواطف التي تربطه بأدنى قربى  لوجود الولد عاريا

ويتقوى به اعتصابهم عند الحاجة ، ه  ل  عْ نَزل ت به يأخذون بساعده إذا 

 إليه. 

ً ؛ وتعريض به، كذلك فيه جناية عليه في  ألنه يعيش وضيعا

، فإن الناس يسخفون بولد الزنا؛ من كل جانب مدحوراً ، األمة

فما ؛ وال يرون له من الهيئة االجتماعية اعتباًرا، وتنكره طبائعهم

 ذنب هذا المسكين؟ وأي قلب يحتمل أن يتسبب في هذا المصير؟!

، وتعريضها للفساد إفساد المرأة المصونة هزنا الرجل في -17

 والتلف. 

كي نار االنتقام بين أهل المرأة ذوي، لعداواتالزنا يهيج ا _18

ذلك أن الغيرة التي طبع عليها اإلنسان على محارمه  ؛وبين الزاني

فيكون ذلك مظنة لوقوع ، تمأل صدره عند مزاحمته على موطوءته

لما يجلبه هتك الحرمة للزوج وذوي ؛ المقاتالت وانتشار المحاربات

لو بلغ الرجل أن امرأته أو و، القرابة من العار والفضيحة الكبرى
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
 . إحدى محارمه قتلت كان أسهل عليه من أن يبلغه أنها زنت

لو رأيت رجالً مع امرأتي لضربته = ÷: قال سعاد بن عبادة

 . +بالسيف غير مصفح

! وهللا  أتعجبون من غيرة سعد=فقال:  "فبلغ ذلك رسول هللا 

م الفواحش ح ومن أجل غيرة هللا؛ وهللا أغير مني، ألنا أغير منه رَّ

 . أخرجه البخاري ومسلم +ما ظهر منها وما بطن

فشعور محارمه بتعاطيه  ؛على محارم الزانيتأثير للزنا  _19

ً  ط  ق  سْ هذه الفاحشة ي   ويسهل عليهن  _كما مر   _ من مهابتهن له جانبا

ً  _بذل أعراضهن  من تربية دينية  إن لم يكن ثوب  عفافهن منسوجا

 . _ صادقة

فإن هذه ؛ وال يرضاه لغيره، ن ينكر الزنا ويتجنبهبخالف م

السيرة تكسبه مهابة في قلوب محارمه، وتساعده على أن يكون بيته 

 ً ً  طاهراً  بيتا  . عفيفا

ة على الصحة يصعب عالجها ميللزنا أضرار جس _20

، والهربس، بل ربما أودت بحياة الزاني، كاإليدز، والسيطرة عليها

 ها. والسيالن ونحو، والزهري

فلقد جرت سنة هللا في خلقه أنه ؛ الزنا سبب لدمار األمة _21

ويشتد غضبه، فالبد أن  _عز وجل  _ظهور الزنا يغضب هللا  ندع

 يؤثر غضبه في األرض عقوبة. 

ما ظهر الربا والزنا في قرية إال أذن هللا =: ÷قال ابن مسعود 

 . +بإهالكها

خص  حد ه  _حانه سب _ومما يدل على عظم شأن الزنا أن هللا 

وخص  سبحانه حد  = :×قال ابن القيم من بين الحدود بخصائص، 

 : الزنا من بين الحدود بثالث خصائص

وحيث خففه جمع فيه بين ، : القتل فيه بأشنع القتالتأحدها

 وعلى القلب بتغريبه عن وطنه سنة. ، العقوبة على البدن بالجلد
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
الزناة رأفة في دينه؛ بحيث : أنه نهى عباده أن تأخذهم بالثاني

من رأفته بهم شرع  _ سبحانه_ فإنه ، تمنعهم من إقامة الحد عليهم

ولم تمنعه رحمته من أمره بهذه ، فهو أرحم بهم؛ هذه العقوبة

 . فال يمنعكم أنتم ما يقوم بقلوبكم من الرأفة من إقامة أمره؛ العقوبة

ً _ وهذا  كر في حد الزنا ذ   ولكنْ  _ في سائر الحدود وإن كان عاما

فإن الناس ال يجدون في قلوبهم من ؛ ْكرهلشدة الحاجة إلى ذ   ؛خاصةً 

الغلظة والقسوة على الزاني ما يجدونه على السارق والقاذف 

فقلوبهم ترحم الزاني أكثر مما ترحم غيره من ؛ الخمر بوشار

هذه الرأفة  همفنهوا أن تأخذ؛ والواقع شاهد بذلك، أرباب الجرائم

 على تعطيل حد هللا.  وتحملهم

واألوساط،  ،وسبب هذه الرحمة: أن هذا ذنب يقع من األشراف

، والمشارك فيه كثير، وفي النفوس أقوى الدواعي إليه، واألرذال

وكثير ، والقلوب مجبولة على رحمة العاشق، وأكثر أسبابه العشق

وإن كانت الصورة المعشوقة ، من الناس يعد مساعدته طاعة وقربة

فإنه مستقر عند من شاء هللا ؛ وال ي ستنكر هذا األمر، عليه محرمةً 

 من أشباه األنعام. 

ولقد حكي لنا من ذلك شيء كثير عن ناقصي العقول كالخدم 

 والنساء. 

 ً ً  وأيضا وال ؛ ما يقع مع التراضي من الجانبين فإن هذا ذنب غالبا

فيها و، يقع فيه من العدوان والظلم واالغتصاب ما تنفر النفوس منه

فتقوم بها رحمة تمنع من إقامة ، فيصور ذلك لها، شهوة غالبة له

 وهذا كله من ضعف اإليمان. ، الحد

ورحمة  يرحم ، وكمال اإليمان: أن تقوم به قوة يقيم بها أمر هللا

ً ؛ بها المحدود  في أمره ورحمته.  _تعالى  _لربّ ه  فيكون موافقا
، ما بمشهد من المؤمنينأمر أن يكون حده _ سبحانه_ : أنه الثالث

وذلك أبلغ في مصلحة الحد، ، فال يكون في خلوة بحيث ال يراهما أحد  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

22

5 
 

في أبواب  رسائل

 متفرقة
 . ا. هـ+وحكمة الزجر

ومما يحسن التنبيه عليه في هذا الشأن: أن فاحشة الزنا 

فالزاني والزانية مع كل أحد أشد من ؛ تتفاوت بحسب مفاسدها

، أشد من الكاتم لهوالمجاهر بما يرتكب ، الزنا بواحدة أو مع واحد

والزنا بذات الزوج أشد من الزنا بالتي ال زوج لها؛ ل َما فيه من 

شد من مجرد أوقد يكون هذا ، وإفساد فراشه، والعدوان عليه، الظلم

 . الزنا أو دونه

لما يقترن بذلك  ؛والزنا بحليلة الجار أعظم من الزنا ببعيدة الدار

 . " ولهوعدم حفظ وصية هللا ورس، من أذى الجار

 ً عند هللا من  وكذلك الزنا بامرأة الغازي في سبيل هللا أعظم إثما

 . ذ من حسنات الزاني ما شئتخولهذا يقال للغازي الزنا بغيرها، 

 ً فهو ؛ وأفظع، وأشنع، وكذلك الزنا بذوات المحارم أعظم جرما

 . ك بعينهالهال

فكذلك تتفاوت ، وكما تختلف درجات الزنا بحسب المزني بها

فالزنا في رمضان ليالً ؛ واألحوال، بحسب الزمان والمكان هجاتدر

ً  أو نهاراً   . منه في غيره أعظم إثما

 . وكذلك في البقاع الشريفة المفضلة هو أعظم منه فيما سواها

، : فالزنا من المحصن أقبح من البكروأما تفاوته بحسب الفاعل

ومن ، لومن العالم أقبح من الجاه، ومن الشيخ أقبح من الشاب

 . القادر على االستغناء أقبح من الفقير العاجز

وقد يقترن بالفاحشة من العشق الذي يوجب اشتغال القلب 

وتقديم ، والخضوع له، والذل له، وتعظيمه، وتأليهه، بالمعشوق

ومواالة من ، ومعاداة من يعاديه، طاعته وما يأمر به على طاعة هللا

 مجرد ركوب الفاحشة.  من ما قد يكون أعظم ضرراً  _ يواليه

 :كيفية التوبة من الزنا

وآثاره المدمرة على األفراد ، وبعد أن تبين عظم جرم الزنا
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
ة من الزنا، فيجب على التوب بفإنه يحسن التنبيه على وجو ؛واألمة

ه أن يبادر إلى يأو أعان عل ،أو تسبب في ذلك، من وقع في الزنا

ع إليه إذا تمكن جأال يرو، ضىوأن يندم على ما م، وحالتوبة النص

 ن ذلك. م
، وال يلزم من وقع في الزنا رجالً كان أو امرأة أن يسلم نفسه

بل يكفي في ذلك أن يتوب إلى  ليقام عليه الحد، ؛ويعترف بجرمه

 . _وجل عز   _وأن يستتر بستره ، ربّ ه

أو تسجيل ، وإن كان عند الزاني صور  لمن كان يفجر بها

، وإن كان أعطى يبادر إلى التخلص من ذلكلصوتها أو لصورتها فل

، من الناس فليسترده منه أحداً التسجيل  ذلكتلك الصور أو 

 وليتخلص منه بأي طريقة. 

وإن كانت المرأة قد وقع لها تسجيل أو تصوير وخافت أن ينتشر 

ً ، فعليها أن تبادر إلى التوبة _أمرها  لها عن  وأال يكون ذلك معوقا

وأال تستسلم للتهديد ، ل يجب عليها أن تتوبب، اإلقبال على ربها

ولتعلم أن من يهددها جبان ، فإن هللا كافيها ومتوليها؛ والترهيب

 وأنه سوف يفضح نفسه إن هو أقدم على نشر ما بيده. ، رعديد

في  ؟ أيهما أسهل: فضيحةثم ماذا يكون إذا هو نفذ ما يهدد به

؟ أو فضيحة على حياة، وتنتهي بنهاية الالدنيا ويعقبها توبة نصوح

 رؤوس األشهاد يوم القيامة ثم يعقبها دخول النار وبئس القرار؟

ومما ينفع في هذا الصدد إن هي خافت من نشر أمرها: أن 

ليعينها على التخلص مما وقعت ؛ تستعين برجل رشيد من محارمها

 . فربما كان ذلك الحل ناجعًا مفيداً ؛ فيه

، أن يبادر إلى التوبة النصوحفإن على َمْن وقع في ذلك الجرم 

وأن يقطع عالقته بكل ما يذكره بتلك ، وأن يقبل على ربّ ه بكليته

ً ، الفعلة ً  وأن ينكسر بين يديه مخبتا ويغفر ، عسى أن يقبله، منيبا

ً آَخَر َوال ]، ويبدلها حسنات، سيئاته يَن ال يَْدع وَن َمَع َّللا   إ لَها َوال ذ 
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
َم َّللا   إ ال  ب اْلَحّق  َوال يَْزن وَن َوَمْن يَْفعَْل ذَل َك يَْلَق يَْقت ل وَن الن ْفَس ال   ت ي َحر 

( ً ً )68أَثَاما َهانا ( 69( ي َضاَعْف لَه  اْلعَذَاب  يَْوَم اْلق يَاَمة  َويَْخل ْد ف يه  م 

ل  َّللا    ً فَأ ْولَئ َك ي بَدّ  َل َعَمالً َصال حا ْم إ ال  َمْن تَاَب َوآَمَن َوَعم   َسيّ ئَات ه 

 ً يما   .(الفرقان) [(70) َحَسنَاٍت َوَكاَن َّللا   َغف وراً َرح 

  وصلى هللا على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
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 لطائف في 
 لصالحةتفاضل األعمال 
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
 

 
 

الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، وعلى آله وصحبه 

 ومن وااله. 

لخلق لعبادته، وأمرهم خلق ا _عز وجل  _أما بعد: فإن هللا 

ولقد افترض عليهم فرائض، وأوجب  ،بطاعته، ونهاهم عن معصيته

 عليهم واجبات، ونهاهم عن محرمات. 

نناً، وندبهم إلى مستحبات، سن  لهم س _ل عز وج _كما أنه 

 ورغ بهم في ترك مكروهات. 

ظم ما يقرب وأع ة فهي أحب األعمال إلى هللا،أما الفرائض الواجب

وهي معروفة محددة بالنص، ويعظم أجرها ويتضاعف بحسب  ،إليه

 تكميلها، وإيقاعها على أحسن الوجوه. 

 ً ، وأما السنن والمستحبات فكثيرة جداً، سواء كانت أفعاالً أو تروكا

لها، وتجبر نقصها.   وهي التي تسدُّ ثلم الفرائض، وتكّم 

ن هذه وم _عز وجل  _كما أنها من أعظم ما ي نال به محبة  هللا 

األعمال ما هو فروض كفايات إذا قام به بعض األمة سقط اإلثم عن 

لت كان اإلثم على األمة كلها.   الباقي، وإن ت ركت وعّط 

وأما المنهيات فكثيرة متنوعة، سواء كان النهي للتحريم أو 

ر  الكراهة؛ فإن كانت محرمة أَث م العبد بفعلها، وإن كانت مكروهة أ ج 

 بتركها. 

ة  وال ريب ً من ربه، وأن األم  أن المسلم بحاجة إلى ما يزيده قربا

، وإعزاز  أهله.   بحاجة إلى كل عمل من شأن ه رفع  راية  اإلسالم 

وتعددت  أن كثرت طرق  الخير، _عز وجل  _وإن من نعم هللا 

  .السبل الموصلة إليه
وهذا الموضوع يبحث في معرفة أفضل األعمال، ومراتبها، 

قاصدها، وأجناسها، وما يناسب كل حال، ووقت، وتفاوتها، وم

 وشخص. 

مقدمةال  
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
ويبحث في فضيلة  ،كما أنه يبحث في مسألة العزلة والخلطة

األعمال في نفسها، وفضيلته العارضة إلى غير ذلك مما سيرد ذكره 

 . _إن شاء هللا _ 

وهذا الباب العظيم باب لطيف من أبواب العلم والعمل؛ إذ هو يفتح 

ً ك ً ال تحصى من الشر، للعبد أبوابا ثيرة من الخير، ويغلق عنه أبوابا

 ويدعوه إلى تنزيل األعمال منازلها، وأن يجعل لكل مقام ما يليق به. 

كما أنه سبيل لتحصيل األجور العظيمة في األعمال؛ بل إنه يفتح 

ً كثيرة من الخير، وينهض باألفراد إلى أعلى مقامات العبادة،  آفاقا

قى درجات السيادة، وي تَوص ل من خالله إلى ويصعد باألمة إلى أر

اإلفادة من كل شخص مهما قل ت إمكانات ه، ومن كل فرصة ووسيلة ما 

 دامت جارية على مقتضى الشرع. 

وكم حصل من الجهل أو التفريط بهذا األصل من ضياع الفرص، 

 وحرمان األمة من خير عظيم، وطاقات كثيرة. 

متضافرة في بيان هذا  ولقد جاءت نصوص الشرع متظاهرة

 األصل، كما أن العلماء قد بينوه، وجلُّوه غاية الجالء. 

والحديث في الصفحات اآلتية إنما هو جمع لبعض ما تيسر في هذا 

وصلى هللا وسلم على نبينا  ،الباب، وهللا المستعان وعليه التكالن

 محمد. 
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
 

 

 _لى تعا _إن هللا =: "قال: قال رسول هللا ÷عن أبي هريرة 

ً فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إليَّ عبدي  قال: من عادى لي وليا

بشيء أحب إليَّ مما افترضته عليه، وال يزال عبدي يتقرب إليَّ 

بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، 

وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي 

 . (1)+ه، ولئن استعاذني ألعيذنهبها، ولئن سألني ألعطين

وما تقرب إليَّ =وقوله:  رح هذا الحديث:في ش ×ابن رجب قال 

لما ذكر أن معاداةَ أوليائه  محاربة  له ذكر بعد ذلك  +...عبدي

ب مواالت هم؛ فذكر ما  م معادات هم، وتج  وصف أوليائه الذين تَْحر 

ة: البعد؛ وأصل الوالية: القرب، وأصل العداو، يتقرب به إليه

فأولياء هللا هم الذين يتقربون إليه بما يقربهم منه، وأعداؤه الذين 

أبعدهم عنه بأعمالهم المقتضية لطردهم، وإبعادهم، فَقَسم أولياءه 

 المقربين إلى قسمين:

ب إليه بأداء الفرائض، ويشمل ذلك فعل  أحدهما: َمْن تقر 

هللا التي  الواجبات، وترك المحرمات؛ ألن ذلك كله من فرائض

 افترضها على عباده. 

ب إليه بعد الفرائض بالنوافل؛ فظهر بذلك أنه ال  والثاني: َمْن تقر 

وواليته، ومحبته  _تعالى  _طريق يوصل إلى التقرب إلى هللا 

؛ فمن ادعى والية " سوى طاعته التي شرعها على لسان رسوله

ه كاذب في هللا، والتقرب إليه، ومحبته بغير هذه الطريق تبين أن

 . +دعواه

فلذلك ذكر في هذا الحديث أن أولياء هللا على = ×:إلى أن قال 

 درجتين:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.6502) البخاري _ 1

 أوالً: أفضل األعمال الصالحة
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
أحدهما: المتقربون إليه بأداء الفرائض، وهذه درجة المقتصدين 

 أصحاب اليمين. 

وهم الذين تقربوا إلى ، والدرجة الثانية: درجة السابقين المقربين

االنكفاف عن والطاعات،هللا بعد الفرائض باالجتهاد في نوافل 

 . +وذلك يوجب للعبد محبة هللا دقائق المكروهات بالورع،

هي  _عز وجل  _وبهذا يتبين لنا أن الفرائض التي افترضها هللا 

 أفضل األعمال الصالحة. 
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
 

 

لقد تكلم علماء السلف في هذه المسألة، وال تكاد تجد في أقوالهم 

 واضحة. حول تحديد أفضل األعمال فروقاً جلية 

وإنما هي أقوال متقاربة، قد تكون من باب اختالف التنوع ال 

اختالف التضاد، ومن باب النظر إلى اختالف األحوال 

 واألشخاص. 

سؤال ألبي  × جاء في مجموع الفتاوى لشيخ اإلسالم ابن تيمية

يتفضل الشيخ اإلمام بقية السلف، وقدوة  =ي يقول فيه: القاسم المغرب

الدين أبو من لقيت ببالد المشرق والمغرب، تقي الخلف، أعلم  

بأن يوصيني بما يكون فيه صالح ديني  العباس أحمد بن تيمية

ودنياي ويرشدني إلى كتاب يكون عليه اعتمادي في علم الحديث، 

وكذلك في غيره من العلوم الشرعية، وينبهني على أفضل األعمال 

 ب، كل ذلك علىالصالحة بعد الواجبات، ويبين لي أرجح المكاس

يحفظه، والسالم الكريم  _تعالى  _قصد اإليماء، واالختصار، وهللا 

 . +عليه ورحمة هللا وبركاته

إجابة مطولة تعرف بالوصية  ×فأجابه شيخ اإلسالم ابن تيمية 

 الصغرى. 

فضل األعمال ومما جاء فيها مما نحن بصدده وهو الحديث عن أ

عنه من أفضل األعمال بعد وأما ما سألت =بعد الفرائض قول ه: 

الفرائض فإنه يختلف باختالف الناس، وما يناسب أوقاتهم؛ فال 

 يمكن فيه جواب  جامع  مفص ل لكل أحد. 

ماع بين العلماء باهلل وأمره أن مالزمة ذكر هللا لكن مما هو كاإلج

 دائماً هو أفضل ما شغل العبد به نفسه في الجملة. 

دون= :حديث أبي هريرةوعلى ذلك دل  قالوا: يا ؛ +سبق المفر ِ

دون؟ الذاكرون هللا كثيراً = قال: رسول هللا! ومن المفّر 

 . رواه مسلم+والذاكرات

 ثانياً: أفضل األعمال بعد الفرائض
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
أال أنبئكم بخير أعمالكم، =أنه قال:  "عن النبي  ÷وعن أبي الدرداء 

وأزكاها عند مليككم، وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إعطاء 

كم، فتضربواتلقوا  نأ الذهب والفضة، والوِرق، ومن أعناقهم،  عدوَّ

رواه أبو +ذكر هللا= قال:؛ بلى يا رسول هللا قالوا: ؛+أعناقكم ويضربوا

 . داود

والدالئل القرآنية، واإليمانية بصراً، وخبراً، ونظراً على ذلك 

 كثيرة. 

وأقلُّ ذلك أن يالزم العبد األذكار المأثورة عن معلم الخير، وإمام 

ار المؤقتة في أول النهار، وعند أخذ المضجع، كاألذك "المتقين 

 وعند االستيقاظ من المنام، وأدبار الصلوات. 

واألذكار المقيدة مثل ما يقال عند األكل، والشرب، واللباس، 

والجماع، ودخول المنزل، والمسجد، والخالء، والخروج من ذلك، 

 وعند المطر والرعد إلى غير ذلك. 

م مالزمة ث؛ ة بعمل اليوم والليلةلكتب المسماوقد صنفت له ا

 . +ال إله إال هللا= الذكر مطلقاً، وأفضله:

مد سبحان هللا والح= عرض أحوال يكون بقية الذكر مثل:وقد ت

 أفضل منه.  +هلل وهللا أكبر وال حول وال قوة إال باهلل

ب إلى  ره القلب مما يقّر  ثم ي علَم أن كل  ما تكلم به اللسان، وتصو 

فهو  _يمه، وأمر بمعروف، ونهي عن منكر تعلُّم علم، وتعل هللا من

 من ذكر هللا. 

ولهذا من اشتغل بطلب العلم النافع بعد أداء الفرائض، أو جلس 

فهذا أيضاً من  _قه الذي سماه هللا ورسوله فقهاً مجلساً يتفق ه فيه الف

 ذكر هللا. 

ي أفضل هم فوعلى ذلك إذا تدبرت لم تجد بين األولين في كلمات

 . +ا. هـاألعمال كبير اختالف



 

 
 

 

 

 

 

 

 

23

5 
 

في أبواب  رسائل

  متفرقة

 

 

 
 

وقد تقدم أن = مقرراً هذا المعنى: ×قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

األفضل يتنوع تارةً بحسب أجناس العبادات، كما أن جنس الصالة 

أفضل من جنس القراءة، وجنس القراءة أفضل من جنس الذكر، 

 وجنس الذكر أفضل من جنس الدعاء. 

باختالف األوقات؛ كما أن القراءة والذكر والدعاء  وتارة يختلف

 بعد الفجر والعصر هو المشروع دون الصالة. 

وتارة باختالف عمل اإلنسان الظاهر؛ كما أن الذكر والدعاء في 

الركوع والسجود هو المشروع دون القراءة، وكذلك الذكر والدعاء 

فيها نزاع في الطواف مشروع باالتفاق، وأما القراءة في الطواف ف

 معروف. 

روع بعرفة، والمزدلفة، وتارة باختالف األمكنة كما أن المش

هو الذكر، والدعاء دون  _ند الجمار، وعند الصفا والمروة وع

 الصالة ونحوها. 

والطواف بالبيت للوارد أفضل من الصالة، والصالة للمقيمين 

 بمكة أفضل. 

جال أفضل من وتارة باختالف مرتبة جنس العبادة؛ فالجهاد للر

 الحج، وأما النساء فجهادهن الحج. 

والمرأة المتزوجة طاعتها لزوجها أفضل من طاعتها ألبويها، 

 بخالف األيّ مة؛ فإنها مأمورة بطاعة أبويها. 

ر عليه  وتارة يختلف باختالف حال قدرة العبد وعجزه؛ فما يَْقد 

من العبادات أفضل في حقه مما يعجز عنه، وإن كان جنس  

 معجوز عنه أفضل. ال

وهذا باب واسع يغلو فيه كثير من الناس، ويت بعون أهواءهم؛ فإن 

ثالثاً: بيان أفضل األعمال يتنوع بحسب 

أجناس العبادة، وباختالف األزمنة، 

 واألمكنة، واألحوال
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
من الناس من يرى أن العمل إذا كان أفضل في حقه لمناسبته له، 

يريد أن يجعله أفضل لجميع  _ولكونه أنفع لقلبه، وأطوع لربه 

 الناس، ويأمرهم بمثل ذلك. 

له رحمة للعباد، وهدياً وهللا بعث محمداً بالكتاب والحكمة، وجع

لهم يأمر كل إنسان بما هو أصلح له؛ فعلى المسلم أن يكون ناصحاً 

 للمسلمين، يقصد لكل إنسان ما هو أصلح. 

وبهذا تبين لك أن من الناس من يكون تطوعه بالعلم أفضل له، 

عه بالجهاد أفضل له، ومنهم من يكون تطوعه ومنهم من يكون تطو

 أفضل له.  _والصيام لصالةكا_بادات البدنية بالع

ً ما كان أشبه بحال النبي  ً وظاهراً؛ فإن  "واألفضل مطلقا باطنا

سبحانه  _وهللا "، خير الكالم كالم هللا، وخير الهدي هدي محمد 

 . +أعلم _وتعالى 
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
 

 

هل األفضل للسالك: العزلة = :×ية سئل شيخ اإلسالم ابن تيم

 . +و الخلطة؟أ

وإن كان الناس يتنازعون فيها إما  مسألةفهذه ال= :فأجاب بقوله

ً وإما حالياً؛ فحقيقة األمر أن الخلطة تارة تكون واجبة،  ً كليا نزاعا

أو مستحبة، والشخص الواحد قد يكون مأموراً بالمخالطة تارة، 

 وباالنفراد تارة. 

وجماع ذلك أن المخالطة إن كان فيها تعاون على البر والتقوى 

ان فيها تعاون على اإلثم والعدوان فهي فهي مأمور بها، وإن ك

منهيٌّ عنها؛ فاالختالط بالمسلمين في جنس العبادات كالصلوات 

الخمس، والجمعة، والعيدين، وصالة الكسوف، واالستسقاء، ونحو 

 . " ذلك هو مما أمر هللا به ورسوله

وكذلك االختالط بهم في الحج، وفي غزو الكفار، والخوارج 

ا أئمة ذلك فجاراً، وإن كان في تلك الجماعات المارقين وإن كانو

 .  فجار 

ماناً، إما النتفاعه به، وإما وكذلك االجتماع الذي يزداد به العبد إي

 لنفعه له، ونحو ذلك. 

والبد للعبد من أوقات ينفرد بها بنفسه في دعائه، وذكره، 

وصالته، وتفكُّره، ومحاسبة نفسه، وإصالح قلبه، وما يختص به 

إلى انفراده ور التي ال يشركه فيها غيره؛ فهذه يحتاج فيها من األم

جل بيته، كما قال طاووس: نعم صومعة  الر _بنفسه، إما في بيته 

 . وإما في غير بيته_ يكف فيها بصره ولسانه 

 فاختيار المخالطة مطلقاً خطأ، واختيار االنفراد مطلقاً خطأ. 

ذا، وما هو وه وأما مقدار ما يحتاج إليه كل إنسان من هذا

ا. +هذا يحتاج إلى نظر خاص كما تقدمف _األصلح له في كل حال 

 رابعاً: التفصيل في مسألة العزلة والخلطة
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
  . هـ
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
 

 

 
 

الوابل ) في فصل نفيس عقده في كتابه: ×قال ابن القيم 

الفصل الثالث: قراءة القرآن أفضل = حول هذا المعنى: (الصيب

 من الذكر، والذكر أفضل من الدعاء. 

، وقد يعرض للمفضول ما هذا من حيث النظر لكل منهما مجرداً 

يجعله أولى من الفاضل، بل يعيّ ن ه؛ فال يجوز أن ي ْعدََل عنه إلى 

 الفاضل. 

وهذا كالتسبيح في الركوع والسجود؛ فإنه أفضل من قراءة 

 القرآن فيهما، بل القراءة فيهما منهيٌّ عنها تحريم أو كراهة. 

ة، وكذلك وكذلك التسميع، والتحميد في محلهما أفضل من القراء

رب اغفر لي، وارحمني، واهدني، وعافني، =التشهد، وكذلك 

 بين السجدتين أفضل من القراءة.  +وارحمني

كر التهليل، والتسبيح، _ ذوكذلك الذكر عقيب السالم من الصالة 

أفضل من االشتغال بالقراءة، وكذلك إجابة  _والتكبير، والتحميد 

اءة، وإن كان فضل القرآن المؤذن، والقول كما يقول أفضل من القر

على خلقه، لكن لكل مقام مقال  _ تعالى _على كل كالم كفضل هللا 

ل عنه إلى غيره اختلت الحكمة، وفقدت  متى فات مقاله فيه، وع د 

 . المصلحة المطلوبة منه

وهكذا األذكار  المقيدة  بمحال  مخصوصة أفضل  من القراءة 

من األذكار المطلقة، اللهم إال أن المطلقة، والقراءة  المطلقة  أفضل  

 يعرض للعبد ما يجعل الذكر، والدعاء أنفع له من قراءة القرآن. 

مثاله: أن يتفكر في ذنوبه؛ فيحدث ذلك له توبة من استغفار، أو 

َل إلى  يعرض له ما يخاف أذاه من شياطين اإلنس والجن؛ فَيَْعد 

نه وتحفظه.   األذكار والدعوات التي ت َحّص 

 خامساً: أن العمل تكون له فضيلة في نفسه،

 وتكون له فضيلة عارضة
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
ً  _ك وكذل ة إذا اشتغل قد يعرض للعبد حاجة ضروري _أيضا

عن سؤالها، أو ذكر  لم يحضر قلبه فيه، وإذا أقبل على سؤالها، 

وأحدث له  _تعالى  _إليها اجتمع قلبه كله على هللا  والدعاء

والحالة  _تضرعاً، وخشوعاً، وابتهاالً؛ فهذا يكون اشتغاله بالدعاء 

 القراءة والذكر أفضَل وأعظَم أجراً. وإن كان كلٌّ من  _هذه أنفع 

وهذا باب نافع يحتاج إلى ف ْقه  نَْفٍس، وفرقاٍن بين فضيلة الشيء 

في نفسه، وبين فضيلته العارضة؛ فيعطى كل ذي حّقٍ حق ه، 

ْجل موضع،  ويوضع كل شيء موضعه؛ فلْلعين موضع، وللّر 

 وللماء موضع، ولل حم موضع. 

 النهي،لحكمة التي هي نظام األمر ووحفظ المراتب هو من تمام ا

 ا. هـ+الموفق _تعالى  _وهللا 

يوماً: سئل  ×وقلت لشيخ اإلسالم ابن تيمية =: ×إلى أن قال 

فقال: إذا  بعض أهل العلم: أيما أنفع للعبد: التسبيح أو االستغفار؟

فالصابون كان الثوب نقي اً فالبخور، وماء الورد أنفع، وإن كان دَن ساً 

 فكيف والثياب ال تزال دَن سة؟: ×فقال لي  ؛ء الحارُّ أنفع لهوالما

تعدل  ()اإلخالص[(1 )د  حَ أَ  َّللا    وَ ه   لْ ق  ]ومن هذا الباب أن سورة 

ومع هذا فال تقوم مقام آيات المواريث، والطالق، ، ثلث القرآن

بل هذه اآليات في وقتها عند الحاجة أنفع ، ونحوها والخلع، والع دَد،

 ة سورة اإلخالص. من تالو

ولما كانت الصالة مشتملة على القراءة والذكر والدعاء وهي 

كانت أفضل من كّلٍ من  _ألجزاء العبودية على أتم الوجوه جامعة 

القراءة والذكر والدعاء بمفرده؛ لجمعها ذلك كل ه مع عبودية سائر 

األعضاء؛ فهذا أصل نافع جداً يفتح للعبد باب معرفة مراتب 

ل، وتنزيلها منازلها؛ لئال يشتغل بمفضولها عن فاضلها؛ األعما

فيربح إبليس الفضل الذي بينهما، أو ينظر إلى فاضلها، فيشتغل به 

عن مفضولها إن كان ذلك وقته؛ فتفوته مصلحته بالكلية؛ لظنه أن 
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
 اشتغاله بالفاضل أكثر ثواباً، وأعظم أجراً. 

وتها، ومقاصدها، وهذا يحتاج إلى معرفة بمراتب األعمال، وتفا

وفقٍه في إعطاء كل عمل منها حق ه، وتنزيله في مرتبته، وتفويته لما 

هو أهم منه، أو تفويت ما هو أولى منه، وأفضل؛ إلمكان تداركه، 

 والعود إليه. 

وهذا المفضول ال يمكن تداركه؛ فاالشتغال به أولى، وهذا كترك 

 _القرآن أفضل وإن كان  _ت العاطس القراءة لرد السالم، وتشمي

ألنه يمكنه االشتغال بهذا المفضول، والعود إلى الفاضل، بخالف ما 

إذا اشتغل بالقراءة فاتته مصلحة  ردّ  السالم، وتشميت العاطس، 

 ا. هـ +الموفق _تعالى  _سائر األعمال إذا تزاحمت، وهللا وهكذا 
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
 

 

 
 

 وهذه الفقرة جماع لما مضى من الفقرات الماضية. 
ل في هذه المسألة اإلمام ابن القيم ومن أح في كتابه  ×سن من فصَّ

وذلك لما تكلم على أفضل العبادة وأنفعها؛ فأتى  ،(مدارج السالكين)

 بكالم عظيم نفيس. 

ثم أهل مقام إياك نعبد لهم في أفضل العبادة وأنفعها، = :×قال 

التخصيص أربع طرق؛ فهم في ذلك أربعة ووأحقها باإليثار 

 . +أصناف

الصنف األول: عندهم = شرع في ذكر تلك األصناف فقال: ثم

 أنفع العبادات، وأفضلها أشقها على النفوس، وأصعبها. 

 . +ا، وهو حقيقة التعبداء عن هواهقالوا: ألنه أبعد األشي

 انتقل إلى الصنف الثاني فقال: ثم شرع في بسط حججهم، ثم

الزهد في الدنيا، الصنف الثاني: قالوا: أفضل العبادات التجرد، و=

راح االهتمام بها ، وعدم االكتراث والتقلل منها غاية اإلمكان، واّط 

 . +بكل ما هو منها

 م انتقل إلى الصنف الثالث فقال:ثم شرع في شرح قولهم، ث

؛ فرأوه = الصنف الثالث: رأو أن أنفع العبادات ما كان فيه نفع متعدٍّ

راء، واالشتغال أفضل من ذي النفع القاصر، فرأو خدمة الفق

بمصالح الناس، وقضاء حوائجهم، ومساعدتهم بالمال، والجاه، 

 . +والنفع، فتصدوا له، وعملوا عليه

ثم شرع في شرح رأي أولئك، وانتقل بعد ذلك إلى الصنف 

قد ارتضى ذلك  ×الرابع، وبسط القول فيه أكثر مما قبله، وكأنه 

في المدارج:  × لذلك الصنف بتمامه، يقو الرأي، فإليك كالمه في

رضاة الرب الصنف الرابع قالوا: إن أفضل العبادة: العمل على م=

 

 سادساً: أن أفضل العبادة العمل  على مرضاة هللا

 ذلك الوقتفي كل وقت بما هو مقتضى 
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
ذلك الوقت، ووظيفته؛ فأفضل  ىفي كل وقت بما هو مقتض

العبادات في وقت الجهاد الجهاد، وإن آل إلى ترك األوراد من 

صالة الليل، وصيام النهار، بل ومن ترك إتمام صالة الفرض كما 

 في حال األمن. 

القيام بحقه،  _مثالً  _ي وقت حضور الضيف ألفضل فوا

واالشتغال به عن الورد المستحب، وكذلك في أداء حق الزوجة 

 واألهل. 

واألفضل في أوقات السحر: االشتغال بالصالة والقرآن، والدعاء 

 والذكر واالستغفار. 

واألفضل في وقت استرشاد الطالب، وتعليم الجاهل: اإلقبال 

 االشتغال به. على تعليمه، و

واألفضل في أوقات األذان: ترك ما هو فيه من ورده، 

 واالشتغال بإجابة المؤذن. 

واألفضل في أوقات الصلوات الخمس: الجد، والنصح في 

إيقاعها على أكمل الوجوه، والمبادرة إليها في أول الوقت، 

 والخروج إلى الجامع، وإن بَع د كان أفضل. 

لمحتاج إلى المساعدة بالجاه، أو واألفضل في أوقات ضرورة ا

البدن، أو المال: االشتغال بمساعدته، وإغاثة لهفته، وإيثار ذلك 

 على أورادك وَخْلَوتك. 

 واألفضل في وقت قراءة القرآن جمعية  القلب، والهمة  على تدبره

يخاطبك به؛ فتجمع قلبك على _ تعالى _ وتفهمه، حتى كأن هللا 

تنفيذ أوامره أعظم من جمعية قلب من فهمه وتدبره، والعزم على 

 جاءه كتاب من السلطان على ذلك. 

واألفضل في وقت الوقوف بعرفة: االجتهاد في التضرع، 

 والدعاء، والذكر دون الصوم الم ضعف  عن ذلك. 

واألفضل في أيام عشر ذي الحجة: اإلكثار من التعبد، السيما 
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
 هاد غير المتعين. التكبير والتهليل والتحميد؛ فهو أفضل من الج

واألفضل في العشر األخير من رمضان: لزوم المسجد فيه، 

والخلوة، واالعتكاف دون التصدي لمخالطة الناس واالشتغال بهم، 

حتى إنه أفضل من اإلقبال على تعليمهم العلَم، وإقرائهم القرآَن عند 

 كثير من العلماء. 

ته، واألفضل في وقت مرض أخيك المسلم، أو موته: عياد

ي ت َك.   وحضور جنازته، وتشييعه، وتقديم ذلك على خلوتك وَجْمع 

واألفضل في وقت نزول النوازل، وأذاة الناس لك: أداء  واجب  

الصبر مع خلطتك بهم، دون الهرب منهم؛ فإن المؤمن الذي يخالط 

 الناس؛ ليصبر على أذاهم أفضل من الذي ال يخالطهم، وال يؤذونه. 

ْلطَ  هم في الخير؛ فهي خير من اعتزالهم فيه، ت  واألفضل خ 

 واعتزالهم في الشر؛ فهو أفضل من خلطتهم فيه. 

فإن َعل م أنه إذا خالطهم أزاله أو قَل له فخلطتهم حينئذ أفضل من 

 اعتزالهم. 

فاألفضل في كل وقت وحال: إيثار مرضاة هللا في ذلك الوقت 

 ومقتضاه. والحال، واالشتغال بواجب ذلك الوقت، ووظيفته، 

وهؤالء هم أهل التعبُّد المطلق، واألصناف قبلهم أهل التعبد 

المقيد؛ فمتى خرج أحدهم عن النوع الذي تعلق به من العبادة 

وفارقه يرى نفسه كأنه قد نقص، وترك عبادته؛ فهو يعبد هللا على 

 وجه واحد. 

 وصاحب  التعبد المطلق ليس له غرض في تعبٍُّد بعينه ي ؤثره على

أين كانت؛ فمدار   _ تعالى _ره، بل غرضه تتبع مرضاة هللا غي

ه عليها؛ فهو ال يزال متنقالً في منازل العبودية، كلما رفعت له  تعبُّد 

َل على سيره إليها، واشتغل بها حتى تلوح له منزلة   منزلة  َعم 

أخرى؛ فهذا دأبه في السير حتى ينتهي سيره؛ فإن رأيت العلماء 

رأيت العباد رأيته معهم، وإن رأيت المجاهدين  رأيته معهم، وإن
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
رأيته معهم، وإن رأيت الذاكرين رأيته معهم، وإن رأيت 

ي ة  المتصدقين المحسنين رأيته معهم، وإن رأيت أرباب الَجْمع 

وعكوف القلب على هللا رأيته معهم؛ فهذا هو العبد المطلق، الذي لم 

كن عمله على مراد نفسه، وما تملكه الرسوم، ولم تقيّ ده القيود، ولم ي

فيه لذتها، وراحتها من العبادات، بل هو على مراد ربه، ولو كانت 

إ ي اَك نَْعب د  َوإ ي اَك ] :راحة نفسه ولذتها في سواه؛ فهذا هو المتحقق بـ

ين   حقاً، القائم بهما صدقاً، َمْلبَس ه ما تهيأ، ومأكل ه ما تيسر،  [نَْستَع 

 به في كل وقت بوقته، ومجلسه حيث انتهى به واشتغاله بما أمر هللا

المكان، ووجده خالياً، ال تملكه إشارة، وال يتعبده قيد، وال يستولي 

رٌّ مجرد، دائر  مع األمر حيث دار، يدين بدين اآلمر  عليه رسم، ح 

أنى توجهت ركائبه، ويدور معه حيث استقلت مضاربه، يأنس به 

، ويستوحش منه كل مبط ل، كالغيث حيث وقع نفع، كلُّ محّقٍ

وكالنخلة ال يسقط ورقها، وكلُّها منفعة حتى شوك ها، وهو موضع 

محارم  الغلظة منه على المخالفين ألمر هللا، والغضب إذا انتهكت

ع هللا، قد صحب هللا بال خلق، وصحب الناس هللا؛ فهو هلل، وباهلل وم

وتخلى عنهم، بال نفس، بل إذا كان مع هللا عزل الخالئق عن البين، 

وإذا كان مع خلقه عزل نفسه من الوسط وتخلى عنها، فواهاً له! ما 

أْغَربَه بين الناس! وما أشد  وحشته منهم! وما أعظم أنسه باهلل 

وهللا المستعان، وعليه  وفرحه به، وطمأنينته وسكونه إليه!!

 ا. هـ+التكالن
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
 

 

 
 

تفاضل األعمال ف= مقرراً هذا المعنى: ×قال العالمة ابن القيم 

بتفاضل ما في القلوب من اإليمان، واإلخالص،  _تعالى_عند هللا 

وهذا العمل الكامل هو الذي يكفّ ر السيئات ، ة، وتوابعهاوالمحب

 تكفيراً كامالً، والناقص بحسبه. 

 وبهاتين القاعدتين تزول إشكاالت كثيرة، وهما:

مان، بتفاضل ما في القلوب من حقائق اإلي األعمال تفاضل

 وتكفير العمل للسيئات بحسب كماله ونقصانه. 
نَقََص حظُّه من هذا الباب  يورده من اإلشكال الذي وبهذا يزول

أن صوم يوم عرفة ي كفّ ر سنتين، ويوم  =على الحديث الذي فيه: 

 . +عاشوراء يكفّ ر سنة

ً أنه يصوم يوم عرفة، فصامه، وصام  قالوا: فإذا كان دأبه دائما

وأجاب ، ء؛ فكيف يقع تكفير ثالث سنين كل سنة؟يوم عاشورا

 بعضهم عن هذا بأن ما فَض ل عن التكفير ينال به الدرجات. 

ويا هلل العجب؛ فليت العبد إذا أتى بهذه المكفرات كلها أن تكفّ ر 

عنه سيئاته باجتماع بعضها إلى بعض، والتكفير بهذه مشروط 

ارجه؛ فإن علم بشروط، موقوف على انتفاء موانع في العمل وخ

فحينئذ يقع  _كلها، وانتفت عنه الموانع كلها  العبد أنه جاء بالشروط

 التكفير. 

وأما عمل شملته الغفلة أو ألكثره، وفقد اإلخالص الذي هو 

فأي شيء يكفر هذا؟  _م يوّف حقه، ولم يقدْره حق قدره روحه، ول

ظاهراً  فإذا وثق العبد من عمله بأنه وف اه حق ه الذي ينبغي له

ْض له مان من  _ع  يمنع تكفيره، وال مبطل يحبطه وباطناً، ولم يَْعر 

نُّ به، أو يطلب من العباد تعظيمه،  عجب، أو رؤية نفسه فيه، أو يَم 

 

 سابعاً: أن تفاضل األعمال بتفاضل ما في

 القلوب من حقائق اإليمان 
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
أو يستشرف بقلبه لمن يعظمه عليه، أو يعادي من ال يعظمه عليه، 

فهذا أي شيء  _ه حق ه، وأنه قد استهان بحرمته ويرى أنه قد بخس

 كفّ ر ومحبطات األعمال ومفسداتها أكثر من أن تحصر؟ي

لعمل مما يفسده وليس الشأن في العمل، إنما الشأن في حفظ ا

محبط للعمل، وهو أبواب كثيرة ال  _وإن دق  _ويحبطه؛ فالرياء 

ً  _العمل  غيَر مقيٍد باتباع السنة تحصر، وكون   موجب   _أيضا

بقلبه مفسد  له، وكذلك  _تعالى  _نه باطالً، والمنُّ به على هللا لكو

 . +لها المن بالصدقة، والمعروف، والبر، واإلحسان، والصلة مفسد  

د األعمال في حال وقوعها، فمعرفة ما يفس=: ×إلى أن قال 

 ويبطلها ويحبطها بعد وقوعها من أهم ما ينبغي أن يفتش عليه

 .ا. هـ+العبد، ويحرص على عمله، ويحذره
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
 

 

ان الجلي من علماء اإلسالم الذين مضى النقل عنهم البي اوبعد هذ

 يتضح لنا عظمة ديننا، وشموله، وكثرة أبواب الخير فيه. 

كما أن البحث في هذا الشأن يبعث اإلنسان إلى أن يقدم لدينه، 

 . _عز وجل  _يجده عند هللا ولنفسه ما 

وعلى هذا فإنه ال غضاضة على من فتح عليه من أبواب الخير 

يفتح عليه في غيره؛ وال على من فتح عليه من أبواب دون أن 

الخير دون أن يفتح على غيره فيه فكل ميسر لما خلق له، وقد علم 

أن تتنوع األعمال ما دامت  _إذاً  _كل أناس مشربهم؛ فال غرو 

على مقتضى الشرع؛ فهذا يكب على العلم والبحث والتأليف، وذاك 

ذا يسد ثغرة الجهاد، وذاك يقوم يقوم بتعليم الناس عبر الدروس، وه

بشعيرة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا يقوم على 

رعاية األرامل واأليتام، ويتعاون مع جمعيات البر المعنية بهذا 

الشأن،وذاك يقوم بتربية الشباب في محاضن التربية والتعليم، وهذا 

عنى بشؤون يقوم بتعليم الناس كتاب هللا، وتحفيظهم إياه، وذاك ي

المرأة، وما يحاك حولها، وهذا يهتم بعمارة المساجد، وداللة 

المحسنين على ذلك، وذاك يسعى في تنظيم الدروس والمحاضرات 

والدورات العلمية، وتسهيل مهام أهل العلم في ذلك الشأن، وهذا 

يعنى بالجاليات التي تفد إلى بالد المسلمين يعلمهم أمور دينهم إن 

، ويدعوهم إلى اإلسالم إن كانوا غير مسلمين، وذاك كانوا مسلمين

يعنى بالمسلمين في بقاع األرض؛ حيث يسعى في تعليمهم، وبيان 

قضاياهم، ويحرص على رفع الظلم عنهم، وذاك يسعى سعيه في 

اإلصالح بين الناس، وهذا يقوم بشؤون الموتى من تغسيلهم، 

والتالوة، وعمارة  ودفنهم ونحو ذلك، وذاك منقطع للعبادة، والذكر،

بيوت هللا، وهذا مفتوح عليه باب الصيام، وذاك مفتوح عليه باب 

الصالة، وهذا مفتوح عليه باب الصدقة، وذاك الفذُّ الجامع ألكثر 

 الخاتمة
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
 تلك الخصال وهكذا. . . 

اللهم ، نفعنا بما علمتنااما ينفعنا، و اللهم فقهنا في ديننا، وعلّ منا

الشرك والمشركين، وانصر عبادك  أعز اإلسالم والمسلمين، وأذل

المؤمنين الموحدين، وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين، 

  وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
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 متفرقة
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 آداب، وتنبيهات

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

25

1 
 

في أبواب  رسائل

  متفرقة

 
 

نبينا محمد وعلى  الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا،

 وااله، أما بعد: آله وصحبه ومن 

هاتف _ بجميع خدماته _ يقوم بدور مهم، ويقدم خدمة فإن ال

 جليلة، ويوفر جهداً كبيراً، سواء في الوقت، أو في المال، أو

 اإلياب. الذهاب، أو

ولقد تكلم الفضالء من أهل العلم على الهاتف وآدابه، وما يجب 

 وما ينبغي أن يراعى في ذلك.

تور بكر وعلى رأس أولئك صاحب الفضيلة الشيخ العالمة الدك

 حيث ألف كتابه الماتع الرائع _أبو زيد _حفظه هللا ومتعه بالعافية

 )أدب الهاتف(.
 وه      و بس      بق ح      ائز  تفض      يال

 
 مس           توجب  ثن           ائي الجم           يال 

 
هنا سيكون حول أدب الجوال على وجه ا والحديث ه

 الخصوص. 

وما يقال في حق الهاتف العادي يقال في حق الجوال، إال أن 

أمور خاصة قد ال توجد في الهاتف العادي؛  الجوال ينفرد في

_ يكون خاصاً بشخص ال يرد عليه غيره،  في األغلب فالجوال _

بخالف الهاتف العادي؛ حيث يكون في مكان عام، أو مكتب أو 

 منزل، وقد يرد عليه أكثر من شخص. 

 ثم إن الجوال يمتاز بخدمات أخرى ال توجد في الهاتف. 

كبيرة، يقضي بها اإلنسان حاجاته والريب أن الجوال نعمة 

 بأقرب طريق، وأيسر كلفة. 

ولكن هناك أمور تنافي شكر هذه النعمة، وهناك ملحوظات 

ة  من هذه  يحسن التنبه لها، والتنبيه عليها؛ حتى تتم الفائدة  المرجو 

 النعمة، وألجل أال تكون سبباً في جلب الضرر على أصحابها. 

مقدمةال  
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
 : راعاته في هذا األمر ما يليفمما يحسن التنبيه عليه وم

: حتى ال تحصل الخسارة المالية أوالً: االقتصاد في المكالمات

 ، وألجل أال يتأذى اإلنسان من جراء اإلطالة. بدون داعٍ 

ت صل أن يقتصد في كالمه، وأن يتجنب  وعلى هذا فإنه يحسن بالم 

 التطويل في المقدمات، والسؤال عن الحال.

، وأن يحذر من كثرة االتصاالت بال داعٍ وينبغي له أن يحذر 

فضول الكالم في المهاتفة؛ فإن بعض الناس قد يمتد به الحديث 

 ساعات وساعات.

_: =احذر فضول  حفظه هللا يقول العالمة الشيخ بكر أبو زيد _

المهاتفة، حتى ال يصيبك س عار االتصال؛ فكم من مصاب به؛ فمن 

_ وال كالطفل  نوتته ه _حين يرفع رأسه من نومته يدني مذكرت

ه، فيشغل نفَسه وغيَره عبر الهاتف من دار إلى دار،  يلتقم ثدَي أّم 

ح عن نفسه، ويلقي باألذى على غيره.  ومن مكتب إلى آخر يرّو 

حهم وليس لنا مع هؤالء حديث  إال الدعاء بالعافية، وننص

 .(1)+بمعالجة وضعهم من هذا الفضول

ِل عليهثانياً: الحذر من إحراج المتَّ  ل  ص  َن المت ص  : كأن يَْمتَح 

المت َصَل عليه بقوله: هل تعرفني؟ فإذا قال: ال، بدأ يلومه، ويعاتبه 

 على نسيانه له، وعدم تخزينه لرقم هاتفه. 

مع أن المت َصل عليه قد يكون ذا مكانة في العلم أوالقدر أوالسن، 

جواله مليئاً  وقد يكون ممن ال يخزن األرقام في جواله، وقد يكون

وال يتسع للمزيد؛ فأولى للمتصل أن يخبر عن اسمه في البداية إن 

 كان يريد أن ي ْعرف، وأن ينأى عن تلك األساليب المحرجة. 

"  قال: أتيت النبي _ رضي هللا عنهما _ عن جابر بن عبد هللا

+ فقلت: أنا، فخرج وهو يقول: من هذا؟فدعوت، فقال النبي ": =

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .33_32أدب الهاتف ص _ 1
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
  .(1)+أنا أنا!!=

تَّص ل عليه، والتماس العذر له : فقد يكون ثالثاً: مراعاة حال الم 

مريضاً، أو في مكان ال يسمح له بالتفصيل كأن يكون في مسجد، 

أومقبرة، أو بين أناس ال يود أن يقطع حديثهم أو نحو ذلك؛ فإذا لم 

د ، أو رد  رد اً مقتضباً، أو كانت الحفاوة أقل من المعتاد ى فعل_  يَر 

 المتصل أن يبسط له العذر، وأاليسيء به الظن. 

ل فيما بعد، أو يرد  كما يحسن بالمت َصل  عليه أن يخبر المت ص 

عليه رداً سريعاً يبين من خالله أنه في مكان ال يسمح له بالحديث؛ 

 فذلك أسلم للقلوب، وأبعد لها من الوحشة والنُّفرة. 

امت عند دخول رابعاً: إغالق الجوال أو وضعه على الص

: وذلك لئال يشوَش على المصلين، ويقطَع عليهم خشوعهم المسجد

 وإقبالهم على صالتهم. 

وإذا حصل أْن نسي ولم يغلْقه أويضعه على الصامت فليبادر إلى 

إغالقه وإسكاته إذا اتصل أحد؛ ألن بعض الناس يدعه يرن وربما 

ق ه  وال يسك ته؛ خوفاً من حدوث كان بنغمات موسيقية مؤذية، فال ي ْغل 

 الحركة في الصالة. 

والذي ينبغي لهذا أن يعلم أن تلك الحركة لمصلحة الصالة، بل 

 لمصلحة المصلين عموماً. 

كما ينبغي أن ي ْبَسَط العذر  لمن نسي إغالَق جوال ه أو َوْضعَه  على 

الصامت، وأال يشدد في النكير عليه، والنظر  شزراً إليه، خصوصاً 

ه، وغضبه، أو أن يكون فاضالً نسي؛ فال إذا كان مم ن ي خشى ن ف ور 

 يحسن إحراجه وتبكيت ه.

ولنا في رسول هللا " أسوة حسنة حينما لَط ف باألعرابي الذي بال 

ْجل  أو ذنوب  من ماء على مكان  في المسجد، وأمر أن يهراق س 

 بوله.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.2155)  (، ومسلم6250) البخاري _1



 

 
 

 

 

 

 

 

25

4 
 

في أبواب  رسائل

 متفرقة
قال: =قام أعرابي فبال في المسجد، فتناوله ÷ عن أبي هريرة 

دعوه، وأهريقوا على بوله ِسجالً من ناس، فقال لهم النبي ": =ال

ً من ماء _ فإنما بعثتم ميسرين، ولم تبعثوا  ماء _ أو ذنوبا

 . (1)+معسرين

: لما في ذلك من خامساً: البعد عن استعمال النغمات الموسيقية

الحرمة، وانتقاص العقالء لمن يستعملها، ولما فيها من التشويش 

 واألذى. 

 بح استعمالها إذا كان في المساجد، أو المجالس العامة. ويق

سادساً: استعمال الجوال في مجالس العلم ومجالس األكابر 

 ً : ألن استعماله يذهب بهيبة المجلس، ويقطع الفائدة على عموما

ي بمن يستعمل ي من يلقي الدرس أو الفائدة، ويزرالمتعلمين، ويؤذ

 الجوال في تلك المجالس. 

لإلنسان أال يتصل وأال يرد  على المتصل إذا كان في  بل ينبغي

مجلس يسوده الجد، ويتكلم فيه متكلم واحد، أو أن يكون في ذلك 

المجلس من يَْكب ره في السن والقدر؛ ألن االتصال أو الرد يقطع 

الحديث، ويكدر على الحاضرين، وينافي أدب المحادثة والمجالسة، 

 قال أبو تمام: 
 إذا أغض     بتهم     ن ل     ي بإنس     ان 

 
 وجهل     ت ك     ان الحل     م  رد  جواب     ه 

 
 وت   راه يص   غي للح   ديث بس    معه

 
 وبقلب             ه ولعل             ه أدرى ب             ه 

 
وقد ي ْغتَفَر  االتصال أو الرد إذا كان في األمر ضرورة ، أو حاجة  

 ي خشى فوات ها ويراعى في ذلك ترك التطويل. 

فر ويغتفر _ أيضاً _ لكبير القدر أو السن أن يتصل أو يرد، ويغت

_ كذلك _ إذا كان اإلنسان في مجلس إخوانه أو أصدقائه الذين 

 يطرح الكلفةَ بينهم، أو الذين لم يسترسل حديثهم. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2201البخاري) _1
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
ً _ إذا أراد االتصال أن يستأذن ويخرج  ويجمل بالمرء _ أيضا

 عن المجلس. 

سابعاً: تسجيل المكالمات، أو وضع الجوال على مكبر الصوت 

: فقد يتصل أحد  من الناس على ربحضرة اآلخرين دون علم اآلخ

صاحبه، أو يتصل عليه صاحبه فيسجل المكالمة، أو يضع الجوال 

 . ، ويعرف المتكلمعلى مكبر الصوت وحولَه َمْن يسمع الحديث

ً أو  ً إذا كان الحديث خاصا وهذا العمل ال يليق بالعاقل خصوصا

ياً؛ فقد يكون ضرباً من الخيانة، أو نوعاً من النميمة ّر   . س 

ل  ت صل عليه من أهل العلم ثم سجل المتّص  ويقبح إذا كان الم 

حديثه دون إذنه، ثم نشره بعد ذلك، أو وضعه في اإلنترنت، أو 

 كتبه وزاد فيه ونقص.

_: =ال  حفظه هللا قال الشيخ العالمة الدكتور بكر أبو زيد _

يجوز لمسلم يرعى األمانة ويبغض الخيانة أن يسجل كالم المتكلم 

ن إذنه وعلمه مهما يكن نوع الكالم: دينياً، أو دنيوياً كفتوى، أو دو

 .(1)مباحثة علمية، أو مالية، وما جرى مجرى ذلك+

ه فهذا  حفظه هللا وقال _ ْلم  _: =فإذا سجلَت مكالمته دون إذنه وع 

 مكر وخديعة، وخيانة لألمانة.

وهتك وإذا نشرَت هذه المكالمةَ لآلخرين فهي زيادة في الت خون، 

 األمانة.

وإن فعلت فَْعلَتََك الثالثة: التصرف في نص المكالمة بتقطيع، 

_ ً فاآلن  _ دبلجة وتقديم، وتأخير، ونحو ذلك إدخاالً أو إخراجا

ترتدي الخيانة مضاعفة، وتسقط على أم رأسك في: =أم الخبائث+ 

 غير مأسوف على خائن.

ة دون علم والخالصة أن تسجيل المكالمة هاتفية أو غير هاتفي

في العدالة، وال يفعلها إال  لمتكلم وإذنه فجور، وخيانة، وجرحا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .28أدب الهاتف ص _ 1
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
كما  الضامرون في الدين، والخلق، واألدب، السيما إن تضاعفت _

وال تخونوا أماناتكم، وال تغدروا  _ عباد هللا ذكر_ فاتقوا هللا _

 .(1)بإخوانكم+

مكبر  أما إذا كان المتكلم يعلم أن صاحبه قد وضع الجهاز على

 الصوت، ولم يحرج المتكلم من ذلك _ فال بأس.

: كإلقائه بين الزمالء، أو ثامناً: إلقاء الجوال في األماكن العامة

األطفال، فهذا مدعاة لوقوع الحرج، فقد ي ت صل عبر جوالك بأناس 

ال ترتضيهم، وقد ي ساء إلى أحد من الناس عبر جوالك، وقد يسرق 

من رسائل تكره أن يطلع عليها غير  جوالك، وقد يستعرض ما فيه

 ك. 

 وقد حصل ويحصل من جراء ذلك أذى كثير، وإحراج شديد.

: فبعض تاسعاً: الحذر من استعمال الجوال في التصوير

الجواالت تتوافر فيها هذه الخدمة، وقد ت ستعمل في تصوير المحارم 

 خصوصاً في المناسبات العامة كالوالئم وغيرها. 

ْرَمة  هذا الصنيع، وتَسبُّب ه في انتهاك الحرمات، وال يَْخفَى ح  

وتفريق البيوت، وإشاعة الفاحشة في الذين آمنوا، ويعظم األمر إذا 

نشرت الصورة، وأضيف إليها بعض التعديالت، بحيث يرى 

 صاحب الصورة في وضع عاٍر أو نحو ذلك.

ل له نفسه ذلك أن يحذر مغبة صنيعه، وعلى  فعلى َمْن تسّو 

 خصوصاً لزوم الستر والحشمة حتى ال يقع المحذور.  النساء

: فالجوال يشتمل على هذه الخدمة، عاشراً: مراعاة أدب الرسائل

والذي يليق بالعاقل أن يراعي األدب في الرسائل؛ فإذا أراد أن 

ية، أو مسلية،  عَّز  رة، أو م  بَّش  يرسل رسالة فلتكن جميلة معبرة أو م 

موعظة، أو مثل  حكمة، أو رى، أوأو أن تكون مشتملة على ذك

 سائر، أو نحو ذلك. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .30_29أدب الهاتف ص  _ 1
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
متضمنة : فإذا كانت حادي عشر: التثبت في شأن الرسالة

وإذا كانت متضمنة لخبر فليكن الخبر لمعلومة فليتثبت من صحتها، 

ل.  ْرس   صحيحاً؛ ألنه سينقل عن الم 

ل أن رسالته ربما تدوالتها األيدي، وانتشرت  ْرس  وليستحضر الم 

آلفاق؛ فله غنمها وعليه غرمها؛ فلينظر ماذا يحب أن ينقل في ا

 عنه، أو يتسبب فيه.

ومما يحسن التنبيه عليه في هذا الشأن ما يكون في بعض 

الرسائل من التواصي بأمر من األمور، دون نظر إلى مشروعيته، 

ثنين، من أيام السنة؛ ألنه وافق يوم األكالتواصي بصيام آخر يوم 

حد الدعاء في وقت ما ألحد أو على أحد، أو أن أو أن يخصص ويو

ْرَسل إليه بأن يرسل الرسالة إلى عشرة أو أكثر  ل  الم  ج الم رس  ي َحّر 

 أو أقل؛ فهذا مما ال ينبغي، وربما دخل في قبيل البدع والمحدثات.

أما إذا تواصى الناس بالدعاء ألحد من المسلمين، أو على أحٍد 

الوقت أو المكان فال بأس في ذلك دون أن من أعداء الملة، واغت ن م 

 يشار إلى توحيد للدعاء، أو نحو ذلك.

: التي تشتمل على ثاني عشر: الحذر من الرسائل السيئة

الكلمات البذيئة، والنكات السخيفة، والرسومات القبيحة، والصور 

 الفاضحة.

وكذلك العبارات التي تحتمل معنيين: أحدهما سيئ وهو الذي 

وهلة، ثم يتضح أنه معنى صحيح بعد التدقيق، أو يبدو ألول 

الكلمات المتقطعة التي تزيد كلما ضغط زر الجوال؛ ويتبين من 

 خالل ذلك فسوق، وسوء أدب. 

ه ×: يقول الماوردي  =ومما يجري مجرى فحش القول، وه ْجر 

ما كان شنيع البديهة، مستنكر  في وجوب اجتنابه ولزوم تَنَكُّبه _

ن بعد التأمل سليماً، وبعد الكشف والروي ة الظاهر، وإن كا
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
 .(1)مستقيماً+

ً مع  وكذلك المزاح الثقيل، واستعمال عبارات الغرام خصوصا

َضه ن  الثناء ، ومعسول الكالم. ِْ  النساء اللواتي يغرُّ بَْع

 وكذلك العبارات المشتملة على السب، والقذف، ونحو ذلك. 

دب، وال يتالءم مع شكر فهذا كله مما يخالف الشرع، وينافي األ

 هذه النعمة.

: حتى ال تقع الرسالة بيد من ثالث عشر: التأكد من صحة الرقم

لم ي ْقَصد إرسال ها إليه، فيقع الحرج، ويساء الظن بالمرسل إن كانت 

 رسالة ال تناسب.

: فقد تكون إليه رابع عشر: مراعاة  الذوق، وحاِل الم رسل

ير مالئمة آلخر، وقد تكون الرسالة مالئمة لشخص، ولكنها غ

، وال تصلح أن ترسل إلى  صالحة ألن ترسل لكبير قدر أو سّنٍ

غيره، وقد يصلح أن يرسلها شخص وال يصلح أن يرسلها آخر، 

وقد تصلح ألن ترسلها لمن يَْعرفك ويَْعرف مقاصدك، وال يصلح 

أن ترسلها لشخص ال يعرف مقاصدك، أو لشخص شديد الحساسية 

 اعاة تلك األحوال أمر مطلوب.سيء الظن؛ فمر

وكم حصل من جراء التفريط بذلك األدب من إساءة ظن، وقيام 

 لسوق العداوة.

خامس عشر: النظر في جواالت اآلخرين واستعراض الرسائل 

: فذلك من كشف الستر، ومن التطفل المذموم، بل هو دون رضاهم

ضرب من ضروب الخيانة، وباب من أبواب سوء الظن؛ ألن 

ظر في رسائل جوال غيره ربما رأى رسالة ففهمها على غير النا

وجهها، أو ظن أنها أرسلت إلى امرأة يعاكسها، وقد يكون صاحب 

 الجوال أرسلها إلى زوجته.

وقد تكون الرسالة وردت إليه وهو لم يرض بها، فيسيء الناظر  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .284أدب الدنيا والدين ص _ 1
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
 هو براء من ذلك.والظن  في صاحبه 

حفظ الجوال، والحذر من  وهذا يؤكد ما مضى التنبيه عليه من

إلقائه بين اآلخرين، ويوجب أن يستحضر العاقل أنه ربما 

استعرض الجواَل غير صاحبه فيرى الرسائل ويكشف الستر، 

 وربما أساء الظن.

ً النساء؛ ألنه ربما  ل أن يحتاط لذلك، خصوصا ْرس  وينبغي للم 

استعرض الجوال زوج صاحبتها، أو أخوها، وربما كان مريض 

 س، فكان ذلك سبباً فيما ال تحمد عقباه.النف

: فهذا سادس عشر: ترك اإلنكار على من أرسل رسالة ال تليق

مما ال ينبغي، بل على المسلم إذا وصلت إليه رسالة ال تليق أن 

يبادر في اإلنكار على صاحبه بالرفق واللين؛ ففي هذا إقامة لشعيرة 

 بالحق، وتنبيه  األمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفيه تواٍص 

 على الخطأ، وتعليم للجاهل إذا كان المرسل ال يفقه ما أرسل.

كما يحسن باإلنسان أن يبادر إلى مسح الرسالة السيئة؛ حتى يسلم 

من الحرج إذا ضاع جواله، أو نسيه في مكان ما، أو وقع في يد 

 غيره.

: وهذا األمر يكاد يكون سابع عشر: استعمال الجوال للمعاكسات

رون خطر أخ طر ما في الجوال؛ فقد كان العقالء في السابق يحذّ 

الهاتف، وينبهون على وجوب أخذ الحيطة من وضعه في أيدي 

السفاء، فجاء الجوال، فعم وطم، وصار بيد العاقل والسفيه، 

 والرجل والمرأة، والصغير والكبير.

فالواجب على العقالء أن ينتبهوا لهذا الخطر الذي َسه ل مهمة 

لمعاكسات كثيراً، والواجب _ أيضاً _ على المتالعبين باألعراض ا

أن يحذروا عاقبة أمرهم، وأن يراقبوا ربهم، وأن يستحضروا 

 اطالعه عليهم.

كما يجب عليهم أن يقفوا مع أنفسهم وقفة صادقة، وأن يدركوا أن 
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
السعادة الحقة ال تكون بهذه األساليب المحرمة، بل إن تلك األساليب 

م أسباب اضطرابهم وقلقهم، وحيرتهم، وفساد أحوالهم، من أعظ

 وضياع أموالهم.

سبب لفضيحتهم وشقائهم، ودمارهم في الدنيا واآلخرة،  هكما أن

ً هلل عوضه هللا خيراً منه، ولذة العفة خير من لذة  ومن ترك شيئا

 الشهوة المحرمة.

ً في ثامن عشر: كثرة العبث بالجوال في المجالس : خصوصا

ض الناس ال يفتأ أن عألكابر من أهل العلم والفضل؛ فبمجالس ا

يقلب جواله، ويستعرض نغماته وأجراسه، ويلعب في التسالي التي 

يحتويها الجوال إلى غير ذلك مما ال يليق بالعاقل، ومما يجعله 

 عرضة للتندر، واالستهجان.

: كحال من يريد لفت األنظار، تاسع عشر: التشبع، واالدعاء

ظمة، وبيان أنه إنسان مهم، حيث يوهم من حوله بأن وإظهار الع

 فالناً من أهل الفضل، والمكانة يبحث عنه، ويتصل به.

يقول الشيخ بكر أبو زيد _ حفظه هللا _: =في الجماعة أفراد 

 يحملون هم  العظمة، وأن يحمدوا بما لم يفعلوا.

المتشبع بما لم يعط كالبس " أنه قال: =وقد صح عن النبي 

 .(1)+زور ثوبي

ومن المهاتفين الع راة إجراؤهم المهاتفَة الوهمية لبعض ذوي 

رُّ إلى بعض  القدرة، والمكانة، أو ذوي القدر والجاه واليسار، أو ي س 

خواصه أن يتصل به، على أنه ذاك الذي يشار إليه، فترى المسكين 

يوهم الحاضرين عنده باالهتمام البالغ، وبعض العبارات 

المقامات؛ ليبين للحضور أنه شخص  مرموق رفيع  والحركات لهذه

المستوى، كأنه يقول: =ها أنا ذا؛ فاعرفوني+، وهو اتصال وهميٌّ 

 مكذوب.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2130و) (2129) (، ومسلم5219) _ رواه البخاري 1
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
 وقد شاهدت وشاهد غيري من ذلك عجباً.

والمهم أن يعرف أولئك أنهم عراة، وقل  أن تخفى حالهم؛ فال 

 .(1)تسلك أيها المسلم سبيلهم+

عابرة حول الجوال، وما ينبغي في هذه إشارة عجلى وتنبيهات 

 أدبه وما ال ينبغي.

 وصلى هللا وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .36_35_ أدب الهاتف ص 1
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 لثامنة عشرةالرسالة ا

 

اإليمان  امتحاناإلنترنت 

 والعقول واألخالق
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في أبواب  رسائل

  متفرقة

 
 

 الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا، أما بعد: 

فهذه صفحات يسيرة تدور حول اإلنترنت، وإحسان التعامل 

وسيكون الحديث من خالل المسائل ، معه، وما يدور في ذلك الفلك

 التالية: 
 . اإلنترنت امتحان_ 

 :أمور تعين على النجاة من فتنة اإلنترنت_ 

الحذر من _ 2  إحسان التعامل مع اإلنترنت. _ 1

 خطوات الشيطان. 

النظر في _ 4 تخصيص الوقت، وتحديد الهدف. _ 3

 العواقب. 

 غض البصر. _ 6    تجنب المثيرات. _ 5

التأني في إبداء _ 8     لتثبت. ا_ 7

 الرأي. 
_ لزوم المراقبة 10   _ االعتدال في الطرح. 9

 هلل _ عز وجل _. 

 إنكار المنكر. _ 12 المشاركة في تقديم النافع المعين. _ 11

 . _ تساؤالت

  وهللا المستعان، وعليه التكالن. فإلى تلك المسائل،

مقدمةال  
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
 

 
 

مات، وميدان فسيح اإلنترنت ثورة كبرى في عالم المعلو

 المتحان اإليمان واألخالق بل والعقول. 

فالخير مفتوح األبواب، والشر معروض بشتى األساليب، 

وبإمكان الذي يتعامل مع اإلنترنت أن يطلق لسانه بما شاء، وأن 

َح بصَره كما يريد، وأن يخط بيده ما يرغب؛ فال حسيب عليه،  ي َسّر 

ْوق ف له عن  د حد. وال رادع له، وال م 
واستحضر رقابة ربه،  فإن تسامى واستعلى، ونظر في العاقبة، 

 _ أفلح وأنجح، واقتحم تلك العقبة. وشهوده عليه 

وإْن هو أطلق لنفسه العنان، ومال حيث يميل الهوى، وغاب  

أوشك أن يرتكس في حمأة  _ عنه رادع اإليمان ووازع التقوى

ال يكون من وراء الرذيلة، ويسقط على أم رأسه في الحضيض، ف

 ذلك إال إذالل النفس، وموت الشرف، والضعة والتسفُّل. 

 اإلنترنت امتحان
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
 

 

 نترنت وغوائله ومنها:أمور تعين على النجاة من فتنة اإلهناك 

ن فحري  بالعاقل أن يحس نترنت:إحسان التعامل مع اإل _1

َط في الثقة في نفسه، فيوقعها في التعامل مع اإلنترنت، وأن ال ي   ْفر 

 ثم يصعب عليه الخالص منها. الفتنة، 

به إذا أراد أن يقدم أية مشاركة، أو مداخلة، أو ما جرى  وجدير

مجرى ذلك أن ينظر في جدوى ما يقدم، وأن يحذر من أذية 

المؤمنين، وإشاعة الفاحشة فيهم، وأن ينأى بنفسه عن القيل والقال، 

واستفزاز المشاعر، وكيل التهم، وتسليط الناس بعضهم على 

 . بعض

وإذا أراد أن يعقب أو يرد فليكن ذلك بعلم، وعدل، ورحمة،  

 وأدب، وسمو عبارة. 

وإذا أراد أن يشارك فليشارك باسمه الصريح، وإن خشي على  

نفسه إن صرح باسمه، أو رغب في إخالص عمله، فليحذر من 

كتابة ما ال يجوز وال يليق، وليستحضر وقوفه بين يدي هللا يوم 

 تبلى السرائر. 

فعلى العاقل كذلك أن يحذر  الحذر من خطوات الشيطان: _2 

خطوات الشيطان؛ فهو متربص ببني آدم، وقاعد لهم بكل سبيل؛ 

 فهو عدوهم الذي يسعى سعيه في سبيل إغوائهم. 

قال ربنا _ تبارك وتعالى _ في غير موطن في القرآن الكريم:  

ط َوات  الش ْيَطان  إ ن ه   [ ]َوال تَت ب ع وا خ  ب ين   . (168)البقرة:لَك ْم َعد وٌّ م 

فالعاقل اللبيب ال يثق بعدوه أبداً، وال يلقي نفسه في براثن الفتن،  

 ط في الثقة مهما بلغ من العقل، والدين، والعلم. ر  فْ وال ي  

ومن هنا تجده ينأى عن الفتن، وال يستشرف لها؛ فإذا تعرضت  

ين عليها، وصاحبه اللطف اإللهي.   له أ ع 

َل إلى نفسه،   ك  وإْن هو وثق بنفسه، وسعى إلى حتفه بظلفه و 

 أمور تعين على النجاة من فتنة اإلنترنت
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
 وزال عنه اللطف. 

عليه السالم _ لم يتعرض للفتنة، بل هي التي  فهذا يوسف _ 

 تعرضت له. 

ق، بل فر من   ْعر  ومع ذلك لم يثق بإيمانه، وعلمه، وشرفه الم 

 عنه الفتنة، واستعاذ باهلل من شرها، واعترف بأنه إن لم يصرف هللا

 كيد النسوة صبا إليهن وكان من الجاهلين. 

ين على الخالص   ولما كانت هذه هي حالَه صاَحبَه  اللطف، وأ ع 

 من ذلك البالء العظيم. 

ما يعين على تعدي هذه فمتخصيص الوقت، وتحديد الهدف:  _3

الباليا أن يخصص اإلنسان وقتاً محدداً، وعمالً معيناً، وأن يكون له 

 ويتعامل من خالل ذلك مع اإلنترنت. هدف واضح، 

أما إذا استرسل مع تصفُّح األوراق، واالنتقال من موقع إلى  

 موقع دون هدف أو غاية _ ضاع وقته، وقل ت فائدته، وإفادته. 

فمما يعين على النجاة من فتنة اإلنترنت  النظر في العواقب: _4

ا بلجام أن ينظر العاقل في العواقب، وأن يقهر نفسه، ويلجمه

 التقوى. 

=باهلل عليك يا مرفوع القدر بالتقوى ال تبع ×: قال ابن الجوزي  

هجير المشتهى عزها بذل المعاصي، وصابر عطش الهوى في 

 يعني وإن آلم وأحرق. وإن أمض  وأرمض + 

وفي قوة قهر الهوى لذة تزيد على كل لذة؛ أال ترى =×: وقال  

ر، بخالف غالب إلى كل مغلوب بالهوى كيف يكون ذلي الً؛ ألنه ق ه 

 الهوى؛ فإنه يكون قوياً ألنه قََهر+.

وذلك بأن يتجنب المتعامل مع اإلنترنت  تجنب المثيرات: _5

؛ فيبتعد عن المواقع المنحطة، وعن المنتديات التي يثار  المثيرات 

فيها الكالم الفاحش، وعن المقاالت التي تثير الغرائز، وتحرك 

 الكوامن. 
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
نفسه عن الصور الفاضحة، واللقطات المثيرة؛ فإن َمثََل وينأى ب 

ب لَْت عليه من ميل للشهوات، وما أودع فيها من  النفوس  _ بما ج 

غرائز تميل مع الهوى حيث مال _ كمثل البارود، والوقود، وسائر 

المواد القابلة لالشتعال؛ فإن هذه المواد، وما جرى مجراها متى 

ها، ويذكي أوارها _ بقيت ساكنة وادعة، كانت بعيدة عما يشعل فتيل

 ال يخشى خطرها، والعكس. 

هادئة؛ فإذا اقتربت مما  النفوس؛ فإنها تظل وادعة ساكنة وكذلك 

الشرور من مسموع،أو مقروء،أو  يثيرها، ويحرك نوازعها إلى

ثارت كوامنها، وهاجت شرورها، وتحرك منظور،أو مشموم _ 

 داؤها، وطغت أهواؤها. 

 ×: حزم قال ابن 
ْض ال    نفَس لم     ا  ال تل     م َم    ْن َع    ر 

 
 ل     يس ي رض     ي غي     َره عن     د المح     نْ  

 
ْب عرفج       اً م       ن له       بٍ   ال ت قَ       ّر 

 
ْبتَ         ه  ث         ارْت د خ         نْ    ومت         ى قَر 

 
 وقال: 

 ال ت تْب               ع  ال              نفَس اله              وى

 
 ودَع  التع                     رَض للمح                     ن 

 
 إبل            يس  ح            يٌّ ل            م يم            ت

 
 والع                 ين  ب                 اب  للف                 تن 

 
 ×: حمد الكلوذاني وقال أبو الخطاب محفوظ بن أ

 م    ن ق    ارَف الفتن    ةَ ث    م ادع    ى ال    ـ

 

 

 عص       مة ق       د ن       افَق ف       ي أم       ره 

 
 وال يجي       ز الش       رع  أس       باب م       ا

 
 ي         ورط المس         لَم ف         ي حظ         ره 

 
 ف     انج  ودْع عن     ك ص      داَع اله     وى

 
ه   عس         اك أن تس         لَم م         ن َش         ّر 
 

ألن الصورة القبيحة تعرض لإلنسان ولو  غض البصر: _6

ربه، وأراح قلبه؛ فالعين مرآة  بدون قصد؛ فإذا غض بصره أرضى

القلب، وإطالق البصر يورث المعاطب، وغض البصر يورث 

الراحة؛ فإذا غض العبد بصره غض القلب شهوته وإرادته، وإذا 
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
 أطلق بصره أطلق القلب شهوته. 

ْم ]:قال ربنا _ عز وجل _  ه  ْن أَْبَصار  ن يَن يَغ ضُّوا م  ْؤم  ق ْل ل ْلم 

وجَ  ْم ذَل َك أَْزَكى لَه مْ َويَْحفَظ وا ف ر   . (30)النور:[ه 

 سبحانه في هذه اآلية: =فجعل _× قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  

وزكاة فظ الفرج هو أقوى تزكيٍة للنفوس، _ غض البصر، وح

النفوس تتضمن زوال جميع الشرور من الفواحش، والظلم، 

 ، وغير ذلك +.  والشرك، والكذب
ل تعامله مع اإلنترنت أن يتثبت مما على اإلنسان حا التثبت: _7 

ويقرؤه، ويرويه، وبذلك ي ْعلَم  عقل  اإلنسان،  ،يقوله، ويسمعه

 ورزانته، وإيمانه. 

كيف واإلنترنت ي ْكتَب  فيه الغث في السمين، ويَْكت ب  كل من هب  

 ودب، وبأسماء مجهولة مستعارة؟ 

ر أو أمر فعلى العاقل أن ينظر في هذا األمر؛ فإذا اطلع على خب

من األمور تَثَب َت في شأنه، وإذا ثبت له نظر في جدوى نشره، فإن 

كان في ذلك حفز للخير، واجتماع عليه نشره، وأظهره، وإن كان 

 خالف ذلك طواه وأعرض عنه. 

 وكم حصل من جراء التفريط في هذا األمر من الشر والخلل.  

في  وكم من الناس من يلغي عقله، ويتعامل مع ما ينشر 

 اإلنترنت وكأنه وحي ال يأتيه الباطل من بين يديه وال من خلفه. 

وإال فإن العاقل اللبيب يتثبت، ويتأنى حتى ولو اطلع على كالم  

 لشخص معروف موثوق، فضالً عن مجهول، أو غير موثوق. 

 ولقد جاء النهي الصريح عن أن يحدث المرء بكل ما سمع.  

ث بكل ما سمعلمرء كذباً أن يكفى با=: "قال   . رواه مسلم+حد ِ

ويتعين هذا األدب في وقت الفتن والملمات، فيجب على الناصح  

لنفسه أن يتحرى هذا األدب؛ حتى يقرب من السالمة، وينأى عن 

 العطب. 
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
َن األَْمن  أَْو اْلَخْوف  أَذَاع وا ]_:قال هللا _ تعالى   َوإ ذَا َجاَءه ْم أَْمر  م 

يَن ب ه  َولَْو َردُّوه   ْم لَعَل َمه  ال ذ  ْنه  س ول  َوإ لَى أ ْول ي األَْمر  م  إ لَى الر 

ْم َولَْوال فَْضل  َّللا   َعلَْيك ْم َوَرْحَمت ه  الت بَْعت ْم الش ْيَطاَن إ ال   ْنه  يَْستَْنب ط ونَه  م 

 . (83النساء: )[قَل يالً 

اآلية:  في تفسير هذه× قال الشيخ العالمة عبد الرحمن السعدي  

= هذا تأديب من هللا لعباده عن فعلهم هذا غير الالئق، وأنه ينبغي 

لهم إذا جاءهم أمر من األمور المهمة، والمصالح العامة مما يتعلق 

_ أن  باألمن، وسرور المؤمنين أو بالخوف الذي فيه مصيبة عليهم

يتثبتوا، وال يستعجلوا بإشاعة ذلك الخبر، بل يردونه إلى الرسول 

ى أولي األمر منهم: أهل الرأي، والعلم، والنصح، والعقل، وإل

 والرزانة، الذين يعرفون األمور، ويعرفون المصالح وضدها. 

ً للمؤمنين، وسروراً لهم،   فإذا رأوا في إذاعته مصلحة ونشاطا

وتحرزاً من أعدائهم _ فعلوا ذلك، وإن رأوا ما ليس فيه مصلحة، 

ولهذا على مصلحته لم يذيعوه، ضرته تزيد أو فيه مصلحة، ولكن م

ْنه مْ ]قال:  يَن يَْستَْنب ط ونَه  م  أي يستخرجونه بفكرهم وآرائهم [لَعَل َمه  ال ذ 

 السديدة، وعلومهم الرشيدة. 

وفي هذا دليل لقاعدة أدبية، وهي أنه إذا حصل بحث في أمر من  

األمور ينبغي أن ي َول ى من هو أهل لذلك، ويجعل إلى أهله، وال 

يتقدم بين أيديهم؛ فإنه أقرب إلى الصواب، وأحرى للسالمة من 

 الخطأ. 

وفيه النهي عن العجلة والتسرع لنشر األمور من حين سماعها،  

واألمر  بالتأمل قبل الكالم، والنظر فيه هل هو مصلحة فيقدم عليه 

 اإلنسان أم ال فيحجم عنه+. 

تدبر، والتأمل قال: في موضع آخر حاثاً على الت ثبُّت، وال× وقال  

ْن قَْبل  أَْن ي ْقَضى إ لَْيَك ]:  _=وفي قوله _ تعالى  َوال تَْعَجْل ب اْلق ْرآن  م 

 ً ْلما ْدن ي ع  أدب  طالب العلم، وأنه  (114)طه:[َوْحي ه  َوق ْل َرّب  ز 
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
ينبغي له أن يتأنى في تدبره للعلم، وال يستعجل بالحكم على 

 +. أل ربه العلم النافع والتسهيلويساألشياء، وال يعجب بنفسه، 

ن وَن ]تعالى _:=قوله _ ×: وقال   ْؤم  وه  َظن  اْلم  ْعت م  لَْوال إ ْذ َسم 

ب ين   ْم َخْيراً َوقَال وا َهذَا إ ْفك  م  ه  نَات  ب أَنف س  ْؤم  هذا  (12)النور:[َواْلم 

إرشاد منه لعباده إذا سمعوا األقوال القادحة في إخوانهم المؤمنين 

وا إلى ما علموا من إيمانهم، وإلى ظاهر أحوالهم، ولم يلتفتوا رجع

 إلى أقوال القادحين، بل رجعوا إلى األصل، وأنكروا ما ينافيه+. 

 أنشدني منصور بن محمد الكريزي:×: قال ابن حبان 
 الرفق  أيمن  شيٍء أنت تَتْبَع ه

 

 

 

ج ال  م الر  رق  أشأم  شيء ي ْقد   والخ 
 

 مد إلى ظفرٍ وذو التثبت من ح

 
 من يركب  الرفَق ال يستحقب  الزلال 

 
فمما ينبغي للعاقل في هذا الشأن أال  إبداء الرأي: التأني في _8

يحرص على إبداء رأيه في كل أمر، وأال يقول كل ما يعلم بل 

الالئق به أن يراعي المصالح؛ فال يحسن به أن يبدي رأيه في كل 

م بكل نازلة؛ ألنه ربما لم صغيرة وكبيرة، وال يلزمه أن يتكل

يتصور األمر كما ينبغي، وربما أخطأ التقدير، وجانب الصواب، 

 . +الخطأ زاد العَج ولرب تقول في أمثالها: =والع

بخالف ما إذا تريث وتأنى؛ فإن ذلك أدعى لصفاء القريحة، 

 وأحرى ألْن يختمر الرأي في الذهن، وأخلق بالسالمة من الخطأ. 
األمور ظهراً لبطن، ن يتريث، ويتأنى ويقلب والعرب تمدح م 

ل  ق ل ب+. وتقول فيه: = و   إنه لح 

بل ليس من الحكمة أن يبدي اإلنسان رأيه في كل ما يعلم حتى  

ولو كان متأنياً في حكمه، مصيباً في رأيه؛ فما كل رأي يجهر به، 

 وال كل ما يعلم يقال. 

إال إذا استدعى  بل الحكمة تقتضي أن يحتفظ اإلنسان بآرائه 

المقام ذلك، واقتضته الحكمة والمصلحة، وكان دأبه في ذلك 

 المشاورة خصوصاً في األمور الكبار. 
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
 وزن الك      الم إذا نطق      ت فإنم      ا

 

 يب    دي العق    وَل أو العي    وَب المنط    ق   

 
قال أحد الحكماء: =إن البتداء الكالم فتنةً تروق وجد ةً تعجب؛  

أمل، وصفت النفس _ فليعد  النظر، فإذا سكنت القريحة، وعدل الت

ه بإساءته+.  ه بإحسانه مساوياً لغّم   وليكن فرح 

ل ال يكاد ×: وقال ابن حبان   =الرافق ال يكاد ي ْسبَق كما أن العَج 

 يَْلَحق، وكما أن من سكت ال يكاد يندم كذلك من نطق ال يكاد يسلم. 

ل يقول قبل أن يعلم، ويجيب قبل أن يفهم، وي  حمد قبل أن والعَج 

يجرب، ويذم بعد ما يحمد، ويعزم قبل أن يفكر، ويمضي قبل أن 

 يعزم. 

ل تصحبه الندامة، وتعتزله السالمة، وكانت العرب ت َكنّ ي   والعَج 

 العجلة: أم  الندامات+. 

كان يقال: ال يوجد ذكر بسنده عن عمر بن حبيب قال: =و

حريصاً، وال  العجول محموداً، وال الغضوب مسروراً، وال الحر

ه غنياً، وال الملول ذا إخوانالكريم حسوداً، وال الش    +. ر 

ولهذا تتابعت نصائح الحكماء على التريث خصوصاً عند إرادة  

 اإلقدام على مواقع الخطر، قال المتنبي: 
 ال    رأي قب    ل ش    جاعة الش    جعان

 

 ه       و أول وه       ي المح       ل الث       اني 

 
ةٍ   ف    إذا هم     ا اجتمع    ا ل     نفٍس م      ر 

 

 ن العلي      اء ك      ل مك      انبلغ      ت م       

 
 وقال: 

 وك   ل ش   جاعة ف   ي الم   رء تغن   ي
 

 وال مث     ل الش     جاعة ف     ي الحك     يم 
 

فمما ينبغي للعاقل: أن يعتدل في االعتدال في الطرح:  _9

طرحه، وأن يحذر من المبالغة، وتضخيم األمور؛ ألن الحقيقة 

 تضيع بين التهويل والتهوين. 

 النمط األوسط+.  والعرب تقول في أمثالها: =خير الناس هذا 

وأعظم زاجر وواعظ  _: عز وجل لزوم المراقبة هلل _ _10
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
للمرء، ومعين له على اإلفادة من اإلنترنت، والسالمة من شروره 

_ واستشعار اطالعه _  عز وجل لزوم المراقبة هلل _ وغوائله _

 تبارك وتعالى _. 
م   ْن  وم  ا أبَص  َرْت َعْين  اَي أَْجَم  لَ 

 فَتَ                                                                    ىً 

 

 اَم هللا  ف     ْي الَخلَ     وات  يَخ     اف  َمقَ      

 
فحري بالعاقل أن يستحضر هذا المعنى جيداً، وأن يتذكر دائماً 

أن الغيب عند هللا عالنية، فكيف يليق بالمرء أن يجعل هللا _ عز 

وجل _ أهون الناظرين إليه؟ ! وحقيق عليه أن يدرك أنه من أخفى 

عليه سواء كان خبيئة ألبسه هللا ثوبها، ومن أضمر شيئاً أظهره هللا 

َمْن يَْعَمْل س وءاً ]ذلك خيراً أو شراً؛ فالجزاء من جنس العمل، و

]  . (123)النساء:ي ْجَز ب ه 

هذا الشأن  في ةَ ي  رئ الكريم هذه الكلمات  النورانوإليك أخي القا

 من بعض أئمة السلف _ رحمهم هللا ورضي عنهم _: 
ن ع=×: قال أبو حازم سلمة بن دينار  بد فيما بينه وبين هللا ال ي ْحس 

ر _ يفسد _  _ تعالى _ إال أحسن هللا فيما بينه وبين العباد، وال ي عَّو 

ر هللا فيما بينه وبين العباد،  _ تعالى فيما بينه وبين هللا _ إال عو 

َصانَعَة  وجه واحد أيسر من مصانعة الوجوه كلها؛ إنك إذا  ولَم 

إذا أفسدت ما بينك وبينه وت هللا مالت الوجوه كلُّها إليك،صانع

 +. الوجوه كلها أبغضتك __  شنأتك

=إن الرجل يصيب الذنب في ×: وقال المعتمر بن سليمان  

 السر، فيصبح وعليه مذلته+. 

_ سبحانه  =نظرت في األدلة على الحق×: قال ابن الجوزي 

وتعالى _ فوجدتها أكثر من الرمل، ورأيت من أعجبها: أن اإلنسان 

سبحانه _  _ فيظهره هللا _ ال يرضاه هللا _ عز وجل قد يخفي ما

 عليه ولو بعد حين، وينطق األلسنة به، وإن لم يشاهده الناس. 

وربما أوقع صاحبَه في آفة يفضحه بها بين الخلق؛ فيكون جواباً  

لكل ما أخفى من الذنوب، وذلك؛ ليعلم الناس أن هنالك من يجازي 
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
ْن قَدَر ه وقدرته حجاب وال استتار، وال على الزلل، وال ينفع م 

 يضاع لديه عمل. 

وكذلك يخفي اإلنسان الطاعة، فتظهر عليه، ويتحدث الناس بها،  

وبأكثر منها، حتى إنهم ال يعرفون له ذنباً، وال يذكرونه إال 

 بالمحاسن؛ ل ي ْعلََم أن هنالك رب اً ال ي ضيع َعَمَل عامل. 

ف  حال الش  خص، وتحبه، أو تأباه، وإن قلوب الناس لَتَْعر 

_ تعالى _ فإنه يكفيه  وتذمه، أو تمدحه وْفَق ما يتحقق بينه وبين هللا

، ويدفع عنه كل شر.   كل  هّمٍ

وما أصلح عبد ما بينه وبين الخلق دون أن ينظر إلى الحق إال  

ً ا ا  +. نعكس مقصوده، وعاد حامده ذام 

؛ كم من مؤمن باهلل =إن للخلوة تأثيراٍت تَبْين  في الجلوة×: وقال 

_ عز وجل _ يحترمه عند الخلوات، فيترك ما يشتهي؛ حذراً من 

عقابه، أو رجاًء لثوابه، أو إجالالً له؛ فيكون بذلك الفعل كأنه طرح 

ً على مجمر، فيفوح طيبه، فيستنشقه الخالئق، وال  عوداً هندي ا

 يدرون أين هو. 

ت ه، أو على وعلى قدر المجاهدة في ترك ما يهوى تقوى محب 

مقدار زيادة دفع ذلك المحبوب المتروك يزيد الطيب، ويتفاوت 

 تفاوَت العود. 

م هذا الشخص، وألسنتهم تمدحه، وال   فترى عيون الخلق تعّظ 

 يعرفون ل َم، وال يقدرون على وصفه؛ لبعدهم عن حقيقة معرفته. 

_ بعد الموت على  يعني الروائح وقد تمتد هذه األراييح _ 

؛ فمنهم من يذكر بالخير مدة مديدة ثم ينسى، ومنهم من يذكر قدرها

 مائة سنة ثم يخفى ذكره، وقبره، ومنهم أعالم يبقى ذكرهم أبداً. 

عكس هذا من هاب الخلق، ولم يحترم خلوته بالحق فإنه ى وعل 

على قدر مبارزته بالذنوب، وعلى مقادير تلك الذنوب _ يفوح منه 

 ب. ريح الكراهة، فتمقته القلو
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
فإن قل  مقدار ما جنى قل ذكر األلسن له بالخير، وبقي مجرد 

 تعظيمه. 

وإن كثر كان قصارى األمر سكوت الناس عنه ال يمدحونه، وال 

 يذمونه. 

ْقوة في عيش الدنيا  ة ش  ورب  خاٍل بذنب كان سبب وقوعه في ه و 

 واآلخرة، وكأنه قيل له: ابق بما آثرت؛ فيبقى أبداً في التخبيط. 

 فانظروا إخواني إلى المعاصي أث رت، وَعث رت. 

_ فيلقي  تعالى إن العبد ليخلو بمعصية هللا _÷: قال أبو الدرداء 

 هللا بغضه في قلوب المؤمنين من حيث ال يشعر. 

فتلمحوا ما سطرته، واعرفوا ما ذكرته، وال تهملوا خلواتكم وال  

 دار اإلخالص+. سرائركم؛ فإن األعمال بالنية، والجزاء على مق

إنه بقدر إجاللكم هلل _ عز وجل _ = ×:وقال ابن الجوزي  

 يجلكم، وبمقدار تعظيم قدره واحترامه يعظم أقداركم وحرمتكم. 

ولقد رأيت _ وهللا _ من أنفق عمره في العلم إلى أن َكب رت  

سنُّه، ثم تعدى الحدود، فهان عند الخلق، وكانوا ال يلتفتون إليه مع 

 مه، وقوة مجاهدته. غزارة عل

_ في صبوته _ مع  عز وجل ولقد رأيت من كان يراقب هللا _ 

قصوره باإلضافة إلى ذلك العالم _ فَعَظ م هللا  قدره في القلوب، حتى 

 َعل قَتْه ، ووصفته بما يزيد على ما فيه من الخير. 

ورأيت من كان يرى االستقامة إذا استقام، وإذا زاغ مال عنه  

 اللطف. 

لوال عموم الستر، وشمول رحمة الكريم الفتضح هؤالء و

 +. األغلب تأديب، أو تلطف في العقابالمذكورون، غير أنه في 

وكما أنه يجب على المشاركة في تقديم النافع المفيد:  _11

المسلم أن ينأى بنفسه عن شر اإلنترنت فكذلك ينبغي له أو يجب 

ً إذا  كان ذا دراية، عليه أال يحرم نفسه من خيره، خصوصا
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
وتخصص فيه؛ فال يحسن به أن يكون قصاراه أال يقع في 

 المحذور. 

بل عليه أن يقدم النافع المفيد، من المشاركات الهادفة،  

 واالقتراحات النافعة، والداللة على المواقع اإلسالمية الموثوقة.

فعلى المتعامل مع اإلنترنت أال  إنكار ما يراه من منكر: _12

في إنكار ما يراه من منكر أو قبيح في اإلنترنت كل ذلك يحقر نفسه 

 بحسب قدرته واستطاعته. 
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
 
 

 إليك أيها األخ الكريم هذه التساؤالت:  وأخيراً 
أال تشعر _ وأنت تقلب بصرك في الصور الخليعة _ بظلمة في 

 قلبك، ووهن في بدنك، وزهد بالفضيلة ورغبة في الرذيلة؟! 

المهاترات، وتصيغ سمعك لما يقال في  أال تحسُّ _ وأنت تطالع 

فالن وفالن _ بقسوة في قلبك، وإساءة في ظنك، وتشاؤٍم في 

 نظرتك. 

أال تشعر _ إذا قضيت الساعات الطوال أمام اإلنترنت بال فائدة  

_ بضيق في صدرك، وتكسٍُّر لحاجاتك؟ حتى إنك ال تطيق من 

 تف؟ بجانبك، وال تحرص على الرد بمن يتصل بك عبر الها

وفي مقابل ذلك أال تشعر بنشاط، وأنس، وسرور وقوةٍ إذا قدمت 

 الخير، وغضضت البصر عن الحرام، واتقيت هللا في الخلوة؟ !. 

_ أن يجنبنا الفتن ما  أسأل هللا _ بأسمائه الحسنى وصفاته العلى 

مغاليق للشر، ظهر منها وما بطن، وأن يجعلنا مفاتيح للخير، 

 والحمد هلل رب العالمين. مباركين أينما كنا، 

 تساؤالت
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 متفرقة
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 الرسالة التاسعة عشرة

 

 توبة األمة
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
 

 

 الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، أما بعد:

فإن األمة تمر بأحوال غريبة، وأهوال عصيبة، فالخطوب تحيط 

 بها، واألمم من كل مكان تتداعى عليها.

فإذا  ؛غفلة األمة عن التوبةوإن مما يلفت النظر في هذا الشأن 

دث عن التوبة تبادر إلى الذهن توبة األفراد فحسب، أما تحدث متح

 توبة األمة بعامة فقل  أن تخطر بالبال. 
_ في  عز وجل _ وهذا من األخطاء في باب التوبة؛ ذلك أن سنته

_  _ هي هي سنته األفراد، وفي مغفرته للتائبين وعفوه عن المذنبين

 _ في األمم والشعوب.  سبحانه

إلى طريق الرشاد، وتَْصد ق في التوبة واإلنابة فاألمة التي تعود 

_ يفتح هللا لها، ويرفع من شأنها، ويعيدها إلى  إلى رب العباد

عزتها ومجدها، وينقذها من وهدتها التي انحدرت إليها، وينجيها 

من الخطوب التي تحيط بها؛ نتيجة الذنوب التي ارتكبتها، 

م بغير ما أنزل هللا، والمنكرات التي أشاعتها من شرك، وبدع، وحك

وتقصير في تبليغ دعوة هللا، وخذالن ألوليائه،  ومواالة ألعداء هللا،

ونحو ذلك  وترٍك للصلواتواألمر بالمعروف والنهي عن المنكر، 

كالربا والفسوق، والمجون،  مما هو مؤذن بالعقوبة، وحلول اللعنة

  ونقص المكاييل وغير ذلك.

 بالحياة السعيدة، وجعل لها الصولة فإذا تابت إلى ربها متعها هللا

 والدولة، ورزقها األمن واألمان، ومكن لها في األرض. 
ال َحات  ]_ : _ تعالى قال ل وا الص  ْنك ْم َوَعم  يَن آَمن وا م  َوَعدَ َّللا   ال ذ 

ْم َولَي َمّك   ْن قَْبل ه  يَن م  ْم لَيَْستَْخل فَن ه م ف ي األَْرض  َكَما اْستَْخلََف ال ذ  نَن  لَه 

ً يَْعب د ونَن ي ال  ْم أَْمنا ْن بَْعد  َخْوف ه  لَن ه ْم م  ْم َولَي بَدّ  ينَه ْم ال ذ ي اْرتََضى لَه  د 

 ً ك وَن ب ي َشْيئا   .(55النور: ) [ي ْشر 

وإذا أردت مثاالً على توبة األمة من القرآن الكريم فانظر إلى 

 توبة األمة
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
ة  آَمنَْت فَنَفَعََها إ يَمان َها إ ال  قَْوَم فَلَْوال َكانَْت قَْريَ ] _: تعالى _ قوله

ْزي  ف ي اْلَحيَاة  الدُّْنيَا َوَمت ْعنَاه ْم  ْم َعذَاَب اْلخ  ا آَمن وا َكَشْفنَا َعْنه  ي ون َس لَم 

ينٍ   . (98يونس: ) [إ لَى ح 

عليه  _ وهؤالء القوم الذين ذكروا في هذه اآلية هم قوم يونس

نينوى التي تقع شرقي مدينة الموصل في _ وقريتهم هي  السالم

 شمالي العراق. 
عليه  _ _: أن قوم يونس _ كما يقول المفسرون ومعنى اآلية

_ لما أظلهم العذاب، وظنوا أنه قد دنا منهم، وأنهم قد فقدوا  السالم

_ قذف هللا في قلوبهم التوبة، وفرقوا بين كل أنثى وولدها،  يونس

وا إلى هللا أربعين  _  _ أي رفعوا أصواتهم بالتلبية والدعاء ليلةوَعجُّ

َوَمت ْعنَاه ْم ] وقال: فلما علم هللا منهم صدق التوبة كشف عنهم العذاب،

ينٍ  أي لم نعاجلهم بالعقوبة، فاستمتعوا بالحياة ( 98 يونس:) [إ لَى ح 

 الدنيا إلى حين مماتهم وقت انتهاء أعمارهم. 

 منيبة تائبة، ليرضى عنها، فما أحوج أمتنا اليوم أن تعج إلى هللا

ويرفع عنها ما هي فيه من الذلة، والمهانة، والخيبة، والتبعية 

 . ألعدائها

هذا ومما يجب على األمة في هذا الباب زيادة على ما مضى ما 

 يلي: 

: فاإلسراف نذير شؤم، ومؤذن هالك؛ من اإلسراف التوبة_ 1

 المقلين أو المعدمين. فهو يفضي إلى الفاقة، وينزل بأهله إلى طبقة 

ً مرذولة من نحو  واإلسراف في الترف ينبت في النفوس أخالقا

 الجبن، والجور، وقلة األمانة، واإلمساك عن البذل في وجوه الخير. 

تعلق  ةَ د  ش   أما أن اإلسراف في الترف يدعو إلى الجبن فألن  

هذا ي حرصها على الحياة، ويحملها النفوس بالزينة واللذائذ يقّو  

الحرص  على تجنب مواقع الحروب، وإن كانت مواقف شرف 

 النفس، والمال، والعرض. الدين، ووذود عن 
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
وأما أن اإلسراف في الترف يسهل على النفوس ارتكاب الجور 

فألن المنغمس في الترف يحرص على اكتساب المال ليشبع 

شهواته، فال يبالي أن يأخذه من طرق غير مشروعة، فيمد يده إلى 

االستيالء على ما في يد غيره من طريق الرشوة، أو من طريق 

 الغصب إن كان ذا سلطان وقوة. 

ه وأما أنه يَْذَهب  باألمانة فألن الغريق في الترف إنما همُّ 

_ كثيراً ما تدفعه هذه  إلى زينة أو لذة، أو مطعم ونحوه الوصول  

من ذي ائت  الشهوات إلى أن يخون من ائتمنه، فيمد يده إلى المال ال

 عليه، وينفقه في شهواته الطاغية. 

وأما أنه يمسك األيدي عن فعل الخير فألن من اعتاد الترف حتى 

ه ذُّ لَ ه فيما يَ ه من جمع المال إنفاقَ أخذ بمجامع قلبه كان أعظم قصد  

 من مأكول، أو يتزين به من نحو ملبوس أو مفروش. 

أيديهم حيث  لذلك كان الغالب  على المترفين المسرفين قبضَ 

يبسط غيرهم يده؛ إسعاداً لذوي الحاجات من الفقراء والمنكوبين، 

 أو إجابة لما تدعو إليه المروءة والمكارم. 

ومن هنا نستبين أن لإلسراف سيئةً أخرى هي قطع صلة 

 التعاطف والتوادد بين كثير من أفراد األمة. 

ئلة في ولهذا تجد من الموسرين المترفين من ينفق األموال الطا

اته وشياطينه، وإذا سئل بذل القليل في مشروع جليل سبيل لذ  

 أعرض ونأى بجانبه. 

هذا ولإلسراف في الترف أثر كبير في إهمال النصيحة والدعوة 

ه العيش نفس   تْ فَ ل  إلى الحق؛ ذلك أن من اعتاد التقلب في الزينة، وأَ 

اقف _ يغلب عليه الحرص على هذا الحال؛ فيتجنب المو الناعم

 التي يمكن أن تكون سبباً لفوات بعض النعيم. 

ولإلسراف أثر في الصحة؛ فقد دلت المشاهدات على أن 

المسرف في نحو المأكل والمشرب ال يتمتع بالصحة التي يتمتع بها 
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
 المقتصدون فيما يأكلون ويشربون. 

واإلسراف في الترف يقل معه النبوغ في العلم؛ ذلك أن النفس 

فاهية من كل جانب يضعف طموحها إلى اللذات المحفوفة بالر

ً يبلغ  العقلية؛ ألنها في لذة قد تشغلها أن تطلب لذة كلذة العلوم طلبا

 بها مرتبة العبقرية. 

رك إال باحتمال مصاعب، دْ ومن الجلي أن مرتبة العبقرية ال ت  

في الترف ضعيف العزيمة ال يثبت أمام  واقتحام أخطار، والمسرف  

 دائد. المكاره والش

هذه بعض مضار اإلسراف؛ فحق األمة التي تريد النهوض من 

كبوتها أن تقلع عن اإلسراف في الرفاهية، وتضع مكان اإلسراف 

فمما تشكو منه األمة إطالق األيدي ؛ بذالً في وجوه البر واإلصالح

بإنفاق المال في غير جدوى، وتدبير المال على غير حكمة وحسن 

 تقدير. 

إن أمة تنفق =:  ×لشيخ محمد البشير اإلبراهيمي قال العالمة ا

الماليين في الشهر على القهوة والدخان، وتنفق مثلها على 

المحرمات، وتنفق مثلها على البدع الضارة، وتنفق أمثال ذلك كله 

على الكماليات التي تنقص الحياة وال تزيد فيها، ثم تد عي الفقر إذا 

مة كاذبة على هللا، سفيهة في _ أل دعاها داعي العلم لما يحييها

 . +تصرفاتها

المال الذي تنفقه في المحرمات يسوقك إلى النار، =: ×وقال 

والمال الذي تبدده في الشهوات يجلب لك العار، والمال الذي تدخره 

 .للورثة الجاهلين تهديه إلى األشرار، وتبوء أنت بالتبار والخسار

_ فهو الذي  به الجهل أما المال الذي تحيي به العلم، وتميت 

 . +يتوجك في الدنيا بتاج الفخار، وينزلك عند هللا منزلة األبرار

وال يعني التحذير من اإلسراف في الترف أن يكون الناس على 

؛ فقد قال  :_ تعالى _ سنة واحدة من اإلعراض عن الزينة والمالذّ 
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
بَ ] ينَةَ َّللا   ال ت ي أَْخَرَج ل ع  َم ز  ْزق  ق ْل َمْن َحر  ْن الّر  ه  َوالط يّ بَات  م   [اد 

  .(32األعراف: )

وإنما المقصود من ذلك الدعوة  إلى أخذ النفوس باالقتصاد، 

 وحمايتها من اإلفراط في الزينة واللذيذ من العيش. 

ولهذا سلكت هداية القرآن الكريم بالناس هذا الطريق القويم، وهو 

ثيرة باإلنفاق في وجوه طريق االقتصاد؛ فبعد أن أمر في آيات ك

ً بالغاً، فقال َوال تَْجعَْل ]_:  _ تعالى الخير نهى عن اإلسراف نهيا

 [يَدََك َمْغل ولَةً إ لَى ع ن ق َك َوال تَْبس ْطَها ك ل  اْلبَْسط  فَتَْقع دَ َمل وماً َمْحس وراً 

  .(29اإلسراء: )

يَن إ ن  ] :_ _ تعالى وألحق المبذرين بقبيل الشياطين فقال ر  بَذّ  اْلم 

ين    . (27اإلسراء: ) [َكان وا إ ْخَواَن الش يَاط 

 :_ عز وجل _ وعدهم في زمرة من يستحقون بغضه فقال

ف ينَ ] ْسر  بُّ اْلم  ف وا إ ن ه  ال ي ح  األعراف: ) [َوك ل وا َواْشَرب وا َوال ت ْسر 

31).  

يَن إ ذَا ال ذ  وَ ]وأثنى على عباده المؤمنين بفضيلة االقتصاد فقال: 

 ً وا َوَكاَن بَْيَن ذَل َك قََواما ف وا َولَْم يَْقت ر   .(67الفرقان: ) [أَنفَق وا لَْم ي ْسر 
وإذا كان اإلسراف يوقع األفراد والجماعات في مضاّر كثيرة كان 

ً على أولياء  اإلصالح أن يتعاونوا على الجهاد ودعاة األمور واجبا

اإلسراف في مآكلهم،  في هذا السبيل؛ حتى يبتعد الناس عن

 ومساكنهم، وأمتعة بيوتهم.  ومشاربهم، ومالبسهم، ومراكبهم،

_ يبين  وحين ي حذ ر من عواقب اإلسراف، وي دعى إلى االقتصاد

أنه ال فضيلة في االقتصاد إال بعد أن يؤدي الرجل حق المال من 

نحو النفقات الواجبات عليه ألقاربه، والزكوات المفروضة ألهلها، 

عد أن يبسط يده باإلعانة على بعض المصالح العامة كإنشاء وب

مساجد، أو مدارس، أو مستشفيات، أو مالجىء، أو إعداد وسائل 

 االحتفاظ بسيادة األمة والدفاع عن حقوقها. 
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
: فمما يؤسف عليه، التوبة من التبعية الثقافية والفكرية_ 2

ا ومفكرينا؛ ويندى له جبين الحق ما ي رى من حال كثير من مثقفين

ون لنصرته قلماً، وال  فال تراهم يرفعون باإلسالم رأساً، وال يَه زُّ

يحفلون إال بزبالة أفكار الغرب، وال يثقون إال بما يصدر من 

 مشكاته. 

إن كثيراً من هؤالء الذين تخرجوا في المؤسسات الحضارية 

_ يجهلون اإلسالم  الغربية، وعاشوا في المجتمعات اإلسالمية

  كامالً. جهالً 

وال يعني ذلك الجهل أنهم لم يسمعوا باإلسالم، أو أنهم لم يحفظوا 

ً من اآليات الكريمة واألحاديث الشريفة، أو أنهم  في صغرهم شيئا

 لم يسجدوا هلل يوماً من األيام سجدة، أو لم يعرفوا أخبار رسول هللا

 وصحابته الكرام  "

 . _رضوان هللا عليهم  _

ك، وإنما المقصود أن هؤالء يجهلون نظرة ال، ليس األمر كذل

 اإلسالم إلى الكون، والحياة، واإلنسان. 

 ويجهلون حقائق اإلسالم، وشرائعه الحكيمة، ومقاصده النبيلة. 

ث لَه،وأخالقه، وخصائص حضارته،  ويجهلون قيم اإلسالم،وم 

 وتطوراتها، ومراحلها. 

 تأخرهم.  ويجهلون أسباب تقدم المسلمين في التاريخ، وأسباب

ويجهلون القوى التي حاربتهم، والمؤامرات التي نسجت عبر 

 التاريخ للقضاء عليهم. 

فهؤالء الذين نسميهم مثقفين ومفكرين عندما واجهو الغرب، 

_ لم يواجهوه إال بعقول خواء، وأفئدة  وحضارته، وفنه، وأدبه

هواء، ونفوس مجردة من معاني األصالة والعزة واألنفة؛ فلم 

 هوا الحضارة الحاضرة مواجهة مدركة، فاحصة، مقّومة. يواج

وإنما واجهوها مواجهة سطحية تنطلق من مواطن الجهل، 
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
والذلة، والشعور بالهزيمة، فانبهروا بكل ما فيها دونما تمييز بين 

أمام  ةً ط  الحق والباطل، والضار والنافع؛ فنكسوا رؤوسهم ح  

 الغرب. 

إذا ذكر اسم فرويد، أو نيتشه، أو  ون ويطربونشُّ ه  ولهذا تراهم يَ 

ت. إس إليوت، أو ماركيز، أو غيرهم من مفكري الغرب على 

 اختالف توجهاتهم ومدارسهم الفكرية. 

وإذا ذكر هللا ورسوله اشمأزت قلوبهم، واستولى عليهم الشعور 

 بالهزيمة والذلة. 

_  _ في فروع الحياة كلها إال من رحم ربك ومن هنا فإن مثقفينا

نقشوا ما عند الغربيين، وظنوا أنه ال ثقافة إال ثقافتهم، وال أدب  قد

إال أدبهم، وال واقع إال واقعهم؛ فهم جهلوا اإلسالم وحضارته، 

 وعرفوا كل شيء عن الغرب. 

وأكثر هؤالء ال يتبرؤون من اإلسالم، بل يصرحون بانتمائهم 

 لألمة اإلسالمية. 

 وم الغربي للدين. ولكنهم يفهمون اإلسالم من إطار المفه

والمفهوم الغربي للدين يتلخص في أن الدين عبارة عن رابطة 

فردية خاصة بين اإلنسان وربه؛ فاإلنسان يؤمن بمجموعة من القيم 

واألخالق التي يستقيها من إيمانه باهلل، تصوغ شخصيته، وتجعل 

 منه إنساناً اجتماعياً يستقيم سلوكه العام في إطار اإليمان الديني. 

_ ال بد أن تخضع لحركة  _ في نظرهم أما الحياة بشمولها فإنها

 العقل المتغير عبر الزمان والمكان. 

من =_ :  _ أحد علماء العراق الحميد يقول الدكتور محسن عبد

خالل عشرات المواقف األليمة جداً التي مرت في حياتي 

كثير التدريسية، والتي أثبتت لي بشكل قطعي هذا الجهل العام بين 

 من مثقفينا لإلسالم أروي الحوادث اآلتية: 

في محاضرة عامة القتصادي مسلم استعرض المذاهب  _
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
االقتصادية كلها منذ أقدم العصور إلى العصر الحديث في مختلف 

الملل والنحل، ولم يتطرق إلى اإلسالم أو حضارته في مجال 

 االقتصاد منهجاً وعلماً. 

رة عن سبب ذلك قال بالحرف فلما س ئل عقب انتهاء المحاض

الواحد: أنا متأسف؛ ألنني ال أعرف عن وجهة نظر اإلسالم في 

 هذا الموضوع شيئاً. 

ولما أهدي له فيما بعد كتاب حول أحكام االحتكار في الفقه 

اإلسالمي تعجب كثيراً، وذكر أنه لم يكن يظن أن الفقهاء بحثوا مثل 

 هذه الموضوعات. 

الة علمية في الفقه الجنائي وحضرت مرة مناقشة رس_ 

ً بالفقه الجنائي الغربي _ استغرب مناقش قانوني  اإلسالمي مقارنا

في اللجنة أن يكون فقهاء المسلمين قد ناقشوا بعمق نظرية قانونية 

ْرفة.   كان هو يعتقد أنها نظرية غربية ص 

ً في غرفة األساتذة حول وضع المرأة في  _ وكنا نتناقش يوما

فقال: إن  ،برى أحد المختصين في علم االجتماعاإلسالم؛ فان

اماً عليها.   اإلسالم ظلم المرأة عندما جعل الرجل قو 
فلما سألناه: ما المعنى اللغوي للقوامة في اآلية الكريمة حتى 

 _ تلعثم ولم يعرف معناها.  نحدد موقفنا منه
فقال له أحدنا: كيف تصدر يا أستاذ هذا الحكم الظالم على 

  +م وأنت ال تعرف معنى القوامة؟اإلسال
ثم إن نظرة كثير من أولئك تجاه المسلمين وقضاياهم هي هي 
نظرة الغرب؛ فالغرب يرى أن اإلسالم دين قسوة وهمجية، وأن 

 أهله قساة عتاة أجالف غالظ األكباد. 
وينطلي هذا الهراء على كثير من أولئك المثقفين، فيسايرون 

، وما علموا أن اإلسالم دين العدل أعداءهم، ويسيرون في ريحهم

 والرحمة، وأن أمة اإلسالم خير أمة أخرجت للناس. 

وما الحسام الذي يأمر اإلسالم بانتضائه للجهاد في سبيل هللا إال 
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
كمبضع طبيب ناصح يشرط به جسم العليل؛ لينزف دمه الفاسد؛ 

 حرصاً على سالمته. 

ً  وما الجهاد _ ً كان أو طلبا بادة يص للعباد من ع_ إال تخل دفعا

وما هو إال وسيلة للحياة الكريمة العباد إلى عبادة رب العباد، 

 العزيزة الطيبة.

وأمة اإلسالم خير أمة جاهدت في سبيل هللا فانتصرت، وغلبت 

فرحمت، وحكمت فعدلت، وساست فأطلقت الحرية من عقالها، 

 وفجرت ينابيع المعارف بعد نضوبها. 

قد استودعته من مآثرها الغّر  ما بَص ر واسأل التاريخ؛ فإنها 

بضوئه األعمى، وازدهر في األرض ازدهار الكواكب في كبد 

 السماء. 

 فماذا فعل المسلمون لما انتصروا على خصومهم؟ ماذا قال النبي

لما انتصر على قريش وفتح مكة؟ ألم يصفح عنهم؟ وينس ما  "

 فعلوه به؟ 

كسرى وقيصر؟ هل  وماذا فعل المسلمون لما انتصروا على

وهل انتهكوا األعراض؟ وهل قتلوا الشيوخ  ؟خانوا العهود

 واألطفال والنساء؟ 

ن؟ ألم ينعم على يوماذا فعل صالح الدين لما انتصر على الصليبي

  ؟قائدهم بالعفو؟ ألم يعالجه، ويطلق سراحه

فهذه المواقف وأمثالها كثيرة في تاريخ المسلمين، مما كان لها 

 في محبة الناس لإلسالم، والدخول فيه عن قناعة ويقين.  أبلغ األثر

 لغرب يقدم لنا مثل هذه النماذج؟ آأفغير المسلمين يقوم بمثل هذا؟ 

الجواب ما تراه وتسمعه؛ فمن أين خرج هتلر، وموسوليني، 

ولينين، وستالين، ومجرمو الصرب؟ أليست أوربا هي التي 

تلوا الماليين من البشر، أخرجت هؤالء الطواغيت الشياطين الذين ق

والذين القت البشرية منهم الويالت إثر الويالت؟ أال يعد أولئك هم 
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
 طالئع حضارة أوربا؟ فمن الهمج العتاة القساة األجالف إذاً؟ 

أما ما يقع من أخطاء، وانحراف عن سبيل الرشاد من بعض 

 المنتسبين إلى اإلسالم _ فإن تبعته عليهم، ال على اإلسالم، وال

 يجوز بحال أن تعم تلك النظرة على جميع المسلمين.

ثم من الذي صنع القنابل النووية والجرثومية، وأسلحة الدمار 

الشامل؟ ومن الذين لوثوا الهواء بالعوادم، واألنهار بالمبيدات؟ ومن 

 الذي يدعم اليهود وهم في قمة اإلرهاب والتسلط والظلم؟

ن رقدتهم؟ وأال ينظروا إلى أما آن لكثير من مثقفينا أن يصحوا م

 الغرب بعين عوراء متغافلين عن ظلمه، وإفالسه الروحي؟ 

هذه هي حال كثير من مثقفينا، ومع ذلك تجدهم يتصدرون 

 وسائل اإلعالم، ويتطرقون لقضايا األمة. 

_  ولو ص رف النظر عن ناحيتهم، وترك حبل هم على غاربهم

ه قلب عدوهم شماتةً لهبطوا بكثير من شبابنا في خسار يهتز ل

 وفرحاً. 

والنفوس التي تتزحزح عن اإليمان قيد شعرة تبتعد عن مراقي 

 الفالح سبعين خريفاً. 

_ من أن نكون على مرقبة من دعايتهم، وننفق  _ إذاً  فال بد

ساعات في التنبيه على أغالطهم؛ لعلهم ينصاعون إلى رشدهم، أو 

 أفواههم.  لعل األمة تحذر عاقبة هذا الذي يبدو على

فحقيق على هؤالء أن يؤوبوا إلى رشدهم، وأن يقدموا ألمتهم ما 

 يرفع عنها الذلة والتبعية، وأن يبحثوا في سبل رقيها وفالحها. 

وإن من أعظم ما يعينهم على ذلك أن يدرسوا اإلسالم دراسة 

واعية متأنية من مصادره األصيلة، وأن يكون لديهم من الشجاعة 

ة العلمية_ ما يبعثهم إلى الرجوع إلى الحق األدبية واألمان

 واالعتزاز به. 

أما السير في ركاب الغرب، واألخذ بكل ما يصدر منه دونما 
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
_ فذلك محض الهوان، وعنوان التخلي عن العزة  تمحيص

والكرامة؛ فاألمة العزيزة هي التي تعرف مقدار ما تعطي، ومقدار 

هي التي تعد نفسها بكل تأخذ، و ونوع ما ،ما تأخذ، ونوع ما تعطي

ما أوتيت من قوة؛ حتى تحمي رأيها فيما تأخذ وما تدع، وما تعطي 

 وما تمنع. 

 ورحم هللا الشيخ محمد الخضر حسين إذ يقول: 
 كن    ا ب    دوَر هداي    ة م    ا م    ن َس    نَىً 

 
 إال وم           ن أنواره           ا يس           توقد 

 
ل   ىً   كن   ا بح   وَر مع   ارف م   ا م   ن ح 

 
 إال وم          ن أغواره          ا يتص          يد 

 
 للص   دور م   ن الق    ذى اكن   ا ج   الءً 

 
 ولواؤن        ا بي        د الس        عادة يعق        د 
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في أبواب  رسائل

  متفرقة

 م   ا ص   افحت راحاتن   ا دوح   اً ذوى
 

 إال وأين       ع من       ه غص       ن أغي       د 
 

 وم  ن احتم  ى بطرافن  ا الس  امي ال  ذُّرا

 
 ي ال يض    هدآوى إل    ى الح    رم ال    ذ 

 
 ال يْمت      ري أْه      ل  التم      دن أنه      م

 
 ل   و ل   م يس   يروا إثرن   ا ل   م يص   عدوا 

 
م  فم    ا  فَس    لوا مت    ى ش    ئتم َس    راتَه 

 
 م        ن أم        ة إال لن        ا فيه        ا ي        د 

 
 ال فخ    ر ف    ي ال    دنيا بغي    ر مج    ادة

 
 تعن    و له    ا األم    م العظ    ام وتس    جد 

 
ْرم      ةً   لكنن      ا ل      م ن      رَع فيه      ا ح 

 
 ب        ذمامها م        ن الرق        اب تقل         د 

 
 أخ   ذت مطي    ات اله   وى تح   دو بن   ا

 
 ف      ي ك      ل الغي      ة كس      اعة نول      د 
 

 حتى ان زوى م ن ظله ا المم دود م ا
 

 في        ه مق        ام يس        تطاب ومقع        د 
 

 

 
 

 بن  اَء ه  ذا العص  ر ه  ل م  ن نهض  ةأ
 

 تش        في غل        يال ح        ره يتص        عد 
 

 ورحم هللا األديب الكبير مصطفى صادق الرافعي إذ يقول: 
 ف       أين ال       ذي رفعت       ه الرم       اح

 
 وأي       ن ال       ذي ش       ي دته الق ض        بْ  

 
 وأي          ن ش          واهق  ع          ّزٍ لن          ا

 
 تك        اد تم        س ذراه        ا الس        حب 

 
 لق     د أش     رق العل     م م     ن ش     رقنا

 
ل  حت      ى غ      رب   وم      ا زال يَْض      ؤ 

 
 وكن     ا ص     عدنا مراق     ي المع     الي

 
 فأص       بح ص       اعدنا ف       ي ص       بب 
 

 وك         م ك         ان من         ا ذوو هم         ة
 

 س        مت به        م لمع        الي الرت        ب 
 

َزْب     ٍر ته     ز البراي     ا  وك     م م     ن ه 
 

 ب           وادره إن ون           ى أو وث           ب 
 

 وأْقس       م  ل      وال اغت      رار العق      ول

 
 لم       ا ك        ف أربابه        ا ع        ن أرب 

 
 ول        وال ال        ذي دَب  م        ا بي        نهم

 
 ص  عبف  ي الع  ال م  ا  الم  ا استص  عبو 

 
ج التوبة اإلعالمية_ 3 : فاإلعالم في كثير من بالد المسلمين يرّو 

للرذيلة، ويزري بالعفة والفضيلة، فتراه يصب في قالب العشق 
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
والصبابة، والترف والهزل، ويسعى لتضليل األمة عن رسالتها 

 الخالدة. 

فجدير بإعالم المسلمين أن تكون له شخصيته المتميزة، وأن 

 ى كل خير وفالح. يكون داعية إل

وواجب على كل إعالمي مسلم أن يتضلع بمسؤوليته، وأن يدرك 

حجم األمانة الملقاة على عاتقه، فهو يرسل الكلمة فتسير بها 

 الركبان؛ فله غنمها، وعليه غرمها. 

فالناظر في أحوال األمة يرى : التوبة من التفرق والتدابر_ 4

 ً ، ويكيدون لها ؛ فأعداؤها يحيطون بها من كل جانبعجبا

 ويتربصون بها الدوائر.

ومع ذلك ترى الفرقة، والتدابر، والتنافر؛ فالعقوق، والقطيعة، 

_ تشيع في  وإساءة الظن، وقلة المراعاة لحقوق األخوة في هللا

 أوساط المسلمين.

_ ومما يفرح  عز وجل وال ريب أن ذلك مما يسخط هللا _

 األعداء، ويذهب الريح، ويورث الفشل.

اجب على األمة أن تجمع كلمتها على الحق، وأن ينبري أهل فو

 العلم والفضل واإلصالح لرأب الصدع، ونبذ الفرقة.

َ َحق  _: ] تبارك وتعالى قال ربنا _ يَن آَمن وا ات ق وا َّللا  يَا أَيَُّها ال ذ 

وت ن  إ ال َوأَ  ونَ ت قَات ه  َوال تَم  ْسل م  وا ب  102)ْنت ْم م  م  يعاً (َواْعتَص  َحْبل  َّللا   َجم 

وا ن ْعَمَت َّللا   َعلَْيك ْم إ ْذ ك ْنت ْم أَْعدَاًء فَأَل َف بَْيَن ق ل وب ك ْم  ق وا َواْذك ر  َوال تَفَر 

ْنَها  َن الن ار  فَأَْنقَذَك ْم م  ْفَرةٍ م  فَأَْصبَْحت ْم ب ن ْعَمت ه  إ ْخَواناً َوك ْنت ْم َعلَى َشفَا ح 

 .(آل عمران) [(103ن  َّللا   لَك ْم آيَات ه  لَعَل ك ْم تَْهتَد وَن)َكذَل َك ي بَيّ  

: تلك السنة اإلبليسية الجاهلية التي فتحت التوبة من التبرج_ 5

 على المسلمين باب شر مستطير. 

ففي أكثر بلدان المسلمين تخلت النساء عن الحجاب، وأخذن 

 ت فيما بين البلدان. بالتبرج، والتهتك، والتبذل، والسفور على تفاو
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
وهذا الصنيع نذير شر وشؤم، ومؤذن لعنة وعذاب؛ ذلك أن 

التبرج موجب لفساد األخالق، وضيعة اآلداب، وشيوع الجرائم 

 والفواحش، وانعدام الغيرة، واضمحالل الحياء. 

 وبسببه تتحطم الروابط األسرية، وتنعدم الثقة بين أفرادها. 

هو سنة جاهلية  ند المسلمين، وإنماوهذا التبرج لم يكن معروفاً ع

ً نساء المسلمين تعالى _ قال، انقطعت باإلسالم َوال ]:_ مخاطبا

ل ي ة  األ ولَى َج اْلَجاه  ْجَن تَبَرُّ  .(33األحزاب: [)تَبَر 

وفي العصور المتأخرة دخل التبرج على المسلمين بسبب 

رأة اإلعراض عن هداية الدين، وبسبب الحمالت الضارية على الم

 المسلمة؛ كي تتخلى عن وقارها وحيائها وحشمتها ودينها. 

كما دخل على المسلمين من باب التقليد األعمى للغرب ومحاولة 

 اللحاق بركابه؛ لئال يقال: متخلفون رجعيون! 

ن يدعون إلى التبرج والسفور وإذا أنكر منكر على أولئك الذي

مستهجن عاداته بالتخلف والرجعية؛ فهل تقليد الغرب في  هوصمو

الشعوب المقلدة وهناً إال التخلف بعينه؟ أو ليس هذا التقليد مما يزيد 

 على وهن؟!

وإذا أردت الدليل على أن التبرج تخلف عن ركب الحضارة 

فانظر إلى انحطاط خصائص الجنس البشري في الهمج من العراة 

 بر  قْ الذين ال يزالون يعيشون في المتاهات واألدغال على حال تَ 

من البهيمية؛ فإنهم ال يأخذون طريقهم في مدارج الحضارة إال بعد 

 .أن يكتسوا

ويستطيع المراقب لحالهم في تطورهم أن يالحظ أنهم كلما 

 تقدموا في الحضارة زادت نسبة المساحة الكاسية من أجسادهم. 

كما يالحظ أن الحضارة الغربية في انتكاسها تعود في هذا 

عد درجة حتى ينتهي األمر إلى العري الطريق القهقرى درجة ب

الكامل في مدن العراة التي أخذت في االنتشار بعد الحرب العالمية 
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
 األولى، ثم استفحل داؤها في السنوات األخيرة. 

ونحن إذا احتجنا إلى االستفادة من خبرة الغرب، وتفوقه في 

ً في مجده وسيادته  _ فمن المؤكد الصناعات اآللية التي كانت سببا

أننا لسنا في حاجة إلى استيراد قواعد في السلوك والتربية 

واألخالق التي تدل األمارات والبوادر على أنها ستؤدي إلى تدمير 

 تاماً في القريب العاجل.  احضارته، والقضاء عليها قضاءً 

إننا في حاجة إلى مواد البناء؛ ألن لدينا من عوامل الضعف 

 .والهدم ما يكفي

أننا ال نأخذ المصائب كما هي،  _ نحن الشرقيين _ومن مصائبنا 

 بل نزيد عليها ضعفنا فإذا هي رذائل مضاعفة. 

ومع ذلك تجد من أبناء جلدتنا من ال يصيخون السمع إلى هداية 

الدين، بل هم يلحدون في آيات هللا، فيميلون بها عن وجهها حيناً، 

 ويجادلون فيها أشد المجادلة حيناً آخر. 

ضعون لهذه المزاعم الداعرة، ويرونها فوق خْ ذي يَ في الوقت ال

 النقاش والمراء. 

هؤالء قوم ال تقوم عندهم الحجة بالقرآن والسنة، ولكنها تقوم 

_ وهم  بهذه الظنون واألوهام؛ فإذا عارضتهم بالثابت من الشرع

ا رؤوسهم، وقالوا: نحدثك في العلم و_ لو يزعمون أنهم مسلمون

أن هذه األوهام عندهم أثبت من الشرع فتحدثنا في الدين؟ وك

 المطهر. 

ً بين هؤالء وبين أمم  خلت من قبلهم من الضالين قد أترى فرقا

روا بآيات هللا:كانوا  ثَْل َهذَا ] يقولون إذا ذ ّك  ْعنَا لَْو نََشاء  لَق ْلنَا م  قَدْ َسم 

ل ينَ  ير  األَو  ل  ] (؛31األنفال:) [إ ْن َهذَا إ ال أََساط  لَةً ل يَْحم  وا أَْوَزاَره ْم َكام 

ْلٍم أاَل َساَء َما  ْم ب غَْير  ع  لُّونَه  يَن ي ض  ْن أَْوَزار  ال ذ  يَْوَم اْلق يَاَمة  َوم 

ونَ  ر    .(25النحل:) [يَز 

وبالجملة فإن الحقيقة الماثلة للعيان تقول: بأن التبرج أقرب 
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
ل المرأة الوسائل إلى تلويث األعراض، ونكد العيش، وأنه إلى ابتذا

 أقرب منه إلى كرامتها، وإلى عنائها أقرب منه إلى راحة بالها. 

وما هو = :×قال األديب الكبير مصطفى صادق الرافعي 

الحجاب إال حفظ روحانية المرأة للمرأة، وإغالء سعرها في 

 . +االجتماع، وصونها من التبذل الممقوت

تعلم الفتاة  وأساس الفضيلة في األنوثة الحياء؛ فيجب أن= وقال:

مت؛ أي توق حت، أي تبذ لت  أن األنثى متى خرجت من حيائها وتهج 

_ استوى عندها أن تذهب يميناً، أو تذهب شماالً، وتهيأت لكل 

 منهما وأليهما اتفق. 

وصاحبات اليمين في كنف الزوج، وظل األسرة، وشرف 

 . +الحياة،وصاحبات الشمال ما صاحبات الشمال... ؟

ما تراه من أساليب التجميل والزينة على وجوه  فكل=وقال: 

ه من فرط الجمال، بل من ن  _ فال تَع د   الفتيات وأجسامهن في الطرق

 . +قلة الحياء

ة المسلمة أن تتوب من  وإذا كان األمر كذلك فإنه يجب على األم 

وأن تدعو في ، وأن تحاربه بكل ما أوتيت من قوة التبرج والسفور،

ى لزوم الحجاب والحشمة للمرأة المسلمة؛ ففي الوقت نفسه إل

الحجاب العفة، والستر، والطهر، والسالمة من الفتنة، والنجاة من 

 الوعيد وغير ذلك من فضائل الحجاب. 

كما يجب على المرأة المسلمة أن تحافظ على حجابها، وأن تعتز 

به، وأال تلتفت إلى دعاوى المبطلين الذين يفسدون في األرض وال 

ً  الحون، وأن يكون حجابهيص ، وأال يكون جميع بدنها مستوعبا

ً ال يشف، وأن يكون  الحجاب زينة في نفسه، وأن يكون صفيقا

راً مطيباً، وأال يشبه لباس  بخ  ً غير ضيق، وأال يكون م  فضفاضا

فإذا كانت كذلك فأْحر  ، الكافرات، وأال يكون لباس شهرة الرجل، أو

 بها.  األمة   سعدَ تَ بها أن تسعد في نفسها، وأن 
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
واألمر بالمعروف  التوبة من التقصير في الدعوة إلى هللا_ 6

: فأمة اإلسالم هي األمة القوامة على األمم، والنهي عن المنكر

والبشرية جمعاء بأمّس ، واآلخرين وهي الشاهدة على األولين

ومع ذلك تجد التقصير في جانب الدعوة  ،الحاجة إلى هداية اإلسالم

 . إلى هللا

والتبعة في ذلك تقع على أهل العلم بخاصة؛ فما بال كثير منهم 

يعرف مناهج الصالح، ويبصر طائفة من قومه يتهافتون على 

عماية، أو يهيمون في جهالة وال تنهض به الهمة؛ ليعمل على 

 سكرتهم، وإراءتهم معالَم فوزهم؟إفاقتهم من 
فيفشلهم، وما بال الخالف يدب في صفوف كثير من الدعاة، 

 ويذهب ريحهم؟

 وما بال كثير منهم يخطىء سبيل الحكمة، ويؤثر مصلحته

 على مصلحة األمة؟ الخاصة 

وما بال كثير منهم ينزوي وينطوي على نفسه غير مكترث 

 بمصير األمة، وغير مبال بوعيد هللا لمن كتم العلم؟ 

وما بال الشرك يضرب بجرانه في كثير من بالد المسلمين على 

 أو ينكر؟دون أن ي غي ر ومسمع من أهل العلم  مرأى

م، ويطاف عليها، وتهدى لها النذور، د، وتعظ  وما بال القبور تشي  

 _؟ عز وجل ويدعى أصحابها من دون هللا _

إن السكوت عن الدعوة جرم عظيم، وذنب يجب التوبة منه؛ ذلك 

قي أنه إذا انزوى العارفون بوجوه اإلصالح رفع البغي لواءه، وب

 إخوان الفساد يترددون على أماكن المنكرات. 

يضرب على األمة الذلةَ والمسكنةَ، واالنهماك  في  والبغي  

المنكرات يميت خصال الرجولة من نحو الشجاعة، وشدة البأس، 

 والبذل في سبيل الخير. 

وإذا تفشى وباء الفساد تداعت األخالق الفاضلة إلى سقوط، 
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
ه، ووهنت رابطة االتحاد في القلوب، ونضب ماء الحياء من الوجو

وتضاءلت الهمم عن معالي األمور، وقل ت الرغبة في اآلداب 

 والعلوم. 

وما عاقبة األمة المصابة بالذل واإلحجام، والجهل والتفرق، وقلة 

 اإلنفاق في سبيل البر إال الدمار. 

عظ ، وووال يحسب الذين ينقطعون عن إرشاد الضالين

لهم على شأنهم، واقتصاَرهم في العمل الصالح المسرفين أن إقبا

على أنفسهم يجعلهم في منجاة من سوء المنقلب الذي ينقلب إليه 

فالذي جرت به سنة هللا في األمم أن وباء الظلم ؛ الفاسقون

_ ال  والفسوق إذا ضرب في أرض، وظهر في أكثر نواحيها

داها إلى تنزل عقوبته بديار الظالمين أو الفاسقين خاصة، بل تتع

ما حولها، وترمي بشرر يلفح وجوه جيرانهم الذين تخلوا عن 

َوات ق وا ف تْنَةً ] :_ تعالى _ قال، نصيحتهم، ولم يأخذوا على أيديهم

ةً  ْنك ْم َخاص  وا م  يَن َظلَم  يبَن  ال ذ   (.25األنفال: [ )ال ت ص 
_ قالت: قلت: يا  _ رضي هللا عنها عن زينب بنت جحشو

 +نعم؛ إذا كثر الخبث=وفينا الصالحون؟ قال:  ك  ل  هْ نَأَ  رسول هللا

  .رواه مسلم

ومن البلية في سكوت أهل العلم أن العامة يتخذونه حجة على 

إباحة األشياء أو استحسانها؛ فإذا نهيتهم عن بدعة سيئة، وسقت 

_ كان جوابهم أنهم  إليهم الدليل على قبحها ومخالفتها لما شرع هللا

أو مسمع من فالن من أهل العلم ولم يعترض فعلهم  فعلوها بمرأى

 !بإنكار

ومن أثر التهاون باإلرشاد أن يتمادى المفسدون في لهوهم، وال 

يقفوا في اتباع شهواتهم عند غاية؛ فتقع أعين الناس على هذه 

المناكر كثيراً، فتألفها قلوبهم، حتى ال يكادوا يشعرون بقبح 

 بتها. في سوء عاق نمنظرها، أو يتفكرو
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
ومن أثر هذا أن يقبل عليهم الحق بنوره الساطع ووجهه الجميل، 

 فتجفل منه طباعهم، وتجفوه أذواقهم ألول ما ي ْشرف عليها. 

ً على األمة أفراداً وجماعات أن  وإذا كان األمر كذلك كان لزاما

واألمر بالمعروف والنهي تتوب من التقصير في الدعوة إلى هللا، 

قوم كل فرد بحسبه بما أوجب هللا عليه من نصرة وأن يعن المنكر، 

 .دين هللا

 وجهة   هذا بلسانه، وهذا بقلمه، وهذا بماله، وهذا بجاهه، ولكلٍّ 

 هو موليها، وقد علم كل أناس مشربهم. 

ارتكاب الذنوب ال يسوغ ترك األمر ومما ينبغي التنبيه عليه أن 

كثير  من الناس بالمعروف والنهي عن المنكر، والدعوة إلى هللا: ف

_ ترك األمر  إذا قص ر في الطاعة، أو وقع في المعصية

بالمعروف، والنهي عن المنكر، والدعوة إلى هللا؛ بحجة أنه 

ر، وأنه يفعل خالف ما يأمر به، وأنه يخشى أن يدخل في  قَّص  م 

 _: _ تعالى الوعيد لمن دعا وترك ما يدعو إليه كما في قوله

وَن الن ا] ر  َكب َر ]، وقوله: (44البقرة: ) [َس ب اْلب ّر  َوتَنَسْوَن أَنف َسك مْ أَتَأْم 

ْندَ َّللا   أَْن تَق ول وا َما ال تَْفعَل ونَ   . (3الصف: )[ َمْقتاً ع 

وهذا خطأ يجب على المسلم أن يحذره ويتجنبه؛ فترك أحد 

النصوص إنما  غاً لترك اآلخر، والذم الوارد فيالواجبين ليس مسو

َن ]: _ _ تعالى قال، المعروف، ال لألمر بالمعروف تركهو ل ل ع 

يَسى اْبن  َمْريََم  ودَ َوع  ْن بَن ي إ ْسَرائ يَل َعلَى ل َسان  دَاو  وا م  يَن َكفَر  ال ذ 

نَكٍر ( 78) ذَل َك ب َما َعَصْوا َوَكان وا يَْعتَد ونَ  َكان وا ال يَتَنَاَهْوَن َعْن م 

 . (المائدة) [(79) وا يَْفعَل ونَ فَعَل وه  لَب ئَْس َما َكان  

فانظر كيف نعى هللا عليهم ترك التناهي مع أنهم مشتركون في 

المنكر؛ فال يجوز للمسلم أن يجمع بين إساءتين، وإال لتعطل األمر 

 بالمعروف والنهي عن المنكر. 

هَ عن الشر إال من ليس فيه شيء ولو لم يَنْ =: × قال ابن حزم
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
_ لما نهى أحد عن شر،  ف إال من استوعبهمنه، وال أمر بالمعرو

 وال أمر بخير بعد النبي "+. 

قال العلماء: وال يشترط في اآلمر والناهي أن = :×وقال النووي 

يكون كامل الحال، ممتثالً ما يأمر به، مجتنباً ما ينهى عنه، بل عليه 

الً بما يأمر به، والنهي   األمر   خ  نهى وإن كان متلبساً بما ي وإن كان م 

عنه؛ فإنه يجب عليه شيئان: أن يأمر نفسه، وينهاها، ويأمر غيره، 

  +وينهاه؛ فإذا أخل بأحدهما كيف يباح له اإلخالل باآلخر؟

لو كان المرء ال يأمر بالمعروف، وال = :×قال سعيد بن جبير 

ما أمر أحد بمعروف،  _ ينهى عن المنكر حتى ال يكون فيه شيء

  +.وال نهى عن منكر

ً على قول سعيد بن جبير:× إلمام مالك قال ا وصدق  = معلقا

  +.سعيد؛ ومن ذا الذي ليس فيه شيء

َطّرف بن عبد  عْظ أصحابك. = هللا: وقال الحسن لم 

 فقال: إني أخاف أن أقول ما ال أفعل! 

قال: يرحمك هللا، وأيُّنا يفعل ما يقول؟ يود الشيطان أنه قد ظفر 

  +.، ولم ينه أحد عن منكرمنا بهذا؛ فلم يأمر أحد بمعروف

وأما من قال: ال يأمر بالمعروف إال من = ×:وقال الطبري 

ليست فيه وصمة، فإن أراد أنه األْولى فجيّ د، وإال فيستلزم سد باب 

 . +األمر بالمعروف إذا لم يكن هناك غيره

وعلى هذا فعلى من وقع في معصية، أو قص ر في طاعة أال يدع 

نهي عن المنكر، والدعوة إلى هللا حسب قدرته األمر بالمعروف، وال

واستطاعته؛ فلربما اهتدى على يده عاص، أو أسلم كافر، أو تسبب 

في ذلك؛ فكان له من األجر مثل ما لهم من غير أن ينقص ذلك من 

 أجورهم. 

وال يفهم مما سبق أنه ال بأس في ترك المعروف وفعل المنكر 

  لآلمر بالمعروف والناهي عن المنكر.
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
بل يجب عليه فعل المعروف، وترك المنكر؛ ألنه يعرض نفسه 

 لغضب هللا عند التساهل في هذا. 
ْنتٍَه عما  بل ينبغي له أن يكون أوَل ممتثل لما يأمر به، وأوَل م 

 ينهى عنه. 
وغاية ما في األمر أن فعل المعروف، وترك المنكر ليس شرطاً 

ل لمن أمر بالمعروف، لألمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ فال يقا
أو نهى عن المنكر، وفعله: ال تأمر بالمعروف، وال تنهَ  ،ولم يفعله

عن المنكر، وإنما يقال له: داوم على أمرك ونهيك، واتق هللا فيما 
 تأتي وما تذر. 

_ فكيف إذا كان  وإذا كان هذا في شأن من هو عاص أو مقصر
ف والنهي الشخص ذا علم، وصالح وهو مقصر باألمر بالمعرو

 عن المنكر؟ 
فعليه أن يتوب من ذلك، وأن يستدرك ما فات؛ ألن هللا سائله عن 

 . (7هود: ) [ل يَْبل َوك ْم أَيُّك ْم أَْحَسن  َعَمالً ]علمه ماذا عمل به 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

29

9 
 

في أبواب  رسائل

 متفرقة
 
 

أن تبين لنا حاجة األمة إلى التوبة، وإلى التميز، والحذر  وبعد

هذه نظرة في حال  _ تمن تقليد األعداء الكفار في مستهجن العادا

من يرى أن السعادة ال تتحقق إال المجتمعات البعيدة عن هللا؛ فهناك 

باع النفوس هواها، وإرسالها مع كافة رغائبها وشهواتها؛ بحيث بإتْ 

ال يبقى عليها حسيب وال رقيب، وال يقف في طريقها دين، أو 

عرف، أو نحو ذلك؛ فهذا سر السعادة، وتلك جنة الفردوس عند 

 أولئك. 

ولهذا ترى نفراً غير قليل من هؤالء يدعو إلى اإلباحية، وإلى 

فتح أبواب الحرية؛ لتتخلص المجتمعات من كبتها وعقدها، ولتنعم 

 بالسعادة كما يزعمون! 

فهل هذا الكالم صحيح؟ وهل تلك المجتمعات الكافرة تنعم 

 بالسعادة حقاً؟ 

قد فتحت أبواب والجواب ما تراه وتسمعه؛ فها هي أمم الكفر 

ها ورع ، أو  مُّ الحرية على مصاريعها؛ فلم يَع ْد يَْردَع ها دين، أو يَز 

يحميها حياء؛ فمن كفر وإلحاد إلى مجون، وخالعة وإباحية مطلقة، 

ومن خمور ومخدرات إلى زناً، ولواط، وشذوذ بكافة أنواعه مما 

ت يخطر بالبال، ومما ال يخطر؛ فكيف تعيش تلك األمم؟ وهل وصل

 للسعادة المنشودة؟ 

_ عز  ؛ فسنة هللاوحسرةً  اً والجواب: ال؛ فما زادهم ذلك إال شقاء

_ في األمم هي سنته في األفراد؛ فمتى أعرضت عن دينه  وجل

 القويم أصابها ما أصابها بقدر بعدها وإعراضها. 

ولهذا تعيش تلك األمم حياة شقية تعيسة صعبة معقدة؛ حيث يشيع 

ضطراب، والتفكك، والقتل، والسرقة، والشذوذ، فيها القلق، واال

واالغتصاب، والمخدرات، وأمراض الجنس، وتفقد فيها الطمأنينة، 

والراحة، والمحبة، والبر، والصلة، والتعاطف، والتكافل إلى غير 

 نظرة في حال المجتمعات البعيدة عن هللا
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
 ذلك من المعاني الجميلة. 

يَشةً َضن]: _ _ تعالى قال ي فَإ ن  لَه  َمع  ْكر  كاً َوَمْن أَْعَرَض َعْن ذ 

ه  يَْوَم اْلق يَاَمة  أَْعَمى   .(124طه: ) [َونَْحش ر 

كيف تسعد تلك األمم وفي داخل كل إنسان منها أسئلة محيرة؟ 

من خلق الحياة؟ وما بدايتها؟ وما نهايتها؟ وما سر تلك الروح التي 

 لو خرجت ألصبح اإلنسان جماداً؟ 

الحياة،  إن هذه األسئلة قد تهدأ في بعض األحيان؛ بسبب مشاغل

 ولكنها ال تلبث أن تعود مرة أخرى. 

وكيف ال تحرم تلك األمم السعادة وهي تعيش بال دين يزكي 

نفوسها، ويضبط عواطفها، ويردعها عن التمادي في باطلها، ويسد 

 جوعتها بالتوجه إلى فاطرها؟ 

إن الكنيسة بتعاليمها المحرفة ال تستطيع أن تجيب عن األسئلة 

ً يزكي النفوس، ويقنع الماضية بدقة ووض وح، وال تملك منهجا

 العقول، وتسير عليه أمور الناس بانتظام. 

ولقد زاد هذا األمر ضراوة بعد أن تراجعت الكنيسة أمام 

 ضربات اإللحاد. 

فما أغنت الحرية المزعومة واإلباحية المطلقة عن تلك 

 المجتمعات فتيالً أو قطميراً، وال جلبت لها السعادة الحقة، وال

 الحياة الكريمة. 

ولهذا يبحث الناس هناك عما يريحهم من هذا العناء والشقاء؛ 

فمنهم من يلجأ إلى المخدرات والمهدئات التي تضاعف البالء، 

 وتزيد في الشقاء. 

ومنهم من يروي غليله بالشذوذ الجنسي، حتى يفقد إنسانيته 

وصحته؛ ويكون عرضة لإلصابة بأمراض الشذوذ المتنوعة 

وما يصاحب هذه  هري، والسيالن، والهربس، واإليدز،كالز

 األمراض من ضيق وتكدر. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

30

1 
 

في أبواب  رسائل

 متفرقة
ومنهم من يروي غلته بالسطو، والسرقة؛ حتى إن الناس هناك ال 

يكادون يأمنون على أموالهم، وممتلكاتهم؛ بل لقد أصبحت السرقة 

تعتمد على الدراسة والتكنولوجيا الحديثة؛ المجهزة بأحدث 

والتخطيط لكل  ،يب القائمة على أحدث المبتكراتواألسال ،الوسائل

 عملية سطو. 

ليتشفى من المجتمع، ويطفىء نار  ؛ومنهم من يسلك طريق القتل

ة؛ ليهجم على ضحية ر  حقده، فتراه يتحين الفرص، وينتهز الغ  

 .يفقدها الحياة، ثم يبحث عن ضحية أخرى

 .بل لقد أصبح القتل عند بعضهم متعة، ونوعاً من اللذة

وكثيراً ما يكون القتل ألتفه األسباب، حتى إن الواحد قد يقتل 

 أقرب األقربين إليه. 

ومنهم من يبلغ به الشقاء والهم غايته؛ فال يجد ما يسعده، أو 

يريحه من همومه وغمومه، وال يرى ما ينفس به كربته، أو يعينه 

على تحمل أعباء حياته؛ فيلجأ حينئذ إلى االنتحار؛ رغبة في 

 خلص من الحياة بالكلية. الت

ولقد أصبح االنتحار سمة بارزة في تلك المجتمعات، وصارت 

 نسبته تتزايد وتهدد الحضارة الغربية بأكملها. 

ولقد أقلق كثرة االنتحار علماء االجتماع في تلك البالد؛ حيث 

أصبح عدد المنتحرين يفوق عدد القتلى في الحروب، وفي حوادث 

 السيارات. 

النتحار فتأخذ أساليب متنوعة؛ فهذا ينتحر بالغرق، أما طرق ا

وذاك بالحرق، وهذا بابتالع السموم، وذاك بالشنق، وهذا بإطالق 

 الرصاص على نفسه، وذاك بالتردي من شاهق، وهكذا. 

أما أسباب االنتحار فمعظمها تافهة حقيرة، ال تستدعي سوى 

في  التغافل، وغض الطرف عنها؛ فهذا ينتحر بسبب اإلخفاق

امتحان الدراسة أو الوظيفة، وذاك بسبب وفاة المطرب الذي يحبه، 
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
أو هزيمة الفريق الذي يميل إليه، وهذا ينتحر بسبب وفاة عشيقته، 

وهذه تنتحر بسبب تخلي عشيقها عنها، بل ومنهم من انتحر بعدما 

 سنة.  46توفي كلبه كما فعل )جاك أشورت ( وكان عمره 

سبب ظاهر، ويبقى السبب األول  بل إن هناك من ينتحر بال

لالنتحار وهو الكفر باهلل، وما يستتبعه من الضنك، والشدة، وقلة 

 التفكير في المصير. 
والغريب في األمر أن نسبة كبيرة من المنتحرين ليسوا من 

الفقراء؛ حتى يقال: إنهم انتحروا بسبب قلة ذات اليد، وإنما هم من 

عيدة الصيت والشهرة، والرفيعة الجاه الطبقات المغرقة في النعيم والب

 المثقفين.  والمنصب، بل وينتشر في طبقات

 ومما يلفت النظر أن أشد البالد انحالالً أكثرها انتحاراً. 

ومن األشياء التي استحدثوها لمحاربة التخفيف من االنتحارات 

مين على االنتحار، أو د  قْ مركز يتلقى مكالمات الم   _ إنشاء   المتزايدة

وهذه ، ، أو الذين يعانون من ضيق الصدرن لديهم مشكلة عاطفيةم

 الخدمات تقدم ليالً ونهاراً وبالمجان. 

والعجيب في األمر أن يكون لالنتحار مؤيدون وأنصار، حيث 

ً وأخذت  تكونت في بريطانيا جمعية للمنتحرين، وأصدرت ك تَيّ با

توزعه على أعضائها الذين يحبذون ويؤيدون حق المرضى 

باالنتحار عندما يتألمون، وعندما يقرر الطبيب أن حالتهم ميؤوس 

 منها. 

وقد نَص الكتيب على الوسائل السريعة والفعالة وغير المؤلمة 

 التي يمكن أن تساعد الساعين إلى االنتحار على تنفيذ رغبتهم! 

فلماذا ينتحر هؤالء؟ ولماذا يستبد بهم األلم، ويذهب بهم كل 

 مذهب؟ 

أنهم فقدوا السبب األعظم للسعادة، أال وهو اإليمان والجواب: 

_ فلم تغن عنهم حريتهم شيئاً، ولم يجدوا ما  باهلل _ عز وجل
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
يطفىء لفح الحياة وهجيرها وصخبها؛ فال يكادون يحتملون أدنى 

 مصيبة تنزل بهم. 

فهل اطلع على تلك الحال من يريدون أن تكون بالد اإلسالم 

 وقحاً، ودعارة، وفساداً؟ كتلك البالد تهتكاً، وت

 وهل يريدون أن يكون مصير بالد اإلسالم كذلك المصير؟ 

إن كانوا لم يطلعوا فتلك مصيبة، وإن كانوا مطلعين فالمصيبة 

 أعظم. 
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
 

 

مقتطفات يسيرة مختصرة تنبه على وجوب التوبة العامة من  هذه

 األمة.

وظيفة  التوبة)ومن أراد االستزادة والعزو فليرجع إلى كتاب 

لكاتب هذه الصفحات؛ ففي ذلك الكتاب تفصيل لكثير مما  (العمر

 أجمل هنا.

فلعل في هذه الصفحات موعظةً وذكرى، ولعل األمة تتوب 

إلى ربها، وتحسن ظنها به _ جل وعال _ وأن تدرك أن الصبر 

والتقوى كفيالن برد كل عدوان، قال هللا _ عز وجل _: ]إ ْن 

وا تَْمَسْسك ْم َحَسنَة   وا ب َها َوإ ْن تَْصب ر  ْبك ْم َسيّ ئَة  يَْفَرح  تَس ْؤه ْم َوإ ْن ت ص 

يط [ ح  َ ب َما يَْعَمل وَن م  ً إ ن  َّللا  ك ْم َكْيد ه ْم َشْيئا رُّ )آل  َوتَت ق وا ال يَض 

 (.120عمران:
ك ْم َولَتَسْ _: ] تبارك وتعالى وقال _ ن  ف ي أَْمَوال ك ْم َوأَْنف س  َمع ن  لَت ْبلَو 

يَن أَْشَرك وا أَذًى َكث يراً َوإ ْن  َن ال ذ  ْن قَْبل ك ْم َوم  تَاَب م  يَن أ وت وا اْلك  َن ال ذ  م 

ور   ْن َعْزم  األ م  وا َوتَت ق وا فَإ ن  ذَل َك م   . (186آل عمران:) [تَْصب ر 

ن  علينا وعلى أمتنا بالتوبة التي ترضيك عنا، وصلى هللا  اللهم م 

 ى نبينا محمد وآله وصحبه.وسلم عل

 خاتمة
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
 

 

 الرسالة العشرون
 

 لماذا تدخن
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
 

 

 (1) :الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، أما بعد
د وقع ، وق، وشر مستطير، وبالء مدمرفإن التدخين وباء خطير

ً حية،  ه فئام من الناس، وكثير من أولئك يملكون قلوبا في َشَرك 

  .لوا بالتدخينلإلسالم قوية، إال أنهم ب   وعواطف

يشّكون في  هؤالء ال يكابرون في ضرر التدخين، والوأكثر 

أثره وحرمته، بل تراهم يؤّملون في تركه، ويسعون للخالص منه؛ 

  .على إخوانهم أن يعينوهم ويأخذوا بأيدهم فلهؤالء حق
 ؟+لماذا تدخن= ولو توجهت بالسؤال إلى كل مدخن وقلت له:

  .ألجابوك إجابات مختلفة
صدري؛ كي أرّوح عن نفسي، ومن فمن قائل: أدخن إذا ضاق 

وبعدي عن أهلي، إلى قائل:  قائل: أدخن كي أتسلى في غربتي،

أدخن،  ل:أدخن إذا سامرت زمالئي؛ ليكتمل فرحي وأنسي، إلى قائ

ألتخلص من القلق، والتوتر، والغضب، إلى قائل: أدخن مجاملة 

 أدخن بفرط إعجابي بفالن من الناس، فهو يدخن :للرفاق، إلى قائل

مسكين يقول: تعلقت به منذ  وأنا أتابعه، وأعمل على شاكلته، إلى

 فعّز علّي تركه، إلى مكابر عنيد يقول: أدخن لقناعتي الصغر
  .بجدوى التدخين؛ فال ضرر فيه، وال عيب، وال حرمة

ً _ هذه  هي األسباب الحاملة على التدخين، فإذا كان  _تقريبا

بيب بالحوار معك مدة يسيرة؛ أيها األخ الح األمر كذلك، فاسمح لي

  .عسى أن نصل الى نتيجة مرضية
ألست مقتنعاً في حرمة التدخين، وم ن أث ره الب الغ؟  :أخي الحبيب

اداً في تركه إلى غير رجعة؟ ستقول: بلى، ولكن آمل أن ج أال تفكر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العنوان، فاخت صر في هذه الرسالة ليسه َل  _ أصل هذه الرسالة كتاب يحمل هذا 1

 تداولها.

 لماذا تدخن؟
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
وإمكاني ة ترك ه، وأق ول ل ك: إلي ك م ا  أزداد قناعة بض رر الت دخين،

  :الً، وأصغ فؤادك لما أقولتريد، فأعرني سمعك قلي
أخي الحبيب: تذكر قبل كل شيء أنك عبد هلل، وأكرم بها من  _1

تحررك من كل شيء حتى من نفسك التي  عبودية، فعبوديتك هلل

  .ألرباب متفرقين بين جنبيك، فتصبح حراً طليقاً عبداً لرب واحد ال
وإن مقتضى عبوديتك هلل أن تطيعه فال تعصيه، وذلك عنوان 

 .الحك وسعادتكف

هذا عندك، فتذكر أن الدخان خبيث، وأنه تبذير  إذا تقرر

 ءالى التهلكة، وأنه إيذا وإسراف، وأنه قتل للنفس، وإلقاء باليد

  للمسلمين، فهل هذه األمور من طاعة هللا، أو من معصيته؟
التدخين يبعث على النفور منك، ومن مجالستك، بل والسالم _ 2

  .تشجع على شيء من ذلك عليك؛ ألن رائحتك ال

التدخين قد يتسبب في حرمانك من نعمة الذرية، فهو يضعف _ 3

  .الجنسية، بل وربما قاد الى العقم النسل، ويضعف القدرة
رضوا للتشويه، ونقص النمو، وإذا رزقت بأوالد فربما تع_ 4

فللتدخين أثر بالغ على صحة أوالد  ة العيوب الخلقية؛وزياد

  .المدخن
ا رزقت أوالداً، فال شك أنك ترغب في صالحهم وإذ_ 5

ً ربما كانت النتيجة عكس  واستقامتهم ورجولتهم، وإذا كنت مدخنا

ألنهم مولعون  ذلك تماماً؛ فربما تسببت في إغوائهم، وانحرافهم،

  .بمحاكاتك وتقليدك
والديك، وصلة أرحامك؛ ألنك  التدخين قد يصرفك عن بّر  _ 6

فلهذا تتحاشى قربهم، وتألف البعد عنهم،  تخشى علمهم بأنك تدخن،

وقطيعة  فأي خير يرجى من عمل يتسبب في عقوق والديك

  أرحامك؟
بالتدخين تساهم في خذالن أمتك، ودعم أعدائها الذين  _7
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
  .يحاربونها ليل نهار

 وبفض ل جه دك ق د غ دوت لص انعي

 

 تل     ك الس     موم الس     ود خي     ر مع     ين 

 
 تحب     وهم الم     ال ال     ذي ل     واله ل     م

 

 وا الس     بيل لكي     د ه     ذا ال     دينيج     د 

 
ر عمرك، وتهدد حياتك بالفناء؛ فمعظم وفيات ّص  بالتدخين تق_ 8

ً في  العالم الصناعي إنما هي بسبب التدخين، حيث يموت سنويا

ألف شخص،  العالم بسبب التدخين وحده مليونان وخمسمائة

فالدخان يجلب لك الموت العاجل، فضالً عن أن سنوات العمر 

  .معاناة من األثر السيء للدخان ناألخير تكو
وقد أجمعت البحوث العلمية على أن السجائر هي من كبرى 

  .بالعجز، وتهدده بالفناء المهلكات التي تصيب اإلنسان
الدخان يحرمك السعادة الحقة، ويوهمك بالسعادة المزيفة، _ 9

  .وحياته مليئة باألسقام، مهددة باألخطار وإال كيف يسعد اإلنسان

التدخين يؤثر على عقلك، ويضعف تفكيرك، ويورثك  _10

وغيرهم، ولقد أجرى المختصون  البالدة، وهذا مشاهد في الطالب

لهم  األمريكان تجارب الختبار الذكاء بين طالب المدارس فتبين

ومقدرة على الفهم من غيرهم  اً بشكل واضح أن المدخنين أقل ذكاء

  .ممن ال يدخنون

ين، وموت يجلطة، وتصلّب الشراالتدخين يعرضك لل_ 11

  .الفجأة
التدخين يؤذي عينيك أيّما أذى، فهو يزيد من احتمال _ 12

ومرض إعتام العيون، كما أنه يؤدي إلى  إصابتها بالماء األزرق،

عصب األبصار  التهاب الجفون، وتحسسها، بل ويؤدي إلى التهاب

  .والعمى
دل على التدخين يثلم مروءتك، وينقص من قدرك، وي _13

  .ضعف إرادتك
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
التدخين يثقل عليك العبادة، ويدعوك لمخالطة األشرار _ 14

  .باألكابر، واألخيار، واألفاضل واألراذل، ويزهدك
التدخين يوهن قواك، ويضعف قدرتك، ويورثك الخمول _ 15

  .والكسل
ال يكاد عضو من أعضاء المدخن يسلم من أضرار _ 16

  .التدخين
س للسرطان بأنواعه المتعددة؛ فهو سبب التدخين سبب رئي_ 17

  .والكلى ،والمثانة ،والبنكرياس ،والشفة ،لسرطان الرئة، والحنجرة

التدخين يتسبب في تسوس األسنان، واصفرارها، _ 18

اللثة، وتقرحات الفم واللسان،  واسودادها، ويتسبب في التهاب

  .وتشويه الشفاه، ووسخ األسنان

وضيق النفس، والسعال، والبصاق، التدخين يسبب الربو، _ 19

الهضم، وتليّف الكبد، والسكتة  وضعف كفاءة الرئة، وسوء

بالتصلب، ويسبب  الدماغية، والذبحة القلبية، وإصابة شرايين المخ

الغثيان، واإلمساك المزمن، والصداع واألرق، والفشل الكلوي، 

السمع، وفقدان حاسة الشم أو إضعافها، وضعف الجهاز  وضعف

بأمراض خطيرة، وزيادة أمراض  ناعي، واالستعداد لإلصابةالم

  .الحساسية، والتهابات الجلد، وقرحة المعدة، واالثني عشر
أضف إلى ذلك أن المدخنين ـ كغيرهم ـ عرضة لسائر _ 20

  .وتتضاعف بسبب التدخين األمراض، ولكنها تزداد لديهم
رة لمن يس فيما مضى ذكره عبل: ألم تقتنع بعد؟ أأخي الحبيب

السمع وهو شهيد؟ ستقول ـ كعادتك ـ: بلى،  كان له قلب أو ألقى

غداً، أو بعد غد، أو  ؟ ستقولوأقول لك: متى ستقلع عن التدخين إذاً 

  .بعد ذلك سأحاول اإلقالع عن التدخين
إذاً أظنك لم تقتنع بما قيل سابقاً، بل ستستمر على التدخين، ولن 

بما مضى  االقتناعإنني مقتنع تمام  ستقول: ال، عفواً، ! تقلع أبداً 
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
  .وأخشى أال أستمر على تركه التدخين، ترك   ولكن يصعب علي  

إذاً ما الحل أيها الحبيب، هل نقف معك أمام طريق مسدود؟ 

بك في مكان سحيق؟  يالتدخين حتى يهو ونرضى منك أن تواصل

ربما  إذاً ما العمل؟ ستقول: ال يا أخي لم يصل األمر إلى هذا الحد،

 تقول: لعلي أسلك طريقاً آخر؛ كي أنجو من أضرار التدخين حيث
ضرراً أو  لسأتحول عن التدخين إلى الغليون أو الشيشة، فلعلها أق

  .أهون خطراً 
إال كالمستجير من الرمضاء  _والحالة هذه  _وأقول لك: ما أنت 

  .بالنار
أما علمت أن ما مضى ذكره من أضرار التدخين ينطبق على 

ربما تقول: إذاً سأنتقل إلى نوع خفيف  لشيشة والغليون ونحوها،ا

والقطران؛  من السجائر ذات المحتوى المنخفض من النيكوتين

  .فحنانيك بعض الشر أهون من بعض
وأقول لك: إن هذه خدعة كبرى قد ثبت ضررها وعدم جدواها 

 :وذلك لما يلي

  .أن ذلك سبب لتدخين أكبر عدد من السجائر_ أ
أن المدخنين في هذه الحالة يسحبون عددا أكبر من األنفاس _ ب

  .من السيجارة الواحدة
وأنهم يستنشقون الدخان بعمق، ويحتفظون به أطول فترة ج _ 

 .النيكوتين التي فقدوها ممكنة، ليعوضوا نسبة
كل ذلك يؤدي إلى امتصاص المزيد من النيكوتين والقطران،  _د

أن يشعر بها المدخن، فكيف  ودونإرادية  ويحدث هذا بطريقة ال

ربما تقول بعد ذلك: لقد أعيتني الحيل  ؟لى هذا الحل إذاً إتلجأ 

  .وضاقت بي السبل
أقاطعك فأقول: ال يا أخّي، ما أعيتك الحيل وال ضاقت بك 

ولكل معضلة حل، وما من قفل بال مفتاح،  السبل، فلكل داء دواء
  .قفلبوإال فما هو 
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في أبواب  رسائل

وأن  ل لك: أن تقلع عن التدخين فوراً أقو ستقول: ما الحل؟ متفرقة
  .تهجره بال رجعة

ستقول بزفرة، ولهفة، وأمل، وشوق: كيف الوصول الى ذلك 

الداء الوبيل؟ وما العالج الناجع،  السبيل، وكيف النجاة من هذا

  والدواء النافع من هذا السم الزعاف الناقع؟
ن شاء هللا ـ أقول لك حينئذ: أيها الحبيب، كل ما تريده فستجده ـ إ

فمما يعينك على ترك التدخين ما ويروي غلتك،  ما يشفي علتك،

  :يلي
  .استحضار أضرار التدخين، واستحضار حرمته في الدين _1

رشدك، قبل أن  إلىربك، وعد  إلىالتوبة النصوح: فتب  _2

منك، فأقدم  أن يفجأك الموت على غّرة يتلف التدخين جسدك، وقبل

ن التأجيل إف وال متردد، وإياك والتأجيل، غير هياب، وال وجل،

  .ذنب يجب أن نتوب منه

استعن باهلل وفّوض أمرك إليه، والتمس إعانته ولطفه، _ 3

واسأله بصدق وإخالص وإلحاح أن يعينك  وتضرع إليه بالدعاء،

  .على ترك التدخين
قبل على هللا بالمحافظة على الصالة، فإنها تنهى عن _ أ4

ب النفس، وبالصيام، فإنه عالج نبوي يهذ ر،الفحشاء، والمنك

ة الهوى، وأقبل بمحار رادة، ويعين علىويسمو بالخلق، ويقوي اإل

عز  على كتاب ربك، ففيه الهداية للتي هي أقوم، وأكثر من ذكر هللا

وجل، ففيه الطمأنينة والسكينة، واستعذ باهلل من الشيطان الرجيم، 

ية، فإذا استعذت باهلل من المعص الذي يزين لك فإن الشيطان هو

  .الشيطان بصدق، أعانك هللا منه
 .استحضر الثمرات الحاصلة بترك التدخين_ 5
ً هلل عّوضه هللا خيراً منه، وأن _ 6 وتذّكر أن من ترك شيئا

وأجل ما تعّوض به: األنس باهلل، ومحبته،  العوض أنواع مختلفة،
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
 .وطمأنينة القلب بذكره

على ترك التدخين؛ فكما أن ثواب  وتذّكر األجر المترتب_ 7

ال مشقة فيه،فكذلك ثواب ترك المعصية  الطاعة الشاقة أعظم مما

 .إذا شق وعظم
 .وتذكر أنك بترك التدخين تنقذ نفسك من ضرر محقق_ 8
ذكر لذة االنتصار على النفس ومخالفة الهوى، فإن تلك اللذة _ ت9

  .كاذبة عابرة أعظم من لذة

بالضرر  _إذا كان فيه من لذة  _تدخين قارن بين لذة ال_ 10

تقدم  جّرائه، حينئذ يتبين لك الغبن، فكيف إذاً  البالغ الذي يحصل من

  !بعدها هالكك وعطبك؟ على لذة وهمية سريعة الزوال يكون
العزيمة الصادقة، واإلرادة القوية، التي هي عنوان عظماء _ 11

  .الرجال
لذي يريد ترك التدخين الصبر خصوصاً في بداية األمر: فا_ 12

ً وخص مشقة كبرى سيجد في بداية األمر؛ فاإلقالع عن التدخين  صا

، والصعوبة في مستحيالً  وال ثقيل على النفس، ولكنه ليس متعذراً 

 _لعادة، وألن كثيراً من المدخنين تركه تكمن في ضغط ا

 ً يشعرون بالكآبة في األسابيع التالية  _المفرطين منهم  وخصوصا

معاناة الرغبة الشديدة في  م عن التدخين، إلى جانبإلقالعه

وشدة  التدخين، ذلك أن نتائج ترك التدخين ربما تتضمن الخمول،

التوتر، وسرعة الغضب، والقلق، والنوم المتقطع، وصعوبة 

ً أخرى في المعدة واألمعاء، مع  التركيز الذهني، وأعراضا

 انخفاض في الدم ومعدل النبض العام.

ض تلك النتائج قد يكون نفسياً فقط، وقد ال تظهر فبع ومع هذا

 .صادقة، واإلرادة قوية تلك األعراض إذا كانت العزيمة

ثم إن تلك المشقة ال تزال تهون شيئاً فشيئاً إلى أن يألف المدّخن 

  .ترك التدخين
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
إنما يجد المشقة في ترك المألوفات والعوائد =: ×قال ابن القيم 

ا من تركها مخلصا من قلبه هلل، فإنه ال يجد لغير هللا، أم من تركها

وهلة، ليمتحن أصادق هو في تركها أم  في تركها مشقة إال في أول

  .+استحالت لذة كاذب؛ فإن صبر على ترك المشقة قليالً 
فيا أيها الحبيب تجّرع مرارة الصبر، وغصص الحرمان في 

 .لنهايةة في ايوتحصل على اللذة الحقيق البداية، لتذوق الحالوة،
 والص   بر مث   ل اس   مه م   ّر مذاقت   ه

 

 لك    ن عواقب    ه أحل    ى م    ن العس    ل 

 
في الحديث المتفق  " واعلم أن الصابر معان من هللا، قال النبي

 +.ومن يتصبر يصبره هللا= :عليه

واستحضر أن الصبر على التدخين أسهل بكثير مما يوجبه 

دامةً، وذالً، وعقوبةً، وهّماً، وغّماً، ون التدخين، فإنه يورث ألماً،

  ._ كما مرّ  _ اً وضرر

الحذر من اليأس فقد تحاول ترك التدخين مرة أو أكثر فال _ 13

إليه مرة أخرى، فربما قادك ذلك  ثم ترجع تفلح، وقد تتركه فترة

ال سبيل إلى ترك  لى اليأس، وربما ألقى الشيطان في قلبك أنإ

 ك أن يدّب هذاالتدخين، وأّن كل محاولة منك ستبوء باإلخفاق؛ فإيا
إلى قلبك، بل حاول مرة بعد أخرى،  الشعور إليك، أو أن يجد منفذاً 

حاولت وأخفقت، فلعلك إن أخفقت مرات نجحت  وال تيأسّن مهما

  .محاولة جادة في آخر المطاف، بل من الناس من ينجح في أول
البعد عن رفقة السوء، وعن كل ما يذكر بالتدخين، من _ 14

  .شم دخان ين، أوفراغ، ورؤية مدخن
ك إذا رأوك نبأناس يخذلو ىهؤالء، فقد تبتل إلىال تلتفت _ 15

فربما عّوقوك، ووضعوا العراقيل  هممت بترك التدخين،

ظهرك لهم،  والصعوبات في طريقك، فال تلتفت إلى هؤالء، بل أدر

وتوكل على ربك، واستشعر روح التحدي واإلصرار، وستصل 

  .الى غايتك بإذن هللا
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
، وأن تهجره وإذا ضعفت نفسك عن ترك التدخين فوراً  _16

من أن تتدرج، وتمضي في طريقك  فال أقل _ ةمباشرة بال رجع

يعينك على  لتركه، فتقلل من شربه، إلى أن تتركه بالكلية، ومما

شربه  إلىألن المجاهرة تقودك  ؛ذلك أن تدع المجاهرة في شربه

  .في كل مكان
تعينك على ترك التدخين كأن ومن ذلك أن تمكث في أماكن 

وأن تتردد على الوالدين، وعلى من  والصالحين، رتجالس األخيا

التدخين إلى  تستحي من التدخين أمامهم، فذلك يبعدك، ويسليك عن

  .عنه أن تعتاد تركه والسلو  
17 _ ً ً  عرض الحال على من يعين، سواء كان طبيبا ، أو ناصحا

نصح، فستجد عنده ما يعينك والصالح، وال من تتوسم فيه الخير

  .على الخروج من مأزقك
وأخيراً أسأل هللا أن يعينك، وأن يهديك ألرشد أمرك، وأن يحبب 

ويزينه في قلبك، وأن يكره إليك الكفر والفسوق  إليك اإليمان،

  .والعصيان، ويجعلك من الراشدين
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
 
 

 

 3 المقدمة
 5 أثر اإلسالم في تهذيب النفوسالرسالة األولى: 

 6 وجه من حكمة بعثة األنبياء-
 7 اإلسالم أصلح النفوس بالعقائد السليمة-
 7 اإلسالم أحاط الزوجية بحقوق تكفل لها السعادة-
 7 اإلسالم وضع للمعامالت نظماً عادلة-
النفس اإلنسانية _ فيي مبيدأ فطرتهيا _ عاريية مين سيائر -

 8 األخالق
 8 ل الشريفةالنفوس بطبيعتها متهي ِأة إلى األحوا-
 9 األخالق والطباع غريزية واكتسابية _ أيضاً _-
 9 تغير الطباع واألخالق وارد ممكن-

 12 المروءةالرسالة الثانية: 
 13 من تعريفات المروءة 15-
 15 من مقومات المروءة وآدابها 56-
 21 لذة المروءة وفضلها-
 22 التربية على المروءة-

 23 ءالحياالرسالة الثالثة: 
 24 نصوص من الكتاب والسنة دلَّت على فضل الحياء-
 25 على قوله ": =فاصنع ما شئت+× كالم للنووي -

 الفهرس

 



 

 
 

 

 

 

 

 

31

6 
 

في أبواب  رسائل

  متفرقة

 25 على قوله ": =فاصنع ما شئت+ كالم البن القيم-
 25 أقوال لبعض الحكماء والشعراء في الحياء-
 27 من تعريفات الحياء 4-
 27 أقسام الحياء-
 27 اءتقسيم الماوردي للحي-
 28 للحياء تقسيم ابن القيم-
 30 إشكال في الحياء-
 30 هل الحياء غريزة أو اكتساب؟-
 30 الحياء وسط بين رذيلتين-
 31 قلة الحياءمظاهر من  17-
 32 أسباب اكتساب الحياءمن  15-

 33 الحلمالرسالة الرابعة: 
 34 مفهوم الحلم-
 34 ضب جملة؟هل من شروط الحلم أن يفقد اإلنسان الغ-
 35 هل الحلم يعارض الحزم؟-
 35 هل الحلم يشتبه بالذلة؟-
 36 هل الحلم فطري أم اكتسابي؟-
 36 من فضائل الحلم:-

 36 الحلم خلق األنبياء-
 36 في الحلم سالمة العرض، وراحة الجسد-
 36 الحلم يحفظ الرجل على نفسه عزتها-
بن ار، وعمر لعروة بن الزبي مواقف عظيمة في الحلم-

 36 عبدالعزيز، والحسن، واألحنف
 37 إعجاب المأمون ببيتين ألبي العتاهية-
 37 الحلم قد يقطع شراً عظيماً لو لم يقابل بالحلم لتمادى وعظم-
 37 مقولة جميلة لألحنف في هذا المعنى-
 37 الحلم يضع مكان الضغينة مودة-
 38 في الحلم، والصفح طمأنينة وسكينة-
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
 38 يات للشافعي، والشنقيطيأب-
 38 رئاسة الناس ال ينتظم أمرها إال بحلم الرئيس-
 38 حوار بين معاوية وعرابة األوسي-

 39 حلم سيد البشر-
 39 شيء من سيرة معاوية في الحلم-
 39 موقف في حلم صالح الدين-
 41 أعظم فوائد الحلم الفوز برضا الخالق _ جل وعال _-
 41 ى الحلمكلٌّ يحتاج إل-

 42 من ترك شيئاً هلل عوضه هللا خيراً منهالرسالة الخامسة: 
 43 يجد المشقة في ترك المألوفات والعوائد من تركها لغير هللا-
يعظييم أجيير التييرك كلمييا ازدادت الرغبيية فييي المحييرم، وتاقييت -

 43 النفس إلى فعله
 43 ميل اإلنسان بطبعه إلى الشهوات المحرمة ال ينافي التقوى-
-29  ً ضه هللا خيراً منها نموذجا  43 ألمور من تركها عوَّ
قصية يوسيف _ عليييه السيالم _ وداللتهيا الواضييحة عليى هييذا -

 49 المعنى
 49 من دواعي فعل المعصية ليوسف 13-

 51 آداب زيارة المريضالرسالة السادسة: 
 52 _ استحضار األجر المترتب على زيارة المريض1
 52 يارة المريض حق ألخيك المسلم عليك_ استحضار أن ز2
 52 _ أن الدعاء مستجاب عند المريض؛ فادع لنفسك وللمريض3
 53 _ مراعاة الوقت المناسب للزيارة في المنزل، أو المستشفى4
_ أال يطيل الزائر في المكث عند المريض بما يشيق علييه أو 5

 53 على أهله
ِن عليه مر6  53 ضه_ إذا دخلت على المريض فهو 
ر المريض باهلل، وأوصه بأن يحسن ظنه به _ عز وجيل 7 _ ذك ِ

_ 53 
ره بأن هللا هو الشافي8  53 _ عل ِق رجاءه باهلل وحده، وذك ِ
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
ره بفضائل المرض9  53 _ ذك ِ
ره بأن ما أصابه ليم يكين ليخطئيه، وميا أخطي10 ه ليم يكين أ_ ذك ِ

 53 ليصيبه
ره بفضائل الصبر، والرضا بقضاء11  53 هللا وقدره _ ذك ِ
 53 _ احرص على مراعاة شعور المريض12
 53 _ أدخل السرور على قلبه بالهدية13
ه من الشفاء14  53 _ ال ت ق ن ِط 
ره بأناس أصيبوا بما أصيب بيه فشيفاهم هللا 15 _ يجمل أن ت ذك ِ

 53 وعافاهم
نَّ الطبيب الذي أشرف على عالجه16  53 _ ال ت ذ مَّ
 54 ريض إن بدر منه جفوة أو سوء خلق_ ال تؤاخذ الم17
 54 _ تجنب ذكر االقتراحات غير الوجيهة أمام المريض18
ره بفضل التوبة والرجوع إلى هللا19  54 _ ذك ِ
 54 _ ذك ره بمصائب اآلخرين؛ لتهون عليه مصيبته20

 55 الحسدالرسالة السابعة: 
 56 تعريف الحسد-
 56 أسباب الحسدمن  11-
 56 دعالج الحس-

 56 أوالً: من جانب الحاسد
 57 ثانياً: من جانب المحسود

 59 مسائل في السالم وصيغهالرسالة الثامنة: 
 60 حقيقة كلمة السالم_ 1
 60 إطالقات السالم في لغة العرب_ 2
 60 معنى السالم المطلوب عند التحية _3
 61 أكثر إتيان السالم في القرآن _4
 62 وتعريفهحكم تنكير السالم  _5
 63 أيهما أفضل: تنكير السالم أو تعريفه؟ _6
فاً أحياناً، ومنكَّراً أحياناً؟ ومتى يحسن  _7  65لماذا ي رد السالم معرَّ
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
 هذا وذاك؟

 65 أمثلة في هذا المعنى:
 65 أ_ حال المسلّ م في أول الحديث وآخره

 65 ب_ حال المسلّ م في أول المكاتبة وآخرها
 67 مسلّ م عند الخروج من الصالةجـ _ حال ال

 67 مسائل تتعلَّق بهذا المبحث _8
لالرسالة التاسعة:   69 حساب الجم 

 70 بالحروف األبجدية الحساب علىتعتمد هذه الطريقة -
 70 القيمة العددية لكل حرف-
ل:- مَّ  70 من شروط ضبط حساب الج 

خوا- خ أو أر   70 أن تتقدم على ألفاظه كلمة أر 
 70 أال يكون التاريخ في بيتين-
 71 أن ت حسب الحروف على صورتها الكتابية ال حسب لفظها-

 71 أمثلة على هذا النوع من الحساب-
 73 معالم في اإلمامة والخالفةالرسالة العاشرة: 

 74 _ مقدمة
 75 أوالً: مفهوم اإلمامة والخالفة: 

 75 _ تعريفهما في اللغة
 75 صطالح_ تعريفهما في اال

 75 _ اإلمامة والخالفة مترادفان
 75 _ تعريف الماوردي

 76 _ تعريف الجويني
 76 _ تعريف ابن خلدون

 76 ثانياً: حكم اإلمامة وبيان ما تثبت به:
_ اإلمام    ة ثابت    ة الوج    وب بالكت    اب والس    نة، واإلجم    اع، 

 76 والقواعد الشرعية
 76 الحل والعقد  _ حكم اإلمامة وجوب كفائي متوجه إلى أهل

 76 _ األدلة من الكتاب
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
 77 _ األدلة من السنة

 77 _ اإلجماع على وجوب نصب اإلمام
 78 _ داللة القواعد الشرعية على وجوب اإلمامة

 78 ثالثاً: صلة اإلمارة والخالفة بالعقيدة:
 78 _ اإلسالم شريعة وعقيدة، وكلٌّ ال يتجزأ

 78 ية، وتاريخية عقدية ، وفقه _ لإلمامة جوانب
 78 _ الجوانب العقدية في اإلمامة

 79 _ الجوانب الفقهية
 79 _ الجوانب التاريخية

 80 رابعاً: اإلمامة _ في حد ذاتها _ وسيلة ال غاية
 80 :خامساً: مسألة اإلمامة ليست من أصول الدين

 80 _ اإلمامة عند الشيعة
 80 _ األئمة اإلثنا عشر

 82 اإلمامةسادساً: مقاصد 
ثبتيت باختييار المسيلمين، ومبيايعتهم ÷ سابعاً: خالفة أبيي بكير 

 83 له
 84 ثبتت باختيار المسلمين، ومبايعتهم له÷ ثامناً: خالفة علي 

تاسييعاً: ثبييوت شييرعية الطييرق التييي تمييت بهييا مبايعيية وتولييية 

 84 الخلفاء الراشدين
مييية، عاشيييراً: أن اليييذي يقيييوم باختييييار اإلميييام هيييم عقيييالء األ

 84 وعلماؤها
حادي عشر: مشيروعية االسيتخالف ميع ضيرورة موافقية أهيل 

 85 الحل والعقد، ومبايعتهم للمستخلف
 85 ثاني عشر: ال يجوز نكث البيعة

 85 ثالث عشر:طريق القهر والغلبة ليست من الطرق الشرعية
 85 رابع عشر: يجوز إمامة المفضول مع وجود األفضل

 85 مامخامس عشر: واجبات اإل
 86سييادس عشيير: لإلمييام علييى رعيتييه حقييوق كثيييرة تعينييه علييى 
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
 القيام بواجباته

 86 سابع عشر: مشروعية الشورى
 86 _ الشورى واجبة عند اختيار اإلمام

 86 _ الشورى مستحبة في تدبير شؤون الرعية
 86 ثامن عشر: ال يجوز الخروج على األئمة
 87 عامل مع األئمةتاسع عشر: وسطية أهل السنة في الت

_ أه  ل الس  نة والجماع  ة وس  ط ف  ي تع  املهم م  ع األئم  ة ب  ين 

طين  87 المْفرطين والمفَّر 
ْفرطين الغ    الة، ال   ذين ي    دينون  _ أه   ل الس   نة ليس    وا ك   الم 

 87 بالخروج على أئمة الجور
طين الم داهنين، المتخ اذلين،  ّر  َِ _ أهل الس نة ليس وا ك المف 

م ال والة، وترك وا نص حهم، المخذلين، ال ذين س كتوا ع ن ظل 
 87 واإلنكار عليهم

_ أهل السنة ليسوا كالمد احين، المن افقين، ال ذين يغ الون ف ي 

 88 الوالة، ويمدحونهم بما ليس فيهم
_ أهل السنة ي دينون ل والة أم ورهم بالس مع والطاع ة، وف ي 

 89 المنشط والمكره، وفي العسر واليسر
ة األم  ر، ويتع  اونون _ أه  ل الس  نة ي  دينون بالنص  يحة ل  وال

اراً   89 معهم على البر والتقوى وإن كانوا فج 
_ أهل السنة ال ينزعون يداً من طاعة، وال ين ازعون األم ر 

 89 أهله
_ أهل السنة ال يدينون بالخروج على أئم ة الج ور _ فض الً 

 89 عن أئمة العدل _ إال إذا رأوا كفراً بواحاً...
ال لتعام ل أه ل الس نة م ع والة مث× _ اإلمام أحمد بن حنبل 

 90 األمر 
 91 عشرون: إنكار اإلمامة

- ً  91 إنكار اإلمامة كان عملياً، ونظريا
 91 الجانب العملي-
 91 الجانب النظري-
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
 91 هجمة أتاتورك وجنايته على اإلسالم-
 91 كتاب علي عبدالرازق )اإلسالم وأصول الحكم(-
 92 ي، وعلي عبدالرازقالتشابه بين كتابي المجلس الترك-

 92 أمثلة على هذا التشابه-
كت  اب بال  دوائر االس  تعمارية والمراك  ز التبش  يرية  ترحي  ب-

 93 علي عبدالرازق
 94 آلراء التي أراد علي عبدالرازق نشرها بين المسلمينا-
 95 موقف أهل الحق من الكتاب-
 95 بعض العلماء الذين قاموا بالرد على علي عبدالرازق-
المحاكم  ة الت   ي أقامته   ا هيئ   ة كب  ار العلم   اء بمص   ر لعل   ي -

 96 عبدالرازق
 97 حيثيات الحكم-

نق  ض كت  اب ع رض لكت  اب الش يخ محم  د الخض  ر حس ين )-
 103 وأصول الحكم( =هامش+اإلسالم 

 106 معالم في اعتقاد أهل السنة في الصحابةالرسالة الثانية عشرة: 
 107 أوالً: تعريف الصحابي

 107 البن حجر في تعريف الصحابي_ كالم 
 107 ثانياً: فضل الصحابة، ومنزلتهم في األمة

 107 _ كلمة البن تيمية في الصحابة
 108 _ نصوص قرآنية تشهد بعدالة الصحابة وفضلهم

 108 _ نصوص من السنة تشهد بعدالة الصحابة وفضلهم
 109 _ أقوال للسلف في عدالة الصحابة وفضلهم

 110 عتقاد الحق في الصحابةثالثاً: اال
 110 رابعاً: وسطية أهل السنة في الصحابة بين الرافضة والخوارج

 111 خامساً: حكم سب الصحابة أو تكفيرهم
 111 سادساً: لوازم سب الصحابة أو تكفيرهم
 112 سابعاً: الخلفاء الراشدون أفضل الصحابة

 112 ÷_ نبذة يسيرة عن الصديق 
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
 113 ÷ن الفاروق _ نبذة يسيرة ع

 113 ÷_ نبذة يسيرة عن عثمان 
 113 ÷_ نبذة يسيرة عن علي 

 113 ثامناً: المفاضلة بين الخلفاء الراشدين
 114 _ كلمة لإلمام أحمد في المفاضلة

 114 _ ما قاله شيخ اإلسالم في المفاضلة بين الصحابة
_ األدلة على ما ذهب إلي ه الس لف ف ي مس ألة التفض يل ب ين 

 115 لصحابةا
 116 تاسعاً: ترتيب الخلفاء في الخالفة

 117 _ مدة خالفة النبوة ثالثون سنة
 118 عاشراً: مسألة تفضيل علي على عثمان _ رضي هللا عنهما _
حادي عشر: حكم تقديم علي عليى عثميان _ رضيي هللا عنهميا 

_ 119 
على غييره مين الخلفياء األربعية ÷ ثاني عشر: حكم تقديم علي 

 119 ي الخالفةف
_ خالص  ة الق  ول ف  ي مس  ألة تق   ديم عل  ي عل  ى غي  ره م   ن 

 120 الخلفاء الثالثة
 120 ثالث عشر: العشرة المبشرون بالجنة

 121 ÷_ نبذة يسيرة عن طلحة 
 121 ÷_ نبذة يسيرة عن الزبير 

 121 ÷_ نبذة يسيرة عن عبدالرحمن بن عوف 
 121 ÷_ نبذة يسيرة عن سعد بن أبي وقاص 

 121 ÷_ نبذة يسيرة عن سعيد بن زيد 
 121 ÷_ نبذة يسيرة عن أبي عبيدة 

 122 رابع عشر: فضائل الصحابة ومراتبهم
ف  ي فض  ائل الص  حابة × _ م  ا يتض  منه ك  الم ش  يخ اإلس  الم 

 122 ومراتبهم من مسائل
قول  ه: =ويقبل   ون م   ا ج  اء ب   ه الكت   اب  _ المسييألة األوليييى:

 122 راتبهم+والسنة واإلجماع من فضائلهم وم
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
لون من أنفق من قبل الفتح  _ المسألة الثانية: قوله: =وي فَّض 

_ وه  و ص  لح الحديبي  ة _ وقات  ل عل  ى م  ن أنف  ق م  ن بع  د 

 123 وقاتل+
قوله: =ويؤمنون ب أن هللا ق ال أله ل ب در  _ المسألة الثالثة:

_ وك انوا ثالثمائ  ة وبض عة عش  ر _: =اعمل  وا م ا ش  ئتم فق  د 

 123 غفرت لكم+ 
 123 ختالف العلماء في المراد بالمغفرة في هذا الحديث_ ا

 123 _ كالم جميل البن القيم في توجيه الحديث
قول  ه: =بأن  ه ال ي  دخل الن  ار أح  د ب  ايع  _ المسييألة الرابعيية:

 126 تحت الشجرة+
 126 _ سابقة وفضل ومزية أهل أحد

خييامس عشيير: أسييس البحييث فييي تيياريخ الصييحابة، ومييا جييرى 

 127 فتنبينهم من ال
 130 معالم في التعامل مع الفتنالرسالة الثالثة عشرة: 

 131 المقدمة-
 133 معالم في التعامل مع الفتن:-

 133 أوالً: االعتصام بالكتاب والسنة

 133 ثانياً: التوبة النصوح 

 134 ثالثاً: النظر في التاريخ 

 135 رابعاً: اإلفادة من التجارب 

 136 قبة الظلمخامساً: التذكير بعا

 136 سادساً: الثقة باهلل، واليقين بأن العاقبة للتقوى وللمتقين

 138 سابعاً: الوقوف مع الشعوب اإلسالمية المظلومة 

 138 ثامناً: لزوم االعتدال في جميع األحوال: 

 138 أبيات تعبر عن هذا المعنى-
اء أبيات لعبدالعزيز بن زرارة الكالبي في التعامل مع السر-

 139 والضراء

 139 موقف من السيرة النبوية-

 140 موقف من سيرة عمر بن عبدالعزيز- 
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
 140 موقف أبي بكر بعد وفاة النبي "- 

 142 تاسعاً: لزوم الرفق ومجانبة العنف: 

 142 مثال من قصة موسى _ عليه السالم _ مع فرعون- 
 142 بقةكالم جميل البن القيم في التعليق على القصة السا- 

 143 نماذج من السيرة واألحاديث النبوية في لزوم الرفق- 
 144 لإلمام أحمد في لزوم الرفق كلمة- 

 144 عاشراً: اإلقبال على هللا _ عز وجل _ 

 145 حادي عشر: الحرص على جمع الكلمة ورأب الصدع 

 146 ثاني عشر: قيام روح الشورى: 

 146 آيات في شأن الشورى-
 146 ÷ ى عند أبي بكر الصديق الشور-
مع نم اذج م ن مش اورته ÷ الشورى عند عمر بن الخطاب -

 146 لعثمان وعلي وبقية الصحابة
 147 الشورى عند معاوية-

 147 من فوائد الشورى-
 148 أبيات في شأن الشورى-
 148 الشورى يحتاج إليها كل أحد-

 148 ثالث عشر: الصبر:
 148 آيات في الصبر-

 149 مثلة للصبرأ-

 150 رابع عشر: إشاعة روح التفاؤل: 

 150 نماذج للتفاؤل-
 151 تنبيه بشأن التفاؤل-

خييامس عشيير: التثبييت ممييا يقييال، والنظيير فييي جييدوى نشييره، 

 152 والحرص على رد األمور إلى أهلها:
ك  الم جمي  ل للش  يخ الس  عدي ف  ي تفس  ير قول  ه _ تع  الى _: -
 153 .. اآلية[.َوإ ذَا َجاَءه ْم أَْمر  ]
 154 كلمة جميلة للسعدي في الحث على التثبت والتدبر والتأمل-
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
 154 كلمة أخرى للسعدي جميلة-
 155 أبيات في الرفق-

سييادس عشيير: التييروي فييي إبييداء الييرأي، والتييأني فييي اتخيياذ 

 155 الموقف، وأال يقول كل ما يعلم:
 156 نأبيات وكلمات لبعض الحكماء والعلماء في هذا الشأ-

 156 كلمات البن حبان، وابن الجوزي-

 157 كلمة البن القيم-
 157 كلمة حكيمة لمحمود شاكر-

 158 مثال لمراعاة الصحابة لذلك األدب-
كلمت  ان لعل  ي ب  ن أب  ي طال  ب واب  ن مس  عود _ رض  ي هللا -

 158 عنهما _

 159 سابع عشر: التحلي بالشجاعة، والفهم الصحيح لمعناها:
 159 الشجاعة بعض معالم-

 160 كلمة رائعة لمحمد البشير اإلبراهيمي-

 160 محاورة بين هشام بن عبدالملك وأخيه مسلمة حول البسالة-
 161 معالم أخرى للشجاعة-

 161 أمثال وأبيات حول التريث-
 162 كلمتان البن تيمية حول مفهوم الشجاعة-

 163 ثامن عشر: الدعاء

 164 قدر المستطاع: تاسع عشر: البعد عن الفتن

 164 حديث شريف في الفتن-
 164 كلمات البن الجوزي في الحث على البعد عن الفتن-

 164 أبيات البن حزم والكلوذاني-
 165 بعض الضوابط في الفتن-

 165 كلمة البن تيمية حول العزلة والخلطة-

 166 العشرون: الحذر من أن يؤتى اإلسالم من أي ثغر من الثغور 
الحييادي والعشييرون: ترسيييخ الفهييم الصييحيح لإليمييان بالقييدر  

 167 والتوكل على هللا
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
 170 الثاني والعشرون: مراعاة المصالح والمفاسد:

 170 كلمات البن القيم في هذا الباب-

 172 الثالث والعشرون: حسن التعامل مع الخالف والردود:
 173 كلمة البن حزم حول العدل -

 173 عاشور حول العدل كلمة للطاهر بن-
 174 معالم في التعامل مع الردود-

الرابيع والعشييرون: إشيياعة روح التعيياون علييى البيير والتقييوى  

 175 والحرص على اإلفادة من كل أحد:

 176 كلمة البن تيمية حول أفضل األعمال-
 177 نماذج لكثرة طرق الخير-

 179 رأةمن صور تكريم اإلسالم للمالرسالة الرابعة عشرة: 
 180 المقدمة

 181 آيات محكمات في تكريم المرأة
 184 أحاديث نبوية في المرأة

 186 مكانة المرأة في اإلسالم:
 186 مكانتها في مختلف أطوارها-
 187 حقها في التملك والبيع وسائر العقود-
 187 إكرامها بصيانتها-
 187 أمر  الزوج باإلنفاق عليها-
 187 للزوجين إذا لم يكن بينهما وفاقإباحة االفتراق -
 187 النهي عن ضرب الزوجة بال مسوغ:-

 188 مفهوم الضرب المشروع-
 190 شروط ضرب الزوجة-

إحصاءات تدل على وحشية غير المسلمين في تعاملهم م ع -

 193 المرأة
سالم للمرأة من أيدي الذين يزدرونها-  196 إنقاذ اإل 
 197 ى المرأةخصائص القوامة للرجل عل-
 198 أقوال لبعض الك ت اب الغربيين في شأن القوامة-
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
 200 ضعف المرأة الخلقي من أعظم محاسنها-
 201 حديث عن التعدد ومفهومه الصحيح وحكمه-
إكرام اإلسالم للمرأة بالميراث، والحكمة م ن جعل ه نص ف -

 205 ما للرجل
 207 مقارنة بين منزلة المرأة في اإلسالم وغيره-
 208 التبرج تََخلُّف-

من أقوال الرافعي في المرأة )نقول من كت اب الرسالة الخامسة عشرة: 

 210 وحي القلم(
 211 المقدمة

 216 القسم األول: كلمات في المرأة منتقاة من كتاب وحي القلم:
 216 _ المرأة العظيمة1
 216 _ شرف المرأة2
 216 _ حماية شرف المرأة3
 216 ضيلة لألنوثة_ أساس الف4
 216 _ ما فعلت كلمة الحرية بكلمة التقاليد5
 217 _ من ضوابط تعليم المرأة6
 218 _ حرية المرأة وعملها7
 218 _ األنثى لزوجها وحده8
 218 _ معنى الحجاب وثمرته9
 218 _ كاتبة إنجليزية تشيد بالحجاب10
 219 _ الرجل والزواج11
 219 رأة_ الحجاب وأثره على الم12
 219 _ صلة الحجاب باألخالق13
دَّعاة للمرأة14  219 _ الحرية الم 
 220 _ هكذا ينبغي لنساء المسلمين15
 221 _ المرأة الكبيرة هي التي تجعل اإلنسان كبيراً في إنسانيته16
 221 _ الحجاب رمز لما وراءه من أخالقه ومعانيه17
 222 طرتها_ من أعظم أخطاء المرأة تمردها على ف18
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
_ خروج المرأة من حجابهيا خيروج مين صيفاتها وإضيعاف 19

 222 لها
 223 _ من آثار السفور20
 223 _ تحرير المرأة تجريٌر لها21
 224 _ من فضائل الحياة الزوجية22
 224 _ من فضائل الحياة الزوجية23
 225 _ قوام األسرة على أخالق المرأة وطباعها24
 225 _ من سقوط النفس25
 225 _ عفاف المرأة26
 225 _ الدين حرية القيد ال حرية الحرية27
 225 _ الدين في نفس المرأة شعور رقيق، وفوالذ سميك28
 226 _ الفطرة الدينية وأثرها في حياة المرأة29
_ تجميل الفتيات في الطرق ال ي عد من فيرط الجميال بيل مين 30

 227 قلة الحياء
 227 _ أول الدعارة31
_ الزينة التي تتصنع بها المرأة تكاد تكون من صور المكر 32

 227 والخداع
 227 _ معنى نظر الساقطة في المرآة33
 227 _ من مصائبنا نحن الشرقيين34
 227 _ ماذا كانت الفتاة؟ وماذا عادت؟35

 229 القسم الثاني: مقاالن للرافعي
 230 المقالة األولى: احذري

 236 ربة اللقطاءالمقالة الثانية: ع
 247 مفاسد الزناالرسالة السادسة عشرة: 

 247 كلها الزنا يجمع ِخالل الشر ِ _ 1
 247 يقتل الحياء_ أنه 2
 247 سواد الوجه وظلمته_ 3
 247 وطمس نوره، ظلمة القلب_ 4
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
 247 الفقر الالزم لمرتكبيه_ 5
 247 أنه يذهب حرمة فاعله_ 6
 247 في قلب الزاني الوحشة التي يضعها هللا_ 7
 248 أن الناس ينظرون إلى الزاني بعين الريبة والخيانة_ 8
 248 ومن أضراره الرائحة التي تفوح من الزاني_ 9
 248 ضيقة الصدر وحرجه_ 10
 248 الزاني يعرض نفسه لفوات االستمتاع بالحور العين _ 11
 248 وعقوق الوالدين، الزنا يجرئ على قطيعة الرحم_ 12
، ويكسوها عاراً ال يقف عندها، الزنا يذهب بكرامة الفتاة_ 13

 248 بل يتعداها إلى أسرتها
أن العار الذي يلحق من ق ذف بالزنا أعلق من العار الذي _ 14

 250 ينجر إلى من رمي بالكفر وأبقى
ا جمعت بين الزنيا دهفقتلت ول، إذا حملت المرأة من الزنا_ 15

 250 والقتل
 250 نا جناية على الولدأن الز _16
 251 إفساد المرأة المصونة هزنا الرجل في_ 17
كي نار االنتقام بين أهيل الميرأة ذوي، الزنا يهيج العداوات _18

 251 وبين الزاني
 251 على محارم الزانيتأثير للزنا  _19
مة عليييى الصيييحة يصيييعب عالجهيييا يللزنيييا أضيييرار جسييي _20

 252 والسيطرة عليها
 252 سبب لدمار األمةالزنا  _21
 252 لعظم شأن الزنا خصَّ هللا حدَّه بخصائص-
 252 حول هذا المعنى× كالم البن القيم -
 253 فاحشة الزنا تتفاوت بحسب مفاسدها -
 254 الزمان، والمكان، واألحوالفاحشة الزنا تتفاوت بحسب  -
 254 الفاعلفاحشة الزنا تتفاوت بحسب  -
 254 الزناكيفية التوبة من  -
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
 257 لطائف في تفاضل األعمال الصالحةالرسالة السابعة عشرة: 

 258 مقدمة-
 258 الفرائض الواجبة هي أحب األعمال إلى هللا-
السنن والمستحبات من أعظم ما ي نال به محبة  هللا _ عز وجل -

_ 258 
 259 من نعم هللا أن كث رت  طرق الخير-

 260 ة )الفرائض(أوالً: أفضل األعمال الصالح
 260 حول حديث =وما تقرب إليَّ عبدي ...+× كالم البن رجب -

 262 ثانياً: أفضل األعمال بعد الفرائض
 262 حول هذا المعنى× كالم جميل البن تيمية -

ثالث   اً: بي   ان أن أفض   ل األعم    ال يتن   وع بحس   ب أجن   اس العب    ادة، 
 265 وباختالف األزمنة واألمكنة، واألحوال

 265 حول هذا المعنى× م البن تيمية كال-
 267 رابعاً: التفصيل في مسألة العزلة والخلطة

 267 حول هذا المعنى× كالم البن تيمية 
خامس  اً: أن العم  ل تك  ون ل  ه فض  يلة ف  ي نفس  ه، وتك  ون ل  ه فض  يلة 

 269 عارضة
 269 كالم البن القيم حول هذا المعنى-

مرضاة هللا في كل وقت بما هو سادساً: أن أفضل العبادة العمل  على 

 272 مقتضى ذلك الوقت
 272 حول هذا المعنى× كالم البن القيم -

 277 سابعاً: أن تفاضل األعمال بتفاضل ما في القلوب من حقائق اإليمان
 277 حول هذا المعنى× كالم البن القيم -
 279 الخاتمة-

 281 الجوال )آداب وتنبيهات(الرسالة الثامنة عشرة: 
 282 المقدمة        

 283 الملحوظات والمقترحات:
 283 _ االقتصاد في المكالمات1
ِل عليه2  283 _ الحذر من إحراج المتَّص 
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
 284 _ مراعاة حال المتصل عليه، والتماس العذر له3
 284 ضعه على الصامت عند دخول المسجدو إغالق الجوال أو_ 4
 285 سيقيةالبعد عن استعمال النغمات المو_ 5
ً استعمال الجوال في مجالس العلم ومجالس األ_ 6  285 كابر عموما
تسييجيل المكالمييات، أو وضييع الجييوال علييى مكبيير الصييوت _ 7

 286 بحضرة اآلخرين دون علم اآلخر
 287 _ إلقاء الجوال في األماكن العامة8
 288 _ الحذر من استعمال الجوال في التصوير9
 288 ئل_ مراعاة أدب الرسا10
 288 _ التثبت في شأن الرسالة11
 289 _ الحذر من الرسائل السيئة12
 290 _ التأكد من صحة الرقم13
 290 _ مراعاة الذوق، وحال الم رسل إليه14
_ النظيير فييي جييواالت اآلخييرين واسييتعراض الرسييائل دون 15

 290 رضاهم                          
 291 رسالة ال تليق_ ترك اإلنكار على من أرسل 16
 291 _ استعمال الجوال للمعاكسات17
 292 _ كثرة العبث بالجوال في المجالس18
 292 _ التشبع، واالدعاء19

اإلنترن   ت )امتح   ان اإليم   ان واألخ   الق الرس   الة التاس   عة عش   رة: 

 294 والعقول(
 295 المقدمة

 296 االنترنت امتحان
 297 رنت:أمور تعين على النجاة من فتنة اإلنت

 297 _ إحسان التعامل مع اإلنتر نت1
_ الحذر من خطوات الشيطان: مثال على ذلك: قصة يوسيف 2

 297 _ عليه السالم _ وكيف نجا من الفتنة
 298 _ تخصيص الوقت وتحديد الهدف3
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
 298 _ النظر في العواقب: كالم البن الجوزي4
ى، وأبييات _ تجنب المثيرات: أبيات البن حزم فيي هيذا المعني5

 299 للكلوذاني
_ غض البصر: أثر غض البصر، وكالم البين تيميية فيي هيذا 6

 300 المعنى
_ التثبيت: أثير ذلييك وتعينيه وقيت الفييتن، وكيالم جمييل للشيييخ 7

 300 السعدي في هذا المعنى، وأبيات للكريزي
_ التييأني فييي إبييداء الييرأي: الثنيياء علييى ذلييك، والتحييذير ميين 8

 303 م وأقوال في هذا المعنىالعجلة، وأبيات وحك
 305 _ االعتدال في الطرح9
_ لييزوم المراقبيية هلل _ عييز وجييل _: بيييت جميييل فييي هييذا 10

المعنى، وكلمات نورانية للسلف فيي هيذا المعنيى، وكلمية ألبيي 

 305 حازم، وكلمة للمعتمر ابن سليمان، وكلمات البن الجوزي
 308 _ المشاركة في تقديم النافع المفيد11
 309 _ إنكار ما يراه من منكر12

 310 _ تساؤالت
 311 توبة األمةالرسالة العشرون: 

 312 _ نماذج مجملة لبعض الذنوب والمنكرات الشائعة
_ نموذج لتوبة األمية مين القيرآن الكيريم _ قصية ييونس علييه 

 السالم _
312 

 313 _ نماذج مفصلة لذنوب شائعة:
 313 _ التوبة من اإلسراف1
 317 التوبة من التبعية الثقافية والفكرية_ 2
 324 _ التوبة اإلعالمية3
 325 _ التوبة من التفرق والتدابر4
 326 _ التوبة من التبرج5
 329_ التوب    ة م    ن التقص    ير ف    ي ال    دعوة إل    ى هللا واألم    ر 6
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في أبواب  رسائل

 متفرقة
 بالمعروف والنهي عن المنكر

 335 _ نظرة في حال المجتمعات البعيدة عن هللا
 340 ة_ الخاتم

 341 لماذا تدخن؟الرسالة الحادية والعشرون: 
 342 خطر التدخين-
 342 أسباب حاملة على للتدخين-
 343 ضرراً من أضرار التدخين 20-
 348 أمراً تعين على ترك التدخين 17-

 الفهرس
352 

 

حساب 

ل، أو  م  الج 

التريخ 

 الشعري

من ثانياً: 

أسرار 

الحج 

 ومنافعه


